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Ο Θ Ε Λ Λ Ο Σ
ΗΤΟΙ

Ο Μ Λ Τ Ρ Ο Σ  Τ Η Σ  Β Ε Ν Ε Τ ΙΑ Σ

Τ Ρ Α Γ Ω Δ Ι Α  

ΤΟΎ Σ Α Κ Ε Σ Π Η Ρ Ο Τ

(Συνέχεια Πράξι; Δ '. Σκην. Β.')

ΔΤΣ Δικαίως πάσχω ταύτα ,  δικαιότατα. 'Οποία 
ϋπήρξεν ή διαγωγή μου (όσιε νά παράσχτ, αύτώ τήν 
έλαχίστην λαβήν κατηγορίας;

(Επανέρχεται ή Αιμιλία.)
ΙΑΓ. Τ ί επιθυμείτε δέσποινα μου ;  πώς έχετε ;
ΔΤΣ. Δεν δύναμαι νά σάς τό εϊπω. Οί άνατρέ- 

φοντες νήπια ¡πιπλήττουσιν αύτά διά τρόπου τ,πί- 
ου, και διά ποινών ελαφρών, καί αϋτό; ήόύνατο νά 
κάαη τό αύτό, επειδή σά; βεβαιώ δτι είμαι νήπιον 
πρός έπίπληξιν.

ΙΑΓ. Τ ί συμβαίνει, κυρία ρ.ου ;
AIM. Φευ ! Ίά γ ε , ό αύθε'ντης τόσον τήν εξύβρισε, 

τοιούτους περιφρονητικούς καί ατιμωτικούς λογους 
έξήυ.εσε κα τ’ αυτή;, οποίους ούδεμία ψυχή ενάρε
τος δύναται νά ύποφέρη.

ΔΤΣ. Mol άρμόζουσι ταύτα, Ί ά γ ε ;

1ΛΓ. Ποία ;
AIM. Τήν ώνόμασεν άτιμον ! Ο μεθυσμένος

επαίτη: δέν ήθελε προστρίψει τοιαύτα; ύβρεις ε ί; 
τήν σύζυγόν του.

ΙΑ Γ. Καί διά τ ί ;
ΛΥΣ. Δέν γνωρίζω, διότι είμαι βεβαία ότι δέν 

είμαι τοιαύτη.
ΙΑ Γ. Τί σας όνου.άζει, ωραία κυρία μου ;

ΔΥΣ. ’Εκείνο τό όποιον σάς λέγει ή σύζυγός σας 
δτι μοί ειπεν ό αύθέντης μου· ( Κ .Ια ίε ι) .

ΙΑΓ. Μή κλαίης, μή κλαιης. νΩ τής δυστυχίας !
AIM. Απέρρ ψε τοιαύτας καί τοσαύτας εύνενείς 

προτάσεις γάμ,ου, καί έγκατέλιπε γονείς, πατρίδα 
καί φίλου; διά νά όνομασθή ά τιμ ο ς; Δεν αρ
κεί τούτο διά νά τήν κάμνι νά κ/αύση;

ΔΥΣ. Π μαύρη μου μοΐρα τό είχε.
ΙΑ Γ. ’ α  ! τόν άπονενοηυ,ένον ! Πώς τού κατέβη 

αύτή ή τρέλλα ;
ΔΥΣ. Κύριος οΤδε.
ΛΙΜ. ’Ανάθεμά με δέν του ίφύσησεν είς τό μυα- 

λόν τήν συκοφαντίαν ταύτην κανείς θεοκατάρατος 
κακούργος, άχρείος άπατεο>ν, δόλιος τυχοδιώκτης 
θηρεύων ’υπούργημα. Νά μή ζήσω άν δέν έχ_η οΰτω.

ΙΑ Γ. 'Α παγε ! υπάρχειj  τοιοδτος άνθρωπος είς 
τον κόσυ.ον ! αδύνατον.

ΔΥΣ. ’Εάν όμως ύπάρχή, ό Θεό; νά τόν συγχα- 
ρήση.

AIM. Νά τόν συγχώρηση, ή κρεμάλα ! καί ό \- 
δης νά κατατρώννι τά  όστά το υ ! Διά τ ί τά  τήν 
όνομάστ] άτιμον ;  Με ποιον συνομιλεί ; Πού ; καί 
πώς, καί πότε; καί ποια πιθανότη; υπάρχει τούτου; 
'Ο Μαύρο; άπατά ται ύπύτινο; καταχθ ,νιου συ'.α -  
φάντου, ύπότι.ος χαμεοπεστάτου καί όυσωόεστάτου 
κακούργου.
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— 'Ω  Θεέ μου? ε'θε ν' άπεκάλυπτες τού ; τοιούτου; 
καί νά έδιδες άπό μίαν μάστιγα ε ϊ; τήν χεΐρα έκα
στου τιμ.ίαν ανθρώπου, ΐνα μαστίζωσι τον χακοΰρ- 
γον άπό τό έν άκρον τής γης είς τό άλλο- άπ’ ανα
τολών μέχρι δυσμών !

AIM. Νά τον παρ’ ή <5ργά), τον κακορίζικον. Κά- 
νέν τοιοϋτον άξιότιμον υποκείμενον θά ή το κ' έκεί- 
νο; που σ εκαμε νά μέ ΰποπτεύσης μέ τον Μαύρον 
καί ί ο ερε τά  μ,υαλά σου άνω κάτω.

ΙΑ Γ. Τ ί έλαφρή που είσαι !
ΔΥΣ. Φ ίλε μου ’ΐάγε, τ ί  νά κάμω διά ν’ απο

κτήσω πάλιν τήν αγάπην του αΰθίντου μου ; Κα
λοκάγαθε φίλε, ύπαγε ε ΐ; αύτόν καί φώ πσαί τον, 
διότι μά τό φως τυΰ ούρανοΰ άγνοώ πιο; άπώλεσε 
τήν εύνοιάν του. 'ΐδού σοι όρκίζομαι γονυπετής ενώ
πιον τοΟ Ύψίστου ( γ ο ν α τ ίζ ε ι) .

’Εάν ποτε ή μα ρ τον κατά του ερωτος αύτοΰ 
είτε διανοία εΐτε έογω , είτε διά τής όράσεως, καί 
έάν είσετι δεν τον αγαπώ, καί δεν ήγάπων αύτόν 
καί θέλω αγαπάν αύτόν πάντοτε έκ βάθους ψυ
χ ή ; νά μή ίδω πλέον ημέραν ευτυχία; εν τώ  κοσ
μώ. 'I I  δυσμένεια δΰναται νά έπιφέρη μεγάλας 
μεταβολάς, καί ή δυσμέννια αύτοΰ δύναται νά 
καταστρέψη τήν ζωήν μ.ου, άλλ’ ουδέποτε θέλει 
δυνηθεΐ νά έλαττώση τήν προς αύτόν αγάπην μου. 
Λεν δόναμ,αι νά προφέρω τό άνομα έ τα ίρ α ,  τό ό
ποιον μοί αποδίδει, καί αισθάνομαι ήδη αποστρο
φήν πρός έμαυτήν διότι τό έπρόφερα· δσον δέ 
διά τήν πράζιν ήτις ήθελε μέ καταστήσει έζίαν 
του τοιούτου ονόματος, ούδ’ άπαντες οί μάταιοι 
θησαυροί τής γ η ; δίν ήθελον δύνασθαι νά μ έ κατα- 
πείσωσιν νά πράξω αύτήν.

ΙΑ Γ. Σας παρακαλώ κυρία μου, ησυχάσατε. 
Φαίνεται 8τι είναι θυμωμένο; κατά συνέπειαν των 
διατάξεων τής κυβερνήσεως, καί τά βάλλει μέ 
ύμας.

ΔΥΣ. Είθε νά ήναι ώ π ω ; λέγετε.
ΙΑ Γ. Σάς έγγυώμαι ί τ ι  ούτως έχει τό πράγμα.

( ’Ακούονται σάλπιγγες. )

’Ακούετε ;  μ α ; προσκαλοΰσιν είς τό δείπνον, 
καί 6 μέγας απεσταλμέτο; τής Βενετίας σάς πε
ριμένει. ΕϊσέλΟετε καί μή κλαίετε· τά  πάντα 
διαρθοΰνται.
( ’Εξέρχονται Δυσδ. καί Α ιμ· εΐσε'ρχεται δ Ί ’ οδερίγος.)

Τί νέα Ροδερίγε ;
ΡΟΔ. Μοί φαίνεται δτι δεν φέρεσθ; δικαίως πρός 

εμέ.
ΙΑ Γ . Πϊθεν τό συμπεραίνετε ;

ΡΟΛ. Καθ’ ίκάσιην εφευρίσκεις μηχανήματα 
διά νά μέ έμπαιζη; καί νά μέ ξεφορτόνεσαι, καί 
ω ς μοι φαίνεται, νά άτομακρύ.η ; επ ί μάλλον καί 
μ-άλλον άπό τού σκοπού μ.ου, παρά νά μοί φέρης 
πλησίου αύτοΰ' δεν δύναμαι πλέον νά υποφέρω 
τοΰτο, καί ούόέ έχω  σκοπόν νά χονεύσω έν ησυχία 
οτι ΰπέοερα ήδη ώ ; ανόητο;!

ΙΑ Γ. θ έλ ετε  νά μ ’ άκούσητε 'Ροδερίγε ;

ΓΟΛ. ’Αλλά νομίζω οτι ήδη ήκουσα «οκετά·

διότι οί λόγοι σου ούδεμίαν συγγένειαν έχουσιν μ.έ 
τάς πράξεις σου.

ΙΑ Γ . ’Αδίκως μ έ κατηγορείτε.

ΡΟΔ. Δικαίως σάς κατηγορώ. Κατεδχπάνησα 
ολην τήν περεουσίον μου. Τά κοσμήματα τά όποι
α σοί εδωκα νά φέοης ε ί; τήν Δυσδαιμόναν ήρκουν 
νά διαφθείρωιι μίαν έστιάδα. Μοί είπες δτι τά  
έδέχθη, καί δτι έξέφρασε τήν έλπ-.δα καί τήν επι
θυμίαν του νά μέ ϊογ  προσεχώς, καί νά γνωρισθή 
μ ετ’ i  μου* άλλα που ταΰτχ μέχρι τοϋδε ;

ΙΑ Γ. N al, ναι, εξακολουθείτε, πάγει καλά.

ΡΟΔ. Ναι, άλλά δεν δύναμ.αι νά εξακολουθήσω, 
καί δεν πάγει καλά. Στή ζωή μου σου λέγω είναι 
καταχθόνιον τοΰτο· καί ήοχισα νά αϊσθάνομ.αι δτι 
έγεινα παίγνίον τής πανουργίας σου.

ΙΑ Γ. Λοιπόν είπες δτι ε ίχ ε ; νά εΐπης·
ΡΟΔ. 'Ο χ ι, κύριε δέν είπον άλλο ή ότι σκοπεύω 

νά κάμω.

ΙΑ Γ. ’Λ , τώρα βλέπω οτι εχεις αίμα στάς φλέ
βας σου' καί άπό τοΰδε σάς υπολήπτομαι πολύ πε
ρισσότερον παρ’ άλλοτε. Δό; μοι τήν χεΐρά σας, ’Ρο- 
δερίγε- συνελάβετε δικαιοτάτβς υποψίας έναντίον 
μου, άλλά διαμαρτύρομαι δτι έπραξα παν δτι ήδυ- 
νάμην εις προαγοιγήν του σκοπού σας.

ΡΟΛ. Τούτο δεν φαίνεται έκ τών πραγμάτων.

ΙΑ Γ.’Ομολογώ δτι δεν φαίνεται, καί ή υποψία σας 
δέν είναι άνευ κρίσεως ευφυΐας άλλά φίλε μ.ου Ρο- 
δερίγε, αν ούτως έχεις έν έαυτώ εκείνο τό οποίον νύν 
έχω  μείζονα λόγον νά πιστεύσω δ τ ι; έχεις, —  εν
νοώ άπόφασιν, τόλμην καί άνδρίαν, δεΐξον αύτό α
πόψε καί έάν τήν νύκτα τής αύριον δεν απόλαυση; 
τού ποθουμένου, στήσόν μοι παγίδας καί άπόκοψόν 
με άπό προσώπου τής γής διά τών βασανιστικω- 
τάτων μηχανών.

ΡΟΛ. Λοιπόν τ ί  είναι;  τ ί  συμβαίνει;  Είναι εν
τός τών ορίων τού λογικού, είναι κατορθωτόν !

ΙΑΓ. Κύριέ μου ηλθενέπίτεδες απεσταλμένος έκ 
Βενετίας ΐνα έγκαταστήση τόν Κάσσιον είς τήν θέ- 
σιν τού ’Οθέλλου.

ΡΟΔ. Είναι αληθές ;  λοιπόν τό τε  ό ’Οθέλλο; καί 
ή Λνσδαιμόνα έπιστρέφουσι πάλιν εις Βενετίαν.

ΙΑ Γ. 'Ο χ ι φίλε μου, απέρχεται είς Μαυριτανίαν, 
άπάγων μεθ’ εαυτού τήν ώραίαν Δυσδαιμόναν, έκ 
τος έάν ή ένταϋθα δεαμονή του παραταθή ύπό προ
σκόμματος· τό δέ μέγιστον πρόσκομ.μα ήθελεν είναι 
νά έκποιήση τις  τόν Κάσσιον.

ΙΑ Γ . Τ ί έννοείτε ;  πώ ς νά τόν έκποιήση τ ι ;  ;

ΙΛ Γ. ’Εννοώ, νά τόν καταστήση τις ανίκανον τού 
νά κχθέξη τήν θέσιν κού Ό θέλλευ’ όπερ έστί νά τού 
διαρρήζη τ ι ;  τό κρανίον.

ΡΟΔ. Και θέλεις νά πράξω έγώ τό τοιούτον ;

ΙΛ Γ. N al, άν τολμ ά ; να ώφελήση; καί ίκανο- 
ποιήσης σεαυτόν. Τήν νύκτα ταύτην συνόειπνεί μ ε
τά  τίνος έταίοας. οπού θέλω υπάγει νά τόν εϋρω. 
—  Δέν έλαβεν, άκόμη τήν αγγελίαν τής ευτυχίας 
καί τ ιμ ή ; του ’Εάν λοιπόν παραφυλά;η; τήν άνα-
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χώρησιν του έκείθεν (τήν οποίαν θέλω κατορθώσει 
περί τήν μίαν μετά τά  μεσάνυκτα) δύνοσαι νά τόν 
φονεύσης έν άνέσει· καί έγώ θέλω συνδράμει είς τήν 
έπιχείρησίν σας, καί ούτω τόν φονεύομεν i!; ήμισεί- 
«ς. 'Ε λ α , σπεύσον, καί μή θαυμάζης δι’αύτό, άλλά 
δεύρο άκολούθει με- θέλω σάς αποδείξει τόν θάνα
τόν του τοσούτον άναγκαΐον, ώ στε θέλει; θεωρήσει 
σεαυτόν υπόχρεων νά τόν έξοντώσης. Η ώρα είναι 
ήδη προχωρημένη, καί ή νύξ παρέρχεται- εμπρός !

ΡΟΛ θ έλ ω  σάς έρωτήσει περαιτέρω περί τούτου.

ΙΛ Γ. Καί θέλετε εϋχαριστηθή.
(’ Εξέρχονται)·

ΣΚΗΝΗ Γ .'

Άλλη τις αίθουσα έν τί» φρσυρίω.

Εισέρχονται Λουδοβίκος, Δυσδαιμόνα, ΑΙμιλία, καί 
θεράποντες.

ΛΟΥΔ. Σάς πάρακαλώ, κύριε, μή λάβητε περαι-
τέρ ω κόπον.

ΟΘΕΛΑ. Συγχωρήτατέ μ.οι, διότι ό περίπατος 
|λέ ωφελεί.

ΛΟΥΔ. Κυρία μου σάς εύχομαι χαλήν νύκτα· 
είμαι ταπεινός καί ευγνώμων δούλος σας.

ΔΥΣ. Εύγενέστατε, ή παρουσία σας μάς τιμά.

ΟΘΕΛ. Περάσατε, κύριε- {ΣιγηΛ ώς) *Ακουσον 
Δυσδαίμόνα, ύπαγε νά πλαγιάαης, καί άπόπεμψον 
τήν θεράπαινάν σου- τώρα Ερχομαι.

ΛΤΣ. Προθύμως αύθέντα μου.
(Έξίρχννται Όθίλλ. A ouï. καί βεραποντ.)

AIM. Πώς τά πάτε τώ ρ α ; φαίνεται γαληνιώ- 
τερος.

ΑΤΣ. Mol λέγει δτι έπιστρέφει έντός όλίγου καί 
μέ διέταξε νά πλαγιάσω, καί νά σάς άπομακρύνω.

AIM. Νά μέ απομακρύνεται !
ΔΥΣ. Ούτως έπρόσταξε, καί διά τοΰτο φίλη 

μου Αιμιλία δό; μοι τήν νυκτερηνήν ένδυμασίαν 
μυυ καί ΰγίαινε. Δέν πρέπει νά τόν δυσαρεστή- 
σωμεν.

ΔΙΜ . ’Επεθύμουν νά μήν τόν είχετε ΐδεί ποτε !
ΔΥΣ. ’Εγώ δέν τό ίπεθύμουν· διότι τόν άγαπώ 

τοσούτον ώ στε καί ή δυστροπία του , καί αί επι
πλήξεις του καί ή περιφρόνησίς του (παρακαλώ 
λύσε τήν κόμην μου) μοί φαίνονται πλήρεις χ ά - 
ριτος.

AIM . 'Ε ο α λ α  τ ά ;  σινδόνας τά ς  όποιας μ ο ίείπ ετε .

ΔΥΣ. Πάγει καλά. —  *Ω πάτεο μου ! πόσον 
άνόητος καί τυφλή είναι ή διάνοιά μας ! (  Π ρός  
τόν  A  lut.l ia r )  έάν άποθάνω πριν σοϋ, παρακαλώ 
νά μέ σαβανώσης μέ τάς αύτάς εκείνα; σινδόνας.

AIM. 'Ε λ α , σιωπάτε, τ ί λόγια είν’ αύτά;
ΑΎΣ. I I  μήτηρ μ.ου είχε θεράπαιναν όνόματί 

Ρ,αοβάραν ή κόρη αϋτη ήράσθη ένός νέου, δστι; γε- 
νόαενο; παράφρων τήν έγκατέλιπε· ή δέ νέα ήξευ- 
ρεν άσμά τ ι  περί τής ιτέα ;· παλαιόν μεν άλλ’ έκ- 
φράζον κάλλιστα τό πάθος καί τήν δυστυχίαν της, 
τό όποιον άδουσα έξέπνευσε. Ταύτην τήν νύκτα δεν 
θέλω  λησμονήσει τό άσμα εκείνο- Θά κλίνω τήν

κεφχλλήν μου πλαγίως ώς ή ταίλαπωρος Βαρβάρα, 
καί θά ψάλω τό άσμ ά  της. Σέ παρακαλώ κάμεγρή-
γορα.

AIM . Νά πά νά σάς φέρω τό νυκτικόν φόρεμά 
σ α ς ;

ΑΤΣ. ν0 χ ι  βγάλε μου εδώ τάς καρφίδας. —  Τί 
αξιόλογος άνθρωπος ό Κύριος Λουδοβίκος I 

AIM. Τί ωραίος !
ΔΥΣ. ’Ο μιλεί πολύ ώραΤα.
Αίμ. Γνωρίζω μίαν κυρίαν είς τήν Βενετίαν ήτις 

ήθελε περιπατήσει ¿ξυπόλυτος έως τήν Παλαιστί
νην διά νά τόν ίδη.

( *11 Δυσδαίμόνα μετά όλίγηγ ονειροπόλησή, παρα
δίνεται τέλος εις τήν φωνήν τής ψυχής της καί ίδει τό 
ασμά της).

ΔΥΣ Ί Ι  z i i J a t r a  ιχ άθη το  ύ.ζό av x o j/op ia r  
Ψ ά.ΙΑ ετε τήγ Ιτέαν ,

M i χεχΛι\ιιέη\ν χ ιφ α.Ιήν τό  στήθος της χ ρατοΰσα  
¡'ά .Μ ετε τήν ιτ έα ν , την π ρά σ ιν η ν  ιτέαν .
Καί τό ψ υχρόν ρν ά χ ιο ν  π .Ιησίον  χαταρρέον  
Σ τού ς  γ όου ς  της τόν  y .lo la C ir  του έιιίγνυεν  σ ν

γαΑ αϊον
Ί ’ά.Ι.Ιετε την Ιτέαν ,  τήν  .-τράσινην Ιτέαν .
Κ α ι  τ ά  θ ερ μ ά  της ΰ ά χ ρ ν α  χ ατέβ ρεχ ον  αψθόνως  
Τούς Λίθους,  x a l τους έτηχεν ό  της ψ υχής τι/ς

χόνος.
ΨάΛΛετε τήν Ιτ έα ν  /..τ.Λ.

Αιμιλία σέ παρακαλώ βάλε αύτά κατά μέρος- 
κάμε γρήγορα διότι οσον ούπω θέλει είναι εδώ.

Β\

Μ ηθεΙς uc μ ίμ ψ ΐτ α ι αν  τον, (μ έ τήν τρισαθΛ ίαν  
Λ υχοέμένος- τοΰ  συγχω ρώ  τήν αδ ιαφ ορ ίαν . 
Ψ ά.ΙΛ ετε χ.τ.Λ.

'Ο χ ι κατ’ αυτήν τήν τάξιν. —  Ά  I τ ί  θόρυ
β ο ; είναι α ύ τό ; ;

AIM. Είναι ό άνεμος.
'Γφ ε ιχ ο ν  « ΦΙ.Ιε θ ι ά τ ί  μ ’ α<ρίνεις τήν άθ .Ιίαν»  
Κ α ί  μ ’ άχεχρ ίθη . «Π ρόσφ ερε ε ίς  αΛ.Ιους τήν χ α ρ 

ά  ίαν»
Ί  ά.ΙΛετε τήν ιτ έα ν  χ.τ.Λ'

Λοιπόν άπελθε- καλήν νύκτα. Ο Ι οφ θαλμοί μου 
κνήθονται· μ ή π ω ς τούτο προμ.ηνύει δάκρυα ;

AIM. Δέν προμηνύει τίπ οτε.
ΔΥΣ 'Η κουσα ομ ω ς νά τό λέγω σιν. —  'Ω ,  οι 

άνδοες, οί άνδρες ! Α ιμ ιλία , π ιστεύ εις έν συνειδή- 
σει δτι ϋπάρχουσι γυναίκες α ΐτ ιν ε ; ά π α τώ σ ι τούς 
συζύγους τ ω ν ;

AIM . 'Ϋπάρχουσι καί το ια ύ τα ι.......................................

ΔΥΣ. Καλήν νύκτα- ό θ εό ς  νά μ έ  φυλάξη τού  νά 
ΰποπέσω ε ί ;  τοιούτον έγκ λη μ α  !

(Ε ισέρχεται είς τα Ινδότερα τού μεγάρου.)

Π ΡΛ ΞΙΣ Π ΕΜ Π ΤΗ .

ΣΚ ΙΙΝ Η  Β .' Π α ρ ισ τ ώ σ α  οδόν . 
Ε ισ έρ χ ο ν τ α ι  Iά γ ος  χ α ί Ρ οδερ ίγος .

ΙΛ Γ. 'Ε λ α  εδώ· κρύψου όπισθεν τού στύλου το ύ -
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«του· τώρα έρχεται. Κράτει το ξίφος σου γυμνόν καί 
£μιτηξέ το Εκεί που πρέπει, σταθερά καί με όλην σου 
τήν δύναμιν. Μη φοβηθή; ποσώς, εγώ θά κρατώμαι 
όπισθεν σου· r/ rà>* ?/ ί.τί r à r .  νΕσο λοιπόν σταθε
ρό; εις τήν άπόφασίν σου.

ΡΟΔ. νΕσβ πολό πλησίον'μ.ου, διότι ενδεχόμενον 
ν’ άποτΰχω.

ΙΑ Γ. Ίδου , σ τ ’ό πλαγι σου- άνδρίζου, λάβε τήν 
θέσιν σου και σύρε τά ξίφος σου.

(Άποσύρεται ολίγον.)
ΡΟΔ. Δεν αισθάνομαι πολύν ζήλον διά τό  εργον 

τούτο, καί ομω ; οί λόγει του είναι καταπειστικοί· 
ενας άνθρωπος περισσότερον ή Ενας ενθρωπος όλι- 
γώτερον είς τόν κύαμον δεν σημαίνει τίπ οτε. —  ¡Μια 
σπαθιά καί ώρα του καλή /

(Λανβάνει την θέσιν του.)
ΙΛ Γ. (Κ α τ’ ιδίαν) Σχεδόν κατώρθωσα νά άνάψιο 

αίσθημα είς τήν καρδίαν του ξεμυαλισμένου τούτου· 
ίδου ΐνθουσια· Τώρα θ έλ εϊά ς φονεύση τόν Κάσσιον 
θέλει ας τόν φονεύσει ό Κάσσιος , καί τά  δύο μοι 
συμφέρουν. Εαν Επιζήση ό Ροδερίγος θάμού ζητήση 
νά του έπιστρέψω μεγάλην ποσότητα χρυσίου και 
Κοσμημάτων τά όποια άπενόσφισα παρ’ αϋτοΰ ώς 
δώρα διά τήν Δυσδαιμόναν. ’Αλλ’ άς μή ζήση'ούδ’ό 
Κάσσιος,διότι ή καλλονή τής μορφήςκαίτών τρόπων 
•ίου μ έ κάμνει νά φαίνωμαι άσχημος· έκτος δε τού
του ενδεχόμενον ό Μαύρος νά μ ’ άποκαλύψη είς 
αύτόν καί νά κινδυνεύσω. Λοιπόν άποθανέτω / Καί 
ίδου ακούω αυτόν ερχόμενον.

(Εισέρχεται S Κάσσιος)
ΡΟΔ. Γνωρίζω τό  βάδισμά του, εκείνος είναι. 

—  'Αχρείε, άπόθανε.
(ΙΙλήττειτόν Κάσσιον)

ΚΑΣΣ. Τώ  όντι ή πληγή αύτη ήδύνατο νά μοί 
ηναι θανατηφόρος, έάν δεν ήμην τεθωρακιτμένος 
κάλλιον ή ότι νομίζετε.

(Σύρει τό ξίφος του καί πληγόνει τόν ‘Ροόερίγον) 
ΡΟΔ. "ίϊ / έφονεύθην ?

Ό  Ίάγος έςαρμών έκ τής Οεσεώς του κο'πτει τόν 
Κάσσιον Ο π ισ θ εν  ε ί ς  τ ό  σ κ έ λ ο ς  κ α ί  φ ε ύ γ ε ι . )

ΚΑΣΣ. νΩ ! πάγει τό σκε'λος μου διά παντός.—  
Βοήθειαν, βοήθειαν ! κακούργοι ! φόνος /

(Φ α ίν ε τ α ι  ό Ό δ ίλ λ ο ς  μ α χ ρ ό β εν ) .

ΟΟΕΛ. Είναι ή φωνή τού Κασσίου I 6 ’ ίάγος έ- 
φύλαξε τήν ύποσχεσίν του.

ΡΟΔ. ”ίΙ  ! άθλιος Εγώ ί 
ΟΘΕΛ. ’ λ  ! ναι, αϋτός είναι.
ΚΑΣΣ. Βοήθειαν ! βοήθειαν ! φέρετε φώς ! άς 

ελθη ενας χειρουργός I
ΟΘΕΛ. ’Εκείνος ηναι- ώ γενναίε καί πιστέ καί 

τίμ ιε ’ΐάγε, όστις τοσαύτην έδειξες συμπάθειαν διά 
τήν πρός τόν φίλον σου αδικίαν ! Μοί έγεινες διδάσ
καλο; του καθήκοντος μου. Γύναιον ό φιλτατός 
σου κείται νεκρός καί συ τόν παρακολουθείς γιγαν- 
τιαίοις βήμασι. ’ Ω «χρεία μοιχαλίς / έρχομαι, έρ
χομαι !  Μακράν άπ’ έμού οί ώραίοι όφθαλμοί σου, 
τά  θέλγητρά σου άπεσοέσθησαν έκ τής καρδιας μου.

II μεμολυσμενη κλίνη σου θέλει ποτισθήν ΰπό του 
ακολάστου άίμ.ατός σου.

(Έ ςεσ χ ετα ι ό ΌΟίλλος) 
(Εισέρχονται Λουδοβίκος καί Γρατιανό;είς τινα άπόστασιν.)

ΚΑΣΣ. Δεν υπάρχει φρουρό; ; δεν διαβαίνει κα
νείς ; φόνος έπράχθη / φόνο; /

Ι Ι Ά Γ .  Κάνεν δυστύχημα φαίνεται ότι έπράχθη* 
ή κραυγή αϋτη είναι οίκτρά.

ΚΑΣΣ. 'η  βοήθειαν !
ΑΟΤΔ. ’ Ακούετε !
ΡΟΔ. ’ .ο κακούργε /
ΛΟΤΔ. Δύο ή τρεις οίμωγά: συγχρόνως !  τ ί  νόξ 

άποφράς / Πιθανόν όμως νά ή αι προσποίησις, καί 
διά τούτο δέν μοι φαίνεται ασφαλές νά πλησιάσω- 
μεν άνευ πλείονος βοήθειας.

ΡΟΔ. Δεν έρχεται κανείς ! λοιπόν ας ίκρεύστ] τό  
αίμά μου έως ού %ά έκπνεύσω.

(Εισέρχεται δ Ιάγος κρατών φ ώ ;)

ΛΟΤΔ. ’Ακούσατε /
ΓΡΑ Τ. ΐδοίι ενας έρχεται χεέ φώς καί οπλα.
ΙΑ Γ. Ποιος είν’ αύτού ; ποιος φωνάζει είς βοη'- 

θειαν ;
ΔΟΤΑ. Δ’εν ήξεύρομεν.
ΙΑ Γ . Δεν ήκούσατε κραυγ-ήν ;
ΚΑΣΣ. ’Εδώ Ίά γ ε , εδώ διά τό όνομα τού Θεού. 
ΙΑ Γ. Τ ί έπάθετε ;
Γ Ρ αΤ . Είναι δ σημαιοφόρος τού "Οθέλλου.
ΛΟΤΔ. Ναι, τώ  όντι πολό γεναΐος στρατιώτης.

ΙΛΓ. Τί Εχετε καί φιοναζετε τόσον οίκτρά ;

ΛΑΣΣ. ’ίά γε, μέ ήφάνισαν οί κακούργοι / Βοή- 
θησόν μ.ε νά έπιστρέψω είς τήν οικίαν μου ! ποίοε 
είναι οί αχρείοι οϊτινες σ’ έφεραν είς τοιαύτην θέσιν

ΚΑΣΣ. Νομίζω οτι είς έξ  αυτών είν’ έδώ πλη
σίον μή δυνάμενος νά φύγη

ΙΑ Γ. ’ Ω προδόται, κακούργοι / Κύριοι (πρός τόν 
Λουδ. καί Γοα τ.) τί στέκεσθε αυτού καί δέν ερχεσ—
θε νά βοηθήσητε;

ΡΟΔ. * ί Ι ! δράμετε είς βοήθειαν μου /
Κ  Λ ΣΣ. Είναι είς εκ τών κακούργων.
ΙΑ Γ. ΤΩ αχρείε καί άνανδρε δολοφόνε / (Πληγό- 

νει θαυμασίμως τόν Ροδερίγον.)
ΡΟΔ. ’ Ω τρισκατάρατε ’ίάγε ! ώ απάνθρωπε 

σκύλε! ώ  I ώ  ! ώ  !
ΙΛΓ. Ν’ά φονεύιονται ούτως οι άνθρωποι έν τώ  

σκότει —  Πού είν’ αϋτοί οΐ αίμοβόροι δολοφόνοι/ 
— Πόσον ββθέω; κοιμάται ή πόλις αύτη / Βοήθει
αν / Τ ί άνθρωποι είσθε υμείς φίλοι ή εχθροί ;

ΛΟΤΔ. ’Εκ τών πράξεών μας θέλετε κρίνει.
ΙΛ Γ. Είσθε ό άρχων Λουδοβίκος ;
ΛΟΤΔ. Λυτός Εκείνος.
ΙΑ Γ. Ζητώ συγγνώμην έδώ είναι ό Κάσσιος πλη

γωθείς ΰπό κακούργων.
ΓΡΑ Τ. 'Ο Κάσσιος ;
ΙΛ Γ. Πώς είσθε συνάδελφε μου;
ΚΛΣΣ. Μού έκοψαν τό σκέλος είς δύο.

ΙΛΓ. Οϊ ! Θεέ μου φύλαττε ! — Φέρετε μας φώς
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κύριοι ! έγώ σου τό δένςυ μέ τό  ϋποκάμισόν μου.

(Εισέρχεται ή Βιάγκα.)
ΒΙΛ Γ. Τ'. / τί τρέχει ; ποιο; ¿φώναζε ;
ΙΛ Γ. Ποιος έε,ςίναζε;
Β ΙΛ Γ. ί )  Φίλτατε Κασσιε / ώ Κάσσιε Κάσσιε !
ΙΛ Γ. Ω τρισάθλια / —  Κάσσιε δύνασαι νά μάς 

ειπης ποί,ι σέ κατέκοψε τοιουτοτρόπως του; γνωρί
ζετε  ;

ΚΛΣΣ. Οχι.

ΓΡΑ Τ . Λυπούμαι διότι σάς ευρίσκω εί; τοιαύτην 
θέσιν σάς εζήτουν.

ΙΑΓ. Δινεισατέ μοι μίαν καλτσοδέταν έτσι. ώ / 
α ;  εΐχαμεν έν φορείον να τόν μεταφερωμεν ευκόλως 
ε ί ;  τήν κατοικίαν του.

Β Ι λ Γ .  Φεύ λειπ .θυμ εΐ.

ΙΛΓ. Κύοιοι φοβούμαι πολό οτι τό γυναικάριον 
τούτο δεν είναι ξέ  η είς τήν όπόθεσιν- υπομονή φίλε, 
Κάσσιε, όλιγ-ην όπομονη'ν. —  Φέρετε Ενα φώς ( πλη
σιάζει το πτώμα τού Ροδ. ) Μάς είναι γνωσιόν τό 
προσωπον τούτο ή όχι ;  —  Ψ;0 ! ό φίλος καί συμ
πατριώτης μου; ή οχ.; Ναι βέβαια ύ Ροδερίγος / ρ> 
Θεέ !

ΓΡΑ Τ. Ποιος Ροδερίγος; ό Ενετό; ;
I VI'. Ναι, κύριε, εκείνος· τόν γνωρίζετε ;
ΓΡΑ Τ. Αν τόν γιυοιζω  ; καί βέβαια.
ΙΑ Γ. Είσθε νομίζω ό κύριο; Γρατιανός ;  — Ζητώ 

τήν εϋγενή συγγνώμην σας· τά αιματηρά ταδτα 
συμβάντα δικαιούσι τοός τρόπου; μου οϊτινες βέβαια 
σά; έφάνησαν όλίγαν αγροίκοι.

ΓΡΛ Τ. νΕχω  εύχαρίστησιν νά σά,ς βλέπω.
ΙΛΓ. Πώς έχετε Κασσιε ; ε / φέρετε μίαν Εδραν 

μετακομίσει·};, αίαν Εδραν /
ΓΡΑΤ. 0  Ροδερίγος είναι αϋτός/
ΙΑΓ. Εκείνος, έκεΐ ος. —  ί  ! δεν τό είπα καλά ; 

μίαν έδραν να φέρετε /

(Φερουσι τήν μετακομιστικήν Ε'οραν)
Κανείς χριστιανός ά ; τόν μεταφέοη προσεκτικώς 

εις τνν οικίαν του' Εγώ πηγαίνω να τού φέρω τον 
χειρουργόν τού στρατηγού. ( Π ρός  τήν Β ιά γ χ α ν  ) 
Κυρία μή λαμβάνετε περιττόν κοπον. Κάσσιε, ό νε
κρός ούτο; η  ίο  άκρος φίλος μου. Πόθεν έπήγασεν 
ή μεταςύσας έχθρα ;

ΚΛΣΣ. Καμμίαν εχθραν δέν είχον μαζύ του, ουδέ 
τήν ιλσχίστην, καί ούδε γνωρ-.ζιο τον άνθροπων.

ΙΛΓ. ( Π ρός  τήν Β ιά γ χ α )  Λ / διά τί είσθε ω χ
ρά; (Π ρός  το'ις (ρίροντας ζύ cpoptior) Σηκώσατε 
τον, καί πεσιπατείτε άς μή μένρ πλέον εκτεθειμένος 
είς τόν νυκτερινόν άέρα. { ’E x 'jip o r z a i ύ Κ ά α ο ια ς  
ζαί ό ‘Ρ οιΠ ρίγο;)  Σταθήτε, άγαποιτοί μου κύριοι. 
—  Δ·ά τ ί φαι-.εσθε ώχοά, κυρία; [ I Iρ ό ς  zi/t' β ιά γ 
χ α )  Παρατηρείτε τό έ-τρομον βλέμμα ττ,;; Λ / κυ
ρία, έάν θορυοήσθε οσον ούπω θα μαθωμεν καί άλλα. 
Βλέπετε καλά, κύριοι;  ιό έγκλημα δμιλεί καί οταν 
«ί γλώσσαι μένωσιν άλαλοι.

(Είσε'ρχεται ή Αιμιλία)
AIM. Οιμοι, τ ί  τρέχει ;  τ ί  τρέχει, σύζυγέ μου ;

ΙΛ Γ. Ο Κάσσιος εκτυπήθη έδώ βτά σκοτεινά υπό

τού ϊ’οδερίγου καί ΰπό άλλων άνθρώσων οϊτινες ε -  
φυγον.

AIM. Φεύ ! καλοί μου κύριοι / ώ κακάμοιρε 
Κάσσιε /

ΙΑΓ. Αϋτά είναι τά αποτελέσματα τής ακολασίας.
Σέ παρακαλώ, Αιμιλία ύπαγε νά Ερώτησης, πού 

έδειπνησεν ό Κάσσιος άποψε. —  Διά τ ί  τρέμετε; 
(Π ρός ri/y Β ιά γ χ α » ).

Β ίΛ Γ. Εδειπ.ησεν είς τήν οικίαν μου, άλλα δέν 
τρέμω δι’ αύτό.

ΙΑ Γ. Τή άληθεία / λοιπόν σ έ  διατάττω  νά Ελθης 
μαζύ μου.

AIM. Δεν έντρέπεσαι ;  δέν ίντρέπεσαι αχρεία /

ΒΙΑΓ. Δέ·< είμαι αχρεία, εΐμαι τιμιωτάτης διαγω- 
ής, όσον καί συ ή τις με υβρίζεις.

AIM. Οσον έγώ ! καταισχύνη Επί τού προσώπου 
σου /

ΙΑ Γ. Καλοκάγαθοι κύριοι, άς ΰπάγωμεν νά ίδω
μεν τόν Κάσσιον θεραπευόμενον —  έλα, έλα κυρία, 
πρέπει νά μάς (ξομολογηθής καί άλα. —  Αιμιλία, 
συ τρέξε είς τό άστυ να εί'πη,; είς τόν αύθέντην μου 
καί εί; τήν Δέσποιναν μου ο ι συ.έβη. Περάσατε Εμ
πρός, σάς παρακλώ. (A'ar iô ia r )  ΐαύιην τήν νύκτα 
ή τήν έκαμα ή τήν έπαθα.

ΣΚΗΝΗ fi'. Π α ρ ισ τ ώ σ α  κo u & ra  i r  οι x e i-  
•tai ¿.-zi ri/c x .lirv c  x o ijiu jitrq  ή Jv ad a ijiô 'ia ·  
x a i x .ln a io r  αυτής à r a j/ jU ro ç  Λ ύ/τος. Ε ισ έρ χ ε 
τ α ι  ύ Ό θ ί.ΙΛ ος, xpaziLr yvptrdr τό  Çiyoç τον.

ΟΟΕΛΛ. Ω ! ή α ιτία ,, ή αιτία τούτου! Ας μή ονο
μάσω αυτήν, ώ αστέρες άγνοί —  Είναι ή αιτία | 
—  Καί όμως άς μή χύσω τό αίμά της, ούδ’ ας 
χαράξω τό λευκώτερον τής χιόνβς στήθος της, καί 
λεΐον καί στιλπνόν ώς τό αλάβαστρον τών μνημεί
ων. ('Α πορρίπ τει τό  ζίφ ος τ ο ν )  Καί δμιο; πρέπει 
ν’ άποθάνγ,ς, διότι άλλως Ενδεχόμενον να προδώση 
τήν τιμήν καί άλλων ανθρώπων. Ας σβέσω τό φώς 
καί επειτα τό φώς της. f  Π ρ ό ς  zô r  .U y r o r )  Εάν 
σβέσω τήν φλόγα σου, ώ λειτουργέ τού φωτός, δύ
ναμαι πάλιν νά σοί αποδώσω το πρότερον φώς σου, 
χρείας τυχούσης, —  άλλ’ άφ’ ου άπαξ σβέσω τό 
(δικόν σου (π ρ ό ς  τήν A υσόαιιιόναν)  Ω αριστούρ
γημα τή ; φυσεως, πού θά εϋρεθή τό πύρ τού Προμη· 
θεως δια να σοί άποδώση παλιν σπινθήρα ζωής.

(  II Δυσοαιαόνα στρέφεται κ*6’ ύπνονκαί 6έα της κι
νεί *!ς οίκτον τόν Όδέλ/ον.)

Ω ρ ,δον ώραίον έάν σε οποκόψω δέν δύναμαι 
πλέον να σοι αποδώσω τήν ζωτηκήν οϋξηβιν, καί 
θελει; μαρανθί. Ω ! άς τήν όσψρανθώ έτι ζιΰσαν / 
( τήν γι.ΙεΤ) Λ αμβροσία πνοή ! σχεδόν καταπείθεις 
τήν δικαιοσύνην να θραύση τήν ¿ομφαίαν της. Ακόμη 
Εν φίλημα,ακόμη ί κ  'Εσο τοιαύτη καί μετά θάνατον, 
καί αφού σέ θανατώσω θέλω σέ αγαπάν.Ακόμη ε< καί 
πλέον ού. Τοιοϋτον γλυκό φίλημα ποτέ δεν υπήρξε 
τόσον όλέθριον. (ΑΆ α ίε ι)  Τα δάχρυά μου. δβκρυα 
πικρά, έκρέουσιν αύτοματως. Η όργή μου είναι θεο- 
πρεπής διότι πλήττει τό φιλούμενον. ίδοό ιξύπνησε.
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ΑΥΣ. ( M tz ä  γ .Ιν χ ύ ιη τος)  Ποιος atvai; Συ είσαι 
όθέλλβ /

ΟΘΕΛ. Ναι Δυσδαιμόνα.

ΑΥΣ. Ακόμη Sit έπλαγιάσατε, αύθεντα μου ;

ΟΘΕΛ. ίίκάμετε τήν προσευχήν σας απόψε, Δυσ
δαιμόνα ;

ΔΥΣ. Ναι, αύθέντα μου.

ΟΘΕΛ. Ενθυμεΐσθε κανέν Αμάρτημά διά τό όποιον 
εΐσέτι δέν έξιλέωσατε τον θεόν, ζητήσατε πάραυτα 
την συγχώρηβίν του.

ΔΥΣ. Οίμοι / αύθέντα μου τί έννοεΐτε 7

ΟΘΕΛ. Κάμε ταχέως ό,τι σοι λέγω* ίγώ  θά περί- 
ψέρωμαι εδώ πλησίον* δέν θέλω νά σέ φονεύσω άπ- 
ροετοίμαστον διά την αιωνιότητα* όχι, μή γένοιτο 
νά φονεύσω τήν ψυχήν σου !

ΔΥΣ. λ  7 πρόκειται νά μι φονιύσητε 7

ΟΘΕΛ. Ναι, πρόκειται νά σά; φονεύσω.

ΔΥΣ. λοιπόν ό θ :ό ;  συγχωρήσοι τήν ψυχήν μου!
ΟΘΕΛ. Αμήν 1 τό εύχομαι ίξ  όλης καρδίας.
ΔΥΣ. έπειδή έκφοάζισθε ούτως έλχίζω δτι δέν 

θέλετε με φονευσει.

ΟΘΕΛ. ( Λ ι ά τ ώ ν  d d ó r z u r )  έλπ ίζιις !

ΔΥΣ. Και όμως σας τρέμω, διότι είσθι ολέθριος, 
δταν ό οφθαλμός σας περιστρέφεται ούτως. Αλλ' αγ
νοώ πάλιν διά τ ί  νά τρέμω οϊφ’ού ούδεν κακόν σύν- 
οιδα έμαυτώ* χαί όμως αισθάνομαι φοβούμαι.

ΟΘΕΛ. Συλλογίσου τάς Αμαρτίας σου.
ΔΥΣ. Αί άμαρτίαι μουείναι 6 πρός ϋμάς ερως μου. I
ΟΘΕΛ. Ναι,διά τόν έρωτά σου ία φονευθης.

ΔΥΣ. Ó τοιοϋτο; θάνατος είναι παρά φΰσιν. Φευ } 
διά τ ί δάχνεται ουτω τό χατώτερον χείλος σας ;  λ ί -  
μοβόρον τι πάθος συνταράττει τήν ψυχήν καί τό 
σώμά σας. Κακά προοιωνίζομαι ϊχ  τούτων, καί δμως 
ελπίζω , ελπίζω ότι δέν άφορώσιν εμέ.

ΟΘΕΛ. Σιώπα, σιώπα.
ΔΥΣ. Σιωπώ, α’λλά τί έχετε ;

ΟΘΕΛ. Το μανδηδιον εκείνο, τό όποιον μοί ήτο τό 
σον προσφιλές σύ τό έχάρισες εις τόν Κάσσιον.

ΔΥΣ. Ο χι μά τήν ζωήν μου Χαί μά τήν ψυχήν 
μου.

ΟΘΕΛ. Γλυκεία φίλη πρόσεχε, πρόσεχε μή έπ ι- 
«ρκήστίς* διότι εύρίσκεσαι επί τής κλίνης του θανά
του σου.

ΔΥΣ. Ναι, οΐλλά βέβαια δέν έίμ’ εγγύς τού ν’ οί- 
ποθάνω αχόμη.

ΟΘΕΛ. Ναι, τώρα ευθύς, χαί διά τοΰ το έζομομο- 
γήθιτι εϊλιχρινώς τάς Αμαρτίας σου* διότι καί εάν 
άρνηθή; έχάστην έξ αύτών δι’δοχου δεν θέλεις δυνηθή 
νΑ πνίξης ή νά εξάλειψης τήν σταθεράν πεποίθησιν 
τ,ν συνέλαβον περί τής ενοχής σου καί ήτις μέ δια- 
σπαράττει τά  σπλάγχνα, θ ’ απίθανης 7 ¡

ΔΥΣ. Λοιπόν ό Θεός νά μ ’ έλεήση 7
ΟΘΕΛ. λμήν !

ΔΥΣ. Αλλά καί ού νά μ’έλεήσης,διότι ουδέποτε σε 
έβλαψα εις δλην μου τήν ζω ή ν  ποτέ δέν ήγάπησα

τόν Κάσσιον, είμή δ·.ά τής αγάπης εκείνης ήν ό θ ε 
ός επιδοκιμάζει καί έπιτρίπει τοϊς πάσι, καί ούδέ 
έδωκά ποτέ εις αύτον τεκμ.ήριον.

ΟΘΕΛ. Μάρτυς μου ό θεός δτι τό ειδον εις τάς 
χείράς του* ή  επίορκε γΰναι !  μεταβάλλεις τήν καρ
διάν μου εις λίθον, καί μέ κάμνεις νά πράξω ώς φό
νον έκεΐνο τό όποιον ίθεώρ.υν ώς θυσίαν* εγώ ειδον 
τό μανδήλιον εις τας χεΐοάς του.

ΛΥΣ. Λοιπον τό ηύρε* διότι εγώ ποτέ δέν το έδω- 
κα εις αυτόν φέρε τον εδώ καί οΐνάγκααέ τον να ό- 
μολογήση τήν αλήθειαν.

ΛΘΕΑ. Τήν ώμολόγησεν.
ΛΥΣ. Καί τι εΐπεν;
ΟΘΕΛ. Απόλαυσε σ τ ; εύνοιας σου !
ΔΥΣ. Πώς ! πώς ! αθιμίτως ;
ΟΘΕΛ. Ναι, άθεμίτως.
ΛΥΣ. Δέν ει/αι δυνατόν νά εΐπη τό τοιοΰτον ! 
ΟΘΕΛ- Ο χι βέβαια, διότι τό στόμα του έκλείσίη* 

τοιαύτην έλαβε διαταγήν 6 πιστός μου I άγος.

ΔΥΣ. Ô φόβος μου μοί εξηγεί τούς λόγους σας.—  
Πώς ! απίθανε ;

ΟΘΕΛ. Καί αν δλαι αϊ τρίχες τής κεφαλής του 
ήταν έκάστη μία ζωή αυτού ή τρομερά έκδίκη- 
οίς μου ήθελε τάς φάγει όλας μέ καλήν όρεξιν.

ΔΥΣ. Φευ ! άπεθανε, καί έγώ άπόλλυμαι.
ΟΘΕΛ. Διεφθαμένη ! πώς ? τολμάς νά τόν χλαί- 

ης ένιόπιόν μου ;
ΛΥΣ. Λ αύθέντα μου !  έξόρισόν με α’λλά μή μι

φονεότης !
ΟΘΒΛ. Κάτω, »χρεία f

ΔΤΣ. Φόνευσόν με αΰριον, άφε; με νά ζήσω έως 
τό πρωί.

ΟΘΕΛ. Ο χι, εάν άντιστής. .  . .
ΔΥΣ. ίίμισειαν ώραν . . . .
ΟΘΕΛ. Λπεφασισα πλέον, τετέλεσται.
ΔΥΣ. Διά νά είπω τήν προσευχήν μου.
Ο Θ ΕΛ . Πολύ άογά.

(Τήν πνίγει. )
ΑΙΜΙΛ. (e cù jfiir  χς,ούονυα)  Αύθέντα 7 αΰθέντα 7 

ύ  αύίέντα μ » ! αΰίεντα !
ΟΘΕΛ. Τ ι κρότος ειν’ αύτός ;  —  ’Ακόμη δέν άπέ- 

θανες; όσον σκληρός καί άν ήμαι δ'εν Οέλωνά τ  
οΐφήσω να ΰποφερης ;  —  όχι όχι.

ΛΙΜ. 0  αύθένσα μου ! αύθεντα 7
ΟΘΕΛ. Ποιος φωνάζει ;
ΛΙΜ. 0  αγαπητέ μοι αυθέπτα θέλω νά σάς είπε» 

μίαν λέξιν.
ΟΘΕΛ. Ναι. τ, Αιμιλία εέ.αι. —  Τώρα ευθύς.—  

’ .Απέθ tv*. ■—  Πιθανόν ότι έρχεται νά μοί α’ναγείλη 
τόν θά-ατον τοΰ Κασσίου δ.ότι είχε γίνει πολύς θό
ρυβος. \ ! δέν κινείται πλέον * ακί-ητος ώς τάφος/ 
Νά τήν εισαγάγω ; Οχι- —  Τι να κάμω; εάν εισέλ- 
θ /1 βεβαίως θελει ομιλήσει περί ττ.ς συζύγου μου. 
—  Περί τής συζύγου μου ? ποιας συζύγου ; —  Δέν 
έχω πλέον σύζυγον ! ώ δυστύχημα άφόρητον ! ώ 
βαρυκάρδιος ώρα 7 Moi φαίνεται δτι μελλει νά συμ- 
βή μεγάλη καί παγκότμιος έκλειψης ήλιου καί σε
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λήνης, *α ί δτι ή τεθλιμμένη σφαίρα μας μέλλει ν’ 
«νοίζτ) τά σπλάγχνα της.

AIM. ζ  Ε ξακοΛ ονθουσα  r ä  χραύη την θύ- 
p a r j .  Αϋθέντα μου, σάς παρακαλώ νά σάς εϊπω 
μίαν μόνην λέξιν, ώ αγαθέ μου «ύθέντα !

ΟΘΔΛ. λ.? σε ειχον λησμονήσει* ώ , είσελθε Αι
μ ιλ ία ,—  Ö/i—  στάσου όλίγον ας «υρω τό παρα- 
τιπ έτα σμ α .—  Ιΐοΰ είσαι ;  (α ν ο ίγ ε ι  zi)r β ύ ρ α ν )  
Τ ι επαθες ετ’ς αύιήν τήν ώραν ;

(Εισέρχεται ή ΑΐμιΧί«)
AIM. II αγαπητέ μοι αυθέ.τα, έκεΐ πέραν ε'πράχ- 

βη τρομερός φόνος.
ΟΘΕΛ. Πώς ? τώρα ;

AIM. Τώρα, αύθέντα, τώρα ?
ΟΘΕΛ. Φαίνεται ότι ή σελήνη έλθοϋτα πλησιέστ- 

τα  τής γής ιπενεεγεϊ επί τών κεφαλών τών *'νθρώ- 
πων, κ»ί τούς κάμ ει ν* π>ρ·>φ·ονώσιν.

AIM. Αΰθίντα μου, δ Κάτσιος, εφόνευσεν έ · *  νέ- 
ον έ»ετόν, ονομαζόμενου 'Ρ,δερίγον.

ΟΘΕΛ. Εφονευθη ό Ροδερίγος, —  /.«ί ό Κάσσιος 
•φονεύθη ;

AIM. Οχι, ό Κάστιοςδέ. έφονεύθη ?
ΟβΕΑΛ. Λοιπόν ό θανατος έκαμε λάθος, καί ή 

γλυκεία έκόίκησις σφοδοόνεται.
ΔΥΣ. (Ο ΐι/ώ ΐουσα)  *«/ αδίκως; Αδίκως ίφονιύθην.
AIM. Οΐμοι ! τί κραυγή ήτο αίτη ;
ΟΘΕΛ. Τ ί κραυγή; που;
AIM. Λ , βοήθεια ! βοήθεια 7 ήτο ή φωνή ττς  δεσ- 

ττοίνης μου 7 βοήθεια 7 βοήθοια ! βοήθεια !  ώ δέσ
ποινα’ μου, όρΐλει παλι* ! Γλυκιϊα Δυσδαιμόνα, όμί- 
λει ! ώ γλυκεία δέσποινα μου δμίλει.

ΔΤΣ. λθώαν? μέέφόνευσαν?
AIM. " ί ί  τίς έπραξε τό κακούργημα τούτο;
ΔΥΣ. Ούδείς, έγώ μόνη μου. ‘ Υγίαινε ! είπε τήν 

χαρδίαν μου εις τόναύθέντην μου. ‘ Υγίαινε ! ¿ κ χ ν ία .
Ο ΙΙΕ λ . Δια τ ί, καί πώς νά φονευθή ;
AIM. Φευ ! τις ο ϊδε;

ΟΘΕΛ. Ψήν ήκουσας λέγουσαν ότι μόνη τις ¿φο
νεύθη, και δτι έγό> δεν τήν έφόνιυσα.

AIM. Ναι, ούτως είπε, καί χρεωστώ να κηρύξω 
τήν αλήθειαν.

ΟΘΕΛ. ψεύδεται ώς γυνή καταβαίνουσα εις τόν 
άδην μέ τό βάρος τώ τ αμαρτιών της, διότι εγώ τήν 
έφδνευσα.

AIM. Τότε αυτή μέν φαίνεται άγγελικωτέρα, σύ 
δε μελάντερος δαίμων.

ΟΘΕΛ. Εξετράπη τής ευθείας 6δοΰ, ιί/εν ΐξα - 
χριιωθή.

AIM. Τήν συκοφαντείς ώς διάβολος.
ΟΘΕΛ. Εφάνη προδοτική ώς ή άπατώσα τούς 

ναύτας θ»λχσσα.
AIM. Είσαι παράφορος ώ ; τό πυρ νά προφέρης 

κατ'αύεής τό τοιοΰτον. ί ί !  ήτο πιστή καί Αγνη ώς ό 
ουρανός.

ΟΘΕΛ. Ö Κάσσιος τήν ήτίμασε, καί άν θέλης 
ερώτησον τόν σύζυγόν σου νά μάθης* ήθελα είμαι 
βξιος νά καταβώ εές τόν βυθόν μυρίων κολάσεων αν

δέν ειχον λόγους άποχρόντας διά τήν πράξιν μου ταυ- 
τη ν  ό σύζυγός σου γινώσκει τά πάντα.

AIM. ‘Ο συζυγός μου I
ΟΟΕΛ. ‘ Ο σύζυγός σου.
AIM. Ο τι ΰπήρξιν άπιστος πρός τόν γάμον της 7

ΟΘΕΑ. Ναι, «αραδοΰσα έαυτήν εις τ^ν Κάσσιον* 
ώ , ναι, άν ήτο πιστή, καί άν 6 Θεός μοί έπλαττεν 
άλλο Ενα τοιοΰτον κόσμον ίκ λαμπρότατου χρυσολί· 
θου, δέν ήθελον τήν ανταλλάξει μέ αυτόν.

ΔΙΜ. 0  σύζυγός μου, είπετε, ό σύζυγός μου ;
ΟΘΕΛ. Τ ί κάθεσαι καί μέ ζαλίζεις με τάς επα

ναλήψεις σου, μ γύναι/ σοί ε?πον ό σύζυγός σου, ν«ί7
AIM. ό  δεσποινά μου,ή άχρειότης ένέπαιξε σκλη 

ρώς τόν άγνον έρωτά σου! ό σύζυγός μου νά εϊπγι δ ,τι 
ητο άτιμοί.'

ΟΘΕΑ. Ναι, σοι λέγω, ¿»γόναι! αυτός μοι τό 
εέτε. Μέ έννοείς καλά ;  ό φίλος μου, ό σύζυγός σου, 
ό τίμιος ό τιμιώτατος Ιάγος μοί τό είπε.

AIM. Εάν ιίπε τούτο, είθε ή καταχθόνιος καρδία 
του να σήπεται μισό σιταρόκηκι τήν ημέραν.' Ψεύ
δεσαι έξ όλοκλήρσυ, διότι ή ταλαίπωρος ήγάπα ύπερ 
τό δέον σέ τό ^υπαρόν έρμαιόν της*

ΟΘΕΑ. AJ
AIM . Κάμε ότι δύνασαι καί θέλεις* όσον είναι Α

ξία τοΰ ούοανοϋ ή πράςίς σου αΰτη, τοσούτον καί 
σύ ήσο άξιος αύτής.

ΟΘΕΛ. Σιώπα, σέ συμβουλεύω νά σιωπάς.
AIM. όλιγώτιρον δύνασαι σύ νά μέ βλάψης fj 

δτε έγώ δύναμαι νά πάθω! ώ ήλίθε! ώ βλακίστα- 
τε ό εγκέφαλος είναι βόρβορος άμαθείας καί Ακαθαρ
σίας! έκαμες μίαν πράξιν . . . .

(‘ Ο Όθελλος τήν απειλεί) 

δέν φοβούμαι τό ξίφος σου* θά σέ καταστήσω γνωσ
τόν καί άν μέλλω νά χάσω είκοσακις τήν ζωήν μου. 
Βτήθειαν.1 βοήθειαν! βοήθειαν! ό Μαύρος έφόνευσε 
τήν κυβίαν μου* βοήθειαν, επράχθη φόνος.

Εισέρχονται Μοντάνος Γρρατιανό; καί Ίάγος.
ΜΟΧΓ. Τ ί τρ έχει; πώς έχετε στρατηγέ ;
A IM .* t l f ήλθες Ιαγε ;  Καλά έκαμες διότι θέλουν 

τινές νά κρεμάσωσι τα έγκλήματά των εις τόν λαι- 
ii.i t σου.

ΓΡ Α ’Γ. Τ ί συνέβα ;
AIM . Εάν ήσαι άνθρωπος Απόδειξον ψεύστην τόν 

κακοΟργον τούτον" δστις λέγει δτι τώ  εγνοστοποιησας 
ότι ή σύζυγός του τόν ήτίμασε. Λλλ’ είμαι βέβαια 
δτι σύ δεν είπες τό τοιοΰτον· Δέν είσαι τοιοΰτος κα

ί  κοΰργος*όμίλησον διότι ή Αγανάκτησές μου α'ι πνίγει.
ΙΑ Γ. Τώειπονδτι ϊφρόνουν, χωρίς να τώ  ειπω πε

ρισσότερον τού ότι καί αύτός εΐδεν ΐδιυις όμμασιν 
ώ ; πιθανόν καί Αληθές.

AIM. Αλλά τώ  είπές ποτε δτι ήτο άτιμο; ;
ΙΑ Γ. Τώ  ειπον αύτό.
AIM. Λοιπόν τώ  είπες ψεύδος, ψεύδος, βδελυράν 

καί σατανικόν. Μά τήν σωτηρίαν τής ψυχή; μο» 
ψεύδος, καταχθόνιον ψεύδος* ότι ίπραξεν ατιμίαν 
μ.ετά τού Κάσσίου! Μετά Κχσσιου είπες ;

ΙΑ Γ, Καί, μετά τού Κασσίου, Κυρία μου περιό«-
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οετήν γλώσσαν σου.
AIM. Αέν δύναμαι νεί περιορίσω την γλώσσαν 

μου, ή δέσποινα μου κεϊται εδώ φονευθεΐσα εντός τής 
κλίνης της.

ΑΠΑΝΤΕΣ. ί ΐ  Θεέ του ελέους!

AIM. Καί αΐ συκοφαντίαι ύπεκίνησαν τον φόνον.

Ο θΕΛ . Μη θαυμάζετε, κύριοι, την αλήθειαν άκυύ- 
ετι.

MON. i l  τερατο'ιδης πράξις!

AIM. Κακούργημα φρικτόν, φρικτόν, φρικτόν ! 
το  συλλογίζομαι! το συλλογίζομαι, τό οσφραίνομαι- 
—  ώ τής αχρειότητο; ! —  το ύπώπτευσα τότε. 
θ ά  φονευθώ από την λύπην μου !— ”ί ΐ !  προδοσία! 
αχρειο'της, άχρειότης!

ΙΛ'Γ. Τί έπαθες; έχασε; τάς φρένας σου; Σέ προσ
τάζω να ύπάγης εις τήν οικίαν.

AIM. Εύγενεστατοι κύριοι, έπιτρέψετέ μοι να λα- 
λήσω- χρεωστώ νά τον ύπακούω α’λλ’ όχι τήν στιγ
μήν ταύτην· καί πιθανόν Ια'γε ποτέ νά μή επιστρέ
φω εις τήν οικίαν.
ΟΘΕΛ. (έναγχα.Ιιζόριενος τήν Λ υ τόα ιμ όναν )  ώ ! 
ώ ! ώ !

AIM. Αρμόζει κάλλιον νά κήσαι ώς τετράπουν 
καί νά ωρύεσαι διότι έφώνευσας τόγλυκύτατον πλάσ
μα όπου ποτέ υπήρξαν εις τόν κύσμον.

Ο θΕΛ . Αλλά δεν ήτο αγνή.
(¿γειρόμενος

Δεν σάς ίγνώρισα, θείε. Ιδού αυτού κείται ή ά-εψιά 
σας, τής όποιας αΐ χεΐρε'ς μου αυται έκοψαν άρτίως 
τήν πνοήν· ήξεύρω δέ καλώς ότι ή πράξις αΰτη «ραί
νεται φρικώδης καί αποτρόπαιος.

Γ Ρ Α Τ . Τάλαινα Δυσδαιμόνα ! χαίρω διότι α π έ- 
θανεν ό πατήρ σου· ό γα'μος ούτος ύπήρξεν ολέθριος 
δι’ αύτόν, καί ή απαρηγόρητος λύπη του έκοψε τό 
νήμα τής ζωής του· έάν εζη τώρα τό γεγονός τούτο 
ήθελε τόν παραφέρει είς τοσουτον ώστε νά πράξη τι 
άπηλπισμένον νά καταρασθη τόν προστα’την άγγελόν 
του καί έγκαταλειφθείς ΰπ’ αυτού νά ύποπεσ-ρ είς τήν 
οργήν του ουρανού.

ΟΘΕΛ. Οικτρόν τούτο- καί όμως ό ’ΐάγος γινώσ- 
κει ότι αυτη μετά του Κασσίου έπραξεν ατιμίαν μυ
ριάκις καί αύτός όΚάσσιος τό ώμολόγησεναντήμειψε 
δε τόν έρωτά του δωρήσασα αϋτώ τό πρώτον τεκ- 
μήριον τού πρός αυτήν έρωτός μου. Τό είδον είς τας 
χείράς του· ήτο δέ μανδήλιον, οϊρχαίον κειμήλιου 
δωρηθέν ύπό του πατρός μου είς τήν μητέρα μου. \

AIM. ί2 ούρανε'! ώ ουράνιοι δυνάμεις!
ΙΑ Γ. (-Σιγά) ϊΕ λα ! σιώπα! κράτει τήν γλώσσαν 

σου.
AIM. θ ά  φανη ή αλήθεια, θά φαντ,! εγώ νά κρα

τήσω  τήν γλώσσάν μου Κύριε; όχι, όχι ο λόγος μου 
θά ήναι καθαρός ώς à αήρ- καί αν Ο ουρανός και οι 
άνθρωποι καί οί δαίμονες κατακραυγάσωσι Αισχύνη! 
εναντίον μου, ουχ’ ήττον θέλω λαλήσει.

ΙΑ Γ. νΕλα ’στά λογικά σου, καί έπίστρεψον είς 
τόν οίκον σοΙ λε'γω.

AIM. Δέν θέλω.

(•‘Ο Ία'γος σύρει τό ξίφος του διά νά πλήςη τήν σύ
ζυγόν του)

ΓΡΑΤ. έντροπή σου ! νάθέλης νά κτυπήσης μίαν 
γυναίκα!

AIM. ii  ανόητε Μτύρε! τό μανδήλιον περί του 
οποίου λέγει; το ηύρα εγώ κατα τύχην καί το έδωκα 
είς τόν σύζυγόν μου' διότι πολλάκις μ ετ ι  σπουδαιό- 
τητος καί επιμονής, ( περισσότερα; βέβαια ή "ότι 
ή ;ιζε τό μηδαμηνον εκείνο πράγμα ) μέ καθικέτευσε 
νά τό κλέψω.

ΙΑ Γ. ί ί  ύχρειεστάτη μάγισσα !

AIM. Η δέσποινα μου να τό δώση είς τόν Κάσ 
σιον! φευ! όχι, όχι, έγώ τό ηύρα και το έδωκα είς 
τόν σύζυγόν μου.

ΙΑΓ. Δ  κάθα ρμα ψεύδεσαι.

AIM. Ναι μά τας ουρανίους δυνάμεις δέν ψεύ'ϊο- 
μαι· ό χ ι, κύριοι δεν ψεύδομαι. Π ά·όητε δήμιε / τ  
κοινόν είχε το ουράνιον τοΰ ’ 0 πλάσμα μετα σου του 
βλακός, ώστε θά γεινη συζυγός σου;

( ‘Ο Ία'γος πληγόνει Οανασίμως τήν Α ίμιλ. καί έςε'ρ- 
χεται δρομαίως.)

ΟΘΕΛ. Δέν ΰπάρχουσιν άλλοι λίθοι είς τόν ουρα
νόν είμή εκείνοι οϊτινες προξενοϋσι τήν βροντήν;(πίπ- 
τ ε ι  νπτιος  ώ ανήκουστε κακούργε!

Γ ϊΛ 'Γ . Η γυνή π ίπτει, βέβαια ό άχρεϊος £<ρό- 
νευσε τήν συζυγόν του.

AIM. Ναι, ναι μέ εφόνευσε4 ώ , βάλετε με πλησίον 
τής δεσποίνης μου !

ΓΡΑ Τ. Εκείνος έφυγεν α’ λλ’ ή σύζυγός του εφο- 
νεύθη.

ΜΟΝΤ. ίί , τί τεράστιος κακούργος· λάβετε τό 
όπλον τούτο, τό όποιον αφήοεσα απο τόν Μαύρον* 
στήσατε φρουράν έξωθεν τής θύρας, καί αν ή χρεία 
τό καλέση φονεύσατέ τον μάλλον παρά νά τόν οϊφή- 
σητε <ά έςέλθη- έγώ δέ σπεύδω είς καταδίωξιν τού 
κακούργου ίκείνου, τον καταχθοήου δαίμονος.

( ’Εξέρχονται Μοντάνος καί Γρατια<ός.^
ΟΘΕΛΛ. Απώλεσα καί τήν ανδρείαν μου· καί 

πλέον α’γύμναστος είς τήν χρήσιν των όπλω< μου 
α’φαιρεΐ τό ξίφος μου. Αλλά διά τί νά έπιζήση ή 
τιμή είς τήν αρετή.· έόρέτωσαν τά πά-τα /

AIM. Πόσον προφητικόν τό άσμα σου, ώ φίλτατη 
δέσποινα! 'Ακουσον με· δύνασαι νά μέ άκουσης ; 
(άδει).

ΨάΑΛετε τήν Ιτέαν , τή τ  πράσ ιη νν  Ιτέαν .
II Μαύρε Μαύρε, ήτο άγνή και σέ ήγάπα, ώ σκλη

ρέ Μαύρε, καί να μή αναπχύση ό Θεός τήν ψυχήν 
I μου έάν δέν λέγω τήν αλήθειαν, και λεγουσα τήν 

θείαν άςάποθάνω.... αποθνήσκω, ( εκ π ν έ ε ι)
ΟΘΕΛΛ. "Ε χω  ακόμη |ν ξίφος έντος τού δωμα

τίου τούτου’ είναι Ισπανικόν, καί τό στόμα αύτοϋ 
είναι έμββαμμενον είς τό νάμα τού ϊβηρος. A ! ιδού 
αυτό- θείε μου θέλω να εξέλθω.

ΓΡΑ Τ. ¡(Ε ξω θεν )  Εαν τολμήσης νά έξέλθης θά 
πάθγς δείνα, είσαι άοπλος καί δέν δύνασαι νά ύπε- 
ρασπισθής σεαυτόν.

ΣΜΤΡΝΑΙΟΣ. 3 5 7

ΟΘΕΛ. ¡δέ με καί όμίλησον μετ’ έμού, είδε μή 
και άοπλος θέλω όρμήσειν εναντίον σου.

(Είσε'ρχεται ό Γραηανός.)
ΓΡΑ Τ. Τ ι θέλετε;

ΟΘΕΛ. ίδοΰ καί έγώ ομο ό'πλον κάλλιον δέ τού
του ^ιφος ούδεποτε έκοσμησε τήν όσφύν τού στρα- 
τιώτου. Πολλάκις δια τού μικρού τουτου όπλου άν- 
τέκρουσα εμπόδια είκοσάκις α’ -ώτερα τής δυ.αμεως 
ήν μοι αντιτάσσετε Αλλ ώ ματαία καυχησις ! τις 
δύναται νά αντισταθή είς τό πεπρωμένον ;  παρήλθε 
πλέον ό καιρός έκεϊνος. —  Μή φοβείσθε διότι μέ 
βλέπετε κοχτούντα όπλον" Ιφθασα πλέον είς τό τέρ
μα του σταδιι-υ μου, καί είς το θαλάσσιον σημείον 
είς ιό  όποιον θέλει σταθή το σκάφος μου.Αποχοιρείτε 
έντρομος; ό φόβος σας είναι μάταιο;· απειλήσατε τον 
όθελλον μέ καλαμο- καί θιλει τραπή είς φυγήν καί 
που θά ύπαγη ό ταλαίπωρο; όθελλος ; ( Σ τραφ είς  
π ρ ό ς  τήν /έυ σό α ιρ όν ο ν JÛ , πότον μετεβλήθης ! τά - 
λαινα κόρη ! είσαι ώχρα ώ ; σινδό η. Οταν θελομεν 
συναντηθή εν ήμερα κρισεως το βλέμμα σου τούτο 
θιλει μέ κατακρηυ.νίσει τήν ψυχήν μουίξ ουρανού 
καί οί δαίμονες τής κολάσιως θελ«.υν άρπασει αυτήν 
ΐμυχοα, ψυχρά ώ φίλτατον θύμα, και πραεία «ός ή 
άθωότης σου! Í2 καταρατε κακούογε Ιάγεί —  δαί
μονες απυίιώξατί μ- μαστιγογούντε; με α’πό τήν 
ουράνιον ταυτην θέαν / Ρϊψατέμε είς τούς ανέμους, ή 
ψήσατε με μ.έ θειαφτ καταποντίσατε με έντος βα
ράθρου ρευστού πυρός. i l  Δυσδαιμόνα ! Λυσδαιμόνα ! 
άπέθανες; απίθανες; ώ !ω !ό ι!

Κίσεσ/ονται Μοντάνος καί Λοοόοβίκοε, καί δ Ινάσσιος 
οερομενοι έπί φορείου, καί εχοντες τόν Ιάγον δέσμιον.

ΛΟΤΛ. Πού είναι ό άποτολμος καί δυστυχέστα- 
το ; ούτος άνήρ ;

ΟΘΕΛ. Εδώ είμί έγώ οστις πρώην ήμην όθελλος.

ΛΟΤΛ. ΓΙού είναι ό φαρμακερός εκείνος οφις; φέρε
τε μου τόν κακοΟργον εκείνον.

ΟΘΕ.Λ. ( Β ./έπω ν άσ χ α ρ ά α ιιν χ τε ί τόν  Ι ά γ ο ν )  
Ζητώ να ϊ-ί'ω έαν εχη, τα ίχνη τής κολάσιως είς τούς 
πόδας του άλλ’έαν είσαι δαιμόνιον δεν δύναμαι να 
σέ σφάξω.

( Ό  θ έ λ λ ο ς  π λ η γ ό ν ε ι  τό ν  Ί ά γ ο ν ) .

ΛΟΤΛ. ’Λποσπάσατε το ξίφος άπο τάς χείράς 
του.

ΙΑ Γ. Επληγώθην, κύριε, άλλά δεν έφονεύθην.

Ο ΘΕΛΛ. Έ σο βέβαιος ότι δέν λυπούμαι,διότι τό 
V άποθάνρ τις είναι ευτυχία.

ΛΟΤΛ. ί ί  σύ όθέλλε, όστις ποτέ ήσο τοσουτον 
καλοκάγαθος, πώς ϋπέπε-α; είς τήν πράξιν έπαρά- 
του κακούργου; Τ ί θελει είπείν ό κόσμος περί σού ;

ΟΘΕΛ. Οτι άν θέλη ας μέ όνομάση' έντιμον φο- 
νέα άν αγαπάτε- διότι ούδέν έπραξα ϋπό μίσους αλ- 
λ’ υπό αισθήματος τιμής.

ΛΟΤΛ. Τό τέρας τούτο έν μέοει ώμολόγησε τό 
έγκλημα του" μήπως συνεφωνήσατε μετ’ αύτοΰ διά 
τόν θάνατον τού Κασσίου ;

ΟΘΕΛ. Ναί.

ΚΛΣΣ. Φ ιλτατε στρατηγέ, ποτέ δέν σας παρ- 
έσχον αιτίαν.

ΟΘΕΛΛ. Τό πιστεύω· καί σάς ζητώ  συγγνώμην, 
έρωτήσατε όμως τόν ήμιδαιμονα τούτον διά τί νά 
ίμβαλη είς τοιαύτην παγίδα τήν ψυχήν καί τό σώ- 
μά μου ;

ΙΛ Γ . Μή μ’ έρωτάτε τίποτε· οτι έμάθετε ¿μά
θετε' τού λοιπού δέν λέγω ούδέ λέξιν.

ΛΟΥΔ. IIώς ! τουλάχιστον δεν θά δεηθ^ς ;

ΓΡΑ Τ. Τα βασανιστήρια θέλουν ανοίξει τά χείλη 
σου.

ΟΘΕΛΛ. Καλά θά κάμη,;.

ΛΟΤΛ. Κύριε, θιλετι[έννοήσει τό δ ,τι συνέβη· 
ιδού μία έπ.στολή εύρεθεϊσα είς τόν κόλπον τού φο- 
νευθεντος Ροδερίγου, καί ιδού άλλη- έξ ών ή μία 
διαλαμβάνει ότι ό Ρυδερίγος έμελλε νά έπ.χ_ειρήση 
τήν δολοφονίαν τού Κασσίου.

ΟΘΕΛΛ. ί*ί κακούργε /
ΚΛΣΣ. ή  άπιστε καί χαμβρπέστκτε!

ΟΘΕΛΛ. ή  ιξωλέστατον κάθαρμα! Φ .λτατε Κασ- 
σιε, πως περ τΓλθεν εί; τάς χείράς σας τό μανδήλιον 
εκείνο τής συζύγου μου ;

ΚΛΣΣ. Τό εύρυν είς το ^ωμάτιόν μου- καί αύτός 
ό ίδιος ώμολόγησε πρό ολίγου ότι τό αφήκε νά π έ- 
ση επίτηδες δια τίνα σκοπόν, του όποιου επέτυχε 
καλλιστα.

ΟΘΕΛΛ. α , ανόητος, ανόητος ανόητος εγώ !
ΚΑΣΣ. Διαλαμβά ει προς τούτοις ή επιστολή τού 

Ροδερίγου τίνι τοό·τω τόν ύπεκίνησεν είς τό νά μέ 
παροργίση είς τήν φσουοησιν, καί νά «πενέγκη ούτω 
τήν παύσίν μου. ’ Αλλά καί προ ολίγου, αφ ού πολ- 
λήν ώραν εμεινεν ώ ; νεκρός, άνοιξα; έπί τέλους τό 
στόμα του είπε· ότι 6 ¡άγος τόν ύπεκίνησε, και ότι 
ό ¡άγος τον εδολοφόνησε.

ΛΟΤΛ. (πρός τόν ό θ ίλ λ .)  ΙΙρίπει νά έξέλθητε 
εκ τού θαλάυ.ου καί να μάς ακολουθήσητε' διότι ή 
εξουσία σας άφηρτθη άφ’ ύμών καί ό Κάσοιος θέλει 
τού λοιπού διοικεί έν Κύπρω· Οσον δέ διά τον δό
λιον τούτον κακοΟργον, έάν ύπάρχη τι λίαν έντεχνον 
βάσανον δυ·άμενοννα βασανιζη δεινώς καί διαρκώς 
θέλομεν το προσφέρει σύτώ δώρον. Τμείς θέλετε 
διατελεί δέσμιος έως ού ή φύσις τού πταίσματός σας 
γίνη γνωστή είς τήν Ε-ετικήν κυοέρνησιν.—  Απα- 
γάγετέ τον.

ΟΘΕΛΛ. Παρακαλώ, μίαν ή δύο λέξεις πρέν έ- 
ξέλθω.—  Η κυβέρνησις μοί είναι ολίγον ύπόχρεω; διά 
τινας, εκδουλεύσεις μου. οϊλλ’ούδεν λέγω  περι αύτών. 
Σάς παρακαλώ δέ εί; τα ; πρός αύτήν τήν διακοι- 
νώσεις σας νά λαλήσητε περί εμού δπω; γινό>εκετε, 
μηδέν υετρ.αζοντες, και μηδέ δεινούντες. Είτα ό ι ν 
αναφέρητε περί τίνος όστις ήγαπα μεν σφοδρώς αλ
λ’ ούχί καί μετά φρονήσεως· τού οποίου ή ζηλοτυπία 
ευκόλως δέν διηγείρεγο, αλλ άπαξ διεγερθεΐσα καί 
παραςυνθεΐσα εί; το έπακ.οον ωθησεν αύτόν μανιω- 

I δη εί; απότολμο/ πράςιν. Νά λαλήσητε περί ενός
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του όποιου ή χειρ επραξε» ώς ή τού χαμερποΰς ε
κείνου Ιουδαίου, ( I )  όστις α,'πίρ^ιψε μαργαρίτην πο
λύτιμό τερον όλου τού κράτους του περι ενος τού ό 
ποιου οϊ τεθλιμμένοι όφθαλαοι χύνουσι δάκρυα τό
σον άφθόνω; όσον τά δέ-δρα τ η ξ  ’Αραβία; τάς ια
ματικά; ουσίας των. Σημειώσατε ταύτα, καί προς 
τούτοι; ν' άναφέρητε ότι ποτέ εις Χαλυβόνα (2 )  
εύρεσκόμενος, ειδον όθωμανόν δέρνοντα ϊ»α Ε«ετόν 
καί ύβρίζοντα τό έθνος του- ίγώ δε άρπάσας δια του 
λαιμού τον περιτετμημενα κύνα, τον επληξα διά του 
ξίφους μου ουτω.

(  Φονεύει ίαυτόν ).

ΑΟΤΔ. νΩ τής αίματηράς ημέρας !

Γ Ρ Α Τ . "θ λ α  τά  σχέδιά μας καταστρέφονται.

ΟβΕΛΑ. ( Πίτττωγ έχ·. ζΓ/- Λ υ σ ία ιμ ό γ α ς )  Πριν 
σε φονεύσω σ έφίλησα- τ ί  άλλο μοί μένει παρά ν’ 
άποθάνω φιλών σε.

( ’Εκπνέει ).

ΚΑΣΣ. Τδ ίπερίμενον τούτο, (διότι ητο ανδρεί
ος) άλλ’ ένόμιζον ότι δέν ειχεν δπλον.

Λ ΟϊΛ. ( Π ρ ό ς ζ ο γ  Ί ά γ ο γ )  ΤΩ σκύλε τρισκατά- 
ρ α ττε, όλεθριώτερε τής φθορά; τού λιμού καί τής 
θαλάσσης ! ίδε τό βίκτρόν φορτίον τής κλίνης ταύ- 
της ! ίδέ τό έργον των χειρών σου· Η θέα τούτου 
πληγόνει τού; οφθαλμούς. Καλύψατε τό σπαραξι- 
κάρδιον τούτο θέαμα.— Γρατιανέ, φυλάττετε τήν 
οικίαν,καί λάβετε είς κατοχήν σας τά κτήματα του 
Μαύρου διότι εις ΰμδς άνήκουσι. (Π ρ ό ς ζ ό χ  Ά’ιίσ- 
•Υοκ^εί; υμάς δ’ε, κύριε διοικητά,έναπόκειται ή κα
ταδίκη τού καταχθονίου τούτου κακούργου- ύμεϊς 
θέλετε αποφασίσει περί τού τόπου, τού χρόνου καί 
τού είδους των βασάνων.—-Βασανίσατε τον *ύνα 
όπως δει. ’Εγώ δέ πρέπει νά σπεόσω νά έπιβιβασθώ, 
καίέπιστρέψας οΐκαδε διηγηθώ καρδιαλγώς εις τήν 
σύγκλητον τό τρομερόν τοΰτο συμβάν.

ΤΕΛΟΣ.

Ν ιος ζρό.ζος τού οίκογομεΙυ τα ταχυδρομικά !

Κύριός τις ε/ων νά στέίλη έπιστολάς τινας διά 
τού Γαλλικού ταχυδρομείου καί μή δυνάμενο; νά 
τάς θέρη ό ίδιος ένεκα των ασχολιών του, ευρίσκει 
καθ’ όδον έν έξ εκείνων των παιδιών άτινα άνατρέ- 
φονται φυσικώς καί άνεξόδως, καί τών όποιων αί 
τρίχες τής κεφαλή; κεΧνται καθέτω; έπί τού κρα
νίου των, οί δε ποδε; συγχρωτισθέντες μετά τής 
μ.τ,τρό; αύτών τής γης, καί άμιλλώμενοι προς τά 
κάλλιστα υποδήματα τών Παρισσίων ώς πρός τό

1) Αΐνίττεται τον Ί Ιρ ώ ίη ν  ί τ τ ι ;  δΓ ίμοίαν αΐτίαν 
έρόνβυσε τήν σύζυγόν του Μαριάνναν.

α )  I I  άλλως Β έ ρ ο ι α  τ η ς Σ υ ρ ί α ς ,  Χάλέπιον.

μέλαν τού χρώματος άπολλάττουσιν αυτούς πολ
λών γοοσίων δαπάνη; κατ’ έτος. Προσκαλέσας δε 
τόν TotoQ-rov τω  δίδει τάς ¿πιστολάς φερούσα; ήδη 
τά σημεία τού ταχυδρομικού τέλους, καί ποός τού
τοι; τω  δίδει είκοσι παράδε; διά τόν κόπον του, 
λε'γων αΰτώ νά τά φέρη εις το ταχυδρομείου, καί 
ότι ήσαν πληρωμένα.

Ορισμός σας τσελεπί μου ε?πεν ό νέος Σπαρ
τιάτης, καί πάραυτα ήρξατο τρέχειν  άλλά πριν 
φθαση εί; τό τρχυδρομεΐον άπαντά καί άλλον τινά 
Κύριον κρατούντα έπιστολάς, καί πλησίασα; αύ- 
τω

—  Τσελεπί, τώ  λέγει, τά γράμματά σας είναι 
πληρωμένα ;

— 'Ο χ ι διά τί έρωτδς ;
— Μοβ δίνετε δύο γρόσια ;  σάς δίνω αυτά που- 

ναι πληρωμένα καί τά στέλνετε ! ! /

Ν έο ς  ζρόιζιος âià τούς Λαιμάργους χαΐ άσωτους 
τοϋ (Tvrzipveir th r τεσσαραχοιzi\r.

Νά δανβισθωσι χρήματα έν καιρώ τής άπόκοεω, 
πληρωτέα τό πάσχα, καί τότε ή μεγάλη τεσσαρα
κοστή θε'λει το ΐ; φα.ή λίαν σύντομος.

Ο ΜΕΓΛΣ ΝΕΥΤΩΝ.

‘ Ο Σίρ ’ίσκάκ Νεύτων έγεννήθη τήν αύτήν έκεί- 
νην ήαε'οαν, καθ' ή απέθτνεν ό Γαλιλαίος, τούτβ'- 
«ττι τήν 2 5  Δεκεμβρίου 4 6 4 2 ,  έν Κολτερσουόρθη 
(ΟοΚβΓδΜΌΓίΙΐ) τού κομητά του τού Λιγκόλνου 
(Ι,ϊηαοΙιΐϊΙΓίΓβ) έν ’Αγγλία. ‘Ο πατήρ του εΤχεν 
άποθανει πρό τινων μηνών εις τόν μικρόν άγρόν 
του, τού όποιου ήτο και γεωργός. Πρώτη δε παιδα
γω γό; καί διδάσκαλος αυτού όπήρξεν ή μήτηρ του. 
Δωδεκαετής εστάλη εις το σχολεΐον τής Γρανθάμης· 
(ΰΓαηΙίΜΙΐη όπου Ιμαθε τήν λατινικήν, καί διεκρίθη 
διά τήν είς τα μηχανικά κλίσιν του.

Κατά τάς ώρας τ ή ; οιασκεδάσεώς του ένησχολεΤ- 
το πάντοτε εις τό νά κατασκευαζη μικρού; μύλους, 
τους όποιους Ικαμνε νά κινώνται. Με παλαιόν τι 
κιβώτιον κατεσκεύασεν ώρολόγιον υδροκίνητον, τού 
οποίου ό δείκτης έκινεϊτο ίιπό μικρού τεμαχίου 
ξύλου, τό όποιον εέσεχώρει καθ όσον εςερρεε τό ύ
δωρ. Εστησε δέ καί αζιολογον ηλιακόν ώρολόγιον. 
Πάντα λοιπόν ταύτα τά έογαλεία, τα όποια είογά- 
ζοντο τακτικώτατα,διήγειραν τόν θαυμασμόν τώ ν 
συαυ.αθητών του. ’ Εναντίον δέ όλων τούτων τών 
αποδείξεων τής μελλούσης εύδοκιμήσεώς του εν 
ταϊς έπιστή'λαις, ότε έςήλθε τού σχολείου ήθέλη- 
σαν νά τόν κάμωσι γεωργόν- άλλ άντί νά ένασχο- 
λήται είς τό νά επαγρυπ νή εις τά κτήνη ή να έπ ι- 
σιατή ε ί; τούς έργάτας, έβυθιζετο είς αναγνώσεις
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κκθήμενος εις τήν exteν δένδρου' χαΐ μάλιστα ή - 
μ.έραν τινά, σταλείς εις τήν αγοράν τής Γρανθάμης 
'ν α  ποιλήση τά πρωΐόντα του υποστατικού του, 
υπήγε χαί ένεχλείσθη εί; τι άνώγεων Ινα ένασχολη- 
θή εις τήν λύσ.ν μαθηματικών προβλημάτων, ά<ρί- 
νων άτασαν τήν λοιπήν φροντίδα ε ί; τινα γέροντα 
Υπηρέτην του, όφις τόν είχε συνοδεύσει. ‘ Η δε μή- 
ττ,ρ του ή τις έπώπτευε μ ετ ’ αληθούς ενδιαφέροντος 
πάντα τά σημεία ταύτα τής μεγαλοφυίας του, 4 -  
πεφάσισε να τον στείλη τινά; έτι μήνας (ϊς τό σχο- 
λεΤον, χαί τήν !», ’Ιουνίου 4 6 6 0  είσήλθεν ώ ; μα
θητής ε ί; τό Λύχειον τής Τριαίος ·ν Κανταδρι- 

γ ία .

Τ ά π ρώ τα  βιβλία τά  όποια ό Νεύθων έμ ελ έτη - 
σεν έν Κανταβριγία ήσαν ή λογιχή  τού Σωνδερσώ- 
νος, ή όπτιχή  τού Κ,έπλερ, ή ’Α ριθμητική τού Ο ύ - 
άλλις, χαί ή Γ εω μ ετρ ία  τού Καρτεβίου. Μέρος δέ τ ι 
τ ή ς  φυσικής έως τ ό τε  αγνως-ον έπησχόλησε τήν 
προβολήν του, το υ τέστι τό  περί τού Φ ω τ ό ς . ‘ Ο Κ,αρ- 
τέσιος είχε γνωμοδοτήσειν ό τι τό  φώς προέρχεται 
έ χ  τού κυματισμού κέντρου τινός λιαν λεπ τού , και 
λίαν έλαστιχού τό  οποίον ύπεθετεν ό τι ίπλήρου τό 
διά στημ α . Ο Ν εύτων ελαβεν ΰαλον μ έ  πλευράς 
συναποτελούσας γωνίας, δηλαδή ϋάλινον πρίσμα, 
κα ί ερμψεν έπ  αύτού τάς αχτίνας τού ήλιου δ ια τι-  
νο; οπής έν τή  θυρίδι σκοτεινού τίνος δω ματίου.

Τό πείραμα τούτο έδετςεν ότι τό φώς διερχό- 
μενον τήν ύαλον διεθλάτο εις τρόπον ώ στε ν’ άπο- 
τελή έπι τού τοίχου είκό»α παρις-ώσαν επτά διά
φορα χρώματα, καί έπαναλαβών τά  πειράαατ* του 
ταύτα έπορίσατο τήν αλήθειαν ότι τό φώς σύγκει- 
ται έξ άκτίνων δυναμενων νά χωοισθώσιν άπ άλ- 
λήλων· ότι έκαστη αχτίς τού φωτός συνίς-αται έ ;  
έπτά  αρχικών άκτίνων, καί ότι Εκαστη των έπ τά  
τούτων άκτίνων είναι μάλλον ή ήττον διαθλα- 
στή.

Ο Νεύτων εφεύρε καί τήν περί τής βαρύτητος 
θεωρίαν· δηλαδή τήν τάτιν τών έπι τής σφαίρας 
ήμών σωαάτων πρός τό κέντρον αυτής. ‘Ημέραν τι- 
νά καθήμενος εις τόν κήπον του είδε μήλον κατα- 
πίπτον έκ τ»ύ δένδρου καί ήρχισεν έκτοτε νά συλ- 
λογίζηται περί τών νόμων οΐτινε; πρέπει νά κανο- 
νίζωσι τήν πτώσιν τών σωυ.άτων έν γένει. Επανα- 
λαβύν δε τό ζήτημα τούτο εύρεν ότι ή αύτή εκείνη 
αιτία ήτις καμνει τό μήλον να πέση έκτούδένδρου, 
κρατεί τήν σελήνην καί τούς πλανήτας εις τάς τρο
χιάς των, καί κανονίζει διά δυνάμεω; εν τα ύτώ  
απλής καί θαυμκσιας τας κινήσει; όλων τών ου
ρανίων σωμάτων.

'Εν ετει 4 6 6 7 ,  διωρίσθη ύπομίσθιος υφηγητής 
τού πανεπιστημίου τ-ής Κανταβριγίας, και μετά 
δύο ε τη διεδέχθη ιός καθηγητής τών μαθηματικών 
τόν φ.λον του τόν διδάκτορα Βάρρω παραιτηθέντα 
έχουσίως.

‘Ο θρίαμβο; τού Νεύτωνο; ύπήρξε μάλιστα ή 
έφεύρςσις τού αντανακλαστικού τηλεσκοπίου. ‘Η

δημοσίευσις αύτού έστήριξε τήν φήμην του έπι βά
σεων άκλονήτων, καί έκτοτε τά  πλούτη καί αϊ τι-
μαί έτρεχον κατόπιν αύτού. Έ ν  έτει 4 6 9 5  έξελ ί-
χθη αντιπρόσωπος τού πανεπιστημίου έντή βουλή, 
καί ή τιμή αυτη άπενεμήθη αϋτώ πάλιν τω  4 7 0 1  
Έ ν  έτει 1 6 9 5 , είχε διορισθή έφορος τού νομισμα- 
τοκοπειουκαί τ ώ !6 9 9  έγενετο διευθυντής αύτού. Τό 
αύτό έτος ή τών Ε π ιστη μ ώ ν  Ακαδημία τών Πα- 
ρισίων τόν διώρισε μέλος αύτής άντεπιστέλλον.’Εν 
έτει 1 7 0 3 , ή Βασιλική ‘Εταιρεία τής’λγγλίας έξελέ- 
ςατοαύτόν πρόεδρον αυτής καί έπανέλαβε τήν έκλο- 
γήν της έπι είκοσιπέντε έτη, δηλαδή μέχρι τέλους 
τής ζω ής του.

Έ ξ ω  τών επιστημών, εις ιόν κοινόν βίον, ό Νεύ
των ήτο άφελής, εύθυμος, και ευπροσήγορος, καί 
έδέχετο μετά καλοκάγαθίας επισκέψεις πολλάκις 
οχληράς, άνεπλήρου δέ τήν έκ τούτου απώλειαν τού 
χρόνου έγειοόμενος λίαν πρωί, καί διαθέτων τάς 
ώρας του εις τρόπον μεθοδικώτατον, καί διά μό
νου τού μέσου τούτου ήδυνήΟη νά έργασθή μέχρι 
τέλους τής ζωής του. ’Εν δσω δε εϋρίσκετο μόνος ό 
κάλαμος καί τά  βιβλία ουδέποτε έζέλειπον έκ τών 
χειοών του,Τά γενναία αίσθήματά του τώένέπνευσαν 
γνωμιχόν τού οποίου ή έπανάληψις ποτέ δέν θέλει 
προξενήσει κόρον. « ΟΙ μή δόντες μηδέν πρό τού 
θανάτου εαυτών, ουδέποτε έδωκαν. » ‘Η διανοητική 
ένεργοια αύτού διετέλεσεν α μ είω το ; καί τό σώμα 
αύτού σχεδόν άπηλλαγμένον νόσου, εναντίον τής 
προβεβηκυίας ηλικίας του. ’Απέθανε όέ τήν 2 0  
Μαρτίου 1 7 2 7  έτών όγδοη'κοντα καί τεσσάρων έν 
άταοαξία σπανιωτάτη. Δ . Κ .

ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΑΠΟΚΡΥΦΑ.
Κ.ΕΦ. Δ.’ Ή  ë fo i o ç .

Ο Μάστωρ Γροόφφης ήγέρθη βραδέως, άπετίναξε 
τόν κονιορτον όστις έκάλυπτε τά  φορέματα του, και 
έψαυσε τά  μεμωλωπισμένα μέλη του.— Μα τή ν ά λή - 
θεια καλό παιδί είναι ό λαίρδος' Θεός αχ ω οέσο ί  τόν 
πατέρα του' έγώ  έπερίμενα νά μέ φάγη όλο,ώντανον. 
Ε στηρίχθη  δέ έπι τής θυρίδος προσπαθών να δίί'δη 
έν τ ώ  σκοτει το S u  έμελλε νά συμβή μεταξύ τού 
Λαίρδου καί τού Βώβη Λαντέρνα. —  Μα τήν π ιστι 
μου, είπε κατά νουν, ό Βωβής ήθελε καλοπληρώσει 
ευχαρίστως το αλεξιχίνδυνον γαύγισμά μου. ’Α λλά 
τ ι "με μ έλει; μήπω ς είμαι σκύλος, ίγ ώ ; χαί έπειδη 
ώ ;  φαίνεται ή  τύχη παρέχει ελπίδα σωτηρίας όια 
τά κακομοίρα τά κοράσια, δεν θίλω  νά ταΐς άφαι- 
ρέσω αϋτήν . . . Μπράβο, μά τό ά ιρ ιό  ! νά ή σελή
νη, διά νά ίδω μεν καλα καλά τό θέα μ α  τήν ναυ

μαχίαν !
Ô Βώβης είχεν ήδη παρακάμψει τά  τελευταία 

ήγκυροβολημένα πλοία καί πλοιάριά, και εϋρίσκετο 
ει'ς τό κενόν διάστημα τό  οποίον υπάρχει ίν τώ  μ έ -
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βω του ποταμού. Απεναντίας δε ό λαϊρδος ¿κολύμ- 
βα έτι έν τώ  μέσω του λαβυρίνθου των ήγκυρογολη- 
μένων λέμβων.

‘Ο λαϊρδος τ,το ισχυρός κολυμβητής. Διέσχιζε ιό 
ίδωρ διά τακτικών τιναγμάτων, καί έπλησιαζε διά 
τάχους εις την λέμβον του Βώβη, όστις προύχώρει 
βραδέως καί άνευ υποψίας.

—  Θά τον προφθαση μά τήν αλήθειαν ! έλεγί 
καθ’ εαυτόν ό Γρούφφης . . .  τό νερόν είναι φίλος του» 
καί τόν ειδα . . .  εις του; καλού; εκείνους χρα'νου; . .  ■ 
νά κολυμβά ολόκληρον ώραν εις τον Σολουαι παρά 
τήν πλευράν τού άσθμαίνομτος ίππου του . .  . Λ ! ό 
Μάστωρ Βώβης δεν τήν έχει τόσον καλά-· . Αν ό 
λαϊρδος εχν) επανωτού κανένα ¿/ρ*£((Πΐ'Ιν. ξιφίδιον) 
θά τόν καμακώση σάν σαλομόν καί καλα θα τόν 
κάμν).

—  Τί είναι που θά τόν κάμν] καλά, Μα’στωο 
χαχα,έφιόναξεν όπισθεν αύτοϋ ξηρά τις καί όξεϊα φ ω 
νή.

—  Αύτοϋ ήσο γλυκεΐά μου φίληί έτραύλισεν ό 
ξενοδόχος ίκπεπληγμ,ένος.

— ’Εκεί ήμουν Μάστωρ Γρούφφη, . . .  καί δεν 
¿ντρέπεσαι καθόλου; είσαι πλέον άνανδρος από ένα 
λαγών, τό ξεύρεις; ’ Ακοϋς εκεί νά μή· ’μπορέση νά 
μέ ύπερασπισθήό σύζυγός μου τή φτωχή ! . . ’Ίίθ ε· 
λες νά μ  άφήσης να μέ φο-.εύση ό μανιώδης εκεί
νος; μάστωρ Γρούφφη.’

—  Ω / φιλτάτη μ ο υ ..  . άντέκρουσεν ό ξενοδό- 

χ0?’—  Σιώπα . . .  ή μάλλον άποκρίθητι ! . . . 'ο  
λωλόγερος έρρίφθη εις τόν ποταμόν;

—  Έρρίφθη ε ί; τόν ποταμόν, ψυχή μου.
— - Διά νά π νιγ ή ;

’Ο Μάστωρ Γρούφφης έδίστασε.

—  ’ΐΐμπορεί καί νά πνιγή, ψυχή μου, έτραύλι
σεν έπ\ τέλους.

'Η Κυρά Γρούφφη τώ  έτόξευσεν έν βλέμμα δυσ
πιστίας, καί τόν περιέστρεψε βαρεία χειρί "να στή- 
ση αύτόν πάλιν εις τήν σκοποπιάν του παοά τήν 
θυρίδα.

—  0  Ααΐρδος εχει ενίοτε τά δαιμόνια του, έμορ 
μύρισε, καί όμως στοιχηματίζω ότι ήθελε προτι
μήσει νά σπάσει τό κρανίον σου παρά νά θελήση 
νά πνιγή . . . Είχε τά βλέμματα του σατανά ο ο
λίγου, καί προτιμώ ότι είναι μέσα εις τόν ποταμόν 
παρά εις τήν οικίαν μου . . . άμή τό μανδήλι εκείνο 
άχρηστον πλάσμα όπου είσαι ! νά μ’ άποκριθής δια 
το μανδήλι εκείνο / διά τ ί  άφησες νά πέσή το μαν- 
δήλι εκείνο; —  τό μανοήλι εκείνο, πουλί μου, πρέ
πει νά έογτ,κεν άπότόν κόλφο τού κοριτσιού εκείνου. . 
—  Θά μου αβύσης τό σπητι καθιβς πηγαί-εις κύ
ριε ! είσαι κατάρα κυρίου, δέν 'μπορώ νάσοϋ τό κρύ
ψ ω . . . έάν όλαΐρδος δέν έβλεπε τό μανδήλιον ε
κείνο ήμπορούσαμεν . . . .  θέλω νά πώ ήμποροϋσα, 
διότι ού δέν διαφέρεις τού μηδενός. . .  ήμποοοΰσα 
νά τόν κάμω νά πιστεύση ό, τι ήθελα . .  Δέν όνειρεύ-

( ι )  ’ Ατακεός, είδος ιχθύος.

εται με τους όθθαλμους ανοικτούς από τό πρωίεως 
το βρα'δυ ;

—  Να πούμε τήν αλήθειαν, ψυχή μου . . .
—  Σιώπα.’ εκείνο τό μα-δήλι ’μπορούσε νά φ έ- 

ρη, στό κεφάλι μα; άσχηααις δουλει«;, εάν δέν έ
παιρνε·/ εύθύς τήν απόφασιν του σ> βουνιώτικο παλ- 
ληκάρι. .  . Αλλά δόξα νάχη ό <->εος πού ό ποταυ.ός 
έδω άποκατω είναι βαθύς . . .  Λ / πού να πάρ’ ό δ ι- 
άολος, μ’ ¿γέλασες ! βλέπω έ-αν α·θρωπον πού βγαί
νει από τήν σκιάν τής γαμταοας εκείνης . . . Μη 
μου π ή ; πλέον ψεύμ,ατα, Μάστωρ Γρούφφη, είδε μή 
σέ παίρν’ όργή τού Θεού I ό άνθρωπος ¿κείνος δέν 
εεναι ό λαίρδο:;

—  Ναί, είπευ ό ξενοεόχος θέλων καί μή.
—  'Ολαΐρδος ! άνεβόησεν ή ξενοδόχος, γενομε'νη 

πελιδνή υπό φόβου καί όογης-—  καί ή λέμβος έκεί- 
ή όποια φέρεται εις άπόστασ-.ν είκοσι·/ όργυιών ά π ' 
αύτοϋ είναι τοΰ Μαστωρ Βώβη ;

— Ναι, είπε πάλιν ό ξενοδόχος.
—  Καί δέν τον ειδοποιείς άθλιε ! έπανέλαβεν 

ή Κυρά Κρούφφη, τής όποιας τα δάκτυλά συνεκ- 
λεισθησαν ώς νά ήθελε να ξισχίση τό πρόσωπον 
τοϋ συζύγου της.—  Στέκεις αύτοϋ σαν ξύλον ,  . 
τό σημ.είον σοϋ λέγω , ευθύς τό σημείον !

Ο Μάστωρ Γρούφφης πρώτην ήδη φοράν μετά  
πολλά έτη ήσθάνθη τήν αδύνατον θίλησιν τοϋ νά 
κάμη άντίστασιν έδίστασεν, ά ωρθιόθη καί ένέ— 
βλεψεν εις τήν σύζυγόν του συστέλύ ων τάς όφρϋς, 
αλλά πάοαυτα τό βλέμμα του κατέπεσε· τό φως 
τοϋ κίτρινου φανού πίπτον καθέτως έπί τοϋ πελιδ
νού προσώπου τής Ξανθίππης του τοιαύτην έδιδεν 
εις αύτό έκφρασιν τρομερής κακίας ώ στε ό Γρούφ
φη; ήσθάνθη ρίγος δι’ όλων των μελών τού σώμα- 
τός του.

—  Λυριον, είπε κατά νοϋν, ή μπορεί νά μου βά- 
λη  φαρμακι ’ στήν σοϋπάν μου, δέν μπορεί νά τά 
βάλη τις μέ τόν διάβολον.

— Λοιπόν τ ί στέκεσαι ; έπανέλαβ: προστακτι- 
κώς ή ξενοδόχος.

ΟΜάστωρ Γρούφφης παρέκυψεν έξω  τής θυρίδος 
έσβεσε τόν φανόν, καί έβαλε τάς δύο του χείρας εις 
το στόμα του, καί πάοαυτα ήκούσθη τρομερά υλα
κή, τής όποιας οί βσρείς τόνος άναμφιβόλως έφθα- 
νον άπό τήν μίαν όχθην τοϋ Ταμέσεως μέχρ'.ς τής 
άλλης, ό Μάστωρ Γρούφφης έβαλε τας χείράς του 
εις τούς κόλπους του καί τό γαύγισμά του έπαυσε.

"Ετσι δά .’ άνεβόησεν ή ξενοδόχος,, έν τή  υπερ
βολή ττς  ανοσίου χαρά; της· δεν υπάρχουν εις δλον 
τό Λονδίνον δύο σαμψό/νεδες (dogue) πού’μπορούν 
νά γαυγίζουν σάν έσενα. Τώρα ήμεϊς έδώσαμεν τήν 
είδησιν εις τόν Βώβην μας, καί ό γέρων λαΐρδος 
δεν έχει άλλο παρά νά βασταχθή καλά. ’i l μπορώ 
νά στοιχηματίσω ότι δεν θά ελθη νά μάς ζητήση 
έξήγησιν διά τό  ότι συνέβη απόψε. II κυρά Γρούφ
φη έσιώπησε, καί έκαμεν ολίγον τόπον έπί τοϋ ς-τα— 
ρίγματος τ ή ; θυρίδος πλησίον της διά τόν σύζυ
γόν της1 τό θέαμα ήρχιζε νά γίνεται περίεργον, 'i l
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σελήνη έλαμπε μέ όλην τήν λάμψιν τη -, καί ή Ου- 
ρί; τοϋ ξενοδοχείου τοϋ β α σ ι . ίέ α ο  Γ ε(οργ ίου  ή το 
ώς είδος προσκηνίου, όθεν ήδυνατό τις  νά ίδη τά 
πάντα, άν όχι καί ν’ ακούση.

'υ  "λγκος Μακ Ψαρλάνη,ς έξηκολούθει κοκυμ- 
βώ ν μ ετ’ ένεργείας ή τις έδήλου ότι αί δυνάμεις του 
πολό άπεϊχον τού νά ή» τ ι έξηντλ.ημένα·.· δεν διευ- 
θύνετο δε κατ’ εύθεϊαν προς την λέμβον, άλλα διέ- 
τεμνε τόν ποταμόν κατ’ εύθεΐαν γραμμήν, 'ίναι 
ώφεληθή έκ τού ρεύματος εις τήν κρισιμον στιγμήν.

Τό γαύγισμα τοϋ Μάστωρ Γρούφφη επέρασεν Οπε- 
ράνω τής κεφαλής του χωρίς ποσώς νά διεγείρη 
τήν προσοχήν του- έξηκολούθει νά οιατέμνη το 
ρεύμα προσέχω/ όμως τού λοιπ.ϋ νά μετριαζη τήν 
όρμήν των τιναγμ.άτων του· 'ί-α φθάση απαραι- 
τή τω ς εί; τό θήραμά του.

11 λέμβος τού Βιϋβη ιοα.νετο ίγκαταλελειμμένη, 
καί ¿πλαγιοδρομεί βραδέως πρός τό εγγύτατον ά κ- 
ρον τή ; αριστερά; όχθης τοϋ ποταμού’ ό δε κυβερ
νήτης Βώβης ή το κατακεκλιμένος εις τόν πυθμέ
να τής λέμβου, εις τρόπον ώ στε νά εχη μόχον τήν 
κεφαλήν υψωμένη» άνωθεν τής πλευράς αυτής.

’Ο διάπλους τόν όποιον είχε νά κάμη ή το βρα
χύς, άλλ’ ό σκοπός δεν ήτο τόσον τό νά φθαση τα 
χέως όσον τό νά φθάση άνευ προσκόμματος, καί 
ό βώβη; έν τή  σοφία αύτοϋ είχε συλλογισθή οτι μία 
λέμβο; πλαγιοδρομούσα σχεδόνάνεπαισθήτως εί; τό 
μέρ-.ς εκείνο τοϋ ποτομοϋ έ·θα τό ρεύμα δέν εχει 
έλπιδα ατά  χ ίΛ ια  Ι ν α  τοϋ νά μή παρατηρηθή- 
είχε καταστρόισει τάς δύο άδελφάς όσον ήδυνήθη 
καλλιστα, καί έξεταζεν άπό καιρού εις καιρόν έάν 
ήταν καταλελεγμέ-αι όσον το δυνατόν άναπαυτικώς. 
Τίποτε εις τόν κόσμον δεν ομοιάζει πόσον μέ πήν 
φιλόστοργο·/ ποόνοιαν έ/ός πατρός διά τάς θυγατέ
ρα; του όσον ώμιάζει ή μέριμνα τού Βώβη διά τά 
εμπορεύματα του.

ΚαΟ ή/ Γ-’γμήν ήκούσθη τό γαύγισμα. είχεν ¿κδυθή 
τόν έπενδύτην του διά να τον βάλη, υπό την κεφαλήν 
τ ή ; Λννης, άλλ’ οί γνωστοί εκείνοι ήχοι διετίνα- 
ξ>ν αύτόν ήλεκτρικώ;· καί κατά πρώτον μέ·/ εμει 
νε·/ άκίνητος, έπειτα  δε έγείρων ελαφρά τήν κεφα
λήν του άνωθεν τής πλευράς, έρριψε πέριξ τού πλοί
ου τό διαπεραστικόν βλέμμα του.

—  Τί διάολο θέλει νά πή τούτο ; έμορμύρισε, 
μήπως έθό/λωσαν τά  μάτια μου καί δέν βλέπω .πχά 
την λέμβο τσ ’ άστυνομίάς μ ’ αύτό τό ωραίο φεγ
γάρι .’ . . .

Κα/έ δέν πρεπεε νά/αι τίποτες· πρέπει να·»’ αλη
θινό; σκύλος, όπου ή φωνή του μ.ειαζει τοΰ 2ρω- 
κόλακα τ»,ϋ Γρούφφη . . . Α ύτό; ό διάολος τήν τυ- 
ραννα πού υ τήν κακομοίρη τήν γυναίκα του !

Καίτοι ήμιπεπεισαένος ότι ούδεί; ήπείλει αύτόν 
κίνδυνος, έστρεψε πάλι·» τους οφθαλμούς του, ώς 
έκ τή ; συνήθους καί ύπερβολική; περισκίψεόι; τ»,υ, 
ή τις ιδιάζει εί; τού; ανθροόπους έκείνου; οΤιινε; 
έχουσιν επάγγελμα τό νά βλμπτω σι τού; άλλους,

έστοεψε τού; οφθαλμούς πρός τό  άΤενοδογεΓο/ του 
β η σ ι./έω ζ  Γεω ργίου  ό κίτρινος φανός δέν έφεγγε 
πλέον καί ό Βώβης ώχροίασεν ύπό τήν χαλκοειδή 
χροιάν του· δεν ήτο λοιπόν ή ύλακή σκύλου ή ποό 
ολίγου άκουσθεϊ«α· τού Ιμήνυε κίνδυνον, ό σ τι; δι 
αύτόν ήτο τοσούτω μάλλον έπίφοβος, 2σω δεν ήδύ- 
νατο νά έννοήση την φύσιν αύτοϋ. ’Ανηγέρθη πάλιν 
ολίγον καί ό οξυδερκέστατος οφθαλμός του ήρεύνη- 
σεν έκαστον σημείον τών πέριξ τής λέμβου του, 
άλλ·’ ιΰδέν έκ τών όσα είδεν ένέπνευσεν αύτώ υπο
ψίαν.

—  Νά μέ κόλαση ό Θεός ! είπε γογγύζων μ ετ ’ 
άληΟοϋς ανησυχίας, —  οί ναύταις λένε πώς τό  Ο λ- 
λαντέζικο τό στοιχειό τής θάλασσας κυριεύει άλά- 
κεραι; φρεγάδες και δέν φαίνονται ούτε τά πανία 
των, ούτε ή σκαρή τους . . . Μπας κ’ έχει κανένα 
.-εα.?/.ου/άπκο στοιχειό ολόγυρά υ.ου καί δέν τό βλέ
πω ; “Ασχημα τήν ε'χω νά ’υ.πλίξω σέ, ναυμαχία 
υ.έ τέτοιο φορτιό ποϋ έχιυ . .  .Κ α ί  μόλον τούτο 
ά-αθεμά με κίάν βλέπω καρυδότσεφλον όλογυρά 
μου στά νερά ποϋ βρίσκομαι.

Καί σιωπή:ας αίφνης προεξέβαλε πάλιν τήν κε
φαλήν του ώς νά ήθελε νά διπλασιάση τήν όςύτητα 
το^ βλέμυ.ατός του- είχε διακρίνει σκοτεινόν τι 
άντικείυ.ενον κινούυ.ενον έν άποστάσει περί που δε
καπέντε όργυών εις τά ίχνη τής λευ.βον του.

— ’’ω ! ώ! εΤπε- τ ί  ν’ α ύτό; . . . Οίβυί / εί/ άνθρω
πος, καί κολυμπητής φοβερός . . . ρ.πάς καί θέλει 
νά μοϋ πάρη τό φορτίο μου ;

Καί ταύτα είπών ό Βώβης άφείς τό κέντρον τής 
λέμβου του μετέβη έρπόυ.ενος εις τήν πρύμνην. Δια
βαίνω·/ δέ έγγύθεν τής Κλάρης έκτύπησε τόν βρα
χίονα τ η ; διά τοϋ άγκώνος του ή δε νεάνις έσ ιέ - 
ναξεν άσθενώς.

'θ  Βόιβης εβλσσφήμησεν άκουσίως. Νά κ ι  άλλ5 
κακό ■’ —  δέν μου τ ’ άποκοίμησαν κ α λ ά . . .  Αν 
ή ένκράτεια δέν ηταν μεθυσμένη οχτώ  μέραις 
τή/ εβδομάδα, ’μπορούσε νά κών’ έκεινη αυτή τή 
δουλειά, άν καί δέν μ ’ αρέσει νά βάλη τό χέρι της 
σ’ ολ.αι; μου τ ή ; δουλειαις, ή γλυκεΐά μου ή αγά
πη .' . . . ’Αλλά είναι παντα μεθυσμένη !

'θ  Βιόβης έξέπεμψε στεναγμόν λύπης καί έρωτος 
συλ.λογιζόμενος τό πολυδάπανον ελάτωυ.α τό όποι
ον ήμαύρου τό ανάστημα τών -¿ν τε  ποόών καί έ '  
δακτύλων τής συντρόφου του καί έστηρίχθη σ ι
ωπηλοί; έπι τής πρύμνης τής λέρ.βου του.

—  Έκινήθη, έκι··ήθη ! είπεν ή Κυρά Γρούφφη 
άπό τό ποραθυρον τοϋ Β ασ ι.Ιέω ς  Γ εω ρ γ ίου , —  εί
μαι βέβαια ότι τόν ειδεν κινούμενον έντό; τοϋ πλοι
αρίου του . . .  *Α τώρα θα δούμε·/ κάτι ώραίον.

Ή δ η  τά δύο πρόσωπα τοϋ δράματος διέκειντο 
πρός άλ.ληλα ώ ςϊξή ς Ο λαίρδο; έκολύμ.βχ εις άπό- 
στασιν περίπου δεκαπέντε όργυιών έκ τής λέμβου, 
εις τήν όποιαν προσήγγιζεν αύτόν έιαστον τίναγ- 
ι;.ά σου είς σοόπον '¿παισθητόν.
* * Ψ
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Δεν ήξευρεν ότι τον παρετήρουν. ‘II δέ ελπίς του 
να καταλάβη εξαίφνης τον εχθρόν του καί ή ττειτοί- 
θησις ·?,ν «ίχβν είς τήν κολυμβητικήν Ικανότητα του 
έδιπλασίαζον τάς δυνάμεις του. Προύχώρει σιγηλώς 
καί μή ύψών τήν κεφαλήν του άνωθεν τοΰ ΰδατος 
ciy.ii οσον έχρειάζετο 0 ι* ν’ άναπνέη, καί ι·<7̂ β«ίίιαι — 
ζεν ήδη το πώς »-ά είσπηδήοη « »  τήν λέμβο.4άπα- 
ρατήρητος.

‘ Ο Βιόβης απεναντίας εν σκιή ών έβλεπε χαθα- 
ρώτατα τό μέρος εκείνο του Ταμέτ.-ω : ε·-θ« έκολύμ- ι 
βα ϋ λαιρδος, καί τρόπον τινα ήδύνατο να ίιπο- ί 
λογίση ακριβώς τήν στιγμήν καί)’ ·?,/ ήθελε *0x36·. 
τήν λέμβον του.’ Λλλχ τόσπινθηροβόλημα τού υίατο; 
του διεγειρομένου υπό του στήθους του Λγκου, τόν 
έμπόόιζε τοΰ νά διακρίνει τού; χαρακτήρας του ποο- 
σωπου του. Η γο προφανές δ τι ο άνθρωπος ούτος τον 
κατεδίωκεν, αλλά πρό; τ ί ή καταδίωξι; α ύ ιη ; Διά 
ποιον σκοπόν ό κολυμβητής ούτος έλάμβανε τόσον 
κόπον ;  ¿) Βώβη; δεν ήδύνατο νά έννοήση του το. 
Λεν ήδόνατο βέβαια νά ύποπτεύση προδοσίαν έκ  
μερου; τοΰ Γρούφφη κα'ι της κυρίας του διότι τό φι
λικόν του το μύ.ημ.α τό όποιον ήνι·γε τού; οφθαλ
μού; του έπί τοΰ κινδύνου ήρχετο ίκ τής θυρίδος 
τοΰςενοδοχείου- καί όμως ό μυστηριώδης ούτος ξέ 
νος δεν εφαίνετο νά ήναι εκ των τής αστυνομίας· 
διότι ό πατριωτισμό; των πολισμάνων τοΰ Λονδί
νου δεν είναι τοσοίτο; όίστε ν άχολουθήσωτι κο- 
λυμβώντε; ύποπτον λέμβον διά τοΰ νυκτεοινού καί 
χειμερινού ψύχους. Λοιπόν τις ήτο ;

0  Βώβης μή δυνα'μενος ν’ άποκριθή εις τήν έρώ- 
τησιν ταύτην είς τρόπον καταπειστικόν, 5) τούλά 
χιστον πιθανόν, έσυλλογίσθη έπί μίαν στιγμήν νά 
δοάξ'ή τ ι ;  κώπης του εναντίον παντός κινδύνου, άλ· 
λ ’ <ά· ό χΛρωπος ούτος ήν «χήρος ό άρθό; λόγος 
τώ  ελεγεν άπλούστατα ότι ήθελε φω·άξει πάρσυτα, 
και ήθελε τόν έχθέσειν εκτός δε τοΰ κινδύνου του 
νά όιε- ειρη ούτω τήν ποοσοχήν τής θαλασσινή; ά- 
στυνου-ΐ ις, ό Βώοης είχ* καί άλλον κίνδυνον π  λ η 
σίον του ο ·χ ήττον δυσαπόφενκτον. II Κλάρη ήτις 
δέν ι· /ζ  π ε· είμή άσήμαντον ποσότητα ναρκωτικού 
ηρχ'.ζε νά αίσθάνηται τήν ζωογόνον επιρρ ,ήν τοΰ 
δροσερού αεοος. Κρχιζ; νά κιν-ήται ελαφρα έκπέμ- 
πουσα μιαρούς στεναγμούς, προδρόμου; προεγ- 
γιζούσης ίγέρσεως. Το ίλάχιστον βιαιον κ ί
νημα, ή ελάχιστη κραυγή ήδύνατο νά έπενίγκη 
τήν κρίσιν.

Διά ταΰτα λοιπόν ό Βώβη; εμεινεν ακίνητος, ¿ 'α 
κολουθών νά προσηλόνη βλέίΛυ.α όξύτατον καί δι- 
ατεταμένον έπί τοΰ άγνωστου εχθρ.ύ του, απόφασιν 
εχων ν« συμβουλευΟή τάς περιστάσεις.

•—  Τό πολύ πολύ, είπε δέν μπορεί νά ηνβι άλ
λο παρά κανένας κλέπτης, που ¿νόμισε τήν βάρκαν 
αφημένη ν, καί θέλει νά τή ν Ι ϊί ιν χ εφ τ ρ .. . Λα τόν 
παο ό διάολο; τόν κατεργάρη / . . . Η Λ0*τρα κον
τεύει νά γένη κλεφιοφωλιά. .'. φαίνεται πώς δέν 
χωρούν πιά στούς δρόμους καί μπαίνουν καί μι σ’ 
στό ποταμόν.

Τήν στιγμήν ταύτην μόλ.ς δέκα όργν.αι άπ-χ ώ - 
όιζον αύτόν οΐπό τοΰ λαίρδου δστις ήι/ισε όρο.α νά 
ήττον προσεκτικοί; ή τό πρώτον, καί ή κεφαλή του 
ύψώθη ολόκληρος ύπεράνω τοΰ υίατος' ό Βώβης τον 
¿γνώρισε.

—  Αλοί ! οΐλοί ε’μορμύοισε χωρίς ποσώς νά 
ταραχθη· ποίός διάολο; -.ωλπι-,ε τούτο ; . .  Μα 
τήν αλήθεια ήθελα στοιχημάτισε·. Οτι ήταν κανένας 
χωροφύλακας / . . μά δεν πι.εαζει, άλλα μόνον πώς 
6α τα βγάλω κ.μ/.ατι π  ·ιό δύσκολα μ’ αύτό τό 
βουνοπαλληκαρο, για τί ··.,··· ¡¡Α ίας νίός, κιά< δέν 
τονέ ’πι-.ύχω στο π . ·<ι· χτύπημα ή πραμαιειαι; 
μου ει.αι χαμέναις.

Καί τα ΰτ* λέγω- Ιψαυσί τόν χιτώνα του καί ίπε- 
λάβετο τής μαχαιρας του. ακλα δεν την εουρεν 
έκ της θήκης της, και μεταβα; είς τα ; κώπας ελα- 
βε μιαν έξ αύτών. —  Ιΐατερ μου, έπρόφερ.ν ασθε
νώ; ή Κλάρη καί πάλι» απεκοιμηθε.

—  Παρών ! ειπε γο/ζων ό Βώβης —  Θ ιρέ;ϊ 
κανείς πώς τον βίστάνεται π .ΰ έρχεται. . . .  υπομο
νή κοριτσάκι μου, τώρα θά τον δεχτούμε ώ ς χ»Οϊ·ις 
πρέπει, τόν πατέρα οου.

-— ' Αννα ! ετραύλισεν ή Κλάρη, ή τις πάλιν άπε- 
κοιμήθη.

Ο Βώβη; επανήλθε διά νά τεθή εί; τήν θέσιν του- 
ό λαιρδος δεν απείχε τώρα είμή τρεις ή τεσσαρα; 
όργυιάς, καί μετα ϊ-λεπτόν 6 Βώβης έγερθείς αίφ
νης περιέγραψε καμπύλην τινα γραμμήν διά τή ; κώ- 
πης, ό λκίρύος κατεβυθίσθη εί; τό ρεύμα καί δίν
α·εφάνη πλέον.

— ■ Καλά τοΰ τήν κατα'φερεν ! άνεβόησεν ή ξε 
νοδόχο; μ»τ’ ενθουσιασμού .·ϊίε; Μάστωο Γρουφ-
φη ; . . . είσαι καί σύ ά;ιος να καταφερη; τέτοια 
κτυπήματα; . .

—  ‘Ο Λγκο; Μακ-Φαρλάνης, ψυχίτσα μου, είπιν 
θυυ.αλγώ; ό Μάοτωρ Γρουφφης— ήτο πελάτη; μ.ας. 
εύχομαι τουλάχιστον ύ (ΰ»ος ν άναπαύση τή» υυχήν 
του.

—  Πολύ π· ύ τον μέλει τόν Θεόν δια τας εύχάς 
σου, Λίαστωο 1'ρούφφη ! . . . Λ ! μά τήν άληθειαν, 
το κτύπημα ήτο λαμπρόν ! καί είς τήν ώραν του 
ιδού ε<α σύννεφον το όποιον σκεπα,ει την σελήνην 
ό’λίγνν έλιιψί να μήν ίδωμεν τίποτε.

‘ Ο Βώβης είχε βάλει ήσύχω; τήν κώπην είς τήν 
θέσιν της, καί έτειβεν εν σιγή τας χεΐράς του θεωρών 
το μερο; ένθα ει/ε γείνει άφαντος ό λαΐρδο;· αλλ" 
ούδέ < άνεφαίνετυ· τό ύδωρ είχ ; κλεισθή επι τοΰ θύ
ματός που.

-—  Η δουλειά ει.αι τελε ωυ.ένη, είπε καθ’ έαυπόν 
ό Βώβης.—  Καλλςα έχω πού τόν ξεπάστρεψα μέ το 
κωπι παρά νάθελα νά τόν ξεπαστρέψω με τό μα
χαίρι μου, για τί ϊναν καιρό έφαγα ιό ψωμί του. 
καί ήπια την μπίρρα του, Τνΰ καϋμένου τού Λγκου 
. . . καί τί καλή μπίρρα πού ήτανε ! . . . καί βέ
βαια είναι πράγμα δυσάρεστου ν’ άναγκαστή κάνει; 
νά μ.αχαιρώση τόν φίλον του.
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Καθ ήν στιγμήν  ̂ Βώβης ιτελείου το γνωμικόν 
τούτο, τού όποιου η ύψηχη ήθικτ είναι αναμφισβή
τητος, ή'κουσε μικρόν τινα κροτ, εί; τήν πρώραν τού 
πλοιαρίου του και έστραφη υ,ετ αδιαφορίας διά νά 
ιίτι" άλλ ή αδιαφορία τ· υ αύιη δεν διήρ>εσε πολύ· 
—  υπόκωφος οίμωγή έ;έφυγε· έκ τού στήθους τού 
Βωβη, όο-τι; πνραυτν εοορε τή . μ.αχαιοαν του καί 
έσταθη όρθιος, είδε- αίφνης υψηλή τινα καί μελαι- 
ναν μορφήν ίσταμε-ην επι της πεώρας, καί μετά 
μίαν στιγμήν ό Βώβη; και ό λαιρδ ς ήσαν απέναντι 
οίλλήλων. 11 κο'ιπη ·:"/_«ν αναμφίβολος στραφή είς 
τήν χεϊρα του Βώβη, και *<τί να κτυ*ήση) μέ τό 
στόμα εκτύπησε μέ τήν πλευράν αυτής, καί ό λαΐρ- 
δος, ό έ ξ  χος εκείνος κολυμβητής, κατνδύ; ύπό τό 
κτύπημα, ώφελήθη έκ του / «6 υ; τού Βώβη ινα έπ ι- 
χειρήοη τη» έφοδον ϊ·. τή; προ'ιρας.

0  Βώβης ¿κρατεί νήν μαχ «ιράν του,ό δέ λαιοδος 
ξιφίδιον Ικω πκόν α . φοτεροι ή·α» ρωμαλέοι, καί 
ή τύχη ιφνί ετ « ,φ  όρετής μεταξύ αύτών.

Λ ; ειπον ήδη ή σεληνη ύπεκρυβη ·ί; νέφος.

01 δύο αντίπαλοι έμειναν περίπου ¿ν δευτερόλεπ- 
τον είς αμυντικήν θέσιν καί παρατηρούντες άλλήλους 
πριν κτυπήσωσι-

— Ψυγε, άπελθε! ειπε τέλος 6 λαΐρδο; μέ φωνήν 
σταθεραν το ξίφος μου είναι μ.ακρότερον τή ; μαχαί- 
ρας σου, αλλα τά τέκνα μου ζώσιν, ακούω τήν αναπ
νοήν τής Κλαρης . . . Απελθε- ή δ υνατό καί να τάς 
φονεύση;· δια τούτο λοιπόν δεν θελο; τόν θανατόν 
σου.

Ο Βιόβης πολύ ¿πεθύμησε νά ώφεληθή έκ της 
αόεία; ταύτης· τό στιιχείον τ ή ; φρο-ήσεως ή καλλιον 
είπείν τό τής ιχ\α·δρι»ς του, τό οποίον ε ί; τήν ήθι- 
κήν ύπαρφ.ν του κατείχε μέρος εύγενές, τον ώθησε 
σφοδρώς πρός τήν ανοιχθεϊσαν αύτώ θυραν, τήν ό
ποιαν έδεικνυεν «ότώ ή απροσδόκητο; επιείκεια τοΰ 
λαίρδου' αλλ’ ή ανανδρία αύτού ύπεχωρει ένεόπιον 
της φιυλασγυριας του' ή φιλαργυρια ύπερισχυσεν ίν 
τή  βορβοοώδη αύτοΰ καεδια, καί πσ.ν άλλο αίσθημα 
έπνιγε το ύπο τής διεγκγερμένη; φιλαργυρια; του 6 
Βιόβης έσυλλογισόη οτι αί δύο άδελφτί απ:τελούν 
όμοΰ κεφαλαιον τριακοσ ων λιρών κ>ί δια τούτο απε- 
φάσισε ν’ αποθανη ύπέσ τής λάμ.ψεως αυτών τόσον 
γανναίω; όσον ό ’Αθηναίος ή ό Ιπαρτιάτης υπέρ τ/ς 
δύ;ης τής πατρίδος του.

—  Δέν ξέρ ω ν* κολυμπώ, ειπε μετ’ εί?ω<είας.

—  Φύγε σου λέγω ! έπανέλαβεν ό  λαιρδος τοΰ 
όποιου ή τρομερά αγανακτησις ίκαμνε τήν φωνηυ 
του νά τρε'μη.

—  Ακούσατε, ;ίπεν ό Βωβές, —  διοοθόνοντσ« τά 
πραγματα . . .

Αλλά καθ’ ήν στιγμήν «πρόφερε τού; λόγους τούτους 
έν ε’ίδη συνθηκολογήσει·);, ό  Βώβης ιρριφθη κατα 
τοΰ λαίρδου μέ τήν ευκινησίαν τής τίγρεως καί τού 
κατε'φερεν έν κτύπημα κατ’εύθείαν είς τήν καρδιαν, 
αλλ ό Λγκος όλος προσοχή έματαίωσεν αύτό.

Σύντομος δέ καί σιωπηλή πάλη ήκολούθησεν είς 
τούτο, λαί μετά έν λεπτόν ό Βώβης έκλονήθη λαβόυν

πληγήν ξίφους είς τον λαιμόν· ό Λγκος κατέβαλεν 
αύτον καί ¿στήριξε το γόνυ του επί τού στήθους του.

0  Βώβης καταπίπτουν εκτυπησε τήν κεφαλήν 
του είς τον ώμον τής Κλαρης, ήτις ά-εκάθισεν ή μ ι-  
εγρηγορυΐα.

0  λαίοδος ύψωσε τον βραχίονα του Τ-α κατενε'γ- 
κη τελευταίαν πληγήν, άλλα τήν στιγμήν ταύτην ή 
σελήνη άπαλλαγείσα έκ τοΰ καλυπτοντος αυτήν νέ
φους έρριψε τάς ακτίνας της έπί τού προσώπου τοΰ 
Λγκου άφίνουσα τό τοΰ Βώβη εϊ; τήν σκιάν.

—  Ιΐάτερ μου ! έφώνησεν ή Κλάρη νομίζουσα 
έαυτήνεί; τό τέρμα τρομερού όνειρου.

ί)  λαιρδος έστραφη άκουσίως, ό δε Βιόβης ωφελού
μενος ύπό τοΰ κινήματος τουτου,χ -επηδησεν αϊφ.ης, 
καί χωρίς νά χάσα) τόν καιρόν του ζητών τήν μά - 
χαιράν του, ήτις τοΰ είχε- εκφύγει εν τή  πάλη, ήρ- 
πασε τόν λαϊρδον διά τοΰ λαιμοΰ καί τόν εσφιγξε 
μανιο)δώς· II Κλάρη ¿κάλυψε το πρόσωπον διά τών 
χειρών της έκβάλλουσα κραυγήν τρόμου καί αγωνίας^

Ο Λγκος οϊμωζεν ύποκώφω; ό δέ Βώβης χμορίς 
ν’ α’δήση τόν λαιμόν του, τόν όποιον εθλιβε διά τών 
σιδηρών δακτύλων του, εσυρε βιαίω; τήν κεφαλήν 
τοΰ Αγκου πρός τήν πλευράν τή ς λέμβου καί τήν 
συνέκοουτε δυνατά καί κατ’ έπανάληψιν κατά του 
ξύλου· είτα δέ στηρίξας τήν όσφύν τού λαίρδου επί 
τοΰ χείλους τής λέμβου καί άφίνων οΐφνη; τόν λαι
μόν του έσήκωσεν αύτόν από τά σκέλη καί τόν έρρι- 
ψεν ώ ; νεκρόν εί; τόν ϊάμεσιν.

—  Τώρα πλέον δέν επανέρχεται, εμορμύρισεν 6 
Βώβη; άρπάζων τας κώπας ίν’ α’πομ,ακρυνθνί άπό 
τού μέρους τής πάλης. ·—

(  "Επεται συνέχεια )

Τ Ο  Ε Τ Ο Σ  1858— 1859 .

Ή  νύ; τήν μεσονύκτιον στεφάνην άνεοεϊτο.
Καί πραςι; χατανύσσουσα εν ταύτη ¿τελείτο 

Ε ί ; γην χ’είς ουρανόν·
— Έ π ί της γη« εξεπνευσεν ό γηραιός μα; Χρόνος 
Τέκος πεντηκοστόγϊοον τού λήγοντος Αίώνος 

Καί πένΟιμον φανόν 
Ιώ ν  ν;χρτ*όν του χράββατεν 1/οντες άνημμένον 
Ο ί  άνθρωποι μί Ο φ θ α λ μ ό ν  «χεοόν οαχρυδρεγμένίν 

Μνημόι-υνον ελάλουν 
Τού τεθνεώτο; φίλου των— Τά προτερήματα Του 
Περίλυποι οιέγραφον, καί τα δωρήματα Του 

Κίς μνήμην άνεκάλουν.
Οί πλεϊστοι παριβαίνοντες δμιος τόν θγίον νόμον, 
Τόν λέγοντα, μηδέποτε επί χηδιίαις μώμον 

Φέρετε είς νβχρούς,
Τάς πράςε.ς Του έςήτ.ζον. Κ’ εχείνα; τελεσθε.'σας 
Καχίστιος «πεδείχνυον, χ’ αύτάς σχεοιασΟείτας

*Τφ’ ίρου« πονηρούς.
Κ’ εαπίχρω; τόν Ιμε'μφοντο, διότι τά; φροντίδας , 
Καί τάς επιθυμίας των, χαί τάς /ρυσάς ελπιοα; 

Δέν έστεψε μέ άνθη
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Καλλίχροα, τους προσφιλείς ήλλοίωσε σχοπους των 
Κ αί &ν εις χόρτον τρυφερόν ίπάτησεν δ ποΰ; τω ν,

K a l τοΰτβ έξηράν6η !
"Ελεγον— Τόσον αλγεινόν χαί έπαχθίς τό νεύμα 
Είχ’ if'  ήμών, χαί ίπνεεν εις τήν ζωήν μας πνεΰμ* 

θο λό  οδυνηρόν /
Ο ίδβ λω ; αΐτιώμενοι τό« πάντοτ’ έσφαλμε’νας 
Ίδέβς των οί δείλαιοι, χαί τάς στρεβλάς των φρένα;

Αιτίας συμφορών !
—  K at δ θ εό ς , προσεΟετον, δικαίως νά τόν χρινη,
Τ ό  Νέον S Ετος πρός ήμας Κβλόν νά διευΟύνη,

Να μας παρηγόρηση.
Ή μ ερ α  Τ ο υ  δυσάρεστος νά μή μας άνατείλη 
Ή  εύτυχί’ άπ’ αυριον μέ μειδιώντα χείλη 

“Ολους νά χαιρετήση.
Κ ’ έπήδον Νέοι, Φέροντες, χβΐ τά μικρά παιδία
Ό ρ χ ο υ μ ε ν «  π λ η σ ί ο ν  τ ω ν  Ι ι  ν έ α  μ ε λ ω δ ί α ,

Καί μ έ χαράν πολλήν 
Τ ό  Νεον "Ετος έσπευδαν χαρίεν χαταβαϊνον 
Έ ξ  ούρανοΰ νά ϊδωσι, χαΐ περιβεβλημένον 

Πολυτελή στολήν.
Και οερον είς τάς χείράς του γλυχυπαροΰντα βίον, 
Κα1·χάνι*τρα άνάπλεα αγαπητών βραβείων,

Διά να διανείμη 
Χαρίσματα είς άπαντας, χαί χρυαοφόρον μοϊοαν 
Ν ά χαΟιδρόση έμπροσθεν εις τήν έχάστου δόραν.

ΙΙεριαλγής ή μνήμη 
Τοΰ διαβάντος Χρονου μας τό πνεΰμα άπήσχολει 
Ε μ ο ΰ , χαί είς τά λείψανα προσηλωμένη όλη 

Απερ άφήχ’ εν γή 
Διενοοόμην — Έ λ α β ο ν  την ράβδον του «ίς χείρας 
Κ ' εΤδον γραμμένον έπ’ αυτής μ ’ εΰγράπτους χαρακτήρας

• Φ ω τός μαρμαρυγή
« ’ Α δ ύ τ ο υ  π ι ρ ι έ ς ε φ ε  τ η ν  ά φ & α ρ τό ν  μ ο υ  Κ ό μ η ν  

»  1 1 λ ή ν  ο λ ο  τ ά ς  π ο λ υ ε ι δ ε ϊ ς  β α ρ έ ω ς  Ι π λ η τ τ ό μ η ν

*  Ανοίας των ανθρώπων,
» Κ ’ ένώ τό παραπέτασμα ανέπτυσσαν τό σχίπον 
■ Τήν Ίεράν άλήόειαν, χαί ηύφραινόμην βλεπων 

α Τόν φωτεινόν Τ η ς τόπον,
*  Ε κείν οι τόν τοιοΰτόν μου άγώνα χατεχρώντο,

« Κ α ι ωσάν είς λαβύρινθον σκοτιόδη έπλανώ/το, 
ο Κ ’ είς έργα σφαλερά 

« 'Γερπόμενοι τόν βίον μου ε’νε'πλησαν «ηλίδων 
« Κ «ι όιά τοΰτο τελευτών έστράφη χα’ι τους είδον 

« Μ ’ δμματ» ίλιβερά. »
Κ ’ έδάχρυσα* ΙΙόσον οίχτρά, έσχι'φβην, ζωγραφία 
ΙΙμώ ν, καί πόση πάντοτε του Χρόνου ή  σοφία"

Αυτός έπιδες ίως 
’Ανακαλύπτει τ ’ άληΟές, χ α ί τ ό  Όρβόν— Δυσφρο’νως 
ΊΙμεΤς τά παρατρέχομεν ! — Ε ιίε  ό Νέος Χρόνος 

Νά γεννηόη αισίως !
Τ  αρχαία ν’ άπολείψωμεν έν τοότω σφάλ ματά μας, 
£ » 1  τοΰ βίου φέροντες τά διαβήματα μας 

Μ έ φρένα συνετήν,
Τ  άς φυομένας πρό ήμών άκάνόας έχσοβουντες 
Κ α ι μ ' άνθη έργων άγα&ών τάς χείράςμας πλ.ηροΰντες.

Μ' αυτήν τήν τελετήν 
Τοΰ άπελδόντος Χρόνου των έτέλουν τήν κηδείαν 
Οί άνθρωποι, χ ’ έστρέφοντο μ ’ άνάπλεων χαρδιαν 

Ελπίδων πρός τό μέλλον 
Κ αί τά δεινά τά λήςαντα εόδέιυς λησμονουντες,
Κ ι; προσδοχώμενα Καλά φαντασιοβατοΰντες 

Ετέρποντο, χ έγελων—
ΙΙρος τ ’ ουρανοΰ τά δώματα δ’ i  Χρόνος έχπετάσας,
Κ ’ επ ' ώμων κομιζόμενος τάς πράξεις του άπασας 

Ιίαρέστη ταπεινως 
ΙΙρό τής Αίωνιήτητος τής πάντων των αιώνων 
Ά ν ά σ σ η ς, χαί γεννέτιδος των έπί γής μ α ; Χρόνων. 

’ Εκείνη ί ε  δεινως,

Και ώς Κριτής άδέχαστος τόν δ·ϊον δφδαλμόν Τ η ; 
ΙΙροίήλωσεν έταστιχόν επί τό έ'χγονόν της 

Ί  ον έκ τής γής ε/Λόντα,
Κ’ ίξε'ταζε λεπτομερώς τόν δρόμον τής ζωής του,
Καί ποια δΐ οΐ άνΟοωποι έχ ττς έπιοροής του 

Ανέπτυξαν προσό-τα 
Έφάνη Ο μ ω ς  είς αυτά μή Εύχαριατηδεϊσοι,
Κ έχ τοΰ πχμφώτου Κρόνου της ευθέως έγερθείσα 

Από τής πολιδς 
Κόμη; τόν διχαζόμενον ά.ήρχασε Και * Νέος 
Έφωνησεν, έπίστρι·|θν είς γην τωρα ταχιως.

“  Από τ ά ;  σχολιάς 
“  Συ του; άνδρΛπου ε·αγε όίου; τής ουσφροσΰνης 

Και μή Ιό  παρασιίρησαι άφρόνως δπ’ έχείνης 
“ Κ' είς έργα ¿σφαλμένα 

“  Εχπίπτης- Καί το μέτωπον τό Οείόν Σου μολόνης, 
“  Και τόσα τής Σοφίας Σου χαρίσματα άφΐνης 

“  Εις σκότος χεχρυμμένα,”
—  Έφωνησ’ ούτως ή σεπτή θεά Αίωνιότης 
Επί τής γης ή τής Ίΐοΰς ϋπηύγαζε λευχότης 

|·.χ τής’Ανατολής,
Κ ό Χρόνος Νέος μετ’ αΰτής έφάνη Οεσπεσίως—  
Δεχδώμεν τοΰτον, άνθρωποι, τής Ίερδς άςίως 

Αύτοΰ αποστολής.
X . Λ Ε Ο Ν Τ ΙΛ Σ .

Ο Κ Τ Π Ο Σ .

Η λέςις Κύριος (m o n s ie u r  ή  h o m m e c o m m e îl 
fa u l, Α γγλιστί ό'ε g e n llc i l ia n  ) χατα τόν Φιλόχαλον 
ΣμυρναΊον σηααίνει οί βρα ήόιχώς τέλειον (ο έ ν λ έ ·  
γομεν ά^αμάριητον ) εύσιβή δηλαδή, ψιλόιςατριν, 
χαί χα()’ όλου lir  tîv γενναιόφουνα, ελευθέριον άνευ 
άσω τιίας,ζηλω τήν προοτάτην τω ν χαλώ ν, φ.λότιμον, 
χαθάριον, χομψόν τοό; τρόπους άνευ έπιτηδεύσεως 
χαί τ α χ τ ’χόν χαί πρόθυμον είς τήν πληρωμήν τής 
συνδρομής του·

Τ ο ϊς  tpLhiç avyâpojiv ta ïç.

Διά μέσου πολλών δυσγερειών,εσωτερικών τε καί 
• ζωτερικών, *ύοδω&είς εις τό τέρμα τοΰ ετησίου σ τα 
δίου του, ό Φιλόκαλος Σ/υρναΐο; προσφέρει τήν ει
λικρινή {δί&αίωσιν τής ευγνωμοσύνη; του πρός τους 
απανταχού φιλομοιίσους συνδρομητα; του ευχόμενος 
αύτοϊς μ-υριοπλασίονα τήν παρά τοΰ ύφίστου άντα- 
πόδοσιν . Αναγγέλλει δέ αύτοϊς ότι διά τήν 
γενομένην προαθηκην τοΰ ήαίσεως τυπογραφικού φυλ- 
λου από τα μέσα τοΰ λήζαντος έτους, καί ôta μελε- 
τωμένας βελτιώσεις έν τώ  μέλλοντι, αναγκαζεται v i 
κάμη προσθήκην τινά ε ί; τήν ου-δρομήν ασήμαν- 
τον τοϊς πλείστοις'τούτέστιν ή έτησία συνδρομή ορί
ζεται ·*οθ λοιπού ώ ; έςτς.

Διά τοό; έν Σμύρνη λίρ. Ο^. 112.
Atà τούς αλλαχού του κράτους πεντάρια I 2 .
Αιά τοό; έν Ελλαδι δρ. 1 3 .
Δια τοό; εν Επτανήσω σελλ. I I .
Διά τού; έν Αγγλία σελλ. 12 .
Τα ταχυδρομικά ε ί; βάρου; τοΰ συντάκατου.

0  Φιλόκαλο; εύχεται τοϊς φιλτάιοις συνδρομή- 
ταϊ; το ιε'ον έτος τρισόλβιον.


