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OTHELLO 

„Scena: Veneţia: Port de mare la Cypru 

Caracterele în piesă: i , 

Dogele Veneţiei. 

Brabanţio, senator. 

Alţi Senatori - . ' 

"Graţiano, fratele “lui Brabanţio. 

Lodovico, ruda' lui Brabanţio. 

Othello, nobil Mâur în slujba statului venețian. 

Cassio, locotenentul său. 

Iago, port-drapelul său, 

Roderigo, un-domn venețian. - 
Montano, predecesorul lui Othello la guvernarea Cypralui. 

Clown, servitorul lui Othello. . 

Desdemona, fiica lui Brabanţio şi soţia lui Othello. 

Emilia, soţia lui Iago. EP E 

„Bianca, întreţinuta lui Cassio. N 

Marinar, Sol, Herald, Slujbaşi, Domni, Muzicanţi și Slujitori. 

7



Ei lasă! — Nu ştii ce mult m'a durut - 

- Ca tocmai Iago, omul căruia-am deschis 

„O viaţă 'ntreagă baerele pungei, 

 Pricepe-odată că habar n'aveam. . 

jur! . 

(1) VENE 7IA. —0 STRADA! 

Intră Roderigo şi Iago 

RODERIGO . 

Să ştie şi să tacă. 

AGO 
— Dar la naiba! 

RODERIGO 

"— Şi dacă, ah, nu mi-ai fi spus 

Chiar tu cât îl urăşti! - 

TAGO a 

— Şi nu-l “urăsc?! e 
„Mă scoţi din minţi ! — Trei nobili din cetate 

1
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8 - “OTHELLO - 
. . N , 

S'au dus cu plecăciuni la el odată, 
Să-l roage să mă ia locotenent, 
Pe lângă el, — şi-ţi jur că nu cereau 
Ceva ce nu era de mutra mea... 

E! însă plin de el şi de 'ngâmiare, 
Ti ia cu vorbe late pe departe. 
Cu aere de mare general, 

Ca pofta să le-o taie pe cuvânt 
Că... «omul el de mult și l-a găsit . .. 
Și care-i omul? - ” 7 
Mă r rog, un mare-adunător de cifre: A 

- Un oarecare florentin, zis Cassio, 
Un îlușturatec şi-un afemeiat,  : N 

„Ce n'a condus în viaţa lui un escadron, 
Şi nu ştie ce-i aia bătălie, a 
Mai mult decât o slujnică!... în colo, 
Mai bun la teorie ca un consul, 
Mai tare decât toţi în trăncăneală | _ 
Acesta-i «omul» lui... Pe când pe mine, 
Pe care m'a văzut luptând la Rodos, pr 
Si Cypru, —cu creştinii, cu păgânii — -5 
Mă lasă 'n drum, mă lasă 'ncălecat 
De-un conţopist, ce ştie doar s'adune |. 
Şi-aşa contabilul e azi locotenent, | . 
Iar cu rămân un simplu port-drapel, 
Al Excelenței Sale Domnul Maur.... 

- RODERIGO 

Decât drapel, mai bine poartă-i Sâmbetele...  



î- ACTUL 1 

IA GO 

Aşa-i în oaste, mulţi înaintează - 7 
Mai mult cu bileţele şi favoruri, 
Decât după vechime, după merit... 
— Dar crezi tu că mai pot avea la suflet 
Pe-un om ca ăsta?.. 

RODERIGO 

| | — Da, dar îl slujeşti,.. 

IAGO E 

Ca el de asemeni mie să-mi slujească |... 
— Stăpâni să fim cu toţii nu se poate, 
Dar nici să fim cu toţii slugi: oneste. . 
Vezi fiinţe fericite să- şi târască 
Robia în genunchi, precum măgarul , 
Samaru-şi duce până când stăpânul | 
Ii dă Ja bătrâneţe cu piciorul. - 
La tălpi să-mi baţi o slugă-aşa de proastă! 
Dar sunt şi unii care pun smerenie 
Pe chip, însă cu inima sunt liberi... 
— Se fac doar că-și: slujesc cu drag stăpânul, 
se mbuibă, îşi fac rostul, dar cu sândul 
“Se 'nchină lor, când altora se pleacă... 
Sunt slugile cu cap. Și eu sunt una! 
Cum tu ești "Roderigo, n'aş mai fi: 
Nici eu un Iago, dacă-aş fi Othello.. 
Urmându-l deci, pe mine mă urmez. 
Și. dacă fac — cu scop — pe 'ndrăgostitul, 
Mi-e martor Cerul că-l urăsc de moarte.



0 OTHELLO 

Atunci când însă actul din afară - 

'Va da pe față gândul dinăuntru, 
“Atuncea numai, dragă, voi putea. 

Şi cu în palmă inima să-mi port, 

"Ca ciorile din ca să. ciugulească.. 
Dar pân'atunci... cu nu sunt cine sunt. » 

RODERIGO 

Dar ce noroc, pe-acest buzat de Maur 
si ia aşa femeie | . 

IAGO 

— — Strigă, scoală, 

Și 4 tu din somn pe tatăl. Desedemonei, 

S'alerge după el, să-i strice cheful, 

„Din stradă 'n „stradă numele țipându-i-l| . -- 
Aţâţă şi pe rude... Fă să-l pişte, | 
In raiu ?n. care 'noată, toate muştele, i 

"Aşa ca fericirea, cât de mare, . 
Mai mult un chin s'ajunsă pentru Maurl:. 

RODERIGO | 
Aici stă tatăl. — Strig în gura mare! 

“IAGO | _ 
Da, fă-te speriati, — ca 'n miez de noapte, 
Când focul izbucnește prin oraş. 

RODERIGO | 
Brabanţio, he-hci!: Brabanţio, scoală |



ACTUL [! 

_IAGO - | 
Trezește-te, n'auzi ! 'Brabanţio, hoţii, . - 
Te pradă hoţii, hoţii-ţi fură fatal 

! * Brabanţio apare la, fercastră,. sus, 

BRABANȚIO . -. 
Dar cine, ţipă? Ce s'a: întâmplat? 

" RODERIGO 
Sunt toţi ai tăi acasă? . 

- IAGO .: a 
- îi „= Uşile... 

Sunt bine încuiate? 

“  BRABANȚIO 
i „1— Dar de ce? 

IAGO A i 
Imbracă-te, n'auzi? —'Te calcă hoţiii 

Ți-au rupt în două inima, şi-au luat 
Cu ei o partel.,. — chiar acuma lupul) 
O şterge cu mioara tă "ntre dinţii... 7 
Hai vino jos! Din sforăieli oraşul, 
Cu clopote trezeşte-l]... — ăltfel Dracul ! 
Curând din tine face un bunic! 

— Hai repedel . 

. BRABANȚIO o 
— Dar ce-aţi înebunit? .



II 
12 OTHELLO 

RODERIGO 
Signior, pe semne nu mă recunoşti... 

BRABANȚIO 

De loc!.Dar cine eşti? 

RODERIGO _ 

— Sunt Roderigo. 

BRABANŢIO 

Ia lasă-mă în pacel — Nu ţi-am spus, — 
Să nu mai calci pe-aici? Ţi-am spus pe şleau, 
Că fată nu-i de tine, —iar acuma, 

Cu capul tărbăcit de băutură, 

Vii după chef şi-mi faci pe zurbagiul! 

RODERIGO 

Dar stai, ascultă. . .. 

BRABANȚIO 

- — Insă fii tu sigur, 
Că am eu ac şi pentru pielea tal 

RODERIGO 

Ascultă un moment... 

BRABANȚIO 

__— Ce-mi trăncăneşti, 

De hoţi, mereu? Doar suntem în Veneţia! . 
Ce? casa mea e vraişte?



ACTUL 1.: 2 4; 

RODERIGO p 
! — Venerate, 

Eu vin aci cu sufletul curat. 

IAGO 

Și n'auzi că aici dracul şi-a vârit coada? Fă-ţi cruce, şi 
zi Doamne-ajută ! Noi venim să-ţi dăm o mână de-a- 
jutor, şi d-ta neieila zor? Nu cumva vrei să-ţi laşi fata 
călcată de un armăsar arab | — ăi fi vrând ca nepoţii să-ţi 
necheze, să ai “telegari ca strănepoţi, şi iepe rubedenii l.. 

BRABANȚIO . 

Dar ce haimana mai eşti şi tu?. 

IAGO 

Sunt unui, scumpe Domn, care vine să-ţi Sspuie că 
Maurul şi fiica dumitale fac în “clipa asta pe. bestia 
cu două capete. + 

BRABANŢIO 

Eşti up măgar! 

; IAGO Na 
2— ȘI tu, un senator! 

BRABANȚIO 
Te fac răspunzător, auzi Rod(e)rigo? 

RODERIGO 

Răspund de ori şi cel! — Dar rogu-te, 
De-ţi este după plac şi învoială, 

| 7



14 - OTHELLO! 

„(Cum pare că şi el...) —ca fata ta, 
La ceasul ăsta fără soț al nopţei, 

Să fie dusă de un om cu plată, 

Un biet gondolier, 

"In patul de desfrâu al unui. Maur, 
— De e cu ştirea și cu voia ta, .. 

Atunci într'adevăr, te-am... deranjat! 

Dar dacă nu, eşti tu nedrept cu noi. 
Adică, peste ori ce bună creştere, : 

Să viu să-mi bat cu joc,- de-un venerabil? 

Afară dacă nu-i cu ştirea ta, 

4 Copila ta cam a sărit pârleazul... 
: Legându- -şi frumuseţea şi norocul | 

- "De-o haimana ce azi c-aici şi nu el o... Pi «o 

Tu caut-o, și dacă-i în odae, SI ai 
Asmute toate legile asupră-mi, Io R 
Că vin să te-amăgesc! 

BRABANŢIO 

— Să vic-o torţăl 

O torţă! Toată lumea să se scoale! * 
Visasem cu urât! — Blestemăţie | 

Si-ţi vie nebuniile! -— O torţă!: 

- Lumină, hei, lumină! (Pleacă de la fereastră) 

IAGO 

— Acum te las. 

Adio, nu e practic pentru mine 

Să fiu citat ca martor contra Maurului, 

Cum sigur că voi îi, dacă rămân...



ACTUL 1... "15 

— Cetatea 0, să-i „dea _u un n bobârnac,, 

Un vot de. “blam, "si-atâta tot! Căci fără e], 

Cetatea nu se simte 'n siguranţă. 

Aşa de prins e 'n lupta contra Cyprului, 

Că n'are cine să preia comanda, 

Să ducă "nfăptuirea pân'la * capăt. 

Drept: care, eu, deşi-l urăsc ca dracul, 

Imi plec-vezi bine-steagul ăcocamdată, 

Şi-i 1 fac ochi dulci... nimic decât ochi dulci.. 

— Voi “daţi. de el la Hanul cu "Săgeata. . 
- Voi'îi şi eu acolo... -,Peci, cu bine! dese). 

BRABANȚIO 

Intră în stradă Brabanţio, în halat de noapte; şi slujitori cu torţe, 

Vai Doamne-aşa e, mi-a fugit copila | - 

Sărmane bătrâneţi mă mai așteaptă | 

Tu unde ai văzut-o, Roderigo? 

Auzi nenorocita, —cu un Maur!. 

Să-i facă şi-un copill... Dar eşti tu sigur, 

Că ea era?... — vai, ce dezamăgire | 
Și ce: spunea? - —— Mai multe torţe — Și treziţi, 
Pe toţi ai meil. S'or îi căsătorit? 

“RODERIGO. 

Ei ştii că-mi place! 

| BRABANȚIO | 

Si — Ce rușine ! — auzi să fugă! 
Ah sânge. trădător ! — Sărmani părinţi. . : 

” Poitim de mai te *ncrede î în odrasle, 
Li
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Când uite cum se poartă !. „. Nu cumva, 
Or fi la mijloc farmece?. . Cu: ele, . 
Poţi bine 'ntoarce capul unei fete.. 

- Roderigo, n'ai citit cumva prin cărţi? 

RODERIGO. 

E drept, am cam citit. 

BRABANȚIO 

= Chemaţi-mi fratele | 
— Mai bine ţi-o dam ţie! — Cum să-i prindem? 
Luaţi unii într'o parte, alții 'ntr” alta! 

RODERIGO | 

De el aş da cu, dac'am lua. cu noi - 
O pază bună.. , 

BRABANȚIO 

— Rogu-te 'nsoţește-ne! 
Din casă 'n casă am să bat. Sunt cineva! 
La arme, luaţi şi paznicii de noapte | 
Să mergem pioderigo, — și rămân, 
Al tău pe viaţă... (ies). 

(4. 2) ALTĂ STRADĂ 
Intră Othello, Iago, şi slujitori cu' torţe. 

| IA GO 

Deşi 'n război am doborît atâţea, 
E'n mine o problemă de conştiinţă, 
Să nu omor cu sânge rece... Am un suflet, 

. NR  
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“.Ce-mi face-rău de bun ce c cu. alţii... 

ACTUL 1. 3 | - d 

7 

 — Ce poltă-aveam să mi-l înţep în coastă. 

T
E
 

38
6 —

 Mai bine-aşa... 

4 

OTHELLO. j îi i e 

„ IAGO a 
_— Dar n'o slăbea nemernicul ! 

Și câte murdării pe seama ta... 
Iţi spun că mie, care nu sunt sfânt, A 

Puțin mi-a trebuit să-l. trec prin sabie... _ 
— Dar, rogu-te, vai at. în bună lege? 

Bătrânul este om cu greutate, | 
Cuvântul, lui atârnă cât al Dogelui, 

"Şi ori divorţ va cere, ori, să știi, -: 

Va pune cît mai multe bețe 'n roate... 

OTHELLO - i 
= 

„Dar facă ce o vrea, — serviciile, 

De min6-aduse-acestui principat, - 

Mai sus şi tare vor vorbi ca jalea lui.;. 

Mai afle apoi — şi-o Voi spunc-atuncea când 

Voi crede de cuviinţă să mă laud — 

Că fiinţa mea din rang regesc coboară, | 

Şi-mi ipot 1 privi .cu fruntea sus. “Norocul. . Ri 

— Ah dacă n 'aş iubi pe Desdemona | 

Așa cum: o iubesc, o clipă, Iago, 

„Destinul nu: mi-aș punc. "n .colivic;, po me ” cul 

Să ştiu că. “am comorile din lume! € 

— Dar ce să fie? Văd că vin cu torţe ! 

5 perie A? Au
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18 - 55 "OTHELLO | . - N | . a 

IA GO 

E tatăl furios cu şlealita lui. 
. Mai bine” să intrăm. 

OTHELLO. 

— De ce? Porteasci! 
Mai bine să mă vadă aşa cum sunt: 
Un om dintr'o bucată. — Fi sunt „parcă. 

IAGO 

Pe Ianus, par'că-nu. | | 
Intră Cassio şi câţiva. ofiţeri cu torţe : 

„OTE HELLO 

— Nu, nu, e Cassio, 
Cu oamenii puterii... Ce mai îaceţi, 
Dragi prieteni... — Ce mai nou? 

- CASSIO 

— Din partea Dogclui, 
Ți-aducem salutări, şi rugămintea 
Să vii la cl numaidecât. 

„OTHELLO 2 
Dar ce e? 

CASSIO 

— Veşti din Cypru. Mare fierbere, Galerele-au trimes în cursul nopței 
Vreo zece crainici, unul după altul,  



ACTUL 1 DIR DI 

- lar, consulii din somn au fost trezi, 
Și sunt acum la "Doge.. . Toată noaptea, 
Ai fost şi tu == vezi bine -- căutat, 
Și-acasă negăsindu-te, — Senatul 
A pus. pe urma ta vreo trei. isconde.. 

„OTHELLO ai 
Ei bine cel puţin că. m'aţi găsit! 
O vorbă doar.să- las" în casa asta,. 

"Şi-al vostru. sunt, de) : 

cAssIo! Qui Lizo). 

— Dar ce-are? 

"TAGO. 

n — "Noaptea asta, 
Pe cât ştiu eu, “a acostat o navă. 

Şi dacă merge bine, ancorează. , 

 CASSIO. _ 
Dar nu Pricep - | 

“TAG0 . e 
— Căsătorit! a 

„CASSIO, Pa E , 

— Cu cine? 
, - Reintră Othello.! 

IAGO : 
Cu cine[....— Atunci să mergem; generale, - 

. ae



S20 OTUELLO | 
= 

OTHELLO 
Să mergem, da. 

Pi - e 

Cass 
- „1 — Dar uite că te. caută, | Şi alții... e N 

AGO 
i 

— - Generale, e Brabanţio 
Ia seama, te fereşte! | 

"Intră B. abanţio, Roderigo, şi slujitori cu torţe şi arme 

OTHELLO e 
„= Cei cu voi? 

RODERIGO | 
E Maurul! (lui Brabanţio).. 

„ BRABANȚIO Sa 
— Jos, jos cu el, tâlharul | 

(de ambele părţi se pune mâna pe sabie) 

IAGO | 
Sunt omul dumitale, Roderigo 1- De 

OTHELLO 
Vârâţi=vă în teacă spada lucie, 
Să n'o atace roua |... — Venerabile, 
Mai mult îmi poţi vorbi cu iteâneţea, 
Decât cu — atâtea spade. .



“r
r 

-ACTULI sa N a 

| | a 
| BRABANȚIO | 

- 

— Ce-ai făcut, - 
Cu fata mea, tâlhare? — Mi-ai vrăjit-o, 

Nebun afurisit | (umei) — Căci fac apel, ms 
La bunul vostru simţ, dacă o fată, “ | 

“Aşa” de fericită, şi "nzestrată, 
: Și-aşa de . "mpotrivită căsniciei, 

Că nu vroia s'audă, —nu „de ăsta, | 
Dar.nici de _feţi-frumoşi Ca ca” în poveste. — aaa 

“Putea de râsii lumei să se fâcă, . ._ 
Fugind de-acasă, “ca poftim, să cadă 

„La sânul tuciuriu al. unui om 
Făcut! mâi mult să sperie. femeile |” 

Qui. Othello) =— Să spuie cine are-un dram de “minte, 
- De nai ducrat, asupra, ci cu farmece, - - | 

Și ființa. albă nu i-ai descântat-o NE —: 

Cu ierburi care mințile îţi iau! a 

E limpede că ziua. De aceea, 5 a 

Eu iată, te denunţ ca hoţ de inimi, 
Ca vrac, cu meşteşuguri nepătrunse, 

Și n lege te-arestezl' (a lor lui) — Un: pas : să facă, 
ȘI-I face doar pe pielea lui! 

OTHELLO 
4 

„.— Jos mânile: 

Duşmani şi i prieteni! — Rolul mi-l cunosc; 

Și numai de souileur cu: n'am- nevoie... 
(lui Brabanţio) Pot „merge 'unde. vrei să-ţi „dau răis- 
punsul. Dr



OTHELLO - 

 BRABANȚIO ee . iei 
- La beci, până la ziua judecăţi 

W
 

t>
 

Da OTHELLO: 
Bun, numai. Dogele. să vrea” 
„Dat fiind că: după mine a “trimis, ! : : 
Se zice, pentru treburi - “mari „de stat. . 

1 SLUJ BAȘ 

„Prea vrednic senator, e-adevăraţ. : 
-Chiar e şi Excelenţa Ta chemată 
„Să vie: la consiliu Ai o 

BRADANȚIO. | 
„La consiliu? 

La ora asta?... „.-— Ridicaţi-l. Cazul meu 
E. prea, grozav, ca fraţii Senatori. * - 
Și Dogele să nu şi-l însușească, 
Asemeni „apte dacă nu le pedepsim, - N 
Doar, robi ne mai rămâne la. “Păgânirsă fim.  diese) = 

(. 3.) SALA DE CONSILIU 
Dogele şi Senatorii stand la o masă; slujbaşi de serviciu . - 

DOGE : 

Dar prea se bat: în cap aceste Ştiri, . 
: Ca să le dăm crezare. 

- 1 SENATOR 

— Asta-aşa e. 
Eu ştire am: de-o suiă şapte vase. 

N



, „Ce să fie? 

aCTULI. i 74 235 

_DOGE 
: Și cu de-o sută. şi "ncă patruzeci. 

"2 SENATOR in e 
Eu două 'sute.: Insă ori şi cât ! 

“Sar bate cap. în cap aceste cifre, 

—. Şi-i- ceea ce se 'ntâmplă nu arâre.— 
Un lucru-i sigur: flota musulmană, a A i 

Se dreaptă: către Cypru.: 

.DOGE. 
SI Asta-i limpede. 

E pt că e primejdie pe mare. Ia 

MARINAR (ac ata) DD ai 
Ehei,. ehei, a 

1 SLUJBAȘ 
| — 0 veste dela flotă: “ i 

„ Iatră Marinarul aia a Dă „ 

“DosE 

O veste nouă? Spune. - e 

| 1 SLUJBAȘ 

— Musulmanii, II LA . : 
-- Sunt gata să se. 'ndrepte către Rodos: 

„Şi-am fost “trimis aci să - dau de veste, , 

„De chiar Signior / Angelo. - .



24.: | O0OPHEBLLO 

_1 SENATOR * - . 

E limpede că-i numai o manevră, 
" Făcută înadins, să ne ia ochii... 
Când ştim că Cyprul, mult mai mult înscamnă 

--Ca Rodos, pentru! Ture, — şi-că de asemenea, 
„E și, cu mult mai lesne de-atacat, 

" (Ca unul care nare apărarea 
De care Rodos din belşug. se bucură) 
Copii am fi să-l credem pe duşman . 
Aşa de nătărău ca să lovească .. : 
Acolo unde n'are niciun rost, 
Când rostu-i dimpotrivă: să nu scape. 

_Un lucru mai de preţ şi la *ndemână. 

DO GE 

E clar ca ziua, n'are 'n minte! Rodos. 

1 SLUJBAȘ | 

„O veste nouă !, o _ | ă 

atră + un, Sol “ a aa 

"SOL A 

.— Flota otomană, 
O luase înspre Rodos, să "ntâlnească | 
Acolo altă flotă... Sa - 

1 SENATOR -, 

— Ei vedeţi? 
— Şi cât să aibe *n tot? a



i 

ACTULI 25. 

SOL . A, 

n — Treizeci de pânze. 
O iau acuma înapoi spre Cypru, 

“Cu gândul dat:pe faţă. Chiar Montano, 
„Supusul credincios al vrerci Voastre, | 

„. Dâtor se'simte să”vă dea de ştire, | , 
Și-ar vrea să-i daţi crezare. 

DOGE. - 

— Cypru, sigur! 

Dar: Marcus Luccicos nu-i în Veneţia? 

1 SENATOR 
E tocmai la Florenţa. 

AL) po 
Da: 

DOGE N Ea 

i Ia 2 Dăci de ştire, oi 
Să vie într un suflet | — Scurt! - PI 

a SENATOR EI e 
! 

— Brabanţio | 

Soseşte cu 1 viteazul nostru Maur! | 

Intră Brabanţio, Othello, Iago; Roderigo şi oameni de serviciu. 

 DOGE. | | 

Viteaz 2 Otiiello, trebuie să „Pee | a 

De sfatul tău aveam toemai nevoiă. 

7



Oricine. — ar îi acela care fata 

ap  orheuLo: 

 BRABANȚIO 
A Și cu. de-al. tău... “Alteţe, iartă. dacă 

Eu nu ca senator, nici, pentru trebile, 
- De care — aud acum, m'am „repezit, 
Din pat să vin aicea; "nu-i cetâtea * 
La „mijloc, ci durerea de. părinte, 
— Aşa de: neagră şi copleșitoare. 
Că 'nghite orice. altă: supărare. 

D 0 GE -. - 

Dar ce e spune, ce s'a întâmplat? 

BRABANȚIO. 
Copila mea, 

„DoGE, SENATORI | 

— E moartă? 

BRABANȚIO.. 
. — Pentru „mine! 

Furată de un vrac, un hoţ. de inimi, 
Căci altfel cum scotea din. minți o fată. 
Intreagă şi la trup ca şi la minte? | 

DOGE, 
, 

„/ 
De tine-a despărţit-o, și pe. tine: . 
De ca; cu *ntunecate meşteşuguri, 
Chiar fiul: meu dacă ar îi, aceluia 
Pedeapsa singur tu i-o. vei. dicta, i 
Cu legea 'n mână,-fără pic de milă.
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ACTUL 1 

“BRABANȚIO. | 
Iţi foarte. mulţumesc, -măritg- Doge. 
Şi uite-acum pe vinovat: e Maurul! 

"— Chemat, se pare, pentru trebi de stat... 

| „TOȚI 

Ne. pare. foarte, rău. 

:DOGE dai Othello) 

: . i Tu « ce-ai de. e spus? 

BRABANȚIO Ea E a 
El ce să spuie. a | 

| OTHELLO - o E. 

— - Iealţii. mei. stăpâni, e 
Că fata i-am răpit-o, cam: aşa e. 
Dar drept e şi c'am luat-o de noșiastă, 

E toată vina mea. - Din fire. aspru, 
“Eu nu am „harul vorbalor de pace.. 

Decând curgea. în braţul meu o vlagă 

Bătrână nu mai mult de şapte: ani, - 

Şi: “pân “acum vreo nouă luni, puterea : 

Mi-a fost. în. focul luptei încercată, 

Și n'aș putea vorbi de altă lume, -* 

Decât de lumea: cruntă a măcelului, . 

Cu-atâta mai- „puţin atunci voi pune --.: 
Zorzoane pe-o poveste de iubire, 

Deci daţi-mi voie;să vă spun pe față, i 
7 Cu ce. anume farmece şi „Tareji, | 

, 
sa. 

9
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28. OTHELLO | | 

- pu, E 
Cu ce magie—căci aşa se spune! — 

o fată am răpit. .. 

_BRABANȚIO 

— 0. iată bună, 

Aşa de. bună şi cuminte *neât 

Roşea la cea mai mică tresărire. | 

Deci cum atunci, în ciuda îirei „sale, 

- A vârstei, şi a numelui, şi-a. țărei,S 

In dragoste să cadă după” unul? 

La care i-cra frică să se uite? 

| Am Îi nebuni să credem că Natura 

+ Așa de groaznic poate. să greşască... 

Și nu e oare mai firesc să credem, 

Că sunt la mijloc fapte ale Iadului? 

"Afirm deci c'a lucrat asupra fetei 
Cu-anume băutură fermecată. 

DOGE * | 

Bun, bun, dar afirmarea nu-i dovadă. | 

Sunt simple presupuneri împotrivă-i... 

„Noi eată să avem dovezi mai limpezi. 

1 SENATOR 

Othello, .spune tu: e adevărat 

Că inima acestei fete caste, 

Cu vrăji şi cu otrăvi ai cucerit-o? ' 

Ori poate vr'un îndemn mai dinăuntru. . Aaa 

OTHELLO i 
Vă rog trimeţeţi , „după ea, să vină, 

Și-aci, cu toţi de faţă, să vorbească,. 

*



. 

Peripeţii prin care am trecut, 

ACTUL De 29 

O vină de-mi” găsiţi, eu nu cer gradul 

„ȘI "ncrederea, să-mi luaţi, ci chiar Și viața ! 

DOGE (slujitorilor) n. i 

Să vină-atunci aicea Desdemona. 

OTHELLO ae ÎN 

"Tu Iago,. ştii... Fii bun și mergi cu oamenii 

i . . ies Iago şi stujitori 

— Iar pân'atunci, cu-acelaş gând curat - 

Cu care-mi spun păcatele din -sânge, “ 

Voi spune cum în inima copilei , 

Şi ea ?ntr'a mea, încet ne-am furișat... : 

: DOGE 

Fii bun, şi spune-Oihello. a 

OTHELLO j 
Iubit de.tatăl ci, poftit la masă,. 

Am fost rugat adeseori să-i spun. 

Din fir-a-păr. povestea vieţei mele. 

Şi-atunci i-am povestit. despre :atâtea 

De când eram copil şi până ?n clipa 

In care povesteam. .. Noroace triste, > 

Și mari primejdii peste ţări şi mări, , | 

— Aci scăpat ca prin urechea acului 7 

Prin rândurile dușmane, aci Ă i 

Făcut prizonier, şi fără milă ! r 

Vândut ca sclav, răscumpărat pe urmă, 

"Ca iar s'o iau în lume, prin pustiuri | 
e, ,



„- Ce bolta o amenință cu degetul... , 

— Și cum, am dat de » cânibali, antropofaşi, 

„Adică mâncători de oră; 'sălbateci _ 

! Cu capul, 

30. e e orHELLO. 
3 

x 

De moarte: şi prin peșteri” de *ntuneric, 

Prin râpe şi prăpăstii, peste, „piscuri Aa 
”. 

-     ss 
: gât, intrat În umeri, .. | 

— Şi-atâtea şi atâtea... Desdemona 

" Pleca urechea... Treburile casei - 

O pridideau, dar cum le isprăvea,: 
„La mine fuga înapoi să-mi soarbă 

Un ceas mai “potrivit am nimerit, -. 

Când fata nu ştia cum să mă roage. | 

Să-i deapăn dela capăt o poveste, 

Din .care doar crimpee apucase... 

„Desigur, “m'am supus. — Și multe lacrămi 
Am smuls atuncea fetei pe. Îuriş, | 

Cu trista întâmplare-a vieţei mele;. 

“Povestea .isprăvită, câte ofuri' 
Veniră” osteneala! să-mi “răscumpere |.. .. 

— Jura că-i o minune -de poveste, 

Dar şi poveste minunat de kristă, 

Că: vai, mai bine n'o afla. „I şi totuşi, 

"Ce bine-ar fi de-ar fi şi ca bărbat, - 
Sau cel puţin ar îi pe lume unul 

In stare so iubească, şi în stare 

La fel trecutul lui să-i povestească... 

Am luat-o drept un semn că pentru câte. 
In viaţă îndurasem, mă iubea. 

„ȘI mila ci i de mine “m'a furat. . 

+ 

N 

a. 

£ 

„ Cuvintele... Văzând deci cum stau lucrurile,



CACIULA aa 

— Aceasta i€ şi. singura mea vină. -.* - 
Dar uite. vine. ... = Fiţi acuma martori. SE 

_ Intră Desdemona, Iago și slujitori. a - / 

DoGE i Sa 
Aşa Boveste şi pe fata mea, - 

Eu cred c'ar cuceri-o... I-o "ntâmplare, a 

Brabanţio, şi ia- o ca atare..." e 
_.— Mai mult te aperi. uncori cu braţelă - 
Decât cu-o biată armă ruginită, RR 

- BRABANȚIO. e 

“Te rog “ascultă-mi” fata. Dac'o iotă, | i 

Din tot ce-a spus Othello recunoaște, a 

Trăznit să fiu dacă-i mai fac vreo „vină; i 

Apropie-te fată, şi ne: spune -. 

De cine tu aseolţi mai mult pe lume? 

a 

DESDEMONA e 

„ Părinte drag, mă văd în faţa ta 

Cu inima în două împărţită. 

Cu viața Şi cu cu “creşterea, datoare 

„Sunt ţie; tatăl „meu, stăpânul meu, * 

— De pân'acum.... Dar el îmi e bărbatul, 

Şi tot atâta; (ascultare) câtă, 

Ţi-a dat şi ţie” mama “altădată, a 

Atâta rog acuma să-mi îngădui i 

„Să dau” şi eu bărbatului „meu Maur.. Să 
nana d



-. - . „. a 

B.. - OTHELLO 

:  BRABANȚIO i 

V'ajute Dumnezeu | —.S'a terminat: (Dogelui) 

Să revenim la trebile de stat. _ Ia 

— "De ce n'am adoptat mai bine-o. fată, . 

Decât s'o dau acuma unui. „diavol! 

_(lui. Othello) — Poftim şi-o ia; precum ţi-am refuzat -0, 

- Proverbul însă mai nimic nu spune, 

Așa acum din inimă ţi-o dau. (Desdemonei). 

„Iar cât priveşte poama. asta bună, 

Ce bine c'altă fată tu mai am, , 

Căci pilda ta m'ar fi făcut tiran, 

Şi poate-aş fi ţinut-o după gratii... 

DOGE 
Dă-mi voie-acum să pun și cu, Brabanţio, 

O vorbă bună între ei şi tine... 

Când nu mai e nimica de făcut, 
Fă-ţi cruce că durerea a trecut.  - 

Nu plânge după ceea ce a fost, | 
Căci zgândări numai rana fără rost. 
Când soarta vre un lucru ţi-a răpit, 

Tu uită, şi aşa te-ai I6cuit. 
Pe hoţ îl furi când râzi de cl amarnic, 

Pe tine „doar te furi, când plângi zadarnic, 

BRABANȚIO E - | | 

Iar Cypru-atuncea Turcului. să-l dăm, > 

Căci dacă râdem înapoi ni-l luăm! 

Proverbul este bun când -toate-s bune, 

Câna vrei cu un cuvânt să: faci uitate,



De traiul şi de soarta Desdemontci, 

ACTUL | a 33 

Dureri ce nu se lasă vindecate. 

O vorbă, fie zahăr, fie fiere, 

“I-o vorbă! Iar durerea e durere! 

“Şi nu cunosc o inimă zdrobită 
Cu'vorbe goale numai lecuită... 

DOGE 

CFureui, cu o flotă puternică, y vine-asupra Cyprului. a 

Othello, tu mai bine că Gricare 3 altul cunoşti întăritu- 

rile din partea locului. Avem acolo noi un locţiitor de 
toată încrederea, dar părerea generală, suverană în 

materie, numai pe tine te vrea. Trebuie să te mulţu-| . 

meşti prin urmare să-ţi întuneci fericirea de moment, - 

cu-o „expediţie grea şi afurisită. .. ” 

OTHELLO , 

Prea nobili, Senatori, 

Acel tiran cu numele de obicei, 

Schimbase patul meu dela o Yreme 

Din fier, în pat de puf şi de mătase: .. - 

Şi-abia aştept plecând să-mi regăsesc 5 

Cu noua via viaţă, ță, vechea bă bărbăţie, . ——, 

Umil ”plecându-mi fruntea *n fața voastră, “ A 

Imi iau asupră lupta otomană,__ 
Cp ra a A 

— Cu-o singură dorinţă: să "'norijiţi, 

Cum cere firea ei, şi-mi cere rangul... 

DOGE | j 
Va sta la tatăl ei dacă îngădui...
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34 - - orueuLo ” S 

„ BRABANȚIO. ” 
Eu nu! 

"OTHELLO E: 
O —Niei cu. 

“DESDEMONA 
> 

— Nici eu! — aş sta în ochi. 
 De-atâtea lucruri rele amintindu-i;. 
„.— Prea bunule” stăpân, îţi pleacă-auzul, 

, Şi Jasă-mă să-ți cer cu gând curat, 
O singură favoare. . - 

DOGE 

_— Spune -. 

„„DESDEMONA 

— că-l. iubesc, 
Pe Maur, şi că vreau cu _el să fiu, 
Dovada cred c'o face fugă mea, 
Şi ntreaga răsturnare ă vieţei mele. 
A lui” _sunt, cl e totul pentru mine! 
Eu „chipul drag” i lam văzut în. suflet, . 

„Şi gloriei şi vitejiei sale 
Pe viaţă şi pe moarte mă închin, 
Dar dacă el, ducându-se *n- Tăzboi, 
Mă lasă- -acasă — fluture de noapte — PA 

„Tot ritul jertici mele de soţie” 
"MI-L văd zădărnicit, — Și cum să rabd 
Povara lipsei lui de lângă mine? 
— Lăsaţi-mă să plec cu el...



“Ci numai fiindcă-aşa frumos ne roagă. .. 
——— p... îi - . ” 

- Ferească Cerul cineva să creadă 7 E 

| ACTUL 1. NR i os: 

OTHELLO 
— Lăsaţi-o. 

vă jur că nu e ca să-mi fac o toană, 

Și nici'ca să-mi astâmpere' o. poftă ' 

Trezită 'n trup de anii ci mai tineri, m
e
 

-
.
N
 

._. y 

Că asta miar, putea îndepărta 

O clipă: dela marea datorie. 

Ah dacă mica tolbă a lui Cupidon 

Mai are pentru mine vreo săgeată, | 

Şi minţile îmi ia cu jocul dragostei, - 
„Atuncea gospodinele „să facă | 

“Tingiri din coiful meu, şi numai praful - 

Aleagă-se din faima lui Othello! 

-DO GE 

Voi singuri: între voi vă înţelegeți. 

“ Dar orice-a fi, Juaţi grabnic hotârîrea, 
Căci pleci chiar noaptea asta. 

DESDEMONA | N 
E | -— Noaptea asta? | 

| DOGE. ae 

Da, da. | 

"“OTHELLO - - 

_— Cu dragă inimă. . - 
2



„Vă pot lăsa un ofiţer al meu, 

"Imi paza lui îmi las şi pe soţie,. 

= 

36 L OTHELLO 

DOGE (senatorilor) - 

„.— Iar mâne, i 

La ora nouă ne "ntâlnim din nou. 

Tu laşi Othello-aici pe cineva 

Prin care să-ţi trimetem alte ordine 
"Şi tot ce te privește în persoană. 

OTHELLO 

Un om de cinste, om de omenie; 

Și lui puteţi orice încredința. 

DOGE . 

Bun, fie | Noapte bună-atunei. 
(ui Brabanţio) Virtutea are ?n._ca 'un_vino'ncoace: 

a Othellg nu, mai. este. brun, şi” pace! 

i SENATOR 

Viteazule, ai grije de nevastă. (luându-și bun rămas) - - 

BRABANȚIO 
Ai grije. . „.— Când un tată e “nşelat, 
Poţi spune: vai de bictul ei bărbat! (Ies Doge, Senatori, 
Slujbași) . 

„OTHELLO 

“Eu însă pentru ca îmi pun și capul. (către Iago:) 

„— 0 las în paza ta, cinstite Iago. | 

Soţia ta să-i ţie de urit. 
$ .



a - ACTUL II 37 

Și vezi să meargă bine toate lucrurile. 

Să mergem, scumpa mea. Mai am un ceas, 

De dragoste şi tot... „Să ne supunem. (ies Othello şi 
„— „ Desdemona) 

 RODERIGO . 
lago.  .- | 

| AGO. Da 
Ei ce spui, inimă nobilă? 

RODERIGO 
Ce crezi tu să fac? 

IAGO -- 
Să te duci la culcare: | 

RODERIGO 

Mai bine mă înnec. 

IAGO 

Innecat nu mai faci doi bani | — De. ce să te înneci, 

omule ? 

RODERIGO . i. 

ME-o prostie să trăieşti în asemenea condiţii.“ Moartea 

e singura reţetă, singura scăpare. , 

:-  T1AGO a 
N ' Ă ; Ş 

Moartea-i o laşitate. Au trecut de patru ori șapte 

ani de când, tot învățând să despart binele de rău, 

1



38 | - ora aa 

am ajuns la încheerea că omul nu știe să se iubească 
de ajuns pe sine. Decât să ajung să mă înnee de “dragul 
"unei -gâsculiţe, mai. bine-mi: schimb viaţa cu aceea a 
unui urangutan | 

"RODERIGO . 

| Ce.să fac? Imi dau seama că-i o prostie, dar nu-i în 
puterea mea să fie altfel.. : 

TIAGO. i, 
Ba este în “puterea noastră -să fim orice pe lume. 

„Trupul nostru e-o grădină, în care grădinarul e Voința | 
- Pune tot ce vrei în ea: lăptucă, sau urzici, cimbru sau 
isop, ierburi de un singur soi, ori de mai multe. O 
poţi lăsa' în păragină dacă ţi-e lenc, ori face” să huzu- 
rească dacă o muncești. Puterea de a face întrun fel. 
“sau altul c în noi, este ?n Voința noastră. Dacă echi- 
librul vieţei n'ar avea două tipsii de pus în' cumpănă, 
tipsia raţiunci şi tipsia pasiunei, - pornireă și. josnicia 

- apucăturilor noâstre. ne-ar duce la cele mai triste 
urmări. Dar. avem raţiunea care să ne dom:olească 

“furiile, îmboldurile cărnei, patimele ne 'nfrînate, Drept 
„care eu conchid: că ceea ce tu numești iubire” e 0 ne- 

bunie, sau trăznae! | | ” 

RODERIGO O pi 
Ei cum așa? 

IAGO. | 
E adică o furnicâre a sângelui, pe. care o în găduie. 

voinţa. Hai, fii bărbat. Să te înneci? Dar ce? eşti pisoi, 

. x



ACTUL Ii 39 

căţel fără ochi? M'am. jurat prieten. cu “tine, şi 1 mă 

simt legat de tine cu otgoane de oţel. ? Nici când nu . 

ţi-am putut fi mai de folos.- Pune bani la pungă, şi 

„vino „după noi: Ascunde-ţi mutra după o barbă uzur- . 

pată. “Repet, pune bani la pungă !.Nu se „poate ca dra-; 

gostea Desdemonei . pentru. Maur să “dureze — pune 

bani Îă ) “pungă nici a a lui pentru ca. A fost un fulger - 

din senin şi tot din senin o să vie.şi ruptura. Pune” 

bani la pungă. Maurii ăştia _ sunt nestatornici, — um-. De 
ple-ți punga cu bani. (Bucăţica! pe care el o găseşte 

Se eg me ae 

astăzi dulce: ca. 0 roşcosă, “mâne i se va „părea amară, 

ca un "hap.! "Ea trebuie săi 'schimbe, fiindcă-i... 

tânără. Numai când s'o: sătura de dragostea lui o să 

vadă ce greşală a “tăcut, Și-o să-i. "dea" cu i piciorul. Deci. 

pune bani la” pungă! Dacă ţii neapărat să te duci în 

Iad, găseşte şi tu o cale mai plăcută ca înnecul. 

Fă bani cât mai “mulţi. Dacă sfinţenia unui legământ 

făcut între un - barbar! hoinar: şi o: venețiană rea de : 

muscă, n'o îi mai tare ca deşteptăciunca mea (plus ; 

“toate e oștile iadului) o vei avea. Bani; fă „bani, auzi? 

Şi dă-l dracului de înnec. De. asta ne arde nouă? Mai. : 

"bine spânzurat că ţi-ai făcut pofta cu-o femeie, decât 

înnecat că-ţi iasă gura apă. 

RODERIGO | 

Dar duri c'o să m ajuţi? ] Mai este vreo nădejde? 

AGO DE 
Las pe mine. Tu fă numai bani. Țiiam spus şi o. 

repet: urăsc pe. Maur. Tu ai păsul tău, cu pe al meu.



NO ps OTHELLO 

Să ne unim păsurile. Dacă-i pui tu' coarne, ţi-ai făcut 
“pofta, iar mie mi-ai făcut plăcerea ! Multe coc în pân- 

-- tecul vremeă. Și vremea va făta!— Mai multe, pe 
mâne. La revedere. 

- RODERIGO! . 
Unde ne vedem mâne? 

IAGO | 

La mine-acasă. - 

- RODERIGO ” 
„Vin dis-de-dimineaţă.  - 

„IAGO E 
La revedere. Pleacă, — Auzi, Roderigo? 

RODERIGO _ 
Ce? | 

IAGO 
Să nu te mai aud de înnec. 

RODERIGO 

Ce înnec? Mă duc să-mi vând pământul. (iese) 

IAGO 
Acum să-mi jumulesc cu gugusciucul | 
— Adică nu mi-aş bate joc de mine: 
Pierzându-mi vremea cu "n prostuţ ca ăsta, 
Aşa, de dragul ochilor? Urăsc pe Maur,



ACTULI , . EI 

.„Se zice 'm târg că nasul şi-a vârât 
Puțin şi n aşternuturile , mele. . | 

O fi, n 'o fi, "mă TOS, să ne "nţelegem: » 

De ce n'ain: presupune că a fost? 
La mine ţine..Cu atât mai bine. 

Iar Cassio, e omul pe. sprinceană ! 

Ştiu. bine, 6 mdoită înurdărie 

Să-i iau şi. locul, şi să-mi” fac şi placul. 

— Dar cum?... Să văd... —AA,iatăl Lui Othello, 

„Incet, încet, i-oi împuia urechile 
Că e ceva *'ntre Cassio şi dânsa... - e: 
El are boiu... Şi ?n el, un vino'ncoa, 
Ce poate da de bănuit... Iar Maurului, 

Cu firea lui naivă şi deschisă, 

O vorbă” săzi i Strecori, i-l duci, de. nas, 

Cum duci “asinul, , de "urechi. 

Bun, monstrul aşa “dar e conceput, 

Rămâne să mai fie şi născut... (iese). 
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2.1.) PORT DE MARE, CYPRU. LOC LIBER LÂNGĂ CHEI! 

Intră Montano şi doi Domni. Ia 

| MONTANO 

„Se poate desluşi . ceva pe mare? 

1, DOMN 

(care a venit: dela capătul digului) 

Nimic” decât prăpăd, 'prăpăd de ape. 

Nici pic de pânză între cer și marc. 

" MONTANO. CC. 
E zarvă "ngrozitoare pe uscat. | 
Dă buzna, 'n metereze uraganul. . 
— Şi dacă tot: aşa se năpusteşte 

Asupra mărei, cum să nu se rupă 
Scheletele de grindă, din rărunchi, 
Sub namila de apă prăvălită ? 

— Dar flota turcă? 

2 DOMN . i 
|  — Sigur. nimicită, 

— Vedeţi cum urlă țărmul, cum se 'ntrec ..
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Balaurii de apă să plesnească 
Din coadă norii, — val-vârtej nămeţii 
Sosesc. mugind să stingă Ursa mare Și aştrii sgribuliți la Polul Nord... 
În viaţa mea eu n'am văzut atâta 
Svârcolitoare furie de apă... - 

MONTANO NE 
“De nu-i retrasă flota în vreo radă, - E prat făcută ! — Cum să ție piept? Intră un al treilea Domn ! 

3 DOMN Ă , 
O veste bună] Turcii scoşi din luptă | Furtuna le-a daţ flota peste cap! 
Tot planul lor i-acuma la pământ. 
Un nobil vas, venind dinspre Veneţia . A dat de multe vase înnecate... 

MONTANO 
Să fie adevărat? 

3 DOMN 
, 

O —A tras la chei, E-o navă veroneză. — Comandantul, 
E Cassio, locotenentul lui Othello, Viteazul Maur, — şi-i la țărm acuma, 
In vreme ce Othello-i încă 'n larg, A C'un ordin de comandă asupra Cyprului. 

MONTANO | 
Mă bucur. E un mare comandant.
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3 DOMN 
Dar cât de vesel Cassaio se-artă | 
De jalea flotei turce, — când vorbeşte 

De Maur, se *'ntristează, fiindu-i teamă 
Să nu se fi 'ntâmplat ceva din clipa 

- Când branbura i-a despărţit furtuna. 

_ MONTANO. 
Ferească Dumnezeu! Am fost sub &l, 
Şi ştiu .ce mai soldat e comandantul, 

__Să mergem dar la vasul ancorat, 
Iar apoi dela țărm să căutăm 
Cu ochii pe Othello până unde, 
Azur şi mare una fac în zare... E 

3 DOMN o 

Să mergem da, căci nu aduce anul . 
Ce poate-aduce ceasul, . 

- Intră Cassio. 

_CASSIO_, , 
— Mulţumesc, - 

Vitejilor acestei brave insule ! 

Othello nu de geaba-i lăuda. 8 
- Ah, numai dacă Cerul l-ar feri, 

Căci pradă elementelor era, | ' 
1 Pe marea : *nfuriată.. 4 „ a 

 MONTANO A | a 

— Vasu-i. zdravăn?
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CASSIO : 

"Un vas. voinic, din grindă. grea, pilotul, - 

Și cl un om de-o veche iscusință. , 

E tot ce-mi dă un sâmbur. de nădejde. .. 

| (strigăt, de afară) A 
—'0 pânză, — o pânză, — o pânză! Ă 
Intră un al patrulea Domn | 

“ 

- CASSIO 

„Dar ce să fie? 

4 DOMN. Ma 
.— Oraşul dă năvală, 

Şi pâlcuri, pâlcuri mişună pe. chei, 

Strigând: O pânză]. ! 

CASSIO . 3 | 

*.. '— Doamne, dacă poţi, 
Dă pânzei tale chipul lui Othello! „(salvă « de e tun) | 

_aDON 
O salvă! Asta "nseamnă că-s de-ai noştrii! 

CASSIO. | 
Daţi fuga şi vedeţi anume cine-i | 

„ 2 DOAMN 

Mă duc: (iese), 

MONTANO i | 

— Dar cum? Othello sa "nsurat? | 
S - 

i
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CASSIO 

Şi ce *nsurat! A pus pe-o fată mâna; | 

De ne mai pomenită frumuseţe, | | | , 

Ceva ce 'ntrece orice 'nchipuire !. . .. (reintră al doilea Domn) 
4 

— Ei, cine-a acostat? -  -.- E 

2 DOMN 

aa E unul Iago. 
Un: sublocotenent al generalului. pi 

CASSIO i 
Avea cu el un înger păzitori, 

Furtuna, valul, furia Văzduhului, 

Și stâncile râpoase şi nisipurile - 

Ce-atrag corăbii ca să le înghită, 
“Au fost pe semne toate "'nfiorate -- 

De-atâta frumuseţe, şi uitându-și 

„Natura lor. haină, au lăsat 

Să treacă printre ele Desdemona. . 

MONTANO - 

Să treacă cine? 

CASSIO. Di n 

— Aşa se cheamă fata!. 
Stăpâna, căpitana căpitanului ! - 

— Lăsată ?n seama straşnicului Iago. 
Dar bine-au mers! Auzi,, în sapte nopţii . 

Mărite Jupiter, i pi 

Ai grije de Othello, — umiiă pânzele 

Cu. pieptul tău, ca să vedem odată
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Intrând în radă nava lui înaltă, 

— Fă dragostea să-l mâie spre iubită, 
Iar nouă să ne toarne foc în vine, 

Și Cyprului un fel. de viaţă nouă | 
Intră Desdemona, Emilia, Iago, Roderigo. 

— Acuite, bogăţiile corăbiei . „- 

Au şi ajuns la țărm | — Intregul Cypru 

In faţa ei genunchii să-și îndoaie 1. .. .. 

— Salut Domniţă, Dumnezeu cu tine, 

Acum şi n vecii vecilor, amin. * . 

DESDEMONA 

- Iţi foarte mulțumesc. — Das ce veşti ai, 

Şi ce-mi poţi spune de stăpânul drag? “ 

CASS10 | 
— Că încă n'a sosit::. Dar'ştiu că-i bine, 

' Și că va fi în curând aci... a 

. DESDEMONA 

+ 4 - — Mă tem. 

Dar cum de v'aţi. pierdut unul de altul? 

CASSIO | 
Grozava ceartă dintre cer şi mare 

Şi nouă ne-a stricat tovărăşia... 
. Dar ce aud? — O pânză! (de afară) 

(voce) — O pânzăl-— O pânză ! (salvă), a 

2 DOMN 

O altă salvă în onoarea noastră! 

Deci tot ai noştri!
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: CASSIO 

| —Nezi te rog ce e! (iese Domn) 

(lui Iago) . _ 

A, bună ziua sublocotenente. (Emiliei) 

Şi bună ziua, Doamnă. — Dragă Iago, 
Să nu te mire-atâta' îndrăzneală, 

Când până-acolo merg cu buna creştere, 

Că uite-mi vine să-ți sărut nevasta... (o și sărută) 

o. 

"TAGO . . Sa 
Măcar să-ţi dea atât de mult cu buzele, 

Cât mi-e mi dă, — cu gura înainte !. . 

-* DESDEMONA 
| ăi văd că-i o femeeie prea tăcută... 

IAGO 

Atunci. când nu vorbeşte — Dacă spun, 

Că nici nu pot dormi de gura eil...: 

"Da ?n faţa ta — ştiu cu? — poate că limba 
In inimă” şi-o vâră, ca din inimă, 

Bărbatul să-şi urască... 

EMILIA. | 
„ _— N'ai dreptate... 

IA GO. | | 
Ei par'că nu ştiu cu... Sânteţi icoane, 

In lume; însă mori de vânt acasă! 

Pisici când sgâriaţi, mironosiţe: - a 

49
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Când sunteţi vinovate ! — draci -curaţi,.. ! 
Atunci când. v'a. călcat un om. pe: coadă, n. 

” “Bolnave când en joc gospodăria, 

: Şi foarte. bune gospodine + n. pat! 

DESDEMONA : 
Dar ce. mai gură | Si 

IAGO | | 
i — Dacă! nu-i așa, 

| Să-mi spuneți Turc! — Dini pat plecaţi hoinarc, 

Iar când: la „treabă, — iarăşi la culcare! : 

EMILIA | 
Eu nu m astept la laude din parte-ţi.. 

| IAGO | | 
„Să nici n'o faci! -- 

“DESDEMONA 
— Dar ce-ai putea să spui, 

De. ine, dac! ar îi să-mi faci portretul? 
) 

IAGO Sc a 

Domniţă, nu mă pune la "ncercare: ă 
Căci ori vorbesc de rău, ori nu sunt Iago! 

'DESDEMONA.: | a 

„Incearcă, hai... ' — S'au dus în port să vadă?. . 

IAGO | Di 
„Da,. Doamnă.  
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” DESDEMONA , ME 

Ei — Nu sunt veselă, dar cată, i 

Cu vorba s rată i urâtul “ spune. 

| _IAG0. Aa DI aa 

Să văd... a a E 
De creer mi se ține inspiraţia, 

„Ca. cleiul de o ştoiă învechită. . | 

— Să smulgă - tot cu el... — Dar „Muza miaue, . 

Și uite c'a fătat:. d - 

„La trup! ca.şi la minte minunată, | - 

Ne placi cu trupul, mintea ne desfată | _ 

“DESDEMONA. i - De 
Şi dacă. o femeie-ar. fi deşteaptă, i , 

Dar neagră. 

AGO Da 

pn — Ea un alb de. şi-ar găsi, 

E Cu tenul lui îrumoș. s'ar: potrivi " 

| DESDEMONA . . 

Din: ce. în. ce mai răul o 

“EMILIA - | 
| E i — Şi dacă-i albă, 5 

Dar proastă? E | a _ 
AGO o ME - 

Femeia nu e proastă - niciodată:: 

“Căci altfel n'ar rămâne asăreinată | 
, / Ea ” 

Do PA i a Le , [|
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DESDEMONA e - 
Sunt vechi zicale de făcut lumea să râdă la un pahar 

cu vin. Atunci, ce cuvinte mai poţi. avea pentru aceea, 
care-i şi. urâtă şi proastă?- . | 

IAGO Sa 
Oricât de hâdă şi puţin deşteaptă ; 
Aceeaş păcăleală ne aşteaptă. . 

DESDEMONA 

“Neştiutorule de tine! Ponegreşti fără socoteală. Dar 
ce laudă ai aduce femeiei într'adâvăr meritoase, care 
numai - prin puterea virtuţilor cei pune lacăt gurilor. 
rele ? 

IAGO... 
Frumoasă cine e, şi ne'ncrezută, 
Cu limbă mare, însă nu limbută, . - 
Bogată, fără-a fi şi răsfăţată, n SR 
Și veselă, dar nu și desfrânată, 
Femeia care-și lasă supărarea 

“La uşe, şi la fel şi răzbunarea, : . - . 
Și nu își bate” capul, în zadar, : 

„Să facă din ţânţar un armăsar, 
Femeia care face, dar şi tace, 

Și ochii după alţii nu-și întoarce. 
Acea femeie-ar fi o raritate... ” - 
— ŞI dac'ar exista... 

DESDEMONA . 
- — Cum se prea poate. .. 
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| „IAGO a 
Ea n'ar fi bună decât prunci să crească, 

— Şi uneori ciorapii să-i cârpească ! 

DESDEMONA - PI Da 
- Vai. ce *ncheiere fără duh şi noimă! Nu. mvăţa 1 nimic | 

dela el, Emilia, oricât de bărbat i-ar | fi! Ce spui, 

Cassio, nu-i cam liber -la gură? 

CASSIO' o 

Vorbeşte, doamnă, pe față.. Trebuie. să vedeţi î în "el 

mai mult un soldat decât un cărturar. 

„Desdemona înaintează spre port, Cassio îi aă mâna şi se depăr- , 

tează cu ea. - ” 

N IA GO: (aparte) 

O ia de mână. -Bună ideie. Șopteşte-i, — minunat! 

“Cu firul acesta firav de paianjen voi prinde un îlu- 

ture cât Cassio de mare... Aşa, suride-i, bravo... 

- Fă-i curte, asta ţi-e căpcana... Dai din cap? asta 
vreau şi eu. Dacă de fandoselile astea nu-ți vei muşca. . 

odată degetele! Dacă nu-ţi vei pierde locotenenţa !... 
Aşa, dă-i înainte... Ptiu, ce mai sărutat! Și ce mai . 

_reverenţă|! — Bravo... Mai du odată degetele la 

buze ... Ce mai flaute, nu? Pe ele ai să fi suflat... 

(trompetă afară) Maurul, cunosc trompeta! Ă - 

CA SSIO 

„ 

, 

EI el 

„ DESDEMONA" 

Haiczm să-i ieşim înainte,
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ICASSO' 
Dar uite c'a şi Sosit!. - E 

a Intră Othello cu suita. 

OTHELLO. a 
Frumoasa mea. “războinică. A 

'DESDEMONA . Aa 
RR — Othello, dragul meu. ... 

OTHELLO 
Pe cît sunt de uimit, pe atât mă bucur: 

"Să văd -c'ai şi. sosit! — Minunea mea! - 

- De-i vorba ca furtuna să-mi aducă. 

Atâta fericire totdeauna, N Dea 

„Să sufle vântul până nu mai poate, 
Să-mi ducă nava peste munţi de apă, 

S'o urce până 'n piscul lor olimpic, | - 

Şi iarăşi s'o scufunde în prăpastie! . 
„.De-ar fi să mor, aş vrea să mor acuma ... 

In culmea fericirei... Sufletul, 

_Imi e-aşa de plin, că nu văd cum 
Destinul mă mai poate răsfăţa. 

" DESDEMONA | 
Ferească: Dumnezeu !.... De ce n'am crede 
Că zile mai frumoase ne aşteaptă?.. 

OTHELLO 

“Amin. E tot ce pot să spun, copilă.. 

Mă năbuş — uite vezi? — de fericire. . 
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îi ” a : po i : - ei 

Primeşte un sărut, şi încă unul... | a 

— Sărutul să ne. fie toată cearta. e sărută): i 

"AGO: >. car 

Acord desăvârşit. „. Dar am eu cheia, a 

„I-oi tace, « eu 'să sune n dezacord. . Sei 
/ pe 

OTHELLO 
"Să merger în! cetate. — "Dragii mei, 
Am vești, războiul nostru-i isprăvit. 

„Duşmanu-i, dus la fund!, „.— Ce face Cyprul? 

— Să vezi ce bine ai să fii primită, | 

Iubirea, mea, — am prieteni mulți pe-aicea. .. 

"Vorbesc cam fără şir..: "fiindcă sunt beat, 

Sunt beat: de fericire. . . Dragă Iago, | 

„Fii bun şi du-te: n port după bagaje, 

Dar ia ?n cetate şi pe-şef cu tine, - 

Căci “merită! = — e tare cum se cade... 

„Hai vino, Desdeniona, şi 'mc'odată, / 

La noi în Cypru. fii binevenită... 

„Tes! toţi, afară de „Iago și Roderigo. 

| Caută-mă “iuniaidecât în n port.— Vin'aici. Dacă eşti: 

_om de 'curaj. (şi se spune: că fricoşii, când sunt îndră- 

__gostiți, au: mai mult decât le-a fost dat dela. natură) 

“atunci. ascultă. Locotenentul. noaptea asta e de serviciu 

"la. corpul de gardă. Mai întâi trebuie. să-ţi spun. că, 

- Desdemona Ss a şi îndrăgostit de el. 
3 . : asi 

„d
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RODERIGO ... A E 
Nu se poate, '-.. i - 

» -TIAGO „2 
Pune-ţi degetul pe buze şi capul la bătaie. (pune degetul) 
Dacă a fost ca în stare să cadă nebună după. Maur| 
Și pentru ce? Pentru palavrele şi fanfaronadele lui! 
Dar crezi că-l mai poate iubi de dragul trăncănelei? 
"Ochii ei caută ceva nou. Și ce noutate mai e şi aia,-să 
“te uiţi mereu la dracu? Când sângele nu mai e fur- 
nicat de plăceri, ca să-l poţi pune pe foc, ca să dai. 
poftei săturate un gust nou; îţi trebuie oarecare vino 
"ncoace, oarecare potrivire de vârstă, gusturi 'şi fru- 
museţe, — toate lucruri” care lipsesc Maurului. Iri lipsa 
acestor condiţii atât de necesare, toată dragostea ei 
fragedă se va simţi amăgită, inimei i se va apleca, 

„ca va începe să urască pe Maur. In materia asta, 
natura singură îi va da lecţii, şi-o va îndemna “la 
altă alegere. Date fiind toate astea—şi nu văd în ele 
nimic nefiresc sau tras. de păr — cine e rogu-te, mai 
vecin -cu norocul care se apropie? Cassio; nu? Uni 
fluşturatec, — de o conştiinţă ce nu merge mai de 
parte de câteva forme de bună-cuviinţă și omenie, 
pe care le pune pe el ca mai uşor să-şi facă potta, 
să-şi atingă ținta. Un mare strengar, un vrăjitor de- - 

inimi. Un om care ştie să trag ă cu ochiul, cu urechea. 

Să miroasă unde-i rost de o femeie. Un drac şi jumă- 
tate. In plus, pungaşul e tânăr, frumos, —are toate : 

acele însușiri după care femeile prostuţe şi începătoare 

4 Ă : -
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se fac praf. ce să mai vorbim! O puşlama desăvârşită. 

Femeia a şi dat peste ce-i. Azebuie, 

| RODERIGO o a 
Asta n o cred. Ea-i o fize din cele 1 mai curate. 

IAGO 

Mofturi. Vinul pe care-l bea e făcut din struguri. 
Dacă era curată dela Dumnezeu nu mai cădea pe Maur. 

Fata tatii! N? ai văzut nenorocita cum se juca cu palma | 

lui Cassio? N'ai observat? . 

RODERIGO E N 

Ei bine, era din politeţe. . 

IAGO- ăi Sa | | 
Era. din lubricitate, băiatule. . Preludiu tainic, la 

toată povestea asta de gânduri necurate şi desfrâu. 
Se: apropiau aşa “de mult cu buzele, că respirările lor 

„se sărutau. Gânduri murdare, Roderigo. Apropierele . 
“ astea dintre ei, - netezesc drumul. Şi odată te po- 

_meneşti “cu drumul bătut, iar la capătul lui: 
două trupuri ce se, 'ntâlnesc! Pfui! — Dar lasă pe . 

mine, dragul meu. Nu de. geaba te-am adus din Ve-: 
-neţia. Stai de pază noaptea asta.: Din ordinul meu. 

Cassio nu te cunoaşte. Eu voi sta pe lângă tine. Tu 

caută-i pricină. Ori vorbind prea tare, ori râzând de 

disciplina lui, —ori, pe ce cale vrei, şi după cum se 

va ivi prilejul. a 

RODERIGO 

Bun. | 

|



I-a „OTHELLO 

TAGO 

E iute la mânie, arțăgos: Se poate. să te şi lovească. 

Aţâţă-l. Doar de o dal Ca eu, pe motivul ăsta, să ridic. 

" Cyprul în sus. Scandal, care nu se va putea potoli decât 

cu debarcarea lui Cassio. Prin asta, cu mijloacele la 

'ndemână, 'tu te vei afla mai aproape de dorința ta, 
înlăturate fiind acele. obstacole ce „altfel îţi cam taie 

calea. - 

_ “RODERIGO- 
„Yoi face cum e mai bine. -. 

IAGO 

> Bizuie-te, pe mine. Caută-mă numaidecât în oraş. 

Ma însărcinat; Maurul să-i cobor bagajele. 

La revedere, . 

RODERIGO 
- La revedere (iese) 

. IAGO | pe 
"Că o iubeşte Cassio, sînt sigur. - 

Că ca-l iubeşte, nu e de mirare. 
Othello, cât e de nesuferit, : -- 
E-o fire iubitoare şi statornică, 

"Un soţ cuminte pentru Desdemona. - 
Şi eu iubesc puţin pe Desdemona, = 
Dar nu cu trupul, nu! — deşi, ştiu cu? 
Cam greu m'aş da 'napoi la o adică. 

“Dar dragă mi-e, de dragul răzbunărei..
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Căci Dracul desfrânat a. călărit, . 

"Gând negru. ce. mă roade ca otrava, 

De care n'am să scap decât în clipa 

Când: suntem 'chit, femeie cu: femeie. 

Sau cel puţin când l-am. făcut pe! Maur, 

Nebun de gelozie ! — — Drept. aceea, | 

ACTUL II. : So 9 

„Puțin, se pare, şi.în şaua mea... o iii 

De pot da driimul micului copoi, (arată apă Roderigo) LL 

Să-i ţie bine urma; Casio, | 

Imi cade; pac!. în mână... L-înegresc, . 

„Cât: pot mai bine "n: “ochii “lui Othello - 

“(Mă tem, şi el să. nu se fi "ndulcit 

Vreodată la boneta mea de noapte...). 

— Şi] fac pe Maur să mă ia în: braţe, . 

Din el fiindcă-am. făcut un biet măgar. :. 

Un bict nebun din omul de-altădată. ... 

„(arată la cap) Am tot aci. Deşi cam îmbâcsit. .. 

"Abia pe drum la a fală se arată. Gese) 

Dar nu-i nimica. Fapta necurată 

' a. 2.) O STRADĂ aa 

Intră un Herald cu o proclamaţie. Lume după el 

“ HERALD... 

E voia lui Othello, nobilul şi viteazul nostru “gcnerăl, 

ca după "veştile sosite .cu privire” la nimicirea flotei. 

“musulmane, om. de. om să sărbătorească triumful. 

Faceţi jocuri, a aprindeţi focuri de bucurie, petreceţi şi 

“vă "nveseliţi,: care: după cum vă spune inima. Fiindcă 

“pe lângă. veştile binefăcătoare, mai e şi ziua nunţei” 

“sale: Drept care, a binevoit să dea această pro- * 
. 

a
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clamaţie. "Toate localurile sunt deschise, şi-i voie de- 
plină să petreacă lumea, delă această oră 5, şi până la 
clopotul care va.bate 12. “Cerul binecuvânteze insula 

„Cypru; şi pe nobilul nostru general, Othello. (iese) : . 

(2. 3.) SALĂ DE CASTEL 
Intră Othello, Desdemona, Cassio, suită - 

OTHELLO 
Tu Cassio, stai de veghe toată noaptea, 
Aşa ca s'arătăm că şi petrecerei ;. | o 
Noi ştim să punem frâna de cuviință. « 

CASSIO 

Am dat lui Iago toate îndrumările, 
Dar şi aşa, cu ochii mei veghea-voi. 

OTHELLO 
Bun. Iago-i om onest. Te las cu bine, 

„Iar mâne vino cât de dimineaţă. 
„(Desdemonei) Iubito, haidem. Ziua încheiată, 
Ne-aşteaptă încă clipa minunată. . 
Noapte bună. (ies Othello, Desdemona, şi suită) 

- „Intră Iago. 

CASSIO 

Bine că vii, lago, mergem la corpul de -gardă. 

IAGO - 
._. x . a . - . N - Nicio grabă, locotenente. Nu-i încă zece. Generalul 

ne-a dat drumul așa de vreme, de dragul Desdemonei.
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Și să nu i-o luăm în nume: de rău: până acum nici 

na avut, săracul, o noapte cu ea. Și pe ochii mei, - 
nurlic femcie.. | 

= - „n NI) 

"CASSIO | 
A, e » femeie de toată frumuseţea. 

IAGO 

Şi rea de muscă, te. asigur. 
3 

- CASSIO 

Făptură fragedă şi dulce. 

AGO i 
li joacă ochii n cap — îţi vorbeşte cu geana| . .. : 

CASSIO. | 

Ochi îmbietori, e adevărat. Dar care totuşi au în ci 

ceva nevinovat. | 

” / 

i IAGO. , 

Dar vorba?” “Trâmbiţă de dragoste! 

_CASSIO 

-O femeie, desăvârșirea însăşi | 

„ TAGO" 

7. Ei, Domnul le -aibe 'n pază aşternutul. Hai, loco-. 

tenente, că am un vas cu vin, şi afară ne-așteaptă 

nişte Cyprioţi, băieţi de viaţă, să „bem în sănătatea. 

negrului | Othello. , 

z-
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—CASSIO 
Nu: noaptea asta, dragă Iago. N'am chei deloc de 

: băutură. De ce nu există şi mijloace, mai cuvincioase 

„de sărbătorit lumea ! o 

IAGO.- ae 

“Dar sunt prieteni de-ai. “noștri. „Doar un pahar. 
„Beau cu pentru tine, a 

CASSIO 

Doar. un pahar am băut şi seara asta,. „şi încă bine | 

stropit cu apă, şi uite faţa mea... “i. arată faţa) E 6. 

slăbăciune a mea, nenorocitul de mine | 

Și n'am curajul s'o mai.pun la "ncercare. 

" 1AGO a e 
Hai dragă, noapteaastari chef şi zaiafet. Ne invită băieţii. 

CASSIO E Sa 
"Unde sunt? | Ia TI 

IAGO | a 
„Aici, la uşe, Fii bun şi pofteşte-i înăuntru. . 

CASSIO - Y 
Bine, dar să ştii c'o fac în silă (iese). 

IAGO 

“Să-i pot turna pe gât numai atâta: 
O cupă peste cupa de-adineaurea, 

„Și gata, se va da la om mai rău
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Ca javra Desdemoncil.. „'— Roderigo, 

"Sărmanul meu sitar, de.altă parte, | 
Intors pe dos de dragoste, îi trage . 
Clondire 'ntregi în cinstea Desdemonci, 

Şi stă lă pândă ! — Trei flăcăi din Cypru, 
Trei inimi de jeratec, — tot ce are N 

Mai. bun acest ținut, — trei. inimi gata - 
Să-şi apere onoarea 'n vârful spadei,, _ ” 

Sunt strânşi la un pahar în noaptea -asta, . 

Și stau şi ci la pândă... — Am să fac, E 

In mijlocul beţivilor, pe Cassio - 

Să-şi. dea. în petec, să jicnească insula! - 

„— Dar «uite vin!.... Să pun cu tot la cale, a 
| Şi barca-mi. va sălta uşor, la vale!. . ” 

Reintră Cassio,' cu Mont:no și Domni; urmează slujitori cu vin, - 

- CASSIO . 

Dracu să mă ia, că m'am și chirchilit! - 

“MONTANO! | , 

Ei dă-o' ncolo. Na fost nici o tr Pe onoarea mea 

de soldat. a r 

IAGO | 
Să bem, Dăicţi. (cânta) n 

Să-i tragem la măsea, . 

“Să-i tragem la canea, 

pa “Soldatu-i om deschis, : 

2 “Şi oiafa e un vis... 
„Să-i lragem.la măsea, 

să bem, băicţi. Daţi vin încoace: E 
p
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CASSIO a 
Dracu să: mă ia, al dracului cântec !- p- 

=  IAGO.- 

L-am învăţat în Anglia, unde lumea ştie să. bea. 
“ Danezul, Germanul, Olandezul cu burta cât o dami- 

„ geană, la. băutură, he-hei, sunt. un fleae pe. lângă 
_ Englezul. nostru, 

CASSIO Sa aa 
Aşa de tare să fie englezu *n băutură? 

IAGO 
Englezul? Da-l bea turtă pe Danez, şi abia după 

aia se pune :să-i tragă; n'apucă 'să asude, şi-a şi 
Dăgat sub masă pe Germân; iar după ce-a băgat 
în cofă-şi pe Danez, abia atunci s'aşează pe bău- 

“tură. | E - 
= : . 7 

., - + CASSIO 

"In sănătatea generalului. - „ 

_MONTANO 
Aşa-i, în sănătatea generalului. 

| IAGO (cântâna) * 

Era Ștefan un rege măre, - N 
Un galben haina îl costa, - 

! Dar el mereu se: văila, 
Că scumpă e, afar' din cale!



” ACTULII 65 

Era Ştefan un rege mare, 
Iar noi, de neam ceva mai prost... 

'* Mândria însă ne omoară, ' 

— Ia-ţi haina, deci, şi fii ce-ai fost. 

— să bem, băeţi, să bem! 

CASSSIO 

Da ăsta-i şi mai straşnic ca ălâlant! 

TAGO- 
Să-i mai zic odată? 

CASSIO . 

Nu, că nu prea merge cu slujba noastră. Nu face 
nimic: Cerul e deasupra noastră, şi sunt suflete pe lume - 
care vor fi mântuite, altele care nu! 

-IAGO. 
„Asta-așa e, dragă locotenenie. 

CASSIO - 

Din partea mea, fără să jicnesc pe general, sau pe: 

vreunul din şefii mei, — sper să fiu printre cei mântuiţi. 

IAGO 

Şi cu, locotenente. 

CASSIO 

Şi tu. Dar nu -'naintea mea, te rog... Locotenentul 
trece înaintea sublocotenentului... Dar să nu mai 

vorbim de asta. Hai la treaba noastră. Doamne iartă 

5
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- greşalele noastre. Domnii mei, să ne vedem de treabă. 
Să nu credeţi, domnii mei, că-s beat. Uite, nu-i ăsta 
locotenent? (se pipăie singur) Nu-i asta mâna lui dreaptă? 
Asta, mâna lui stângă? Păi asta 'nseamnă că sunt 
beat? Uite cum mă ţin pe picioare, uite cum vorbesc. . 

TOȚI 
Minunat, mai e vorbă, 

. CASSIO a | m 
Nu-i aşa? Atunci cine. spune. că sunt beat? (iese) 

| MONTANO 
Pe esplanadă, camarazi! Să punem strejile! (les ceilalţi) 

AGO 

i Văzuşi pe camaradul de-adineaurea? 
Soldat, să-l pui alăturea de Cezar! 
Dar cum ia un pahar de vin, e. gata: . | 
Virtute, viciu; fac la el un echinox |. . 
Păcat, păcat de el! — Cu toată 'mcrederea, . | 
Pe care-o pune 'n omul lui, Othello, - - 

"Mă tem, cu blestemata-i de: meteahnă, a 
Să nu ne puie insula pe. foc.. 

“MONTANO 

Dar cum? E des aşa? 

IAGO 

— Preludiul somnului: 
-La ceas se uită ţintă ore "'ntregi 
Când patul nu și-l simte. învârtindu-se...
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“MONTANO 

Ar fi atunci de spus şi generalului: 

Căci bun din fire, poate vede ?n. Cassio 
“Nimic decât valoarea de ostaș, 

| Când poate — nu-i aşa? — se 'cer şi altele... 

Intră Roderigo. 

IA GO (aparte lui Roderigo) 

Ei ce faci “Roderigo? Du-te repede, - | 
Hai, du-te după el, auzi? (iese Roderigo) . 

MONTANO 

— Păcat, 

Să pună "n mâna unui om pierdut, 

Un post aşa de mare... S'ar cădea, 

Ştiu cu? să i se-atragii luarea-aminte. .. 

AGO.» 
Eu nu, în orice caz. Pe ce-am mâi scump, - 

Mi-e draş, mi-e drag ca ochii mei din cap! 

Mi-aş da .şi viaţa, numai “ca să-l scap. - 

Dar ce e? Ce s'aude? (de afară) (voce) — Ajutort 

Reintră Casio Muptând e cu Roderigo 

_ CASSIO 
Pungaş şi secătură ! | 

MONTANO i... 
” — Ce-i locotenente?
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CASSIO 

O javră 'care vrea să mă înveţe 
Ce-i aia datorie... Am să-l toc, 

Să-l fac saladă ll Ă 

RODERIGO 

— Tu pe mine? 

CASSIO 

Mai faci şi pe grozavul? (îl loveşte) 

MONTANO 
„ Dar stai, locotenente!. (îi opreşte) Ce-ai de gând? 

CASSIO 

In lături, că-ţi retez şi ţie botul! 

MONTANO | , 

Poftim, te-ai îmbătat! Eşti beat. 
€ 

-. 

CA SSIO 

— Beat cu? (se bat) 

IA GO (aparte lui Roderigo) 

Tu şterge-o hai, şi strigă că-i răscoală! 
— Dar, dragul meu locotenent, dar Domnilor,. * 
Se poate? Ajutor!.:. Montano! Cassiol.... 
Săriţi într'ajutor... Ha, bună pază| (se trag clopote) 

Mai trag acum și clopotul! — Ei drace, 

Să vezi că se ridică tot orașul!
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Dar pentru Dumnezeu, locotenente, 

O să ne crape-obrazul de ruşine! 
Reintră Othello şi suită, 

_- OTHELLO 
Dar ce e? Ce-i cu voi? 

MONTANO. 

' — Na, drace, sânger! 

Ah sunt. lovit de moarte!... (eşină) 

IAGO . 

— Dar opriţi-vă 

Opreşte-te, locotenente. Dragii mei, 

Vă pierdeţi capul! — Nu vă e ruşine, 

De general? Pe semne-aţi căpiat! 

“OTHELLO - 

Dar ce mai e şi asta? Am, scăpat 

" De Turci, ca. între noi să ne ne ucidem? 

Rușine să “vă fier 2 Ce barbari po 

—.Pe piciea lui 6 face cine "mişcă! 

— Să nu: mai tragă clopotul, că scoate 

Din fire tot oraşul! — Ce-a fost asta? 

Cinstite Iago, parcă-abia :respiri, 

Hai spune, ce e, — cine-a început? ” 

Pe dragostea ce-ţi port, te rog, vorbeşte. 

IAGO | | | 

Dar n'am habar... Mai până adineaurea, 
Eu prieteni i-am ştiut, mai prieteni poate 

Ca soarele cu luna... 

„69



„0-0 - OTHELLO 

li văd că se încaieră, o 
„Şi sabia și-o vâră unu'ntr'altul!- 
Idee n'am din ce s'au luat, sărmanii! ,. 

„Mai bine-mi reteza un “Turc 'picioarele,. 
Decât să mă aducă-aicea martor]. 

OTHELLO :. Sa 
Dar cum să-ţi ieşi, Mihai, aşa din fire? . 

CASSIO . 
Te rog, mă iartă, nu pot spunc-o vorbă... 

OTHELLO. Aa 
Montano, te ştiam un om de treabă, 
De-aleasă şi cuminte tinereţe, 

"Mai toţi te lăudau, Frumosu-ţi nume 
Trecea nestânjenit din: gură n gură... | 
Şi-acum să ţi-l mânjeşti, — s'ajungi să treci. 
Drept un chefliu şi-un: zurbagiu de stradă? 
Răspunde, haide. : ă 

Când iată că, par'că loviți cu leoca, . 

"» MONTANO N Se 
Mă zbat cu moartea... Rogu-te, mă cruţă - 

„De ori şi ce sforțare... Ai pe Jago... 
“ţi poate spune tot ce ştiu şi eu...: 
Căci nu mă ştiu cu-o iotă vinovat, 
Cu vorba sau cu fapta, — afară numai, 
De nu-i o vină dragostea de sine, 
Și nu e un păcat să-ţi aperi viaţa, 
Când altul ţi-o atacă din senin
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Pe ce-am mai scump, mă scoate-ţi din săritel + 

Incep să văd doar roşu "n faţa ochilor. . 

Un pas să. fac, o. mână să ridic, 

Şi gata, s'a sfârşit cu voil .? 

Eu vreua să ştiu cine-a *nceput scandalul. 

Căci îrate. bun să-mi fie, frate geamăn, 

Cu mine-a terminat-o ! — Cum adică, 

Intr'o cetate .. *n stare de război, 

Ce încă stă cu sufletul! pe buze, 

Ca orbii să ne batem între noi, 

Și unde? Lângă corpul meu de gardă? 

Şi noaptea? E de nemaiauzit. | 

— Nreau, Iago, tot să Stiu. 

MONTANO 

— Dacă te simţi - ă 

Legat prin grad sau altă-apropiere,  - 

Să nu vorbeşti decât cu părtinire, | 

Atuncea Iago, nu mai eşti soldat. . 

1AGO | 

__Ah nu lovi în tot ce am mai scump. . 

Mai bine limba taie-mi-o decât,. 

S'o las să se atingă de un Cassiol. 

Dar. sper că n'o să-l coste: adevărul. . 

Deci iată, cum stă cazul, generale. 

Montano. sta cu -mine-aci de vorbă, . 

Când peste noi dă unul fugărit, , 

De Cassio, — - strigându-ne Ajutor!
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» Căci Cassio sta gata să-l străpungă... 
Montano face-atunci un: pas spre Cassio, 
Și-l roagă să se-astâmpere; iar cu, , 
Mă duc să-l fac pe celălalt să tacă]... ; i 
Să nu ridice — cum s'a. şi *ntâmplat — 
Cu larma lui, oraşul în picioare. 

“ Dar iute la Bitior, o şi tulise! 
Şi n'apuc să mă 'ntorc, c'aud un zangăt, 
— De săbii... — și pe Cassio 'njurând, 
Cum nu l-am auzit în viaţa mea! 
Mă duc la ei, şi-i văd încăeraţi... 
— Aşa cum i-ai văzut şi tu, — adineaurea 
Mai mult decât atâta nu mai ştiu, .. 
Decât că... omu-i om... şi-şi pierde capul 
Adesea dai în cel ce-ţi vrea doar binele... 
Aşa poate şi Cassio, săracul... 
Mai fiind şi scos din minţi cu vreo insultă, 

"De haimanaua aia care-a şters-o 

OTHELLO! 
Văd, Iago, foarte bine, 
Că vrei din datorie şi iubire, 
Pe Cassio să-l faci scăpat... qui Cassio) Mi-cști drag, Dar Cassio, de astăzi înainte, | 
În tine nu mai am. un ofiţer. 

Ă Reintră Desdemona cu suită 
Poftim, şi pe iubită mi-au trezit-o | 
— Ce lecţie vă trebuie!... 

" DESDEMONA | 
"— Dar ce-i?
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“OTHELLO 

Nimic, iubito... Mergem la culcare... 
(lui Montano care e ridicat) 

Cu mâna mea eu rana-am să ţi-o caut.... 

Plecaţi acum... e 

Mai dă o raită, Iago, prin oraș 

Şi vezi să fie linişte... — Iubito, 
Aşa e viaţa asta de. cazarmă, | 

Trezit din somn mereu de o alarmă... (ies toți afară 

| ue Iago şi Cassio) | 

_ TIAGO | 

Dar ce? Eşti rănit locotenente? 

CASSIO -. 
O rană fără leac... 

IAGO 
Ferească Dumnezeu ! 

CA SSIO 

Reputația, reputaţia, reputaţia... Mi-am pierdut 

reputaţia... Am "pierdut partea nemuritoare din 

mine... Ce-a mai rămas e animalul... Reputația 

mea, Iago, reputaţia mea... 

IAGO | 

Ehei, credeam că-i vorba de o rană corporală! De 

asta te plângi tu? Reputația? Ce-i aia? Un cuvânt 

fără rost. O bâiguială! — Reputaţial Obţinută mai 

„totdeauna 'pe nedrept, şi pierdută tot așa. Nu ţi-ai,
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- pierdut nicio reputaţie. Afară poate de aceca de a nu 

avea niciuna! Ai o mie de mijloace, omule, să câştigi 

„din nou pe general! Ai căzut puţin în disgrație... Ei 

"şi? O mică supărare a lui... Mai mult de ordin disci- 

plinar, decât din inimă...Aşa cum ţi-ai bate cânele, 

ca să sperii un leu! O “vorbă, două, şi l-ai înmuiat! 

CASSIO”- E a - 
“Sau poate J-am făcut 'să. mă dispreţuiască şi mai 

mult. .. Un comandant aşa de. bun, şi eu, un ofiţer. 

- aşa de păcătos!... Un beţiv şi un scandalagiu... 

Ce ruşine, Iago, ce ruşine. .. Beat, auzi?,., Vorbind 

ca un papagal, certându-mă şi înjurând, dându-mi 

ifose,. făcând pe spadasinul cu propria mea umbră | 

Ah duh nevăzut al vinului | Dacă nimeni nu ţi-a spus 

încă pe nume, îți voi spune cu: ești Dracul | ” 

IA GO. 

Cine era "acela după care fugeai cu sabia? 

CASSIO 

Habar n'am. 

_ IAGO! 
Nu se poate. 

CASSIO 

Sunt în capul meu o groază de lucruri: Dar nimic 
limpede. O ceartă. Dar de ce? Vai Doamne, cum pot 

oamenii să-şi pună singuri în gură un duşman care să 

le fure minţile, — cum de simțim noi plăcere, bucurie, 

voluptate,. în a ne preface singuri în bestiil...
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“TAGO. SIR | Aa 
Dar'te văd teatăr ș şi întreg. . Cum de ţi-ai revenit? 

7 

| CASSIO | 
Aşa a „găsit de: cuviinţă demonul beţiei, să facă loc. 

demonului mâniei. Cui pe cui se “scoate. Ca de fapt ă 
să mă- dispreţuieso și mai i mult. ; 

“ IAGO RE | 

Ei lasă, prea faci şi tu pe moraliștul. E drept că la 

vremea, în locul şi în împrejurările în care ne aflăm, 

pe insula asta, bine-ar fi fost să nu se *ntâmple.. 
Dar ai. făcut-o,. ai făcut-o! Vorba e cum s'0 dre- | 

sem... Ia i Sa 

"cAssI0 | ! 

“Să zicem că-i cer postul înapoi. El o să-mi: spuie: 

beţivule !. Ei bine, o sută de guri să am, ca hidra din: 

Lerma, şi-un | cuvânt ca ăsta le 'nchide pe toate! Mă 

lasă, — n'auzi? — om în toată firea. . Și peste cinci 

minute, îmi pier minţile, peste alte cinci: bestie în 

„- toată regula |. . Ciudat lucru când te gândeşti... Ce 

. însemnează un pahar, numai -un pahar mai mult. ? 

Par'că are: n el pe diavolul, 

IA Go 

"Ce diavol Vinul bun e un tovarăș minunat! Numai 

să ştii cum să-l ici 1... Nu mai tuna şi fulgera” contra 

prietenilor. . Ascultă, dragă locotenente, sunt cu sau 

nu prietenul tău? A
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CASSIO .  . 
Prieten... N'am văzut-o-adineaurea?... Auzi d-ta, . 

„beat... " 

IAGO 

Se 'ntâmplă!... Cine nu-i odată beat în viaţa lui? 
Dar cu să-ți spun ce trebuie 'să faci... General e acum, 
nevasta generalului... Ce mai vorbă, e în al noulea 

„cer după ca... După nurii şi farmecele ei... Spune-i, 
Domnule, păsul.... n'o lăsa în pace până nu-ţi reca- . 
peţi postul... O femeie caca, bună şi apropiată, o 
fire aşa de binecuvântată, ar simţi ca o pată pe con- 
ştiinţă să nu facă mai mult chiar decât i-ai cere. Roag'o 
în genunchi, să dreagă scrântitura asta ivită în prietenia. 
dintre soţul ei şi tine, şi capul mi-l pun că osul scrântit 
va arăta mai frumos câ mai "nainte... 

| CASSIO 
“Sfatul nu e rău. : 

IAGO 
_ 

O spun din dragoste sinceră şi onestă prietenie... 
CA SSIO | 

Mi-e-mi spui? Să știi că mâne cu noaptea *n cap * mă duc la buna şi curata Desdemona, s'o rog să-mi 
vie într'ajutor... Ar fi să-mi iau câmpii, să cred că 
m'am potmolit aci! 

IAGO 

Asta spun şi cul Noapte bună locotenente, — mă 
duc să dau o raită prin oraş... |
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CASSIO 

Noapte bună, oneste Iago (iese). 

IAGO 

Mai spuie cineva că sunt om rău; 

Când dau un sfat aşa de cum se cade! 

'Nimica mai uşor decât să faci 

'Să-şi plece-auzul buna, Desdemona. .. 
E darnică din fire cum e soarele.. 
Iar cât: priveşte Maurul, — de-ar îi 

Să-și lepede religia, botezul, 

Credinţa în simbolul Mântuirei, 

Aşa ?] încătuşează cu-o privire, 

Că face ori.ce vrea din el, cu-o vorbă! 

Un gest al ei, e lege pentru ! Maur, 

” In mâna ei, i-o biată jucărie.. 

Şi sunt atunci om rău dacă ni-l pun 

Pe calea carc duce drept la ţintă? 

— Dar zei deştepţi ai Iadului, — cu cât 

Vrea Dracul să se *mbrace mai în negru, 

Cu - atât își pune haină mai cerească... 

Așa fac cu acum!... In timp ce omul, 

Cinstit sărută poala Desdemonei, 

Iar ca se roagă pentru cl la Maur, 

Otravă în ureche eu strecor, 

Şi-i spun că-i lucru necurat la mijloc... 

Așa ca pe măsură ce îl roagă, 

Pe-Othello tot mai mult să-l şi desguste. 

_— Şi astfel o 'nnegresc în ochii lui... 
y



73 _ i oana xo 

In timp ce ca de bună _voie-mi ţese, 

Un laţ în care pîn'la urmă-i prind pe toţi. . 

, | Reintră Roderigo : 

— Fi, ce e, Roderigo? - Se | . ai 

RODERIGO i: 
Iată-mă alergând, dar nu' ca.un câne la vânat, ci 

ca o javră care numai ajută haita cu schelălăiala ! 
Banii mi s'au dus pe gârlă. Azi noapte am fost cio- 
măgit în toată legea! Şi ce-mi rămâne să spun e că 
„m'am săturat. Mă duc înapoi la Veneţia, fără” un ban 
în pungă, dar cu ceva mai: multă minte la cap... 

IAGO i 

Ce. rău, ce rău când omul se pripeştă.... | 
O rană 'ncet, încet se .lecuieşte, ă i 
— Lucrăm cu capul, nu lucrăm cu: farmecele ; 
Iar capul mai gândeşte, potriveşte. .. 

—Nu „merge strună fiindc'ai fost lovit? | 
Dar tu cu lovitura asta uiţi , Ie : 

"Cai scos din circulaţie, pe Cassiol 

Sunt multe lucruri care cresc sub soare, 
Dar primăvara nu vine cu-o floare... 
Răbdare deci... Ia uite, crapă zorile! 
Cum trece timpul când e omul mulţumit ! 
— Hai, pleacă... Pe curând vei şti mai multe, (Roderigo 

_ . icse) 
— Sunt două lucruri de făcut acuma: 
Nevasta să-mi trimet numaidecât,
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La Cassio, să-i. vadă 'ntreţinuta. . 

lar eu, ținând de vorbă pe. Othello, 

Să-l fac S "apară chiar când Desdemona 

Pe Cassio îl are la picioare! Sa 

l-un plan măestru... — Repede cu el... 
să batem fierul până-i cald, altfel. . „“(iese)





(3. 1.) IN FAŢA CASTELULUI 

Intră Cassio și câţiva muzicanți 

CASSIO 

Cântaţi aici. — V'aşteaptă - plată 1 bună, 

Cântaţi ceva în cinstea generalului (muzicanţii cântă). 

Intră Clown. 

CLOWN 

Da ce, muzicanţilor, instrumentele-astea au fost la 

_Neapol că vorbesc așa pe nas? 

„1 MUZICANT 
Cum pe nas? 

CLOWN = 
Păi nu dai'aeru pe nas? 

I MUZICANT 

Sunt instrumente de vânt... 

CLOWN 3 - 

Atunci fă-le vânt, şi şterge-o!
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Sia 1 MUZICÂNT 
"Ce vorbă mai e şi asta?, 

CLOWN 

Păi nu spui că sunt instrumente de vânt?- Luaţi 
banii ăştia şi aflați că generalului i-a plăcut ioarie 
mult. muzica voastră, dar. tare-ar vrea să n'0 mai 
audă! Nu-i place gălăgia ! 

1 MUZICANT 

Bun, nu face nimic. 

CLOWN 

Dae' aveţi muzică d'aia care- nu s'aude, daţi-i dru-" 
mul! Dar drailaltă, generalul nici nu vrea s'audă.. 

4 

1 MUZICANT | . 
“Imi pare rău, dar muzică să nu s'audă nu avem. 

 CLOWN | a: 
Puncţi-vă atunci instrumentele ?n cui, şi p'aci vă - 

e „drumul. Faceţi-vă aer! (ies muzicanţii) 

IE CASSIO 
" Auzi tu, dragul meu? 

CLOWN | 
N'aud niciun « dragul meu >». Te-aud pe tine. 

CASSIO i Ă 
Dar sfârșește odată cu jocurile astea de cuvinte. 

la un mic bănuţ de aur şi dacă doamna care 'nsoţeşte
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pe soţia generalului s'a deşteptat, spune-i că un oarecare 

Cassio ar vrea să-i spuie două .vorbe. Fii bun, te rog. 

CLOWN i i 

Sa deşteptat, ştiu cu. Numai să fie deşteaptă ș şi să vie 

Dar voi fi aşa de drăguţ să-i aduc la cunoştiință.. 

CASSIO -. 

“Te rog, dragul meu „(iese Clown). -" 

Intră Iago. | 

— La timp soseşti | 

IAGO: | 
Dar. n'ai dormit deloc?.. 

Si _GASSIO | 

a. î— Ce să.mai dorm? ” 

Crăpa de zi' cââd noi ne despărțeam. 

Mi-am luat curajul să trimet- -Emiliei.. 

O-vorbă, să o rog să-mi dea- prilejul. 

Să văd pe buna noastră Desdemona. . 

| IAGO. | 

Mă duc să ţi- o trimet.. „ Voi face-așa, 

Ca Maurul să fie ocupat, _ 

Să poţi vorbi cu ea pe. îndelete. . 

„CASSIO 

| Imi faci un bine... (Iago dese) 3 Nam mai pomenit, 

Un om aşa de bun și cum se cade.: 

„Intră Emilia.
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EMILIA 

A, bine că te văd, locotenente. 
Imi pare foarte rău de ce-ai păţit... 
Dar n'avea teamă.:. Trece. Desdemona, Î 
Vorbeşte chiar acuma generalului, 
Ea stăruie săraca... Insă Maurul 
Dă zor că cel rănit e om cu vază, Na 
In Cypru, şi e greu să "nchidă ochii,. A 
Dar nu-i nevoie să-l mai roage alţii, 
Că are grije el, şi-abia-aşteaptă 
Prilejul să te facă iarăşi om... 

CASSIO 

Dar dacă s'ar putea, te rog, să am 
Cu ca numai o mică întâlnire... 
Aşa "ntre patru ochi... 

EMILIA! 
— Dar cum să nu? 

Pofteşte, te strecor eu- pân” la dânsa; 
— Să-ţi poţi deschide inima.... 

CA SSIO 

— Te rog (ies). 

(3. 2.) ODAE IN CASTEL 
Intră Othello, Iago, ofiţeri (domni) 

- OTHELLO 

Tu ago, dă pilotului scrisorile, 
Și spune să prezinte senatorilor,
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Salutul meu. Mă duc să văd lucrările, 

| —Tu vino după mine. 

IAGO | 

— Vin îndată, 

OTHELLO 

S'o luăm atuncea spre fortificaţii. 

OFIŢERI 

La ordinele tale, Excelenţă (ies). 

(3.3.) GRĂDINA CASTELULUI 
Intră Desaemona, Cassio, Emilia. 

| A 
DESDEMONA . | 

“Fii sigur, dragul meu, că pentru tine 

Fac tot ce-mi stă'n putinţă... 

EMILIA 

| — Scumpă Doamnă, | 

Pe soţul meu îl doare-aşa de mult, : 

De.par'că-i el în joc! 

_DESDEMONA | 

— l-un om de treabă.: 

— Nu, n'avea grije, Cassio. Voi face, 

Din voi doi prieteni buni ca mai :nainte... 

CASSIO: 

Prea bună Doamnă, orice soartă voi avea, 

Rămân pe viaţă robul tău plecat.
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'DESDEMONA - 
Tu ţii la soțul meu, şi-l prea cunoşti. 
Cu tine vrea să dea numai o lecţie, 
Atuncea când te. ţine la distanţă 

“CASSIO.. 

De nu .m'ar ţine însă prea mult, Doamnă! 
„Și-atuuci să-i toarne lumea în ureche 
Ba una, împotriva mea; ba alta, . 
Iar el pe mine, tot mai supărat, 
Cu vremea să mă dea de tot uitărei. .. 

DESDEMONA 
N'ai nicio. grije, — ai cuvântul meu, 
Că locul tău rămâne-al tău! Fii sigur, . 
C'atuncea când îmi iau ceva.asupră, . 
Eu fac! — Iţi spun că nu-l mai las în pace, 
Il ţin “până târziu, i-aduc aminte 
La masă sau când merge la culcare, 
Il îac să nu mai vadă *n faţa ochilor 
Decât pe Cassio, fii vesel Cassio, 
Nici moartă nu mă las[... 7. 

Intră Othello şi Iago, dela distanţă, 

EMILIA 

a Soseşte, Doamnă. 

CA SSIO 

Să plec atunci...
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 DESDEMONA 
„Ba stai să vezi cum îi vorbesc... 

CASSIO. 
Nu Doamnă, nu mă simt la: largul meu.. | 

- Cu alt prilej . . ÎN i ă 

DESDEMONA a > 

— Ei bine, fă cum vrei... (iese Cassio) 

IAGO | 
Hm!... Nu-mi prea place... “ 

OTHELLO E 
în | „— Ce nuci place, Iago? . 

-IAGO | E 

.-Ştiu eu... adică nu... nimica toatăl... 

OTHELLO: | | 

De Cassio, de. nu mă "nșel,: s'a despărțit. 

IAGO_ a | 

De Cassio? Aş mu cred... — Cum adică? 

So şteargă: pe furiş când tu intrai? 

"OTHELLO 

Și totuşi era e€l!... . 

DESDEMONA a 

| pc — Iubitul meu, 

Ce bine cai venit]... A fost aicea
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Un biet nenorocit care tânjeşte” 
In umbra casei tale, şi te roagă... 

OTHELLO 

De cine-i vorba? 

DESDEMONA 

„ — Ştii şi tu, de Cassio.. 
Iubite, dacă am puţină trecere 
In ochii tăi, îl iartă biet sărmanul.. 
l-un om cinstit...— i-o poţi citi în faţă. 
Și care te iubeşte... Ce-a făcut, 

"A fost dintr'o scăpare... Te implor, 

Recheamă-l. . 

OTHELLO 

— Cum? A fost aici? 

DESDEMONA 

—A fost, .. 
Aşa de amărit, că şi-a lăsat - 
In mine par'că, parte din durere... 
Mă doare 'n suflet pentru el... Să-l chem? . 

OTHELLO 

Nu, nu acuma, dragă Desdemona... 

| +  DESDEMONA 

Dar când? 

OTHELLO 

— Iubito,. mai curând ori mai târziu
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DESDEMONA 

De pildă azi la cină... 

OTHELLO 
N — Astă seară? 

„ DESDEMONA 

Lai prânz atuncea, mâne... 

OTHELLO 

— Nu-s acasă. 

Iau. masa în oraş cu ofiţerii. 

DESDEMONA 

Atuncea seara... Ori mai bine Marţi... 

La prânz-. „ori dacă vrei de dimineaţă... 

Ori Miercuri... Insă nu şi după Miercuri... 

Il costă-aşa de mult!... La drept vorbind, 

-Greşala lui, în timp de pace, o dojană 

Cel mult îi atrăgea!... Dar fiind război, - “ 

E lumea mult mai aspră... Când să vie?.. 

Hai spune! — Mă întreb, cam ce-ai putea 

Să-mi ceri vreodată, ca şi eu să stau 

"Ca tine, şi să nu spun un cuvânt... 

Cum? Cassio al tău care venea 

„Cu tine în peţit, — şi cum spuneam, 

Ceva de tine, ca un leu sărea, 

Să n'aibezatâta trecere la tine? 

— Te-asigur, cu aș îi ceva mai bună.
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OTHELLO - 

Ei bine-atunci să vie. când o vrea. : .. 

Odată ce-mi ceri tu... 

DESDEMONA 

| — - Și mult îți cer! 
“E-aşa cum te-aş ruga să-ţi pui mănușile, 

- Sau haina că e frig... să vii la 'masă... | 
Să faci ceva: care şi ție-ţi place. .. 
Fii sigur, la 'ncercări ceva mai grele, 
Şi mai primejdioase mi te-aş pune - | 
De-aș vrea să-ți pun iubirea la "ncerecare... 

OTHELLO Ea 
Dar fac, fac tot, n'auzi?,... — Atâta numai, 
Fii bună și mă lasă-o. clipă singur... 

DESDEMONA - 

Dar cum să nu?... Atunci la revedere. . 

OTHELLO | 
„Și vin numaidecît apoi la tine. 

DESDEMONA (Emile) O 
„Să mergem | (ui Othello). Insă ori-ce-ar fi să fie, 
A ta sînt, dragul meu, şi a-ta rămân (ies Desdemona 

și Emilia) 

OTHELLO | 
„Ah, ce mai prefăcută! E ” 

Și dacă nu mi-ar fi așa de dragă!
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să nu o mai iubesc? Ar fi ca lumea 

Din nou. să între "n. haos, 

__IAGO- 
Stăpâne drag... 

' OTHELLO 

“IAGO Ie Ă aa 

Când curte îi făceai, ştia și Cassio | 
| De tot ce se mtâmpla?. .. 

OTHELLO | 

| - — Din fir-a-păr. . 

De ce întrebi? Dă 

„-. TAG0, | 
| 7 — Ştiu cu? — Aşa-mi' veni. 

— Dar fără supărare. . 

- OTHELLO 

— Ce-ţi veni? 

1AGO: 

Habar n'aveam că el o cunoştea. 

"OTHELLO 

Dar cum să nu? Făcea chiar legătura... 

IAGO 

Intr "adevăr? 

— Ai spus ceva tu, lago?. - 

Di
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OTHELLO * | 

„— Ei cum s într'adevăr »? 

Adică te *'ndoieşti cumva de Cassio? a o 

IAGO . - 

Ba nu... Ştiu cu? 

OTHELLO 
: — Ei spune tot ce ştii... 

„_IAGO | 
Știu eu?... 

OTHELLO 

— «Știu eu >! Dai zor mereu cu astal 

De par'că ai avea în gând un monstru | 
"Ce nu poate să nascăl... — Spune omule, 

Doar singur îmi şopteai mai adineaurea, 

Că nu-ţi prea place... Ce anume?... Vorba ei, 

„Cu Cassio?.;. Iar când îţi spun că-i omul meu, 

Dai iar din cap, şi spui mirat: Intr'adevăr? 

De par'că ţi-a trecut prin cap deodată, 

Ştiu cu?... o grozăvie... — Dacă ţii, 

La mine, spune-ţi gândul... 

IA GO 

— Drag Stipâne, 
Tu ştii cât te iubesc.. 

OTHELLO - 

— Ştiu -foarte bine. . 

"Şi tocmai “fiindcă știu că mă iubeşti,
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"Şi vorbele cu grije-ţi cumpăneşti, 

De aceea-aceste şovăeli mă miră... 

La orişicare altu-ar fi o tactică... 

Din partea unui om onest sunt, însă, 

Un fel de răbuineli ce dau pe faţă 

Un suflet care şi-a pierdut răbdarea... 

IAGO . | 

Aș pune mâna n: foc pentru un Cassio.. 

OTHELLO a 
Și eu. Ă 

IAGO o 
— Un om să fie- așa cum pare... 

Ori dacă nu, la ce bun să mai fie? 

OTHELLO 

" Aşa-ar fi drept: să fie-aşa. cum pare. 

__IAGO 

De-aceea-l cred pe Cassio un om... 

OTHELLO 

“Ei cum adică, numai pentru asta?! 

Te rog, vorbeşte... Spune ce-ai pe suflet... 

Văd bine, ai în inimă un ghimpe.. 

Dă-i drumul, haide, nu-ți, cruța cuvintele. -. 

--TAGO 

, Stăpâne, sunt supusul tău plecat, 

Dar iartă-mă, cu nu am libertatea 

N



94... Sa ornevLo 

Pe care-o are cel din urmă « sclav.. „o 

Să-mi spun, zici,. gândul: ..: Bun, dar dacă gândi. 

Mă, minte ori mă doare? — Cine are, 

O inimă atâta de curată, -. a a. 

Ca temeri uneori nesăbuite .. . -.. - 
Să-nu se cuibărească, şi să țină 

Acolo clacă. poate zi şi noapte, 
Alăturea de gândurile bune?.. .. 

o: THELLO . 

| Conspiri deci împotriva unui prieten! : 

„Il vezi în grea primejdie şi-l laşi | 

Strein de tot ce 'n suflet te' frământă 

IAGO . _ ă Mă 
Dar dacă 'ntâmplător cu mă înşcl? 
„Și dacă sunt o fire păcătoasă, 

Ce-şi face griji din tot ce îi năzare? | 
Și dacă râvna mea îşi plăzmuieşte 

Vedenii din senin? De ce un om, 

Ca tine, înţelept, ar ţine seamă TI 
De ceea ce e poate o părere, . o. 
Și grije şi necaz și-ar face, bietul, 
Din ori şi ce trăznae a lui Iago? 
La ce ţi-ar folosi? Ți-ar prinde bine, 
Și crezi că face de un om ca mine 
Să-mi dau pe îață... 

OTHELLO e 
— Ce vrei tu să spui?
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IAGO | 

Ştii bine că “de-avem ceva pe lume, 

E. numele, şi-atât!.. —. Imi fură 'punga, 

Să zicem cineva... puţin îmi pasă! 

A fost-a mea şi ea lui acuma! 

— O' pungă a trecut din mână 'n mână... 

Dar” cine îmi doseşte reputaţia, . . 

Mă fură: de. ceva ce nu-i slujește, 

Da *n schimb pe mine, vai, mă sărăceşte. 

OTHELLO 

Dar pentru Dumnezeu, hai spunc-odată | 

AGO | 

Imi pare rău dar inima. să-mi fie 

“La tine *n palmă, tot sub cheie-aş ţine-o! 

OTHELLO ; ra: 
Hal. , A 

IAGO E 

p — Nu cădea în  ghiara' gelozici. . . 

l-un monstru cu ochi verzi ce se hrăneşte 

Din carnea chiar pe care-o chinuieşte. | 

_— Ferice de bărbatul care-şi poartă 

Cu nepăsare coarnele în lume, 

Dar ce blestem pe capul celui care E 

Cu cât mai înşelat, € cu-atât, îl îi doare. " 

OTHELLO - 

Ah Doamne. Dumnezeule |
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IAGO... 
Bogat eşti când de bani puţin îţi pasă. 

Sărac, este bogatu 'ngrijorat. ) 

Ferească Dumnezeu de ori şi ce A 

Dar: mai ales de oarba gelozie. . 

OTHELLO | 

Dar ce vrei tu să spui? — Mă 'vezi adică, 

La lună suspinându-mi bănuelile, 

Și palid dând târcoale geloziei? 
A fi în îndoială ec: a ști! | 
— Aş fi un prost — cum foarte bine spui — - 
Să-mi pierd eu vremea, liniştea să-mi pierd, 

Cu fel de fel de năzăriri şi mofturi, 
Să. fiu gelos de pildă că nevasta 

- Mănâncă Bine, câiită, e” friifioasă, 

Primeşte lume, răde și Și “dăiisează |. . 

Când ca-i cinstită, toate sunt “virtuţi. 

Și n'am: să-mi fac dintr'o scădere-a mea, 

Motiv să-i bănuiesc onestitatea. 
Doar ochi avea când m'a ales... — Nu, Iago, 

“Să văd cu 'ochii mei, şi după-aceca... 
Dar lucru-odată dovedit, — la naiba, 
Cu dragostea, şi deci cu gelozia.  . - 

IAGO 
Imi pare bine, fiindcă-atunci şi mie 

Mai lesne îmi va fi să te slujesc. 
In cuget împăcat ţi-oi spune deci, 
Că n'am dovezi: . . dar vezi-ţi de nevastă
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Păzeşte-te de dânsa şi de Cassio.. 

Deschide ochii, nu “e 'ncrede... — ve ar durea. 

Să văd că suferi de pe urma bunătăței, 

Nobleei... Ştii ce sunt Veneţianele... 

Ce pozne îac bărbaţilor, săracii. . . 

Virtutea lor e: nu să nu înșele... 

Ci doar să nu se vadă că înşeală. . 

OTHELLO 

Așa să fie? 

IAGO a 
— Şi-a 'nşelat părintele, 

Fugind cu tine; — moartă după tine, 

Făcea, ştii bine, pe mironosiţa !. . 

OTHELLO : o - 

E drept... ! | 

AGO 
— Aşa de tânără, Şi totuşi, 

Sarunce praf în ochii unui tată, 

Un om stăpân pe sine într'atâta, 

Că bietul te-a crezut un vrăjitor!.- 

Dar iartă păcătosului de mine. 

Vorbesc doar din iubire pentru tine. .. 

OTHELLO 

Și drept vorbeşti. . 

IAGO Aa 

-— Dar văd că te cam clatină...
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OTHELLO Ma 
„Pe mine? Nicidecum. ... dar nicidecum... 

IA GO | 
Mă tem că da;... Dar crede-mă c'o fac... 
Din dragoste... Văd bine că te tulbură,,. 
Și tare m'ar durea să-ţi faci păreri, 
Din ceea ce-i o simplă bănuială... - 

"OTHELLO 

Aș nu... Mă 

AGO | 
Când mie nici prin gând nu miza trecut... 
Cu Cassio sunt prieten bun. —— Dar uite, cten | Te văd cam abătut... 

- OTHELLO 

Aş nu, puţin... 
De fapt n'am nicio grije, Desdemona... 

IAGO | | 
Ar fi păcat să crezi ceva de dânsa... 

OTHELLO 
Și totuşi e ciudat... 

IAGO 
— Ciudat îmi pare, 

Și. mie dacă-i vorba! — Nu-i ciudat, 
Ca ea atâtea cereri să respingă,
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Cu. vârsta-i şi cu rangul potrivite, 
Cu felul ţărei... — potriviri, de 'care 

Natura ţine seamă totdeauna?. . 

Să nu 'miroasă-a nestatornicie,. 

A gust bolnav, şi minte deşucheată?. 

— Vorbesc în general. „Mă îerţi:.. „Dar dacă, 

Să zicem, într'o bună zi-şi revine: 

Şi altora,: de-acasă, comparându-te, . 

Işi frânge, mânile?. .. | 5 

OTHELLO: ă 

| — Bun, bun, la revedere... 

Tu vezi, şi-mi spune tot ce-ţi sare "n ochi. AI 

Emilia la fel. Î. Acuma, lasă-mă .. N 

„N - 

NE i ' AGO (plecând) 

Te las cu bine... 

„OTHELLO, 
— Hm... de ce am luat-o? 

-— l-un om onest... De bună seamă ştie, 

“Cu mult: mai mult: decât îi stă pe limbă... 
4 

IA GO, “&ntorcânu- se). 

Să-i laşi în voie... Să te faci nis-nai... 

Pe Cassio, deşi cu vrednicie, 

Şi-ocupă locul, poate-ar fi mai bine 

Să-l ţii îndepărtat un cârd de vreme.,.? 

Să-i prinzi mișcarea, felul cum se poartă. . . 
o | ze 
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Observă dacă pune stăruință, 
Și nu te mai slăbeşte Desdemona... 

“Citeşte ?n toate astea... lar pe mine,. * 
Mă lasă pân'atuncea bănuielilor, : + 

— C'aşa sunt eu, o fire păcătoasă — 

“Şi crede-o, te conjur, nevinovată... 

OTHELLO - 

O nu te teme, sunt stăpân pe mine... 

IAGO 

Te las atunci cu bine, Excelenţă... (iese Iago) 

OTHELLO 

Ce bun şi cum se cade Florentin!... 

Ce bine vede el în fundul lucrurilor... — 

— 0 clipă s'o ia razna Desdemona, 

Și fie ea de fiinţa mea legată 

Cu coardele puternice-ale inimei, |. 
In stradă o arunc, să nu se vadă ! | 

Să fie cu putință?... Nu sunt alb).. -. 
Și nu am arta omului de lume... 

Cu anii mi se pare merg la vale... 

Dar nu „chiar într'atât ca să mă "nşele. . . 

Şi “fapt e că mă "nşeală. .. — Ce-mi rămâne, 
E ura... Ah, de ce m'am însurat! 

Să ai asemeni creaturi e bine, 

Dar nu şi polita lor nesăţioasă... Să 

Mai bine broască într'un fund de beci, 

Decât un colț de inimă în care 
o .
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Mai au şi alţii loc. „: — E soarta noastră, 

_A celor. mari... Cei mici sunt mai feriţi... 

Ne pasc pe lume două mari ursite: 

A morţei, mi se pare, şi a coarnelor... . 

Dar vine... 

i Intră Desdemona și Emilia. 

.— Cum adică, să mă 'nşele? 

Atuncea nici în 'cer să nu mai credem |... 

DESDEMONA . 
Othello scumpul meu, e masa gata... 

Şi osapeţii te-aşteaptă doar pe tine... 

“OTHELLO 
E vina mea... : + | . 

"DESDEMONA Sa 
- - Dar rău arăţi la faţă... 

Othello, ai ceva? 

OTHELLO ... | 
E — Aici, sub frunte... ” 

! 

DESDEMONA a 

Ri vezi dacă nu dormi? Dar nu-i nimica... 

“O clipă numai să te leg, şi trece. (il leagă cu o batistă) 

OTHELLO 
- 

Dar nu vezi că e mică? Dă-o *ncolo |... (o desface şi 

aruncă, ea o scapă jos) i 

— Să mergem.
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DESDEMONA | _ E a 
Sa e —Ce Păcat că.nu ţi-e bine... 

Tes Othello şi Desdemona.. 

EMILIA , | 
“A, uite mult dorita mea batistă | 
E "ntâiul dar al ei dela: Othello. 
De câte ori nebunul meu de Iago, 
Ma tot rugat s'o furj;.. Pentrucă Mâurul! „l-a spus 'să n'o mai scoată dela sân, 
Ca ochii ei din cap ea o' păstrează, : „— O strânge "ncet la piept, şi o sărută... - “Modelul am să *ncerc. să-l copiez, N ȘI-L dau lui Iago... Nu știu ce-o fi vrând... I-un gust al'lui.., De ce să nu i-l fac? . 

Reintră' Iago 

" IAGO. | 
Cum? Singură pe-aici? - 

e EMILIA 
N — Să nu faci gură... a Că am ceva,... E 

IAGO + | 
— A, ştiu şi eu că am... 

EMILIA 
Anume ce? 

- 
AGO | De 

— Nevastă fără minte.



  

“ACUL XII 

“EMILIA a 
Dar ce-mi dai dacă am și o- patistă?.. = 

AGO DN 
Batistă? 

- EMEA 
— Da. Batista Desdemonei. . 

De. care îmi băteai într” una capul. 

IAGO! 

Dar cum. de i-ai suilat-o? 

EMILIA, 

— N am. furat-o: 

* Dar nu ştiu cum... pe semne i-a căzut. . 

Iar eu sosind la tip, am ridicat-o. 

O.vezi? tu . e ” 

IAGO i | 
— Ei bravo, dă-o. "mcoa, nevastă. 

EMILIA 

De ce mă tot rugai s'0. trag la stânga? 

. AGO . 
E treaba mea. (smulgându-i-o) 

EMILIA 
a 

— Dar. dacă nu-ţi mai trebuie, 

I-o. dau mai bine” înapoi, — săraca, 

„Să vadă « că-i lipseşte, nebunește! . 

“2103 ?
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IAGO. , 

Am eu nevoie... Vezi să nu te afle... 
— Hai, şterge-o-acuma | (iese Emilia) 

IA GO | 

— Mă reped la Cassio, 
Și las să cadă ?n casa lui batista, 
Ca el să dea de ca... Un moft ca ăsta, 
Când eşti gelos; e literă de lege! 
Să vezi ce dănănac o să iasăl.., 
Othello-i ca un om ce-a luat otravă... 
Otravă e de fapt și bănuiala... E 
ţi place — aproape la "*nceput, da *n sânge, 
Cu vremea "mprăştiindu-se, te arde . 
Și umilă ca o baie de catran! 
— Ei nu spun cu? Poftim! Priviţi-i mutra! 

Reintră Othello 

Nici macul somnoros, nici mătrăguna 

Nici toate băuturile din lume 
In tine nu mai pot să pue somnul 
In care până eri te legănai... 

OTHELLO 

Ei cum adică? Ea? Să mă înșele? 

AGO 

Dar lasă, generale... 

OTHELLO 

— Fugi de-aicea | 
M'ai pus pe roată! Ce mai vrei cu mine?
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“Mai binc-aş fi de-abinelea /nşelat, 

Decât muncit de zeci de mii de gânduri... 

IAGO 

Dar nu se poate... 

„OTHELLO 
— Ce-mi păsa de clipele, 

Pe care ea le da destrăbălărei? 
Vedeam, ştiam ceva? Ori mă costa? - 

Dormeam buştean, eram senin şi vesel, 

Nici urma vr'unui Cassio pe buze. 

Când furi pe cineva fără să ştie, 

Inseamnă că nimic nu i-ai furat. 

IAGO 

Imi pare rău.. 

OTHELLO 

— Putea un regiment, 

Din ca să se înfrupte,-ce-mi păsa? 

Adio-acuma liniște şi pace, 

Adio bătălii, adio armii A 

Ce fac dintr'o ambiţie virtute, ! 

Adio armăsari care nechează, 

Trompete-asurzitoare, — adio tobe 

Ce fac atâtea inimi să tresalte, 

Și surle care auzul sfredelesc, 

Drapele care fâlfâie, Adio, | îi o 

"O lume de mândrie şi nobleţe, 
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De pompă şi de glorie bârbată,. pa 
Adio tunuri care au în glas 

„Ceva par'că din" trăsnetul lui Joe, . 
Adio, tot ce- a fost cândva Othello ! 

IAGO . 
„Dar cum se poate? 

N OTHELLO .. . , 

— Haide ticălosule, . 
Dovada că nevasta mea mă! nseală! Wrapucă de gât) 
Arată, dovedeşte-mi-o aevea. ÎN 
Căci dacă nu, pe sufletul din mine, 
Mai bine te nășteai pe lume | câine, 
Decât! să ai cu ura mea a face. 

IAGO 
Aici adică am ajuns? 

OTHELLO! : 

— Dovada - 
Dovada-auzi? — Și înc'aşa dovadă, 
Ca *'n ca un fir de păr să nu clintească | 
Ori dacă nu, e vai şi amar de tine! 

IAGO 
Stăpâne drag... 

OTHELLO 
Bârfeşte-o cât vei vrea, şi scoate-mi sufletul! 
Dar ia-ţi, dacă mă "nșeli, orice nădejde! .
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— Pe capul tău să cadă toate trăznetele, 

Să plângă Cerul, Iadul 'să se "'ntunece, 

Pe lume nu-i pedeapsă atât de mare, .. 

« Cât crima ta mârșavă- s*0 > plătească! 

“1AGO. 

Ah Doamne Dumnezeule, ai milă! . Si: 

Eşti. om? Mai ai o inimă în tine? 

Mă dau bătut... A fi onest: i-un viciu ! 

„_Smintit ce-am fost să vreau să fac un binel... 

Ah lume păcătoasă, ia aminte, | p 

„A fi onest e azi o nebunie! 

Ce lecţie mi-ai dat! — Voi ţine minte, i | 

Și nu voi mai iubi de-aci 'nainte.. „. (rea să iasi) 

OTHELLO. 

Să nu pleci,. mu! Rămâi, onestitate: 

„. -TAGO. o d 

Rămân. un om cu cap' de azi. încolo. 

j Pa 

OTHELLO | 

O cred şi nu o. cred! nevinovată... . 

Şi cred că ai şi n'ai de loc dreptate. .. 

Imi trebuie dovezi... — Obrazul ei, 

Era 'ca al Dianei de curat, a 

Şi-acuma-i negru şi mânjit cum. este-al meu... 

Să trec prin. ştreang, otravă sau pumnale, | 

Prin limbi de foc, sau smoală care 'năbuşe, 

Şi nu mă las! — Dovezi, dovezi, dovezi! . 
„
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IAGO | 

Văa bine că te mistuic-o văpaie. .. 

De-ai şti ce rău îmi pare c'am aprins- -0Î.:. 

— Ai vrea dovezi... 

- OTHELLO 

— Aş vrea... Chiar vreau dovezi! 

"IAGO ! 

Chiar vrei. ..chiar vrei... Şi ce. dovezi de pildă? 
Să fim chiar martori, să căscăm chiar gura?l.. 

OTHELLO 

Ah trăznetul să cadă peste Cassiol: 

IAGO 

Doar nu vrei să se dea chiar în spectacol... 

La naiba, dacă-i vorba să ajungă 

Să facă: pe nebunii *'n faţa altora, 

Să facă tot ce fac sub ochii tăil... 

“Doar nu sunt ţapi nerușinaţi, maimuțe, | a 

Sau lupi întărâtaţi, — și nici beţi turtă! N 
Și totuşi spun că s'ar putea ivi. 

- Anume "'mprejurări, anume semne... 

Şi-atunci, adus la ușa adevărului, 

Uşor și tu te vei putea convinge... 

OTHELLO 
Să-mi dai dovada vie că mă 'nşeală.
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» TAGO 

Aşa însăreinări nu prea mă'ncântă. . . 

Dar fie... Fiindcă n'am avut de lucru. - .. 

intrat în horă, trebue să joc: 

_Dormeam — odată — alăturea. de Cassio... 

O groaznică durere de gingii, o 

Imi luase somn și tot. . 

Sunt oamnei slâbi de înger care. *n somn, 

Iși dau pe îață gândul. „.„ — ăsta-i Cassio! 

Şi numai ce-l aud: «Ah Desdemona!... 

Fereşte-te, iubito, să ne-ascundem!» 

Și mâna mi-o strângea şi răsucea, 

Oitând: « odorul meu >... şi sărutându-mă, 

Să-mi soarbă parcă mierea de pe buze |: . 

Trecea apoi piciorul peste-al meu, 

Și iar olita, şi iar mă săruta, 

Strigând: «Ah; cum poţi sta lângă un Mur» 

- OTHELLO 

Ce .grozăvie, vai ce srozăvie ! 
pi 

IAGO Ii 

In vis, îţi spun! Era numai în vis!... 

OTHELLO | 

_ Inseamnă că'a fost ceva "'nainte: 

O fi el vis, da-i limpede ca ziua. . 

IAGO 

Şi vine să se-adauge la altele, 

O leacă mai nesigure... E -
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OTHELLO. i 
— O sfâşiil... -- 

- IAGO! 
Dar fii cu minte. N? am. văzut nimica |. .. 
S'a dat... ori încă nu... Știu eu?... — Ia spune-mi, 

“Au 'n'ai văzut la dânsa o batistă? - 
Avea pe margini nişte razi, căpșini.. ... 

OTHELLO - . | 

Batista” mea |. a. Chiar, dela mine-o are | 

IAGO A 
Habar naveam!. ..— Dar cu aşa batistă, 
Sunt sigur, am văzut chiar. azi pe Casio, 
— Ștergându-și barba... 

OTHELLO a 
o —Cu batista mea? a: 

IAGO | o 
Cu ca!... — sau una chiar la fel cu cal... 
I-acelaş lucru... şi-i un lucru ?n plus... 

OTHELLO 

'Tâlharul, zece mii de vieți să aibe, 
De mine tot nu scapă!... | 
Acum m'am luminat. — De azi încolo, 

Cinstite ago, cruce-am- pus iubirei! 

La naiba-acum cu. toate! , 

— Ridică-te din neguri, răzbunare,
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Coroană, tron al inimei: Iubire, 

Predă-te urei negre şi haine!: 
Te umflă, piept, de: tot veninu. *n tine, - 

Turnat de limbi grozave de aspidă! : 

AGO. 

Dar ai puţin răbdare. . .. 

OTHELLO: E . 

NI . — Sânge! Sângel... 

AGO 
Răbdare, ai răbdare, o să treacă.» . a 

OTHELLO 7 | 
Să-mi treacă? Nu! “Ca Pontul- Euxin, 

Ce nu cunoaște — o clipă de reflux, 

Ci apele şi gheţurile-și mână, . . >. | 

Mereu “spre Helespont şi Propontida,: 

Aşa în mine patimi sângeroase 

In urmă lasă tot ce-a fost iubire, : : 

Și fără: să se uite înapoi, 
Năvală dau la țărmul râzbunărei, . | a: 

In ea să se înnecel... (îngenuche, jură) 

„i — Cer de marmură, 

La tine. în genunchi cu vin cu vorba, 

Pe veci legat de tine cu o vorbă |... 

IAGO” a 
Rămâi aşa... (îngenuche) Fiţi martore; voi stele, 

Ce magic pâlpâiţi” de-asupra noastră, 

MI
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- Şi voi de pretutindeni elemente, 

Fiţi martore că Iago-şi pune astăzi: 

Pricepere, și inimă, şi braţ, : 
In slujba crunt lovitului Othello. . .. 
— O vorbă, şi sunt gata să-l răzbun, 
De-ar fi să curgă sânge dintr'o vorbăl... (se ridică) - 

OTHELLO | 

Primeşte 'ntreaga mea recunoştiinţă. 
- Dar tu să ştii că vorba mea e vorbă! 
Te pun din clipa asta la *ncercare: 

De Cassio să aflu în trei zile: 

Că nu mai e! 

IA GO . - 
„—Că nu mai e pelume! . + 

Bun! gata! — Insă ea, să mai trăiască... 

OTHELLO 

O bestie ca ea? — O desmăţată?, 
Tu vii cu minel — Sst!... mă due să caut 
Ceva mai 'potrivit pentru un demon 
Aşa de 'ncântător!... De astăzi, Iago, 
Eşti tu locotenentul meu... 

IA GO (cu onctuoasă reverență) RA 

— Pe: viaţă ! (ies) 

(3. 4.) IN PAȚA CASTELULUI - Să 
Intră Desdemona, Emilia şi Clown
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DESDEMONA - 

Nu ştii, nebune, unde stă locotenent Cassio? 

CLOWN 

Nicăeri. | 

DESDEMONA 
Cum asta? 

CLOWN 
Un soldat nu stă pe loc! Inaintează! 

_DESDEMONA | 
"Ei taci. Spune, unde locuieşte ?:- 

CLOWN. ..- Si 

A spune unde locuieşte e a spune o minciună. 

_DESDEMONA 

De ce? E 

- CLOWN - 

Fiindcă nu ştiu. Şi a spune ce nu ştii, nu-i a spune o 

minciună? 

DESDEMONA 

Dar nu poţi afla? 

_CLOWN 

Întreabă şi vei afla, bate şi ţi se va deschidel



Ma. - OTHELLO . 

DESDEMONA : SE : 
Du-te şi-l caută. Adu aci, Spune-i că am rugat 

pe domnul General, şi merge bine. : 

CLOWN 
Aşa mai merge | — Atunci merg i eu ! (pleacă) 

DESDEMONA A | 
Dar, cum să-mi pierd, Emilia, batista? ”” 

* EMILIA 
Păcat, . 

DESDEMONA | 

| — Mai bine punga mi-o pierdeam 1“ 
..— Pungi, pungi întregi. de aur! — Am noroc! 

Că Mâurul meu drag e om cu cap, 7 
„Că cine “Ştie ce păreri îşi mai făcea. . | 

EMILIA | 
Adică... nu-i gelos? 

DESDEMONA 
*-— Gelos, Othello? 

Pe semne- -o fi la 'ci un soare care 
Le ia din sânge nebunia asta. 

EMILIA 
A, uite vine! | 

DESDEMONA 
. — Nu-l las: până ce 

Pe Cassio aci nu mi-l adute...
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Intră Otello 

Iubite, cum. mai merge? 

OTHELLO - - 
(aparte) — Bine, scumpo. 

— Ce mare prefăcută!... — Ce mai face, | 

Frumoasa Desdemona? 

7 DESDEMONA 

” | — Mulţumesc. .. 

"OTHELLO . 
- Dă-mi mâna (i-o dă) — Ai o mână cam fierbinte! 

DESDEMONA 
.E mâna mea... O mână caldă, tânără... 

OTHELLO - 

Dar care-arată-o inimă uşoară. 
3] darnică. . „ Da, da, o mână caldă. 

Imi spune parcă să te „ţin sub cheie, 

- In post şi rugăciuni. . .: mătănii... chinuri... 

— Asudă cald în ea un drăcuşor 

Ce dă din coarne... Da, i-0 mână bună, 

Și sinceră. 

„ DESDEMONA 

— Se poate. . „E chiar mâna 

Cu care. nu de mult ţi-am dat o inimă. - 

g*
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'* OTHELLO 

O inimă dedea în dar o mână, 
Pe vremuri. :. — astăzi mâna dă o inimă. 
Heraldica e alta. 

DESDEMONA 

— Nu Ştiu cum e. 
Dar ştiu că mi-ai promis ceva, Othello. . 

OTHELLO 

Anume ce, copilă? 

DESDEMONA 

, — Am trimis, - -- 
Să vie-aicea Cassio... 

OTHELLO 
. 

—' Mă doare. 
Mă doare capul ăsta blestemat. . 
— Dă-mi rogu-te, batista... 

DESDEMONA (dându-i) 

| — Da, iubite. 

OTHELLO.;. | 
A nu, batista dată, ştii, de mine... 

DESDEMONA 

Aceia nu-i la mine... 

OTHELLO 

— Nu?
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DESDEMONA 

— De ce? 

OTEHELLO 

„Păcat. —.O dase mamei 0 ţigancă, 

Un fel de ghicitoare cu ghiocul... 
""S'o aibe ca s'o ţie credincioasă, 

Şi credincios să-l ţie şi pe tata. 

Iar dacă dimpotrivă o va pierde, 

Sau da cuiva, să n'o mai vadă "n ochi, 

Şi tata. după altele s'alerge!, 

* Pe patul morţei ea mi-a dat-o mic, 

Ca dac'ar fi vreodată să mă "'nsor, 

S'o dau alesei mele. — Şi ţi-am dat-o! 
Ba încă ţi-am atras și luarea-aminte: 

«Păstreaz-o ca pe ochii tăi din cap. 

Căci altiel vai de tine şi de mine... 

| DE SDEMONA 

„Aşa să fie? 

OTHELLO | 

” — Cum să fie altfel? 

— E *'n firul cei ţesută o magic... | 

O mamăa pădurei, ce văzuse i 

Rotind luceferi timp de două veacuri, 

Cu vrăji amestecate. o urzise, 

Punând. “blesteii” în. viermii de mătase, 

Stropind-o apoi cu ! boiaua 'stoarsă 

Din inimi de fecioară, ca la urmă, 

S'o scalde în leşie de mumie.
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DESDEMONA' 

. Vai Doamne sfinte. . 

OTHELLO în 
| — Vezi, păstreaz-o bine... 

DESDEMONA | 
„Atunci mai bine hu mi-o mai dedeai... 

| OTHELLO 
"De: ce? 

DESDEMONA 

| — Aşa ciudat te uiţi, Othello. 

OTHELLO - | - 
Ai dat-o, ai pierdut-o, n'o mai ai? 

DESDEMONA 
„ Ne aibe ceru ?n pază.. 

OTHELLO. E 

— 1 tot ce-mi spui? 

DESDEMONA | DR 

Pierdută? Nu... — Și ce dacă ar fi?... 

OTHELLO - | 
“Cum «ce dacă ar fi? 

„ DESDEMONA | 
— Dar nu-i pierdută.
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" OTHELLO - 
Să văd atuncea. Ad'o. 

_ DESDEMONA . N 
| — Ţi-o aduc. | 

Dar nu acum... “Vrei numai să mă faci..: 
Să uit de bietul Cassio...— Să-l chem?..:; 

"OTHELLO: | 
Incep să-mi fac păreri. ... Mi-aduci batista? 

DESDEMONA | 

Iţi spun, nu mai găseşti. un om.ca el.. 

OTHELLO 

Batista ! 

a DESDEMONA 
i — Nu mai spui nimic de Cassio? 

OTHELLO .?. 
Batista! 

" TIAGO - | 
|  —E un om ce şi-a legat, 

„De tine visul lui de-o viață "ntreagă, 

A fost cu tine în război. . 

N OTHELLO' | | 

— Batista!
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" DESDEMONA: 
“Puţină milă... 

OTHELLO | | 
„— Piei din calea mea (iese) 

EMILIA | 
„Și omul ăsta nu-i gelos? 

-DESDEMONA 

— Dar ce-are? 
O fi batista asta fermecată... 
Imi pare-aşa de rău că am pierdut-o... 

EMILIA | 

Aşa-s bărbaţii... Ţin şi ci un an, 
Sau doi... Se 'ndoapă cât au gust de noi... 
Și-odată săturaţi— ne dau cu tifla!... 
— A, uite vine Cassio cu Iago. 

E - Tntră Cassio şi Iago 

IAGO | 
Alt chip să ştii că nu-i, “Acaţă-te, 
De ea! Scăparea.,. (o vede) Uite-o! 

DESDEMONA 

a — Ce mai nou, 
Prea bunul nostru Cassio? 

* CASSIO 

— Nimica.., 
Decât doar păsul meu cel vechi, Domniţă. -
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_La tine e nădejdea, numai tu, 

Din Cassio poţi face iar un Cassio, 
Poţi face locul să-mi găsesc în inima, 
In care am crezut o vieaţă 'ntreagă. 

Dar trebuie zorit... Dacă greşala, - .  .« 
E-aşa de mare, vai, că nici isprăvile, 

De eri, cum nici durerile de-acuma, 

Și nici un viitor întreg, — nimica 

In stare nu mai e să mă răscumpere,. 

Să-mi spuie cel puţin, ca 'mprumutând 
O mască resemnată, să m'arunc 

Din nou în viaţă, ?n voia întâmplărei. 

" DESDEMONA 
Dar nu-i momentul cel mai potrivit... 

Bărbatul meu e alt bărbat... E ?n toane... 
— De ncrecunoscut!... Nu l-am slăbit, 

Iţi spun, o clipăl... Mi-am atras şi neplăceri.,. 
„Mai trebuie răbdare... Fac ce poț... 
— Mai mult decât aş face pentru mine... 

IAGO 

E tare supărat ? 

EMILIA 

— Mai adineaurea, 

Plecă tunând şi fulgerând... 

AGO 
— Ei, mie-mi spui? | 

"Dar nu-l ştiu eu pe Othello cum în luptă
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"Urla când i-asvârlea un tun în aer, 

„. Soldaţii, şi-i smulgea ca: prin făcut | 7 
“Un om delângă el?... Să nu ştiu eu 

„„ Cum tună el şi fulgeră?. ...— Semn rău... 
Mă due.să-l văd... să ştii că nu-ia bună... 

_ DESDEMONA N 
Te. rog. dă fuga.. „ (iese: Iago). — Poate-o veste rea, | 
De-acasă... un coniplot poate în Cypru 

„IL tulbură așa... In clipe grele, 
Iţi vine să te legi de orice: lucru, 
Din ciudă şi necaz par'că pe viaţă... 
“Căci nu te doare uneori un deget - 
Şi simţi dureri din tălpi şi până 'n creştet? - 

„Doar nu.e omul înger, ca să fie. 
O viață 'ntreagă bun ca *n: noaptea: nunţei... 

Ah, ce nesăbuită- -am fost, Emilia: 

Am vrut să-i fac o vină, cu fiind martorul, 
Și martoru-a minţit... 

EMILIA 

— Dă doamne, 
Să fie numai trebi de stat la mijloc, 
Și nu vreo cășunare de bărbat... 

DESDEMONA , 

Ei cum aşa?.De ce să-i căşuneze? 

EMILIA 

Dar nu ştii, Doamnă, « cum sunt azi bărbaţii ? 
Și apoi gelozia-i gelozie. .
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Un monstru care naşte din el însuşi, a 
Făcut cu sine însuşi... a 

DESDEMONA 
— Ţine Doamne, 

Pe monstru-atunci departe de Othello.. 

EMILIA | Și 

Amin, amin. i | 

DESDEMONA oC. 
— Dar să mă duc să-l caut. 

Tu Cassio, mai plimbă-te pe-aicea. 
In orice toane-ar fi, cu. nu-l slăbesc... 

CASSIO . | | | 

Ii mulurnesc din inimă, „ Dorniţă (ies Desdemona şi 

, „Prilia) 

Intră Bianca - 

BIANCA 

Aci erai, iubite? 

CASSIO | 

— Cum se face, . 

- Că eşti pe-aici, frumoasa mea Bianca? 

Iţi jur c'aveam de gând 'să vin latine. 

BIANCA 
Și eu veneam la tine, scumpe Cassio. 
De-atâta timp să nu. vii pe la minc!, 

Pa
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Sunt, uite, şapte zile şi mai bine... 
De opt ori câte douăzeci şi patru... 

„Şi ştii că timpul trece mai înceţ. 
Atuncea când iubeşti... 

CASSIO 

Na — Mă iartă, dragă... 
Am fost tot timpul foarte necăjit. .. 
Dar n'avea nicio grije, mă Trăscumpăr.., : 

, (dându-i batista Desdemonei) (i-o flutură) 
— Eşti bună tu să-mi copiezi modelul? 

7 > BIANCA | 
De unde ai batista asta, Cassio? 
Aha pricep, o nouă prietenie! 
Acum văd eu de ce-ai lipsit atâta... 

— Mă supăr, — ăsta-mi eşti? : 

CASSIO 

— Bianca dragă, 
Aruncă-ţi: bănuielile la câini |, 
Poftim acum! Atât mai trebuia | 
O prietenă!... De asta-mi arde miel... 

BIANCA 

Atunci de unde-i? 

CASSIO 

— Jur că nici nu ştiu. 
Am dat de ea la mine în odae...
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Şi cum îmi place, până-i aflu urma, 

Aş vrea să-i iau modelul... Ia-o, rogu-te, 
— Şi lasă-mă o clipă... 

BIANCA | 
— Dar de ce? 

-CASSIO - 

Aştept aci să treacă generalul. 
Şi nu e, cred, cuminte să mă vadă 

Acuma cu-o femeie. . 

“BIANCA | 
-  — Cum se poate?,., 

CASSIO 

Tu ştii cât te iubesc... 

BIANCA | 

o — Atâta rău! 
“Dar hai cu mine câţiva paşi măcar... 

Şi vino noaptea asta mai de vreme... 

CASSIO 
L'aștept aci... să nu mă depărtez. .. (face paşi cu ea) 

Dar dacă-ţi spun că vin apoi la tinel... 

„BIANCA | 
Ei bine atunci. „.„ Mă plec împrejurărilor. (ies)





_ (4.1.) CYPRU. IN FAȚA CASTELULUI - 

Intră Othello şi Iago. | 

IAGO' | 
Nu, nu, mergi prea. departe... 

OTHELLO „. 
. — Cum departe? 

"IAGO 
"Un mic sărut în taină,,.. 

“ OTHELLO | o 
| — Tot sărut el / 

_IAGO 
A stat şi ca o oră, două, goală, 

In pat.:.cu cl... —dar fără niciun gând... 

> OTHELLO! . 
“Cum «goală n pat, dar fără niciun gând 92... :" 
Adică tragi pe sfoară pe Satan?
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Te dai pe mâna diavolului, însă, 
Cu ochii galeşi cerului faci curte. ..? 

IAGO 

Nu, nu... dac'au făcut numai atâta, 
E-o vină ce se iartă. Tot aşa, 
Când dau soției mele o batistă... 

OTHELLO 

Ei dal 

" IAGO 

— Înseamnă că batista e a ci... Și-i liberă atunci so dea cui vrea... 

OTHELLO 
Atuncea și virtutea e a ci, 
Și-i liberă s*o dea cui vrea.. . 

IAGO 

— Virtutea, 
I-o fiinţă nevăzută... — E, sau nu e! 
Batista însă... i 

OTHELLO 
, — Adevărat, uitasem! 
Batista 1... Gânduri negre-mi.dau târcoale 
Cum corbii dau când bântuie o molimă... 
— Spuneai deci că batista e la el..: 

IAGO 
Și dacă e?



ACTUL IV “129 

” OTHELLO | 
— E'rău, e foarte rău. 

IAGO 

-Şi dac'aș spune cam văzut, — ori auzit, 

Căci sunt pe lume secături care se ţin 

De capul unci doamne, sau profită 

De-o mică slăbiciune —a ei, ca apoi, 

Să nu-şi mai ţie gura... 

OTHELLO 

*  —A spus ceva? 

IAGO 

Dar ce n'a spus! Da 'ntreabă-l, că se leapădă ! 

| OTHELLO 
De pildă... | 

„ IAGO i 

— Ca făcut ba una, alta... - 

OTHELLO 
Ce, ce? 

IAGO “ 
| — Că sa culcat... 

OTHELLO | 

| — Cu Desdemona? 

i - , a i : 9
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IAGO.. » ap | 
Cu ca... la ea... şi câte şi mai câte... _ 

OTHELLO | , 
Cu ca? Că s'a culeat în pat cu ea? a „A te culea în pate... .Nu, nu... Ce. murdărie]... Batista... Auzi să spună... Batista... Nu, nul... 0 “vorbă numai :să scoată, şi'n ştreang cu el! Sau în ştreang întâi, şi apoi să mai scoată o vorbă]... Ha! — Te-apucă nebuniile ! Omul nu şi-ar face atâtea gânduri din senin..: Nar fi nimic o vorbă, două... Piuil... Nas. ... drechi... buze... Să spună-auzi- aşa ceva,., Batista 1:.. — Doamne Dumnezeule (cade leșinat) 

IAGO | 
Lucrează, leac, lucrează înainte... , 
Aşa se prind credulii şi oiţele.., . | | — Dar, drag stăpâne, ce-i... Dar cum se poate? Stăpâne drag... (întră Cassio) — Ah Cassio, închipuie-ţi... . 

CASSIO 
Dar ce e?. : 

IAGO | . 
„— Un atac de — epilepsie... Al doilea de eri şi până astăzi. 

CA SSIO 

Dar îreacă-i tâmplele. 

A
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- IAGO 

Ă — Nu, nul... De ce? 
Eu las să-şi facă cursul letargia|.. 

Ori vrei să facă şi clăbuci la gură, 

—' Să facă pe nebunul1?... — Uite, mişcă | 

Hai, du-te acuma... Lasă-mă cu el.. 
Că-şi vine el în fire... Cum sunt liber, | 

Te chem să-ţi spun ceva: ce te priveşte. (iese Cassio) 

— Mai bine, generale?.. — Vai, puteai 

Si spargi şi capul. + 

„OTHELLO. Ş 
| „— Râzi de mine, Iago... 

TAGO Sa 
“Să râd? Se poate?... Nu... Dar fii bărbat... 

"OTHELLO sv. 
Un om încornorat i-un monstru | — Bestie | 

.. 
. 

-1AG0 . 

| Atuncea “multe bestii sunt pe , Iamc, , 

Și mii şi mii de monștrii onorabili. . 

- OTHELLO 

Și cum?” A spus. chiar cl? 

„IAGO | 

— Dar fii bărbat. 

“Gândeşte-te că; mulţi din cei ce poartă 

-“O barbă şi un jug, mai pot să poarte . 

7
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Și altceva pe frunte... Milioane, 
Din noi, dormim în albe aşternuturi, 
Ce poate nu sunt numai ale! noastre... 

„Tu cel puţin ai fost mai norocos... 
Căci nu-i mai mare blestem şi batjocură 
Decât să dormi de gât cu-o desfrânată, 
S'o strângi la sân şi tu habar să n'ai,... 

- Tu însă ai norocul chiar s*o ştii... 
— Și-atuncea ştii şi ce e de făcut... 

OTHELLO 
Eşti om cu' cap. Aşa el 

"IAGO | | . 
— Stai deoparte, 

Și trage cu ureghea... Adineaurea, 
„Când tu aveai atacul — slăbiciune, 
Mă iartă, nu prea vrednică de tine — 
Trecu pe-aicea Cassio... i-am spus, 
Că-i numai un leşin... I-am spus să plece, . 
Și ?n câteva minute să se "ntoarcă, 
Având ceva cu el... — Te vâră-aicea, 
Să vezi şi tu cu ce dispreţ vorbeşte, 
Ce mutre face, cum se fandoseşte.. . | 
Căci vreau să-l fac din nou să povestească 
Ştii... cum şi ce fel... cât de des... şi unde... 
Și cam pe când mai are-o întâlnire... 
Tu stai numai şi-ascultă. ... — Dar, la. naiba, 
Fii “tare, că eşti om în toată firea!..,
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OTHELLO 

Fii sigur, dragul meu, cam: să fiu tare. 
— Dar şi când mi-or veni odată dracii. 

* 

IAGO | - _ 

Fi bine, ai dreptate... Dar așteaptă, 

_Că vine vremea.... Bun, acum retrage-te... (Othello 

se retrage şi ascunde) 

Pe Cassio-l întreb despre Bianca, Da 

- O biată vânzătoare de plăceri... . 

E moaită după Cassio, — căci asta 

E soarta-acestor mici nenorocite: 

“Să "nşele, .ca să fie înşelate. . 

Când el de ea aude, izbucneşte . 

In hohote de râs... — Dar uite, vinel 

Pe Reintră Cassio - | 

Othello o să ia surâsul.lui, . 

Și glumele, şi vorbele, deandoaselea. . 

_Şi astfel o să-şi iasă din sărite... 

— Ei ce mai nou, locotenente Cassio? 

CASSI0O 

Prost, dragul meu, — cu-atât mai prost ei cu cât 

Imi dai un nume mort de mult în mine. 
ţ 

- 

AGO (încet) | 

„.Dă-i zor cu Desdemona ! Ea ta scapi 

_— Bianca... dâăc'ar fi *n puterea ci. 

Ah ce n'ar face cal. 

; 3
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Sasar | 
— Sărmani ustă, 

OTHELLO + 

„A şi 'mceputi... 

IAGO i 
o — Ii pică mucul după tine. 

„CASSIO 
O biată gâsculiță... Da, îi pică... 

OTHELLO. 
Mai râde şi de ca... Dar recunoaşte . .. 

"IAGO 7 
„Ascultă tu... 

OTHELLO 
— trage-acuni de limbă. — Hai, hai dă-i drumul. . - — Bravo, bravo Iago. 

IAGO 

Dar. ştii că umblă zvonul. că o iei, 
Aşa să fie? 

CA SSIO.. 
- 

— Ha, ha-ha 

OTHELLO 

— _ "Triumafă | 
Frumos triumf, Romane, .
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„CASSIO | nt 
— Cum adică? 

„Săiau pe o stricată ca aia? Frumoasă idee ai de mine! 

i Nu mă crede, te ! ros, aşa de prost. . „ Ha, ha, hal 

„OTHELLO! | 

- Mai bine râde cine râde la sfârşit. . 

IAGO 

Pe ce-am mai scump, aşa am auzit. 

CASSIO DEI 

Ei nu. mai spunel... E E Sa 

-1AGO , 

_Să mă ia naiba dacă mint. 

a “ a 

„OTHELLO. 
Bun, asta-i una la mână. . 

CASSIO Aa 

Să ştii: că zvonul l-a răspândit chiar maimuța. In 

| dragostea şi nerozia ci» o îi 'nceput să-şi facă păreri.. 

“OTHELLO 

* Iago îmi face semn. Acum i-a acuma! 

CASSIO. | 

A, fost aci mai. adineaurea. Se ţine scai după 1 mine. 

Stam. mai: alaltăeri de vorbă c'un Veneţian, când hop! 

cu nebuna, îmi sare de gât! |
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OTHELLO | | | 
Strigând « scumpul meu Cassio »| Căci ce altceva... 

CASSIO 

Se agaţă, se freacă de mine, se miorlăie, se *ndeasă, 
trage de minel... Ha, ha, hal 

OTHELLO ... | | 
Să vezi că l-a tras după ca în odaie... Nenoroci- tule, văd hoitul tău de pe acum, dar nu şi cânii la care-am să-l] arunc... o 

CA SSIO 

Nu ştiu cum să mă scap de ea. 

IAGO.. | 
Drace, uite-o că “vine. . A 

Cass o: 
Căţea, nu altceva... Numai că parfumată... 

Intră Bianca. 
Dar ce te ţii aşa după mine? . 

BIANCA 

Naiba să te ia de afurisit! Ce vrei'să spui tu cu ba- 
tista pe care mi-ai dat-o? Și eu, proasta de mine, so iau.:Să-i copiez modelul, auzi! Nu şi nu, c'ai găsit-o în odaie. Că nici habar n'ai cine ţi-a dat-o! Cânde dela cine ştie ce desmăţatăl Ia-o băiatule și dă-o înapoi ibov- nicei ! (i aruncă batista) De oriunde ai avea-o, nu cppiez din ea un pătrăţel!
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CA SSIO. i 

Dar “ce-ţi vine, -dragă Bianca, ce-i cu tine? 

. OTHELLO 

Drace, să știi că-i batista mea! 

BIANCA 

“Jar dacă vrei să vii la masă diseară, bine, dacă, nu 

vino când ţi-oi spune eu! (iese) 

IAGO a / 

Du-te: după ea, du-te după ea. 
. 

* . 

4 

„CASSIO | 

Să mă duc, ce să-i fac. Altfel nu-i mai tace gura | 

| "TAGO 

lei masa la ea? 

4 CASSIO 
Cam aşa e vorba... 

7 

IAGO 

' Bun, poate vin : să te văd-acolo. Am să-ţi vorbesc. 

"CASSIO 

Vino, cum să nul 

AGO - 

S'a făcut. Du-te, acum. (iese Cassio)
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OTHELLO 

(înaintând) Iago, ce moarte crezi că e mai bună peniru el? 

IAGO | 

Ai văzut ncruşinare? | 

, OTHELLO 

Ah, Iago 

IAGO 

Dar ce zici de batistă? 

- OTHELLO 

"Batista mea, Iago. 

IAGO 

Cum mă vezi, cum te văă, Dar ce caz trebuie să 
facă el de -gâsca asta de “Desdemona, ca ea să i-0 dea 
lui, şi el stricatei ! . 

OTHELLO E a 
Il schingiui nouă ani de zile * “n şir Dar ce femeie, 

Doamne, ce femeie! * 

IAGO. . i E 
Să nu ne mai gândim. 

OTHELLO 
Piară din ochii mei, dracii s'o ia chiar noaptea asta | 

S'a terminat cu cal Nu, nu, inimă acum mi s'a *m-= 
pietrit. Dacă dau în ca, numai mâna mă mai doare,
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„Doamne, și ce : mironosită! - — Asta înşală din pat ş şi-un 

împărat |!:. 

IAGO | 

Potoleşte-te, “nu te mai'recunosc... 

OTHELLO OO 7 
" Naiba s'o.ia. Spun numai cine mi-e | Doamne, şi-ce 

luckătură ! Ce minte iscusită ! Câtă artă! Ce mai mu- . 

zicantă ! Cu glasul ei -duce de nas şi-un urs înfuriat. . 

“IAGO, 
Cu atât -mai rău pentru ea.. 

OTHELLO 

De-o mie, de un milon de ori mai răul Şi ce fire blândă! 

| IAGO | 

Chiar prea blândă... 

OTHELLO 

Nu, nu, e Jimpede ca ziua. ..,— Şi ce păcat, Iago, 

ce păcat că e aşa. - | | 

IAGO .* Sa ” 

| Dacă mai ţi-e şi milă de ca, dă-i iscălitură la mână, 

dă-i certificat de bună purtare... Fiindcă dacă pe tine 

nu te doare, pe cine naiba să doară? A. 

OTHELLO 

O tai în bucăţi! Să-mi puie mie coarne?



140 OTHELLO 

IAGO i 
Mare murdărie când te gândești | 7 

OTHELLO | 
Cu'n ofiţer al meu! 

IAGO i RR 
Mai mare murdărie | 

OTHELLO. 
Iago, fă rost de otravă. Chiar noaptea asta... N'am 

„să-i mai fac nicio dojană, că numâi să o văd, şi iar 
mi 'ntoarce capul! Chiar noaptea asta, Iago | 

N 

IAGO 

Otravă? Ce-i aia otravă?. . .* Strânge-o Domnule, 
de gât! In pat! In patul pe care ți ka pângărit. . 

OTHELLO | 
Că bine spui. E şi mai drept... 

- IAGO 
„Cât despre Cassio, las” pe mine. — Mai multe, după. 

„ miezul nopţei... (o trompetă afară) 
i ? 

OTHELLO | 

Bună idee! — Dar ce trompetă mai e şi asta? 

+ IAGO 

Vio ştire din Veneţia... — E Lodovico, 
Venit din partea Dogelui. E cu soția. 

Intră Lodovico, Desdemona, suită
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LODOVICO 

Salut viteze, mare general. 

OTHELLO | 
Din inimă, al tău... 

LODOVICO | DI 
— Senatu 'ntreg, 

Cu Dogele, prin mine te salută. (ii dă o eroare) 

OTHELLO 

-Sărut dovada asta a lor de dragoste. . . (deschide şi citește) 

DESDEMONA 

Şi ce mai nou, iubitul nostru văr? 

__ TAGO | | 

Din inimă îţi spun bine-ai sosit. 

LODOVICO 

_Tţi foarte mulțumesc. Ce face Cassio? 

IAGO 

Trăieşte. 
| | 

_DESDEMONA a 

— S'a ivit între Othello 

Şi Cassio, 0 mică ne'nţelegere... a 

Impacă-i tu. 

| OTHELLO 
— De asta fii tu sigură...



142 OTHELLO 

„DESDEMONA RR aa 
Ai spus ceva? e 

OTHELLO 

(citind) « Și nu cumva să. nă faci, 
Aşa cum te rugăm.. UA 

-LoD OVICO (Desdemonei) 

* — Citea scrisoarea, 
Atât tot. — I-o mică ne'nţelegere?. . 

DESDEMONA 

Pe care cât aş da so *nlăturăm ! 
Căci tare „mi-este drag Sărmanul Cassio. „3 

OTHELLO 

Ah mii de dracil - 

" DESDEMONA |. 
— Aud? 

OTHELLO |. | | 
„— Ce fată bunăl... 

DESDEMONA 
De ce-o fi supărat?... 

. LODOVICO 

— O fi scrisoarea... 
II | cheamă mi se pare la peneția 
Iar Cassio-i lăsat „guvernator. . 

X
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„_. DESDEMONA . 
Ce ine mi-ar părea | — Adevărat? 

OTHELLO. 
Ei nu mai spune. 

DESDEMONA | 
| | — Aud? 

OTHELLO - 
ai căpiat? 

DESDEMONA. - 
„Ce-i scumpul meu?... 

| OTHELLO 
— Ah, drac  impeliati (o loveşte) 

DESDEMONA . 
Dar dragul meu Othello! | 

LODOVICO. E 

| 5 — Generale, “i 

Să jur şi nu miar crede în Veneţia. . 

Se poate? - Haide, mângâi-o, că plânge. 

“OTHELLO + 

„Să lângă-atunci! Dac'e ar putea pământul, 

_ Cu lacrima femeei să” rodească, - 

„Pe lume-ar creşte numai crocodili | 

. —Să piei din ochii meil . 

„
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DESDEMONA 
„2 — Dacă ţi-i supără... 

Prezenţa mea... (Se retrage) 

LODOVICO 
| — Vezi ce soţie-ascultătoare? 

— Hai cheam-o, generale, înapoi. 

OTHELLO 

_ Madam! 

DESDEMONA 
— Stăpâne? 

| | 
OTHELLO (ui Lodovico). 

—4i ceva cu ca? 

LODOVICO RE IU 
Eu nu... 

- OTHELLO | 
_— Atunci de ce să se întoarcă ?. . 

Ori fiindcă ştie pe-alţii să-i întoarcă ? 
— Și mai ales să plângă... da, să miorlăie. 
Ca ori şi ce femeie-ascultătoare. .. 5 
Aşa de-ascultătoare. . + (Desdemonei) Nu mai plângi? 
Dă-i drumul, hai. . ai Lodovico) In ce privește ordinul... 

7 (Desdemonei) 
— Ah lacrime vopsite cu boial:. 

” (ui Lodovico) | 
Mă cheamă la Veneţia... (Desdemonei) Hai pleacă | 

a
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, i m : 

Te chem eu când. o fi. (lui Lodovico). Iubite domn, 

Mandatul este clar... Mă ?ntorc în ţară... 
(Desdemonei) 

— Hai, pleac” odată | (Desdemona pleacă) Și rămâne Cassio, 

| (ui Lodovico) 

Cinezi cu noi... Bine-ai sosit la Cypru... 
— La naiba cu maimuţele şi ţapii! (iese) 

LODOVICO - 

E ăsta minunatul nostru. Maur? : 

Pe-al Gării suflet larg jura Senatul? | 

Stăpân pe toţi, stăpân pe sine însuşi? ! 

Şi 'n zaua cărui nicio slăbiciune, '— i / 

Şi nicio întâmplare nu putea 

Să facă vreo 'spărtură cât de mică?.,. 

IAGO | 

E-atâta de schimbat! 

LODOVICO | 

— En toate minţile? 

_IAGO 

E cum îl' vezi... Mi-e oare "'ngăduit 

Să spun cum e şi cum ar fi să fie? 

4 
LODOVICO 

Să dea în Desdemona... S'o 1ovească | 

' - 10 
pi a
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“IAGO. PR ia 
E drept că şi pe mine m'a durut,... 
Dar Doamne, dac'ar fi numai atâta 

* LODOVICO .. : 
. 

$ | Lu 

Cum? are obiceiul? Ori scrisoarea . 
- E-aceea care l-o fi scos din fire?... + 

IAGO CI | 
Știu bine, nu-i frumos din partea mea,.. > Dar câte nu-s de spus,., Observă-l numai, “ŞI singur ai să vezi că nu-i nevoie ! 

"De altă lămurire. T — Urmăreşte-l, 
Și nu-l scăpa din ochi... 

 LODOVICO 

Ce rău îmi pare, 
Să văd un om ca el în halul ăsta... ţese) 

(4.2.) ODAE IN CASTEL 
Intră Othello şi Emilia | 

OTHELLO Sie 
Cum? N'ai văzut nimic? 

EMILIA 

| -— Nici pomeneală. 

"OTHELLO. A 
"Nici auzit? Doar. i-ai văzut vorbind adesca !. 

1
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EMILIA | 

„Dar făr' să-mi dea nimic de bănuit... - 

_ OTHELLO : 
„Şi doar nu mi-a scăpat nicio, silabă... 
Cum? Nu-şi şopteau vreodată? 

EMA i i 
a — Niciodată, 

7 OTHELLO! 
Și nu i-au spus'să pleci?... 

EMILIA. | A 

- — De ce să plec?... 

OTHELLO ou .. 

De pildă. a. să- î aduci un evantai, 

„Mănuşile, ori masca, ori ceva?.. 

EMILIA a 

“Dar spun că niciodată... 

: OTHELLO. - | Ă 
” „= Hm! Ciudat! 

EMILIA 
că doamna e cuminte, îmi pun capiil! + 

Să crezi altminteri, e o nebunie! Ia 

„Dar nici nu-te gândi. Te-a scos din minţi, ; 

“ Bătu-Par Dumnezeu, vreo secătură |... 

i i A - | E N _z0e 

No
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De nu-i nici ca femeie cum se cade 
Pe lume nu mai sunt femei curate, 
Și totul e-o minciună | N 

OTHELLO 
p 

— Ad'o-aicea. (iese Emilia) 

EMILIA | S 
Ea ştie multe...Da-i şi ea o prefăcută. .. 
Atâta doar c'a mca e mai şireată. .. 
Se "'nchide bine “n ea, se zăvoreştena, 
Iți cade în genunchi, îţi plânge: *n poală... 
Ei, n'am văzut-o cu de-atâtea ori...? 

Intră Desdemona şi Emilia 

A, DESDEMONA 
Othello, m'ai chemat? - 

OTHELLO - 

Da, scum$a mea... 

DESDEMONA 
Aveai ceva?... N 

OTHELLO 

| 4 Priveşte-mă în faţă... 
Priveşte-mă în ochi. : 

DESDEMONA 

— Dar ce mai e? 
”
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OTHELLO (Emiliei) 

Femei de meseria ta, Emilia, - 
Işi lasă amanţii între patru ochi, 

Trag uşa după ci, iar dacă e 

Să intre cineva, tuşesc... — Fă-ţi slujba, 

Fă-ţi slujba — atunci, şi lasă- -ne pacel (iese Emilia) 

DESDEMONA (cade 1 în genunchi) 

Iţi cad Othello în genunchi şi te întreb: 2 

Ce *nseamnă toate astea? Pentru Dumnezeu, 

Cuvântul tău e fulger... Ma , 

Nimic nu” mai pricep.» ” 

OTHELLO 

| — Cine eşti tu? 

DESDEMONA 

Femcia ta, supusă, credincioasă. 

OTHELLO 

Atuncea jură, singură blesteamă-te, 

Ca demonii să nu te ocolească, / 

De mult ce pari aidoma cu îngerii,” 

— De două ori blesteamă-te jurându-te 

Că eşti cinstită! 2 „- 

id DESDEMONA. 

„a p- Marte mi-este Cerul [. 
. 

„ OTHELLO | 

Da, da,-e martor cât de mult mă 'nşeli...
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DESDEMONA | | 
Cu cine, "Doamne? Cum să te înşel? 

„OTHELLO 7 
/ Ah lasă-mă. odată Desdemona... 

DESDEMONA . | 
„Othello, plângi? — Ah. Doamne: Dumnezeule, 
Să fiu de vină eu că plângi, Othello? . 
Tu poate crezi că tatăl meu ce pricina 
Chemărei tale înapoi, acasă... 

-Dâr ce-s de vină eu? — Mai am eu. tată, 
Din” clipa ?n care tâ-am nurhai. pe tinc?.... 

- OTHELLO: A 
La ori ce chin să mă supuie cerul, 
Pe capul meu să plouă umilirile; 
“Să'nnot până la gât în sărăcie, | 
Să-mi văd “în lanţuri pus tot viitorul, 
Și tot aş mai putea găsi în suflet 
O urmă de nădejde şi răbdare... 
Dar vai, să faci din mine o momâe, 
Pe care s'o arate toţi cu degetul! 
"Și poate -şi-asta, -şi asta-aş fi *ndurat-o! 
Dar chiar s'ajung gonit de-aici, din inima 
In care-am strâns comori: peste comori, 
Izvorul dela care-mi beau chiar vicaţa, 
Sau moartea, fiindcă fără el cu "mor, 

"Mor, mor:răpus de sete, 
—De-acolo chiar să fiu gonit, din inima 

N
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| 

Ajunsă iezer stătător în care. 

Broscoii se prăsesc şi se încalecă. .. 

— Intoarce-ţi într'acolo faţa . ta 

“De tânăr heruvim' cu buze roşii, . 

* 

Să” vezi ce Iad în ea se oglindeşte!. 

: DESDEMONA. - . 
Dar tu. Othello. ştii că sunt curată..., 

, "OTHELLO 

“Curată da, ca muştele de vară 

Ce ?n zbor. prin zalhanele se 'mpreună: 

Ah îloare minunată “de pădure, * 

De-al cărei greu parfum te doare capul, 

De ce, de ce te-ai mai născut pe lume? . 

. DESDEMONA. 

-Ce crimă săvârşită-am în neştiră? + 

OTHELLO a - 

Cum? faţa ta, această albă „pagină, 

Să poarte scris cuvântul « desfrânată 2 

Ce 'crimă? — Ah, femeia mea. de stradă, 

Să-i spui pe nume-ar fi să-mi fac obrajii - 

Ca foalele să-mi ardă de rușine, .. 

Până'mi prefac ruşinea în cenuşe... 

Ce crimă? Cerul uite 'ntoarce capul, 

Şi luna *nchide ochii să nu vadă, SE 

Iar „vântul deșucheat ce se sărută 

Cu tot ce-i iese ?n cale, amuţeşte.” 

In înima pâmântului de spaimă... 

“Ce crimă? — Ah femeie desirânată,. .
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„DESDEMONA 
Dar ce-ai cu mine, pentru Dumnezeu ? . Sa 

OTHELLO 

Adică eşti cuminte... 

DESDEMONA 

| — Doamne sfinte | ” Cuminte dacă e femeia care E 5 Curată s'a păstrat, şi neatinsă, 
Bărbatului, atuncea sunt cuminte... . 

OTHELLO 
Și nu stricată?.,. : 

DESDEMONA. - 

— Cum? Ce vorbă-i asta? » 
OTHELLO 

Nu, nu se poate... 

' DESDEMONA 
4 

— Cerule, ai milă. 

OTHELLO | i Mă iartă-atunei,... Te luasem drept stricată, Stricata cea mai mare a Veneţiei, Mai zisă şi soţia lui Othello... 
(ridicând glasul) 
— Iremeie: care-aţii intrarea Iadului
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Cum ţine sfântul Petru cheia Raiului... 
Reintră Emilia. 

— Dă da, chiartu... — Ei, pofta ne-am făcut-o, 

“Poftim şi-un galben pentru osteneală, 
Şi "'ntoarce cheia, nimeni să nu ştie... (iese) 

2 

EMILIA - 

Dar cs tot spune, ce vrea omul ăsta ? 

Domnița mea, te simţi ceva mai bine? 

DESDEMONA 
Mă simt pe altă lume... 

EMILIA | 
a — Ce-i cul? 3 

DESDEMONA . | A 
a / - 

Cu cine?... - 

EMILIA 

— Cu stăpânul. . 

" DEȘDEMONA ” 5 
— Ce stăpân?... 

EMILIA 

Stăpânul "tău, Domniţă... 

DESDEMONA . i 

- — Ce spui tu? 

Stăpân? Eu nu mai am stăpân, Emilia. .
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e ab SR 
Doar lacrimi mai aveam, şi-acuma uite , 
Nici lacrămi nu mai am.... 
Fii bună și aşează - aşternutul - 
Din noaptea nunţii azi pe patul nostru, DI 
Dar nu uita... — - Și cheamă-aci pe Iago. / 

EMILIA. 

Dar ce schimbare, ce întorsătură]. - „ (iese) 
7 I, . 

-DESDEMONA 

Era de, aşteptat: să fic-aşa. .. 
Pe semne am greşit eu cu ceva... 
De vreme ce se poartă-așa cu mine...: 

i | Neintră Emilia şi Iago SD 
- N 

N 
. 

( IAGO 

Doreşti ceva, Domniţă? — Cum mai merge? N 

DESDEMONA.. _ 
Știu eu? Ştiu eu? —— Când Gerţi u un biet: copil, II ici încet, îi iei uşor. .. Aşa „putea 
„Othello şi pe mine să mă certe... 
Sunt oare altceva pe lângă el? .. 

IAGO 

Dar ce-a făcut?. : 

EMILIA. 
— Dar ce nu i-a făcut?... 

S'o facă-auzi — stricată! ! — Ce ruşine! 
.
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“DESDEMONA Da 
Sunt asta eu? . . i Si i i 

“IAGO:, | 
— Anume ce? 

 DESDEMONA - | Do 

Ce-a spus Emilia ca spus” Othello... Ii ” 

EMILIA 
Un derbedeu beat-mort,.aşa ceva  - 

Unei femei de stradă nu spunea! 

_IAGO!- 

„Dar ce-i veni? p 

DESDEMONA | i LI 

„*— Ştiu cu? | * 

IAGO 
o 

„a — Auzi ce vorbă! 
Dar nu mai plânge... — Zi afurisită!... 

EMILIA, 

Atâtea cereri a respins, a rupt-o 

"Cu tatăl ei, cu tot, ca să o facă, 

Auzi, . stricată | Ţi se rupe inima! 

| DESDEMONA. a N 
Ce soartă, ah ce scartă !,.
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IAGO | 
— Blestemată | 

Dar cum i-a năzărit? 

DESDEMONA | 
_ — Aşa deodată]... 

EMILIA | 
Să mor de nu-i la mijloc o canalie| 
I s'a vârât sub picle o secătură, 
Și capul i-a 'mpuiat cu bazaconii, E 
"De dragul vr'unui post, — de n'o fi asta] 

IAGO | 
| De unde până unde? — Ce canalie? 

DESDEMONA 

De-o fi vre unul, Dumnezeu să-] ierte... 

EMILIA 
Ba câinii să-] mănânce, şi holera | 
Stricată-auzi ! — Cu cine, cum şi ce fel? 
Nu, nu, i-a 'ntors vreo secătură capul, 

x „Un tont; un păcătos şi. un netrebnic | 
Ah Doamne, numai scoate-ni-l în față, Și dă-ne 'n mână şi câte-un ciomag, 5 
Să-l batem, până ce rămâne lat| 
Da, da, să-l batem Doamne pân'la sânge! 

IAGO - 
Vorbeşte mai încet... 

,
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EMILIA Si 
- — să-l ia toți dracii! - 

Și fic-odată mintea-ţi. întorsese 

O poamă tot ca asta, când credeai 
Că'e ceva *ntre mine şi Othello... 

IA GO i 

“Hai, nu fii proastă, taci... 5 | i 

_DESDEMONA i 

— Ah spune Iago, 
Cu ce-aş putea să-mi recâştig bărbatul? . - . 
Fii bun, vorbeşte-i.... Pe lumina ochilor, 

Idee: n'am din-ce i-a căşunat... 

"(îngenuche) i - 

— Să nu mă mai tidic-dac' am făcut, E 

Cu gândul, sau cu vorba, sau cu fapta, 

Un singur pas alăturea cu drumul, 
Sau dacă-auzul, ochii mei au fost 

Pe lumea asta-atraşi de vreo ispităl : 
In stradă să m'arunce, îl iubesc, 

Precum.îl voi iubi întotdeauna. 

Cruzimea lui îmi poate lua orice, 

Chiar viaţa-mi poate lua, dar nu iubirea! 

Să-mi spuie... —scârbă mi-e de mine însumi, - 

Când numai mă gândesc la ce mi-a spus... 

“Dar încă să mai fac!... — aș fi nebună! Su 

fr, 

2: TAGO - - 
I-o biată năzărire... Fii pe pace... 
Sânt treburile care-l scot din fire, 

Şi el se năpusteşte-asupra altora... . »
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DESDEMONA. : 
De-ar fi numai atât!... - 

 -1AGO 5. a 

— Mai te "'ndoieşti? 
- | (trompete afară) -- ” pa 

— Auzi? e ora cinei... Te asteaptă A 
La masă... mosafirii au sosit, RR 
Ei lasă, nu mai plânge, o să treacă. . (ies Desdemona:. N 
şi E milia) : . 

, ! Intră Roderigo.. 
— Ei dragă [ioderigo? Sa 

RODERIGO. DI a 
— Nu găsesc, 

Că te porţi cum trebuie cu mine. 
N 

IA GO 

Ba tocmai dimpotrivă! 

RODERIGO | 
Mi te lauzi în fiecare zi cu o lovitură; mă legi la ochi 

cu o nouă nădejde, şi când să pun mâna pe ca, ia-o de 
unde nu-i! M'am săturat. Prost trebuie să mă crezi 
tu, de crezi că mai pot răbda 

IAGO . 
Să-ţi spun, dragă Roderigo. .. 

RODERIGO - 
Ce să-mi:spui? Mi-ai spus câte "n lună și în soare] 

A Li
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- -1AGO i a 
N'ai dreptate, - | Me - N 

_- *"RODERIGO" | a | 
Ba am. Am dat de pe mine. : ultima leţcac. Numai . 

; giuvaerurile date ca să le dai Desdemonei ar fi cucerit 

o vestală ! Mi-ai spus că le-a primit şi mai lăsat să nădăj- 
“- duiesc că în curând voi vedea răsplăta ostenelelor mele. 

: Când colo, nimic. 

IAGO | 

Bun: atunci, dă-i "nainte... 

RODERIGO - 

Ce” să-i dau? Nu-i mai dau de loc! Că-i de geaba i 

Ba cred chiar că-i o mare ticăloşie să-ţi baţi în halul - 

ăsta. joc de un om. 

IAGO 

Foârte, bine, foarte bine... 

RODERIGO 

Nuci foarte bine deloc, — îţi spun.. Fiindcă am să fac 

cunoștiinţa Desdemonci şi-am să-i cer înapoi. giuvae- - 

'rurile. Dacă mi le dă, bun, am scăpat eu de ea, ea de 

mine. Dacă nu, ai să ai tu.a face cu mine. 

“IAGO .. : 

Ai terminat? - 

"RODERIGO 

| Cu vorba, — dar nu şi: cu fapta! E 

7 

y 
4
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IAGO A ” 

Bravo Roderigo, ştii că-mi place? Acuma văd şi cu 
„ce-ţi poate capul! Dă mâna 'ncoal— Dar Rode- . 

rigo, mă bănui, să știi pe nedrept. Iţi jur că n'a fost 
om să lucreze mai mult pentru tine... 

RODERIGO. 

Nu se vede. | * 

| -IAGO 

"E Qrept, nu.se vede. încă. Și ai dreptate să intri la 
bănuieli. Dar Roderigo, dacă ai în tine ceea ce acum 
sunt -mai, mult ca oricând gata să-ţi recunosc: adică: 
hotărîre, bravură, curaj, dă dovadă noaptea asta | 
Dacă tu, o noapte după aceca, nu ai pe Desdemona, 
născoceşte ce chinuri vrei pentru mine, şi ia-mă de pe 
lumea asta! 

RODERIGO | | 
Dar de ce e vorba? Mai e vreo licărire de speranță? 

IAGO e ! N 

Scumpe Domn, a sosit special din Veneţia ordin 
de numirea lui Cassio în locul lui Othello. 

RODERIGO 
Nu mai spune. Atunci Othello şi Desdemona se 

întore la Veneţia! 

IAGO : 

Asta s'o crezi tu. Se. 'ntoarce în Mauretania, cu Des- 

demona lui cu tot. Afară dacă... o 'ntâmplare sau 

+
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alta nu-i prelungeşte șederea aici... Printre care, cea 

mai sigură ar fi înlăturarea lui Cassio... 

RODERIGO 

Cum înlăturarea? 

IAGO 

Adică punerea lui în neputinţă să ia locul lui Othello. 

Zburându-i creerii, de pildă... 
. 

__ RODERIGO 
Să-i zbor eu!... 

IAGO 

! Dacă crezi de cuviință... Și-ţi vrei binele... EI 
ia masa astăscară la o femeie pierdută, — acolo mă 

duc şi cu să-l întâlnesc... Dacă-i pândeşti plecarea, 

pe care eu voi ticlui-o cam între 12 și 1, poţi face din 

cl, ce vrei. Eu rămân la doi pași de tine, — pentru o 

mână de ajutor!... — Va cădea între noi doi... Hai, 

nu mai holba ochii, vino cu mine... Vei vedea că 

nâvoia ca el să dispară e așa de mare, că singur te vei 
simţi dator să-l răpui. Să mergem. E trecut de ora 

mesei. Acum te pomenești cu miezul nopţei. — La 

lucru, Roderigo. a 

RODERIGO 
Dar vreâu să ştiu ce rost au toate astea... - 

IAGO 

Lasă Domnule, vei vedea... (ies) 

II
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4. 3.) ALTĂ ODAE IN CASTEL. | IE Intră Othello, Lodovico, Desdemona, Emilia şi suită. 

LODOVICO . . 
„Fii bun, te rog, şi nu: mă mai petrece. 

OTHELLO ” | 
- Ba da.. - De că nu? Mersu-mi face bine. 

__LODOVICO NE _ 
Domniţă, noapte bună... — Mulţumesc. 

DESDEMONA 
Şi noi îţi mulțumim...  - o ' 
IN OTHELLO Qui Lodovico). 

— Să mergem, da? (Incet) — Ah] Desdemona... - 

DESDEMONA-- 

— Ce-i? 

OTHELLO | | . 
— Tu culcă-te. Indată-auzi? — Dă drumul şi Emiliei. . — Dar nu uita. „ (ies Othello, Lodovico, suita) 

DESDEMONA 
— Se poate? 

EMILIA | 

— Par'că pare, 
Ceva mai domolit...
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DESDEMONA - 
—, Se *ntoarce' repede,” 

. Mi-a spus s să plec îndată la culcare, 

Iar ţie să-ţi dau drumul. . 

EMILIA 
i „„— Să-mi dai drumul? 

- DESDEMONA 
Așa vrea el. — Deci, draga mea Emilia, 

Dă-mi rochia de noapte, — şi adiol. 

— Să-i facem placul! 

EMILIA 
—Nui l-ai mai i face! | 

DESDEMONA 

De ce? Iţi spun că mi-e aşa de drag, 

Că până şi "'ncruntările, mustrările, 

"Și toată, îndârjirea asta - a lui, - 

— Fii bună şi descheie — au un farmec. . 

_ EMILIA a. 
"Am pus la patul vostru aşternutul 

" Cerut de tine. 

DESDEMONA 

| — Doamne Dumnezeule, 

Cei trece uncori prin gând, Emilia. . 

-De-o fi să mor, să zicem, înainte, 

. Ingroapă-mă "n acelaş așternut. . 

r*
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EMILIA 

Vai, cum vorbeștil,.. - 

DESDEMONA 

— Avea odată mama, O fată 'n casă... se chema Barbara... Era îndrăgostită - ++ Dar iubitul, 
Pe semne-a'nebunit, ca părăsit-o... 
"Și ca ştia un cântec, cu o «salcie», | Un cântec vechi... dar ştii ce potrivit?... „Şi biata a murit cântându-și cântecul... 
Un cântec care tot mă urmăreşte... 
Imi vine tot să-l cânţ., „„.— ca şi Barbara, Uşor lăsându-mi capul într'o parte. .. — Te rog, grăbeşte... 

EMILIA 

— Să-ţi aduc și rochia?.. . 

| DESDEMONA | 
Nu, nu... desfă aci... — Ce om de treabă, Și Lâdovico ăsta... 

EMILIA 

— Și ce chipeș! - 

DESDEMONA 

Și ce frumos vorbeşte!, ..
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EMILIA 

Cunosc o Doamnă în Veneţia care sar duce până 

la Ierusalim în picioarele goale, numai ca să-i atingă 

vâriul buzelor... . 

DESDEMONA (cântând) 

La umbra unui sicormor 

Sărmana ea şedea cântând, 

— Cântaţi cu toți cântecul salciei — 
- Cu capu *n poală sta cântând 

Și mânile la piept... 

__— Cântaţi cu toţi cântecul salciei — 

In murmur de pârău gemea 

— Cântaţi cu toţi cântecul salciei — 

| - Și plânsul pietrele topea... , 

Tu pune acuma lucrurile bine... (cântând) 

— Cântaţi cu toți cântecul salciei — 

Şi rogu-te grăbeşte-te, că vine! (cântând) 

Cununi de salcie *mpletindu-mi, 

Și nimeni, nimeni să nu-l certe. . . 

Ba nu, e altfel!... — Bate cineva... 

N 

EMILIA - 

E vântul... 

DESDEMONA (cântând) 

I-am spus : iubile, tu mănșeli. . 

— Cântaţi cu toți cântecul salcici — 

Și ce-a răspuns atunci iubitul?
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Cu cât mai "mult te-oi înşela, 
 Cu-atât mai mulți te vor visa. 

- Acuma du-te... Noapte bună.... Par” că ochii. .. Mă ustură. - E semn că am să plâng, Emilia. 

EMILIA 
De unde?! 

DE SDEMONA 

Mi se “pare-aşa se spune. . _- Băbaţii, "Ah ce oamenil,.. Crezi, , Emile; Că sunt femei aşa de, rele să-şi înşele. . 
Bărbaţii?. i . 

EMILIA - | 

„n — Mai întrebi, 

DESDEMONA Aa 
| — Ai îi În stare? 

EMILIA 
Dar tu? 

DESDEMONA 
Pe tot ce-i sfânt şi tot ce.e lumină]... 

EMILIA | 
Nici cu n'aş face, Doamnă, pe lumină... 
Dar poate că aş face-o pe *'ntunerec,.. 

_DESDEMONA 

Ai face tu pentru ceva în lume?



  

ACTUL IV. a 0 a6q 

EMILIA 

Aş face chiar pentru nimic... | 

DESDEMONA o 
. . 1— Dă-mi voie, 

Să nu te cred... | i 

EMILIA 
„— De ce să.nu mă crezi?.. | 

Ba încă aş face şi desface!... Sigur, n "aş face pentru 

un înel, pentru câţiva coţi de mătase, pentru rochii, 

fuste, pălării, sau nu ştiu ce nimicuri... Dar pentru 

nimic în lume?... — Cine bunăoară n'ar pune coarne 

bărbatului, ca să-l facă împărat? Asta nu te “poate 

trimite în iad, cel mult în purgatoriu 

DESDEMONA , 

“Eu n aș putea pentru nimic în Dume. | 

| EMILIA 

-De ce nu? “Păcatele sunt ale lamei. . Și dacă eşti . 

pe: .lume, de 'ce să faci altfel? Abaterea nu-i şi ea un 

păcat? .- - 

i DESDEMONA 

Aproape nici nu cred că pot fi unele. . 

“EMILIA - | 

Ba sunt cu miile! să populezi Jurnea cu elel 

" Dar cred că -vina-i numai a bărbaţilor. 

„Că sau puţin le pasă şi ne-aruncă
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OTHELLO: 

"In braţele amantului ci singuri, 
Sau iată, fac deodată pe geloșii, 
Ne ţin sub cheie, — poate şi lovesc! 
lubirea-atunci în ciudă se preface, - -. Și cât de bune-am îi, urîm de moarte, — Iar ura-aduce gând de răzbunare |... Să ştic-odată, pentru totdeauna, : Bărbaţii, că avem şi noi un suflet, 
Avem și noi: ochi, gură, gust şi pofte, Și ştim şi noi ce este amar, sau dulce Ei ce face oare-atuncea când ne schimbă? E patimă, e gust, e slăbiciune? 
Ei bine, afle că le-avem şi noi... , Deci poarte-se cu noi ceva mai bine... Altminteri afle că — vorbind pe față — :La rău numai bărbatul ne învaţă | 

DESDEMONA 
Eu nu mă vreau de nimeni învățată, 
Și ori şi ce ar fi, rămân curată. (ies probabil diierit, după ce din cap își iau noapte bună) i



  
1(5.1.). CYPRU. O STRADĂ. 

Intră Iago. şi Rodrigo. 

IAGO | Ă 

Tu stai după magherniţa aceasta. ... 

Că vine *ndată. — Ţine spada trasă, 

Și trage-i una 'n inimă. Fii gata. 

+ Curaj, auzi? — stau cot la cot cu tine... 

Icşim. din asta oameni, sau nimica. 

Ia-ţi inima în dinţi... 

RODERIGO 

Tu stai lipit... ca dacă dau: în gol... 

i IAGO 

La cot, n'auzi? — Fii gata, nu clinti! (se ascunde) 

RODERIGO 

I-un lucru care nu prea mă atrage... 

Dar dacă-mi spune el, şi-mi bate capul?... 

La urma urmei cezi un om?... — Hai spadă... 
(trage spada)
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IAGO ! - ! | N 
- De-atât îfrecuș a luat zebzecul foc! IE 
Omoară el pe Cassio, sau Cassio, - 

„Pe el, — în orice caz eu tot câştig! - 

“Trăieşte el, mă ia de scurt cu darurile, . 

--Ce-aveau să fie date Desdemonei, 

„Şi ce mă fac?...  — Trăieşte însă Cassio, | 
EI are - asupra lui o frumuseţe: . 
Ce: prea mă face hâd în ochii lumei. . 

In plus, mă poate da pe faţă Maurul, 
"Și cum ies eu la capăt — = N s să moară | 
— LD aud venind!. 

Intră Cassio. 

RODERIGO (tace o passă asupra lui Cassio) 

— Chiar el e după mers | 
— - Nemernicule, piei 

CASSIO : 

— Noroc cu zaua! 

„C'altmintrelea eram rănit de moartel.;. 
— S'o văd acuma pe-a ta! (trage şi răneşte pe Roderigo) . 

| RODERIGO 
i — "— Ah mor, ah mor!... 

IA GO (ain spate răneşte pe Cassio la picior şi fuge) 

CA SS10 (mai mult sie-şi) 

Săriţi că mă omoară, mă omoară! | 
— Schilod, schilod pe viaţă... (cade) — Ajutor! 

Intră Othello. 
-



ACTUL V.- a 

| OTHELLO - 

-. E vocea lui, e Cassio ! = — Deci JA? 

E om pe care pot să pui temei. . 

'RODERIGO 

Netrebnicul de mine! - 

"OTHELLO | | 
-— Chiar nctrebnic l. 

CASSIO | | 

O mână de-ajutor|... Lumină... Doctor... 

OTHELLO 

E cell — Ah Iago, ce mai lecţie îmi dai 

Cu cinstea şi curajul şi nobleţea 

Cu care-ţi aperi prietenul lovit!. . 

— Micuța mea, poftim de-ţi vezi iubitul. 

Dar nu te teme, dela inimă te-am SCOS, - 

Și-ţi sună în curând şi ţie ceasul. . 

Un pat mânjit va fi acum spălat. 

Cu, sângele de care-a fost pătat. (iese) 

Intră Lodovico şi Graţiano. 

 CASSIO | | 

Dar niciun trecător?... Și nicio pază? 

Sării, într'ajutor | 

GRAȚIANO 

d . — Dar “ce să fie? 

I-un om pe moarte... ”
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CASSIO 
— Ajutor. .. o 

LODOVICO 

— Auzi?. o 

RODERIGO i] D 
Ah Doamne ce nemernic !: 

- LODOVICO 

— Două gemetel 
Și. ce 'ntunerec! — Nu-cumva-i o cursă ? 
să nu ne ducem s singuri... cine.ştie... 

RODERIGO a 

Și nimeni, nimeni? — Mor aicea ca un câne. .. 

LODOVICO 

Auzi? 

Neintră Iago cu o torţă 

GRAȚIANO | 
| — Sosește cineva cu-o torţă. 

E numai în cămaşe, — poartă arme! 

IAGO 

Dar cine-i? Cine strigă ajutor? 

LODOVvICO , 

Habar n'avem.



  

ACTUL V | IN 173 

IAGO 

— Dar geme cineva! 

CASSIO 

_Eu, cu gem... Doamne... ajutor!... 

| IAGO 

Dar ce poate să fie? 

GRAŢIANO 

— Pe cât pare, 

E Iago, port-drapelul lui Othello. . 

LODOVICO | 

Chiar el, adevărat!... — Ce om de treabă! 

IA GO 

Dar cine se tot vaetă acolo? 

CASSIO | 

Ah tu eşti lago?. „. — sunt rănit de moarte. 

Indură-te de mine. 

"IAGO 

— Tu eşti Cassio? 

— Şi cine-au fost tâlharii? 

CA SSIO | 

— Unu-i, par'că, 

Pe-aici pe-aproape... n'a putut s'o şteargă...
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AGO, a. 
Mișeii,. derbedeii 1 Cui Lodovico şi Graţiano) 

— Voi de colo, 

Fiţi buni şi daţi o mână de-ajutor... 

_RODERIGO. -  - 7 
O mână de-ajutor!... 

CASSIO .. 
— E unul dintre ei... - 

„.. IAGO | MI 

Nemernicule, piei | (înjunghie pe Roderigo) 

| RODERIGO . 
Ah câne blestemat! — Nemernic Iago! 

- IAGO o 
Te dai la oameni, câine, pe "'ntunerec? 

- (mai tare) — Și unde sunt tâlharii ceilalți? 
Dar ce tăcere!... — Cine sunteţi voi?.,. 

De ce nu daţi o mână de ajutor? ! I 

LODOVICO | 
“Incearcă-ne, să vezi... 

IA GO. 

— E Lodovico! 

LODOVICO, 

Chiar el.



  

acroL vi 175: 

IAGO a 
| —Ii cer iertare. . „— Bietul Cassio | 

„A fost închipuiţi-vă-atacat 

GRAȚIANO 

Cum? Cassio? 

_IAGO: - 
„— Te simţi mai bine, frate? 

CASSIO | | 
S'a dus piciorul. A 

IAGO , 
DE — Doamne, Dumnezeule! 

O torţăl... Cu cămaşa mea îl leg! 
Intră Bianca. 

BIANCA 
“Dar ce e, Doamne, cine strigă — așa? i 

„AGO 
Tu nu vezi cine? . 

“BIANCA i 
| "— Cassio al meul 

Iubitul, scumpul,. dulcele meu Cassio... 
7 

d 

IAGO. | 

Poftim şi asta... — Cassio, cam cine, 

Cam cine bănuieşti c'a fost tâlharul? .
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CASSIO 

Știu cu? 

GRAȚIANO 
Ne pare rău... veneam tocmai la tine... 

IAGO 

O jartieră!... Mulţumesc. — Dac'am avea 
Un scaun să-l târâm ușor de-aicea, 

BIANCA 

Leşină, Doamne, uite că leşină | 

IAGO 

Eu Domnii mei, mă tem că teleleica 
E chiar din bandă... — Cassio, răbdare. 
— Hai repede, hai daţi-ne o torță... 
Să văd cine era... Vai Doamne-i prietenul 
E scumpul meu concetăţean Rodrigo!... 
Nu-i el? Ah Doamne, el e, Roderigo |... 

Li 

GRAȚIANO 
E unul în Veneţia... 

IAGO 

— Chiar el cl! 
] ştii? 

GRAȚIANO 

— Dar cum nu?



  

, _ = 

ACTUL V 

IAGO. , 

_a — Tu eşti, Graţiano? 

Iţi cer arhi iertare, Crima asta, - 

Mi-a luat aproape minţile. . . Su 

GRAȚIANO. 

= 'Te cred. 

_ IAGO 

Ei cum, mai merge, Cassio?' — Un scâun, 

Un scaun! o NE , DN 

 GRAȚIANO a a. 

— Boderigo | . 

IAGO E | 
— Da săracul! 

(se aduce un. scaun) . 

Ah, bine ca sosit! Un om de inimă 

Să-l ia -acum cu grije| Eu mă duc, : 

S'aduc un doctor. (Bianchii) Ja te rog, scuteșteznc! 

'Rănitul mi-este cel mai bun pricten. / 

(lui Cassio) Dar ce-a îost între voi? 

„i 

- CASSIO e 

- — Sia « eu? Nimica. 

. Eu pici măcar nu-l ştiu. 

IA GO (Bianchii) . - 

E | — Faci feţe-feţe. . Ă 

_— Hai, luaţi-l, hai, să nu mai stea a aer. 
PSI 

i 12
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ag i ă oTReuno, : 

- Dar ce-i bărbate, ce s'a întâmplat? 

(Casio și Roderigo sânt t transportaţi) 
Voi Domnii mei, mai staţi. . — Ia uite pocitania, 
„Cum face feţe-teţe? .. Ia uitaţi-vă,. 
„Ce ochi la ea, cum face pe 'ngrozita, ai 
“Ei lasă că team cu în vedere... . 
„Miroase cât. de colo a complice... 

„Intră Emilia. 

EMILIA Mu 

1460. Da i 
Ei, Cassio a fost rănit în “stradă, Si 
De. Roderigo, şi-alţii, dispăruţi. . 
Abia respiră, „Roderigo-i mort. 

EMILIA 

Vai Doamne, vai sărmanul, nostru Casio! 
I-o treabă, pe cât pare, cu femei.. a 
Vezi află 'cine-a fost la el azi noapte, ! o 
(Biâncai) — Cam tremuri când auzi de-aşa ceva. 

BIANCA 

De ce să tremur? A mâncat la mine. 

TAGO e | - 
„La tine? Bun, atuncea vei răspunde, 
Urmează-mă, 

. EMILIA 

=
 

„— Ia uite păcătoasal!



”. 

” : Na IER i - în 

BIANCA - pg aaa 
Cum? Cine-i păcătoasă?. Sunt ferneie : 
„Ca tine de cinstită. ÎN 

EMILIA 
. — Nu mai spune! . 

“ 1AG60 Ra 
Să mergem, domnii mei, să-i lege rănile. 7 

-— Te fac eu, scumpă Doamnă, să. vorbeşti. 

1 Emilia, d | ă fuga în' cetate, 

Și spune lui Othello,. Desdemonci. -. 

Să mergem, da? (aparte): — Ei, mi-a venit sorocul: 

- Azi ori, m'am dus, ori m'a lovit norocul. „ded, 
= 

a "(Ș. 2.) ODAE DE DORMIT'IN CASTEL îi 
- Desdemona în pat dormind; arde o lumină. 

Ta Intră Othello 
= OTHELLO 1. 

| Ah. suflete, mă ?ntrebi de ce, de ce? 

„Dar nu mă faceţi; stele preacurate, 

Să-spun de.ce... Şi totuşi n'am să-i vărs.. 
“Un pic de sânge, nici să-i zgârii. sânul, . 

Mai alb ca neaua, vai, şi mai cuminte... . 
„Ca. inarmora-așezată pe morminte, 

Pe tine .cu te sting şi cu te-aprind... 2 

Dar dacă! sting lumina asta-a vieţei - 

_ Dar, Doamne, dacă trebuie: „să moară, 

Să. nu, ne mai, înşele!... — Sting lumina, 

Și apoi sting o viaţă... :-Luminiţă, : 

/ 

12* 
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— Podoabă iscusită a naturei —, 
Mă ?ntreb ah unde-i focul prometeic 
Din care s'o mai pot din nou aprinde?. .. . “Odată ce ai smuls un trandatir d aa Mai poţi să-l faci să crească şi 'nflorească? 
E mort... Să mi-l sărut cât e' pe ramură... (o sărută) Ah dulce respirare care 'ndoaie - 
Chiar sabia grozavă a dreptăţei. .. 
Hai încă unul... încă un sărut... | 
Rămâi cum ești acuma „după moarte, 
Rămâi.așa, să te omor, femeie, 
Ca poate şi mai mult să te iubesc... 
Și lasă-mă să-ţi dau pe cel din urmă | 

„Sărut al meu, cum n'a mai fost sărut . _- 
Mai dulce şi mai trist pe lume... 
Mă'nneacă plânsul, plâns de lacrimi crude 

. 

” 

Aşa e Cerul ăsta. la mânie: | LN 
Lovește 'n tot ce-i drag... — Sa deşteptat . . în IE Ă , 

r 

_DESDEMONA Se 
“Othello, tu eşti? : , aia 

OTHELLO Dă 
Do — Eu sunt Desdemona... 4 
DESDEMONA 

Dar. nu vii lângă mine? | 

„OTHELLO | 
p ” Te-ai rugat... 
Deajuns în noaptea: asta, Desdemona? |
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, i d aa acroL'v pasa 

ii DESDEMONA. ” 
„Iubite, da. 

„OTHELLO - 
— Dacă-ţi aduci amiite, , 

De-o vină poate încă, nciertată,  - 

Te roagă cât e: vreme. 

"DESDEMONA | 

+ — Doamne sfinte... 

OTHELLO: Ă 

“Și repede, îţi spun. . Aştept pimbandu-mi, ” 

- Să nu-ţi iau duhul £ pe nepregătite. . 

Ferească Sfântul, nu ţi-l vreau ucis. 

DESDEMONA - ? e, 
ei? N 

OTHELLO CCC 
o —Ueis. - a 

- DESDEMONA - | 
a E — Mă aibe Ceru 'n pază! . 

=. OTHELLO 
Din inimă îţi spun: amin! - 

Ă DESDEMONA O. si 
a. a — Atuneea,. 

N Iti ” 

De ce.să mă. omori? 
S
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„oruuLo: | Ia 
| - De ce? 

 DESDEMONA. îi 
— Şi totuşi, 

Mi-e frică... E. ceva. în ochii tăi. 
Dar. nu pricep de ce, de ce m'aş teme 

| | Când nu mă ştiu o: clipă) Vinovată, 
E Şi totuşi tremur. . 

| OTHELLO a 

a „— Numări-ţi păcatele, 
— 

“ DESDEMONA ! 

Am: unul singur: dragostea de tine... 

i OTHELLO E 

Atuncea, pentru asta ai să mori. . 

„3 DESDEMONA 
Ciudat să mori fiindcă-ai iubit. un om. 

> 

De ce-ţi muști buza? Gânduri sângeroase, Iu 
«De sus şi până jos mi te frământă. . 
Semn răul.. Și totuşi uite, am nădejăca, 

: „Că nu pe mine mă „privesc. , - 

or HELLO 

— “Tăcere... 

” DESDEMONA 

să tac atuncea. 

m
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OTHELLO a, ta 
ÎN N Da: - Ce-a fost cu batista? _ 

“Batista mea! Ai dat-o nu? "Lui Cassio | 
pp 

- CI 

- DESDEMONA Ia a 
Pe ce-am mai. scump! Trimite după Casio, 

5, "ntreabă-l.. 
7 

_ ompeuto iii Se ia 
— Desdemona mea, ia scama, - 

= Soerjură nu fii chiar pe patul morţei. 

A - 
t 

- DESDEMONA 

Dâar n'ai să. mă omoril.! 

OTHELLO a A 
= Ba chiar acuma, 

"Deci spună-ţi” fapta cât- mai este vreme. a 

Să. nu. “spui nu, căci: n'am să-mi schimb părerea, A 

De care geme ființa mea întreagă. 

Găteşte-te de „moarte. 

DESDEMONA. | 

- Ai milă, Doamne.. 

"OTHELLO, . 
“Ai milă, Doamne. 

DESDEMONA, | , | 

: -— Atunci şi tu ai milă! 

| în viaţa mea nu “m'am gândit la altul! 

188
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De: Cassio cel mult: dacă-am avut 
"Atâta milă cât şi Dumnezeu. . pf 
_— L-am dat vr un semn,? a 

pa 
OTHELLO - 

a , Dar n'am văzut batista, 
In imâna lui, femeia mea sperjură? * 
Tu inima mi- -o faci de piatră, | 

“Şi chiar omor mă: faci să săvârşese, *. , | 
Când nu credeam s'aduc decât o jertfă... > 
Batista am văzut-o | 

“ DESDEMONA Au 
. -—0 fi găsit-o. 

„Nici gând să i-o, fi dat, — Să vie-aicea, 
„Să spună tot: co ştie. i 

“ OTHELLO a Da 
i — Dac'a spus-o! 

DESDEMONA 
Cum? Ce-a spus? 

OTHELLO 

— Cum? Că te-a avut. 

DESDEMONA: | 

Pe mine? EI? 

“OTHELLO - | 
. ! Îi Da, da.
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” „DESDEMONA Di a o. 
. a — so spuie 'n faţă. 

OTHELLO a 
E prea târziu. — Onestul nostru Iago a T 

“L-a nchis deâpururi gura. - 

Pi ; DESDEMONA - EI 
Paz — Cum? E "mort? 

„Ah par! că mă temeam. o pa 

OTHELLO! ă 
a - _— Să îi avut” 
Atâtca. vieţi câţi peri avea în: cap, 

3 

„Fii sigură că tot nu mai scăpa. . 
-& 2 Ă . 

N DESDEMONA 
Vai bietul, e la mijloc « o trădare. 

a “OTHELLO 
Mai şi-l poceşti? In aţa mea, spurcato? 

| „„ Î DESDEMONA 
„Gonește-mă dar nu mă omori. 

- OTHELLO 

Stricato, piei 

„pespeaiona | 
i — Mai lasă-mă o. zi, 

o Atât, să mai trăiesc numai o noapte, . 

. , ri . 
, . . - - 

- - 4 1! 

po. Di a
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_. OTHELLO 
„re zhaţi? ; 

_ DESDEMONA. | 
_—0 clipă, doar o clipă: 

OTHELLO - . , 
Mă Nicio clipă 

“DESDEMONA: E e 
Si Să-ini spun doar rugăciunea. Sa 

A” OTREULg. 
— Prea! târziu. - gâtulo) 

“EMILIA (de afară) 

? Stăpân, drag stăpân, fii bun te. Tog. 

OTHELLO. i 
“A! Cine bate? — Nu e încă, moartă?... 
_— Sunt crud şi uite am puţină milă, 

- Mi-e milă să te văd. . prea mult zbătându-te, . 
- Aşa. aşa... 

= 

EMILIA (de atară) 

— - Stăpâne, drag stăpâne, aa 
„OTHELLO o ie a 

Ei,. cine-i? | 

EM ILIA (de afară) 

— Vreau să-ţi spun: numai o vorbă: i



  

n ACTUL V 2. Ea 87. 

Sa “GPELLO .. -: 
- Emilial... — Indată 1... — A murit... 

„— Mi-aduce vestea morţei lui, pe semne..:; - 
"Ce zarvă 'pân'acum, şi câtă linişte. .. 
-“Tăcere 'de mormânt... s o.las să intre? 

„E bine?... — Par'că -'ncepe iar să miște... 

= Ori du? Nici eu nu ştiu .ce-i de făcut... 

i Ea par'că. văd c'o să -mă ?ntrebe de soție. . : 

„„Soţie? Carc?... Nu mai am soţie... ae i 

“Vai. Doamne, câtă, câtă grozăyiel!. o -. 

= Imi” pare că pe lume-i o eclipsă. 

De soare fi de lună..: că pământul, 

„De groază 'singur se despică "n. două. - . 

po 

pie EMILIA (de afară) 

N “Dar pentru Dumnezeu, o vorbă nuriai,. 

i. “0 vorbă doar să-ţi spun... 

i OTHELLO 
| iz RR 7 - — Aha uitasem, Ie 

“ Uitasenr pe. Emilia... — Hai, întră... 

. Păşeşte ncet... —0O clipă doar, să trag... 

Ia Perdeaua; numai « „„ Unde eşti, Emilia?... . (descuie) 

Se - „Intră Emilia 
“a 

i co oă-tineecum la ora asta? : 

EMILIA. A e
 

„Stăpâne drag, omor, omor de oameni. . ; | a 

, - OTHELLO a 3 o 

Cum? Când?. : Pa Ei 2
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„EMILIA | 
| N - Acum, - 

OTHELLO. ” | 
— Greşala e a lunci, A 

- Că - vine prea aproape de pământ, 7 
Şi ia la oameni mintea. SEL de 

EMILIA Do 
— Cassio, - : 

Cu spada a ucis pe Roderigo, | — 
- Un tânăr. din Veneţia. i a 

„OTHELLO 
- — Veneţia? 

„Și C assio-i şi el ucis? | | 
EMILIA IN ai 

| i — : Ba nu o - | | 
OTHELLO. SE ” | 

Cum? Nu-i? Păcaf atunci de osteneală. i 
-„ Păcat de cea mai dulce răzbunare. . | - 

.DESDEMONA | UE 
"Ucisă pe 'ncdrept..: m | 

EMILIA | ” 
| = Un gcamăt! Cine-i? a] 
OTHELLO, aa 

Așa e... cine-i? "i. 
2. ? '
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EMILIA. 

Pa — Glasul Desdemonei ! Sa po 
— Vorbește, spune, dulcea mea stăpână. . 

Ah Doanîne, — spune, spune Desdemona. Yi az 

 DESDEMONA O. 7 
Mor, “mor nevinovată. „e m 

i eat ia IE 
- o — Cine-i monstrul? i 

| DESDEMONA Di 
N Nu-i nimeni. „eu sunt doar... rămâi cu bine. 

, Sărută pe Othello pentru mine. „ (moare) E 

| „OTHELLO | a 
- Se poate? Cum, Să fie omorită?. 

EMILIA 
| 1 Vai, Doamnel | r _ N , 

, 

|” “OTHELLO ” 
| | — Ai auzit spunând ca singură... 

| „Că ca şi nu eu.. Pa i | - 

EMILIA, 
CC i Singură a spus. 

j- Şi doar cu-auzul meu am auzit-o. E 
ME sr , - , 

pt "OTHELLO | a, 

S'a dus în Iad pe buze cu-o minciună. |, ' 

“Eu, eu am omorit-ol 7"
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EXILIA Na 
: — Atunci sărmana, 7 

“Un înger. & iar tu un diavol negru. 

OTHELLO e încă 
Era femeie, şi-şi făcea de câp. 

EMILIA - 

Eşti drac împielițat, „şi-o ponegreşti. a 

„OTHELLO, 
“Era ca apa de îngelătoare.. 

EMILIA 

| Ca. focul eşti de iute la mânie. 
Şi tot atâta de nedrept. — Era o > sfântă, 

| OTHELLO : Sia 
“Cu Cassio, n 'auzi? Trăia. cu Cassio. | 

„Să spuie Iago! — — Iadul să mă 'nghită,. | 
"Că. nu era s'ajung aci de-asurda | 

- Doar „Iago ştie tot. 

„EMILIA. | 

| : — Bratu meu? 

E OTHELLO 

AL tău, al tău. 

+ > EMILIA 
pd 

„— Că te "'nşela soţia? * 

D
i
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OTHELLO, aa 
Cu Cassio. — Dacă era curată, 
O lume nouă. Cerul” să-mi fi dat, 

Tăiată dintr'un singur diamant, . 

Şi nu „dam pentru « ca pe. Desdemona! 

EM ILIA ! 

: Bărbatul, meu? 

OTHELLO 
| -— Bărbatul tău mi-a spus-o. 

-:“Un om „cinstit, urând de „moarte. mâlul 
: 7 
“In care nnoată unii i 

EMILIA 

- ate — - Soţul meu? : 

| OTHELLO | | | 

 Dar.'ce-i. femeie, ce tot mă întrebi? . 

Ei da;,bărbatul tău, E N 

- EMILIA” a î3 

_- E , — Ah; Desdemona, 

“ Jubirea-ă fost de duhul rău învinsă. 

— - Bărbatul meu ţi-a spus “că te "nşela? Pa 

OTHELLO. 

Chiar cl, mauzi? Bărbatul tău, femeie, 

Amicul meu, iubitul nostru Iago... 

> + 

=
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.€ 

> EMILIA IN 
Atuncea în pământ să. putrezească 
Bucată cu bucată, păcătosul.! . 
Că minte *n chip sfruntat ! — Era o fiinţă , 
Nebună după un. nebun ca tine. O 

OTHELLO - 

EMA CS 
— Ţine-o strună + — Crima asta-a ta, 

5 tot atât de vrednică - de ceruri, 
„Cât tu, de Desdemona. | 

A 
OTHELLO _ Aa 
i — Taci odată. 

„ "ENILIA. 
Crezi tu că poţi să-mi faci atâta Tău. 
Cât pot eu să îndur? — Ce nătângie! 
„Să-şi bată “joc de tine un nemernic | - - 
Tragi sabia? Puțin îmi pasă | -— Mor mai bine, 

„Decât să tac! — Săriţi, într ajutor! 
Intră Montano, Gratiano, Iago, şi alţii. - 

„Othello, Othello şi-a ucis soţia | - 

MONTANO | 
Dar. ce-i aicea? Ce.e, generale? Ş 

“ EMILIA po. i 
A tu crai? Frumos îţi şade, Iago! 
Acuma poartă crima lui ! pe suflet |. 

>
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GRAȚIANO  ? 
De ce e: vorba? 

EMILIA 

(ui Iago) — Dă-l de gol! Pretinde 

C'ai spus că Desdemona îi înşeală. 

Poţi fi aşa. de crud şi de nemernic? 

Răspunde, hai că „stau pe ghimpi! 

IAGO 

, — şi dacă? 

Am spus ce singur am văzut cu ochii! 

d EMILIA 

I-ai spus tu căl înșeală ? 

AGO | | 
—! Se prea poate. 

EMILIA: 

Atuncea minţi dela obraz, nemernicule ! 

“Eşti cel mai mare. mincinos din lume. 

Şi cum ai spus? cu Cassio, cu Cassio?.. 

AGO | _ 
- “Cu Cassio, mada, şi tacă-ţi fleanca! 

“EMILIA 
Ba. nu xhi-o tac deloc, nenorocitule. o 

Că uite, Desdemona zace moartă! 

13
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7 TOȚI | 
Ferească Dumnezeu | 

EMILIA 
— Și braţul ucigaș, 

Doar tu, cu ponegriri,- l-ai înarmat! 

OTHELLO 

Să nu vă mire, qa-i așa cum spune... 

GRAȚIANO | | 
Ciudat, ciudat. | Ia Si 

MONTANO “ 
— De nemaipomenit ! 

EMILIA . | 
Acuma văd, vai, câtă mişelie | 
Ah Doamne, Doamne, ce ticăloşie | Ă 
Acum pricep... — să mor de ciudă! — Ah mişelul, 
Mişelul |... | 

IAGO , | 
— Eşti nebună? Șterge-o-acasă | 

EMILIA 

Fiţi buni şi daţi-mi voie să vorbesc... . | 
Soţic-am fost, dar nu mai sunt acuma. 
— Piciorul, Iago, nu-l mai cale în casă! 

OTHELLO . , 
Ah, Doamne... (se aruncă „pe pat) 

Tm.
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EMILIA 
— Da, aruncă-te şi urlă, 

C'a fost femeia cea mai fără pată, 

Din câte au trăit sub cer vreodată... 

OTHELLO (ridicânău-se) 

— Dar care mă "nşela | (ui Graţiano) A, tu crai? 

Priveşte-ţi, uite, unchiule, nepoata... 
I-am luat cu mâna asta răsuflarea... 

Ştiu bine, e o faptă monstruoasă... 

GRAȚIANO 
“Sărmana noastră Desdemona]... Bine, 

Că tatăl tău e mort... Căsătoria, 
I-a rupt în două inima... Dar dacă 

Trăia să-şi vadă fata aici ajunsă, “ 

_“De-atât blestem căzut pe capul lui, 

_De bună seamă că înnebunea. 

OTHELLO 

Păcat! 

Dar Iago ştie că trăia cu Cassio... 

De altfel singur Cassio a spus-o... 

Iar ca găsi cu cale să-l răscumpere 

De toată osteneala amoroasă 

Cu *ntâiul semn de dragoste avut 

Din partea mea... Doar singur am văzut 

In mâna lui o veche amintire, 

A mamei, dela tata, —o batistăl 

73* 
.
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EMILIA - 
Ah “Doamne! Dumnezeule batista | - 

„ IAGO ? | 
Sst! Taci din gură. _. 
E EMILIA: 

| — Tu'să taci, nemernicule ! Că cu, eu nu mă las să ştiu de bine; | Că mor de: gât cu 1 tine, ticălosule | i 

AGO... 
. 

„Dar du-te-acasă, nu "nțelegi odată? 
| EMILIA 

Dar nu mă mişe nici moartă | (Iago vrea să -o înjunghie cu sabia) : : Ma 

GRAȚIANO i 
— Cum? Tragi sabia, "De geaba 'ntr'o femeie? 

EMILIA , 
| — Mâure, 

Nebunule, batista cu pricina F Eu singură-am: găsit-o "ntâmplător, Și cu i-am dat-o lui, fiindcă netrebnicul, Din ce motive-anume nu pricep, Ținea în ruptul capului s'o aibe... 

IAGO 
Ah ființă blestemată 1... 
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: EMILIA | 
— Desdemona, — | 

Lui Cassio? — Dar eu' chiar am. găsit-o, - 

Și-am dat-o eu lui Iago. 

TAGO. 

— Minţi sfruntat. 

 BMILIA (ui Othello). 

Mi-e martor cerul că-i aşa cum spun!! 

— Sărmanul meu nătâng |: . . (Desdemonei)—Pe mâna cui, 

Iţi fuse dat 'să cazi, femeie” sfântă! 

OTHELLO 

Dar Cerul nu mai are nori,, şi grindină, 

Să facă fulger, trăznete să “facă? 55 

— Mişel, mișel spurcat Ge repede la Iago, Iago pela spate 

înjunghie pe Emilia şi fuge) 

E GRAȚIANO | | 
Mi | -— A omorit-o! 

A fost înjunghiată pe la spatel 

EMA 
Mor, mor... dar vreau să zac lângă stăpâna... 

GRAȚIANO, 

A 'nfipt în ea pumnalul, şi-a fugit. 

MONTANO | - 

Ce monstru! — Ia tu sabia pe care 

Am smuls-o adineauri lui Othello,



198 „ OTHELLO 

Și du-te după el! — Inchideţi porţile | 
Să-l prindem viu, sau mort! După mişel ! (porneşte şi el) "Căci nu e om, e drac cu chip ae om! 

Ies toţi afară de Othello şi Emilia. 

OTHELLO 

Adio. spada mea de-odinioară. . . 
Te smulge dela mine şi-un copil. . 
Și-i drept... de ce-ar mai supravieţui 
Aceluia ce-a fost cândva Othello?... 

EMILIA 
Stăpână mea, | 
A fost un cântec rău-prevestitor. . , 
Să-l cânt şi cu, ca lebăda când moare,,, 

| (cântâna) 
"O salcie, o salcie, o salcie... 

(lui Othello) A fost cuminte, vai, şi te iubea... O spui cu faţa *'ntoarsă către cer... 
Căci mor... dar mor spunând c'a fost o sfântă + + (moare) 

OTHELLO 

Mai am îmi pare — o armă în odaie... 
E-o lamă de Toledo. .. Iute, foc]... 
Ă, iat-o!.., Viu şi cu cu tine, unchiule. 

GRAȚIANO (de afară) 
Ba stai acolo! Nu ești înarmat, 
Și-aicea-ţi este viaţa în primejdie. 
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OTHELLO 
„Priveşte mai "nainte să vorbeşti. 

Ori vrei să-sar la -voi şi fără spadă? «. 

GRAŢIANO (reintră) 

Dar ce vrei? 

OTHELLO 

| — Vreau să spun că am o armă, 

Cum n'a fost om să ţie ?n mîni vreodată... 

A fost o vreme când cu spada asta, 

Şi braţul ăsta slab prăpăd făceaml... 

— Mai fac şi pe grozavul... Cine oare 

Mai e stăpân pe propriul său Destin? 

N'ai nicio grije, iată-mă ajuns 

La capătul călătoriei mele... . 

" Corabia de stâncă s'a lovit... 

— Te dai cu spaimă înapoi? Glumeşti.... 

Un pas doar fă spre el mai cu *ndrăzneală, 

Şi-Othello a fugit mâncând pământul... 

— Dar unde, vai, să fugă?... (se întoarce spre Desdemona) 

” —Cum arată, . 

Acum la faţă steaua mea curatăl... . 

La fel de albă, vai, ca aşternutul... 

Privirea asta-a ta, când ne-om vedea, 

Pe altă lume, o să-mi prindă. sufletul 

Şi până 'n Iad, cu el'o să arunce... 

Copila mea e rece ca sfințenia... 

— La tălpi vă bateţi robul, diavoli negrii!
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— Din cerul ăsta alb din faţa mea, „In patru părți de lume, uraganelor,. Svârliţi-mă,, şi. "n smoală. tăvăliți-mă, .- | Scăldaţi-mă în flacări de gheenă ! - -— Ah. Desdemona, Desdemona mea... 

LODOVICO . 
"Intră Lodovico, Montano, Cassio, dus într'un scaun, și ofiţeri cu Iago prizonier. 

- Aicea e sărman nenorocitul? 

OTHELLO 
Aicca e acel ce-a fost Othello. 

_ LODOVICO Mai 
Să vie ?'n faţă monstrul blestemat 1 

OTHELLO: - NE 
Mă uit să-i văd. piciorul bifurcat... a | Dar. dacă-i diavol, cum să-l pot ucide? (a rănește pe Iago) - | : : 

LODOVICO 
Ii smulgeţi spada 

IAGO 
| 

— Sânger, dar trăiesc. 

OTHELLO | 
Şi crezi că-mi pare rău? Trăieşte, da, Căci moartea pentru om e-o fericire... 
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„LODOVICO. | 

Dar bine — Othello, om în toată firea, 

Să cazi tu pradă: spurcăciunii ăștia? 

Au ce-o.să spună lumea? 

OTHELLO . | 
| „—0Osă spună, | 

„Cel muit, că sunt un ucigaș de ireabă, 

. că n'am ucis decât din datorie..., g 

LODOVICO . 
Nemernicul şi-a spus în parte vină. 

„Ai pus chiar tu cu el, gând rău lui Cassio? - 

OTHELLO | 
Chiar eu. | 

" CASSIO 
- — De ce? Cu "ce-am păcătuit? 

OTHELLO 

Te cred nevinovat, "şi-ţi cer iertare. . 

Eşti bun să *'ntrebi pe diavolul de colo 

De ce mi-a 'ntins această cursă groaznică? 

IAGO 

E treaba mea. Eu" ştiu ce ştiu, şi basta! 

De-acum încolo nu mai scot o vorbă. 

- LODOVICO . 
"- Cum? Nici să ceri iertare?
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GRAŢIANO 
| „— Nici sub chinuri? 

OTHELLO 
Da, da, să-l chinuiți | 

% 

- 

LODOVICO - 

— Eu cred Othello, Că nu ştii încă tot ce-a fost la mijloc. 
Dar iată, vei pricepe. S'a găsit 
Scrisoarea asta 'n haina lui. Rodrigo... 
Şi. încă una. Stă într'una scris 
Că cel ucis avea să pună capăt 
Lui Cassio.., : 

OTHELLO 

— Mişelul 

CASSIO 

— 'Ticălosul | 

LODOVICO 
lar cea de-a doua, tot la e] găsită, 
Era se pare pentru monstrul ăsta. (arată pe Iago) Dar Iago între timp l-a potolit... 

OTHELLO or 
Canalia | Qui Cassio) — Dar cum de a ajuns 
L.a tine o batistă-a Desdemonei?  
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CA SSIO i 

La mine în. odaie am găsit-o... 
Și singur spune-acuma c'a lăsat-o 

Cu *n plan ce-i reuşise de minune. 

„OTHELLO 

Nebun ce-am fost! 

CASSIO _ | 

— Mai face Roderigo 
Dojeni lui Iago, că l-a pus la cale 

— Când eu eram de pază noaptea-aceca — 
Să vină-asupra mea, să mă insulte, . 

- De unde-acel scandal... ce mi-a atras 

Disgraţia:.. — Şi tot trăgându-şi sufletul, 

— Căci n'a murit atunci când s'a crezut. 

A spus: «Ah Iago, tu m'ai atâţat... 

“Şi tot tu, Iago, basi pumnalu 'n mine?»... 

LODOVICO 

"- Othello, tu acuma pleci din insulă, 

Şi vii cu noi. Aci rămâne Cassio. 

Iar fiară, ţie, viaţa căuta-vom 

“ In chinuri cât mai mult să-ţi prelungim. 

Rămâi închis aicea până când. 

Senatu-ţi va cunoaşte toată vina. 

— Hai, duceţi-l de-aici... 

OTHELLO 

— O vorbă numai. 

Veneţiei eu i-am adus servicii.
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— Să nu mai pomenim.:. Un leru vreau: 
Când voi veți da de toate-acestea seamă, 
Vorbiţi de minc-aşa cum sunt... — 0 iotă,: 
In bine sau în rău |... — Şi-atuncea spuneţi  . 

„ Cam fost un om care-a iubit cu patimă, 
Dar nu şi cu destulă chibzuinţă... .. 
Stăpân pe sine, însă slab de înger... 
— Un om ce, ca nebunul Indian; - 
Din mână a svârlit o, nestemată, . . 
Mai scumpă ca un trib: întreg... Un om, . 
Ai cărui ochi, deşi mai tari ca piatra, . 
Acuma varsă lacrime amare, . E 
Cum varsă unii arbori de Arabia... 
Atâta numai spuneţi... — Şi mai spuneţi, 
G'odată în Aleppo, când un Ture, 
Hain la suflet, a *ncercat să dea, 
“Intr'unul din ai voştrii, şi să spuie 
O vorbă numai rea- despre Veneţia, 
M'am luat de gât cu javra cu turban, 
— Şi uite ce-am făcut | .(se înjunghie) 

LODOVICO N 
Da — Othello, nul 

: GRAŢIANO Aa 
Acuma tot ce-am spune, e ?n zadar! 

OTHELLO | 
Ţi-a luat cu un sărut Othello viaţa... 
Şi tot într'un: sărnț ţi-o dă pe-a lui... 

: (cade pe patul ei şi moare) 
n. 9 
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CASSIO.. 
De asta mă temeam. ... Dar.tot credeam 
Că n'are nicio armă-asupra lui. . 

LODOVICO 

Zăvod spartan, măi aprig decât Foametea, 

Mai rău ca marea,: mai: hain ca Iadul, 

Te uită ce-ai făcut, cu câtă moarte 
Un pat nevinovat împovărat-ai. .. — 

— De-atâta groază noi să *nchidem ochii. . 

lar tu ia' casa 'n seamă, Graţiano, 

Cu ce rămâne de pe urma lui Othello, 
Căci ţie:se cuvin... În timp ce ție, „Qui Casio) - 
De azi guvernator aci, în Cypru, 

Pedeapsa-acestei fiare îţi revine.. 
Alege timpul, locul şi -tortura, 

Și n'avea. milă! — Eu mă'mbare chiar astăzi, -- 
— Mă due să spun, cu inima *ncărcată, 

Veneţiei, p vestea blestemată. :. (ies) 
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