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“NOTIŢĂ CRITICA 

După „Antigona“ şi . „Parmeno“ „una, tra- 
gedie clasică greacă, cealaltă, comedie clasică 
latină, — „Biblioteca românească are fericirea 

“+de.a da publicului nostru doritor de înaltă. 
cultură, una din cele inai frumoase tragedii 
clasice franceze, „ Andromaca“ “de. Racine, 
intruna din cele 'mai frumoase traduceri în 

- versuri din româneşte, datorite adineului nostru 
poet, D.' Nanu. i. 

In: „Andromaea“ ;— care şi mai bine. ar â 
întitulată »Hermiona% — marele dramaturg 
francez ne înfăţişează, într'o formă de o neîn- 
tretută perfecţie, conflictul dintre doi eroi cu- 
prinşi de patima dragostei: dintre Pyrrhus, re- 
gele, Epirului, care, deși făgăduise să ia de soție 

- pe Hermiona, fiica, Helenei şi lui Menelau, ce“ 
-se află ca. oaspe în propriul lui. palat, — se 
înflăcărează de dragoste "pentru captiva sa, 
Andromaca,' văduva “ai Tlector, şi vrea s'o ia 
de soţie, 'ridicindu- -şi în contră pe toţi Hellenii, -. 
cari cer pe fiul Andromacăi, Astyanax ca, . 

—. .
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să-l ucidă;.— şi dintre Hermiona care, -— deşi 
iubită la nebunie de către vărul său, Oreste, 
fiul lui - Agamemnon, trimis să aducă lui. 
Pyrrhus, solia Ilellenilor, — ține totuşi, 
chiar cu preţul umilirii sale, să rămînă 
la “curtea lui Pyrrhus: şi să-i cucerească 
iubirea. Frumuseţea neîntrecută -a acestei 
tragedii stă în adincimea, delicateţea şi „pre- 
ciziunea, cu care Racine zugrăvește deosebi- 
tele momente. prin care patima dragostei trece 
pînă subjugă cu . desăvirşire. sufletul acestor 
eroi. Lupta dintre Hermiona şi Pyrrhus se 

„complică, cu, pe deoparte, lupta dintre Andro- 
maca şi Pyyrhus, căci Andromaca, deşi ame- 
ninţată să-şi piardă fiul, vrea să rămînă cre- - 
dincioasă soţului său Hector, ucis de Achille, 
tatăl lui Pyrrhus; iar, -pe de alta, cu lupta 
dintre, Hermjona şi Oreste, căci Oreste, ca 
să poată cuceri inima, sîngerată de dragoste 
pentru Pyrrhus, a Hermionei, ajunge, el, fiu 
de rege, să-şi minjească solia, primind să 

"slujască de. instrument de. răsbunare al Hei- . 
mionei, ucizind, prin oamenii săi, pe Pyrrhus, 
chiar înaintea altarului unde acesta se în- 
soțea cu Andromaca. Desnodămintul tra- 
gediei subliniază întrun chip desăvirşit ca- 
racteristica pasională a iubirii. Hermiona, 
cuprinsă de ură geloasă în contra, lui Pyrrhus, 
care. 0 părăsise cu totul, pentru ca să se 
însoţească cu Andromaca, cheamă pe Oreste,
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şi-i promite dragostea. sa, dacă ucide pe 
Psrrhus; dar cînd Oreste, după săvîrşirea 
grozavei fapte, .vine să-şi ceară răsplata, Her- 

„miona, “înnebunită de gîndul că Pyrrhus a 
perit, îl izgoneşte blestemîndu-l şi se duce cu 
părul despletit să se ucidă pe cadavrul ne- 
credinciosului ei iubit. 

In privinţa, calităţii traducerii, îmi iau în- 
găduinţa, să reproduce parte din aprecierea, ce 
am făcut asupra ei acum doi ani, după ce 

„fusese publicată în „Convorbiri critice“: 

Cine eunoaşte simetria, lapidară, căldura, 
conciziunea şi fineţea clasicismului francez, 
a cărui una din capod'opere, este şi „Andro- 
maca“ lui -Racine, cu greu poate admite pu- 
tința unei traduceri bune din această, litera- 
tură într'o limbă relativ primitivă ca a noastră. 

„La drept vorbind (şi, dîndu-ne seama că o 
„ adevărată traducere nu e necesar să aibă decit ' 
numai unele din calităţile stilistice ale origina- 
lului), nici Nanu nu redă în traducere toate 
aceste. calităţi, ci în mod evident doar concizia 
lapidară şi căldura; dar, în schimb — şi acesta 
e meritul excepţional al unui traducător — 
poetul nostru pune în stilul traducerii sale 
o calitate nouă: energia sănătoasă, care înlo- 
cuieşte cu succes delicateţea cam manierată a 
secolului de galanterie în care trăieşte Racine.
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O comparaţie între un pasasiu din . Andro- 
jaca franceză şi cea română poate fi, din 
acest punct de vedere, şi convingătoare, Şi 
instruetivă. 'Bunioară,: următoarea replică din 
rolul lui Pyrrhus (Act. I, se. 1V). L.a vorbele, 
prin care Andromaca îndeamnă pe Pyrrhus 
să fie vrednice de Achille, tatăl său, și să-i 
proteagă fiul, fără ea să-i mai ceară, ca, ea, 
soţia lui Hector, să-l mai ia de bărbat, Pyrrhus 
răspunde: 

He quoi! Votre courroux wast-il pas'eu son cours? 
Feut -on hair-sans cesse, et punit-on toujours? 
Pai fait des malheureux, sans doute; et la Phrygie 
Cent fois de votre sang a vu ma main rougie; 
Mais (ue vos, veux sur moi se sont bien exereâs! 
Qovils m'ont vendu bien cher les pleurs qu'ils ont verse 
De combien de remords m'ont- il rendu la proie! 
Je souftre tous les maux que j'ai faits derant Troie. 
Vaineu, chart de fers, de regrets consume, 
Brile de plus de-feux que: je n'en allumai, 
Tant de soin, tant de pleurs, tant d'ardeurs înquittes... 
Helas! fus-je jamais si cruel que vous Letes? 

„Mais enfin, tour & tour, est assez nous punir; 
Nous ennemis communs devraient nous reunir. 
Madame, dites-moi.-seulement que j'esptre, 

Je vous rends votre fils, et je lui sers de pere; 
„de Vinstruirai moi-mtme & venser les royens; 
Jirai punir les Grecs de vos maux et de miens. 
Anime d'un regard, je puis tout entreprendre: 
Notre Ilion encor peut sortir de sa cendre: , 
Je puis, en moins de temps, que les Grees ne Pont pris, 
Dans ses murs relevts conronnts votre fils.



Românește: a , 

Ah, nu-și secă mînia izvorum pieptul tău! 
Se poate uri veşnic, şi pedepsi mereu? 
E drept, pe: mulţi făcut-am nenorociţi: Frigia 
Vizii cum semănat-am în casa ta urgia ; 
Dar cît de bine ochii-ţi din cale m'a întors! 

1 Ce scump plătit-am plinsul ce'n vremuri ţi l-am stors! 
Ce remuşcări amare luai cu dulcea, pradă! 
Vezi tu? Toată ruina, ce'n jalnica YFroadă 
Am semănat-o singur, — în chin o ispăşesc; 
Înctituşat can fiare sînt azi, căci te iubesc! 
N'au ars atitea fiacări de ziduri şi de torţe, 
X'a mistui. războiul în el atîtea forţe, 
Cit mi-ai” aprins în suilet adînei păreri de rău! 
Vai! Fost-am eu ca tine păn?ntr'atit calău? 
Dar, în sfirşit, ajunwe: ne-am pedepsit dea-rindul, 
Avem aceiaşi duşmani; unească-ne ei gindul. 
„Dă-mi raza de: nădejde de care să m'anin; 
Aş vrea să fiu părinte copilului tău... Vin! 
Însufețit „de tine, mă'nalţ, urzese o țară: 
Din praf şi din cenuşă fac Troia, să răsară; 
Pe seuturile frînte regină-aş vrea să treci, - 
De chinurile tale voiu pedepsi pe, Greci, — 
Cind zidurile Troii Ilellada va snfrunte, 
Tu însu-mi pun coroana pe-a fiului tău frunte! 

Energia traducerii române se vede cu deo- 
sebire în avîntul final măreț, care în original 
este” mult mai unit şi potolit, dar în acelaş 
timp mai” fin și mai nuanţat. O asemenea: 
traducere: stă cu cinste «alături. de cele mai -: 
măestre traduceri ale lui Costache Negruzzi...



NOTIȚA BIO-BIBLIOGRĂFICĂ 

Jean Racine sa născut la Fertâ-Millon. A 
studiat la Port-Royal şi datoreşte mult sfatu- 
rilor literare ale amicului său Boileau. 

A. seris „Andromaca€ (1667) care a deşteptat - multe gelozii literare, în special “pe a lui 10- lire, «care a şi pus să se joace la teatrul său 
o parodie a acestei tragedii. 

Afară de aceasta, Iacine a mai scris „ Brita= nicus“ (1669) „Mitridate“ (1673), „Ifigenia“ 
(1674), şi „Fedra* (1677), al cărui nedrept în- 
sucees l-a făcut'să se retragă din mijlocul cer- 
curilor literare mult timp, pînă ce avi prilej 
să serie acea capo-d'operă a. scenei. franceze care se cheamă „Atalia“ (1691). 
" Pe scena teatrului nostru, din pricina greu- 
tăților de interpretare a eroilor săi, Jeacine 
nu.a prea văzut lumina rampei; însă în tra- duceri “a pătruns operele sale, mulțămită 
lui Iancu Văcărescu; care traduce „Britanicus* 
şi lui Sion, care traduce »Fedra“. O retraducere 
a acesteia din urmă, într'o formă modernă și 
îngrijită, o va da în curind şi „Biblioteca 
românească“. |
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_ Racine, rivalul inaintaşului său Cor- 

ucille în tragedia, clasică. franceză, se deo- 

sibeşte de acesta din urmă, mai ales prin 

faptul că el nu pune pe eroii săi în luptă 

-cu vre-o înaltă datorie de. conştiinţă, cum 

face Corneille, ale căruia personagii sint supra- 

oameni în felul concepţiei lui „Nietzsche, nici 
nu -voieşte să tragă vre-o incheiere; ci numai 

zugrăveşte patimi, lăsîndu-le să se desfăşure în 

toată măreția fiinţei şi ispăşirii lor. În această 
privință, el“se apropie mai mult: de obiecti- 
vitatea artistică a, artei pentru artă. Și astăzi 
încă, în privinţa formei versului, se spune că 
Racine e cel mai mare poet al Franţei, fiindcă 
nicăiri accente mai adînei de pasiune nu se 
oăsese ca într'însul, şi mai ferecate în coreeti-: 
tudinea şi plasticitatea unei forme simple, fără 
podoabe zadarnice. Ele amintese sculptura in 
granit a marilor maeştri care în cîtera linii 
sigure, prind veşniea palpitare a vieţei care 
îşi ispăşeşte, păcatul de a se înălța prin durere. 
Citindu-l, îţi aduce aminte de versul lui Vigny: 

Paime la majeste des souffrances humaines!). 

i, - 

x 

3) Mi-e scumpă măreţia durerilor umane. -



ACTUL ÎNTÎI 

SCENA 1 

ORESTE, PYLADE 

ORESTE 

Prieten drag, statornice ! De bin ce-ai sosit, 
Posomorita, soartă, o clipă mi-ă zimbit. . 
Simt furia-i, furtună, departe ''n zări cum 
| „ Îmoare: 
Tu vii cu vreme caldă, cu cer Senin, cu soare! 
„Cine-ar fi zis că soarta, ce-atit ne-a "nstrăinat, 
Ne va 'uni pe țărmul acesta blestemat ? 
Și uite, — după vremuri de sbueium şi furtună 
Acei ce sînt prieteni, rămîn tot împreună. 

N PYLADE 

Prinos de mulţumire la zei am: fost adus, 
Că'n drutaul spre Hellatia, ei stavi!ă mi aa Dus.
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O! cit am plins, Oreste de cind în chinuri grele 

Te bintuie ursita cu vînturile-i grele! 

Din ziua blestemată cînd marea în delir 
Svirli-a, noastre pinze aproape de Epir: 

Părea că'n veci te aflu: într'o primejde nouă 
Şi sufeream de dorul s'o *mpart cu tine 'n două. 

Mă 'nfioram că Pluto, pripit să facă rău, 
Să nu-ți trimită moartea într'ajutorul tău. 

Azi te revăd la Pyrrhus... şi, dacă nu mă 'nşel, 
O soartă mai miloasă te mînă către el. 
Alaiul, strălucirea ce văd în pragul porţii 
Nu-mi par să fie semne de pregătire-a morţii. 

ORESTE 

Vai, cine-mi: poate spune ce soarta-a hotărit? : 

Voi fi chemat spre viaţă ? Spre Styx roi fitirit? 

Nu, nimeni nu prevede, destinul ce i păstrează, 

Cind luneci spre femeie furat de-o caldă rază... 

- + N 

PYLADE 

Cum ? sufletul, iubirii vîndutu- l-ai tu, selar ? 
Lași tu să. doarmă 'n patu-i de moliciuni, — 

[un brav?
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Prin ce demonic farmec, uitind de elipe-amare, : 
Ingăduişi să intri, plecat; sub a lui fiare? 
Se uiță o ruşine ce n viaţă-ai îndurat? 
Se mai înalță capul din țărnă, — nepătat ? 

"Crezi tu, că Iermiona, ne'nduplecată ?n Sparta, 
Se pregăteşte oare 'n Epir — să-ţi schimbe 

| [soarta ? 
Dar pare că 'nto vreme, tu o urai 2... — credeam. - 
Că nu mă 'nșeli, stăpine... 

- ORESTE 

| Pe mine mă 'nşelam !. 
O ! nu certa, Pylade, cu' vorbe de osîndă 
“Pe-un biet sărman ce-aşteaptă drept sprijin — 

| [vorba=-ţi blindă.: 
Ascunsu-ţi-am vreodată, o' jale sâu yr'un dor? 
Tu, cel d'întîiu ştiut-ai nebunul meu amor. 

“Cind Menelas alese ea, stilp bătrinei case 
Drepţ ginere pe Pyrrhus, ce neamu-i răsbunase, 
Pribeag mi-am. dus durerea, plutind pe mări 
ui | De „.. [de-atunei -" 
Cum: duce osinditul un lanţ de grel6 munci. 
Ai vrut să seci izvorul durerii mele, plinsu-mi, 

„Şi să mă seapi odată pe veci, de mine însu-mi! 
Tu veşnie ai fost gata să mă imbărbătezi, 

î 7 

;
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Pe jalnicul Oreste câ umbra să-l urmezi. 

Şi fruntea, ochii, glasul, zîmbirea ta senină 
Mi-a săgetat pustiul. cu-o dungă de lumină, 

Dar cînd, bătut de valul restriştei,-am aflat, 

Că Hermiona, viaţa, cu Pyrrhus si-a legat, 

Îţi amintești ce-mîndru an vrut s'o dau vitării 

Minia să mi-o feree în zaua .nepăsării. 
In mintea mea, — iubitei” îi mieşoram splen- 

. [doarea, - 

Sfruntam privirea-i dulce e-orstăpinitarea ! i MR 

Al mă simţeam de lanţul iubirii, desrobit, . 

„Şi astfel, în Hellada, sosii mai liniştit. 

- Gemea areopagul de-arhonţi, ostași de seamă 

— Primejdia făcuse din ei, un scut de-aramă — 
Nădăjduiam: răsboiul, a luptei strălueiri, . 

Şi gloria, — goni-va iubita-mi din gîndiri |. - 
Pe focul vechiu; uitarea curind o să s'aştearnă 
Ca, nourii de viseol pe soarele de iarnă; 

“Dar miră-te ce soartă mă mistuie pe rug: 

Eu orb, — mergeam spre cursa; de care vream 

- -  Îă fig. 
De pretutindeni Grecii pe , Pyrhus ameninţă . 
Hellada izbucnește în murmur de ndoință :* 

Teţi strigă că, trădindu- și evîatel ze şi-a cate 

s
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„Duşmanul nostru-i paspe în chiar al său palat. - 
Astyanax e şarpe ce creşte 'n toată voia, 
“Vlăstar din regii carii s'au năruit sub Troia! 
"Căci astfel Andromaea în umbră vicleni, 
Că meşterul Ulysse chiar el se amăgi; . 
Şi "n vreme ce feciorul Troianei sta departe, 
Un alt copil din braţe-i fu smuls şi dus la moarte. 
Nu mult: după aceea un sron' s'a răspindit., 
„Nu l-ani crezut deodată... am stat înmărmurit: 
Pe Hermiona, Pyrrhus, nu o mai vrea regină 
lar sceptrul şi iubirea-i, aiurea și le“nchină! 
Bătrînul Menelaos. nu crede, — ci, mihnit, 
Se plinge doar că nunta s'a tot tărăgănit, 
De temeri şi 'ndoială văd inima-i' pătrunsă. 
In sufletul meu creşte o bucurie-ascunsă: 
Imi zie: „a mea-i izbinda!“ — D'intăi mă 

E a [măgulese 
Că doar din răsbunare plăcerea, mi-o hrănese. 
Nerecunoscătoarea! cum işi. ciştigă locul 
Din inimă... simt urma, pe unde nu-i stins 
o “ a - focul, 

Simt ura cum în mine cu 'ncetul se topi 
Mai drept e că Oreste de-apururi o iubi... 
um Grecii prind. de Veste, în' mine-şi pun 

- - “nădejdea, 
ra , 4
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Și mă trimit la Pyrrhus s'abat din drum pri-. 
* 

[mejdea, 

Să văd de-i cu putință, de sub milosu-i scut, - 

Să smulg copilul care-i de-atiţia regi temut; 
Dar nu fiul lui Hector mă face să-i cale casa; 

De mii de ori ferice aș fi — să-i smulg aleasă ! 

Să nu te-aștepţi, Pylade, e'amoru-mi înzecit, * 

De mult miai mari primejăii, să fie nimicit: 
Cînd după- -atita sbucium” în darn mi-e 'npo- 

! [trivir ea, 

Mă las. în voia soartei, cuprindă- mă orbirea ! 

Iubesc, — pe Hermiona, venii s'o cer la zei, 

S'o birui sau, de nu pot, să mor sub ochii ei. 
Tu, ce cunoşti pe Pyrrhus, nu știi cum 

| [vremea-și trece? 
La, curtea lui, în sine, ce crezi că se petrece? 

Îl ţine Hermiona, ca 'n-alte vremi supus ? 
Imi va reda el oare norocul meu apus? 

_PYLADE 

Te-aş însela zadarnic, de ţi-aş hrăni ideia 
Că i-ar plăcea să-şi uite la sînul tău femeia: 

Deși de cucerirea-i de loc nu-i măgulit, 

Azi roaba Andromaca -pe rege l-a robit.. * 
Pe dinsa o -iubaşte.: Dar, neclintită stîncă 

  

*
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Ea “nu-i plăti iubirea, decit cu ură-adincă. 

Ci el, să 'mbie prada, sub ochiu-i arzător, ) 
„Cind galeş se arată, cînd ameninţător.” 

Pe fiul ei adesea: îl trece n vîrf de spadă 
T-arată eapu-i fraged mai ata ca să cadă... d 5 + 

Și tot el ia năframa să-i ştearvă-apoi cu drag N B $ > > 

a 

Inuninele-i, de lacrimi ce-i curg pe-obraz şirag... 

Logodnica lui însăşi îl vede, nu o'dată, 
Venindu-i la picioare ca fiara 'mduplecată, 
A mestecînd „prin “vorbe ce dragostea rostesc, 

_Suspine ? n care ura şi ciuda izbucnesc. . 

_Pe el să nu te bizui: în starea ce-l orbește, 

Sar însoţi cu ura şi-ar perde ce iubeşte ! 

ORES 

Dar Hermiona * : Spune- mi, cu ce „ochi vede ea 

“Tot visu-i în ruină ? Zăritu-o-ai ? Plingea ? 
. 4 " 

PYLADE 

" Stăpiîne, Hermiona, cam după cît se vede, 
În vraja Andromacăi, prea mult nu se încrede., 

-Eă speră că iubitucir-a, elipă rătăcit, 

La sînu-i se y& Stoa 0 Aayins, dar fericit, 
CENra 

20959, 57 "UA Va! 
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Ci totuşi, am văzut-o, înfrintă de durere, 
Că. farmecele sale rămîn fără putere. 

- Za Pa . Nae . i a E gata 'n veci de ducă și n ar uri un pas, 
Pe-Oreste-l cheamă ?n sprijin, la fiecare ceas. ' 

O!cum aş vrea, genunchii să-i plec !... Aşa să fie? 

ORESTE (gata să plece) 

“PYLADE (oprinidu-]) _ ! 
“Sfirşește ?ntiiu, oştene, înalta ta solie. șeşte ş 
Aşteaptă-aci pe rege; vorhbeşte-i calm, dar viu. . 
Arată-i Grecii ?n arme cerînd pe-al Troii fiu. . 
Mă prind că nu-ţi dă fiul.iubitei lui, stăpine, 
Şi, zăsvrătit eu Grecii, legat de ea rămîne. . 
Cu cît voi dușimănia veţi semăna “tre ei, — 

Ei tot mai buni: tovarăşi se fac: tu asta, vrei!, 
Grăbeşte; vezi norocul să nu-ți trădeze frica: 
Şi cere tot, de-ți place si nu cîştigi nimica. 

| (li. face semn că vine regele) 

ORESTE (grăbit) 

Tu,:.. spune-i Hermionei ce ginduri m'au răpus, 

ă 

Că dorul ei, el singur, la Pyrrhus m'a adus! , 

i.
 

m 
aa
a 
b
a
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SCENA II 

PYRRHUS, ORESTE, PHOENIX” 

ORESTE 

“Ingăduie, o rege, să simt. toată mîndria, 

Că-eu am fost alesul, să port la voi solia. 

: Sînt “fericit că Grecii mau vrut inijlocitor 

La fiul lui Achille şi-a] Troii 'nvingător. 

Slăvindu-ţi vitejia, cinstim ce se .cuvine: 
Sub el-căzut-a, Hector, al Troii zid; sub tine. 
Tu lumii dovedit-ai ce mulţi n'au dovedit: 

- Că visul unui tată prin fiu s'a împlinit. 
Dar ceeace Achille s'ar fi scîrbit a. face, | 
Mihniţi la tine, Gregii o văd de-o vreme "ncoace: 

„Tu încălzești un şarpe la sîn, din neam Troian; 

Primejdie e mila ce-o porţi. pentr” un dușman! 
Nu-ţi mai aduci amintecunoi cum fost-a Hector? 

“La ce oăraslei sale, chiar tu să-i fii protector ? 
Noroade sărăcite de el îşi amintesc; 

“De numele lui, pruncii Helladei se 'ngrozese. 

„» Nu-i văduvă săracă în Grecia cernită, .. 

| Copil rămas pe drumuri cu vatra pustiită, : 

Ca fiului lui Hector, la, tine pripăşit; - 
Să: nu-i ceară un tată, un soţ ce i-a „răpit, 

N 
7 
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Şi cine ştie-odată ăst fiu ce va să darme! 
Aproape de cetate îl vom vedea în arme 
Cum l-am văzut pe Hector, a noastre năvi voind 
Cu torţa să le arză, din țărmuri foc svirlind. 
Să-ţi spun la urma urmei gindirea mea curâtă? 
Tu însuţi ocolește făţarnica-i răsplată, * *. 
Ca nu cumva din sînul în care doarme lin, 

. Redeşteptatul șarpe să muşte cu venin. 
Îm pacă toţi Hellenii, striveşte-l cu piciorul. . 
Le-asiguri răsbunarea? Îţi aperi viitorul. 
:Ueide pe un dușman cu-atit mai de "temut, 
Cu cit, de 'ncepe lupta cu tine, ești perdu! 

PYRRHUS 
N 

Găsese că, de-al meu bine, voi-prea mult. 
| - „ Îduceţi teamă; 

Credeam Hellada, prinsă de-o grijă mai de seamă. 
Aflind că pe Oreste IHellenii sol trimit, 
— „Ce uriașe planuri au ei !% — mi-am zis uimit. 
O ceruri ! Agamemnon feciorul, el, trimisul!— 
Să intimpine-o primejde ce-a năseoeit-o visul! . 
Cum? Un popor, ee 'n lupte nici cînd 
N „- n'a fost” mișel, 

Să uneltească moartea unui copil, chiar el? 

” >



  

Andromaca „a 

Dar cui vrea el odrasla lui Iector, ca jetfire? : 

Au Grecii drept asupră-i dela Dumnezeire? * 

dum, — numai mie singur să nu-mi fie iertat 

să hotărăse de prinşii ce soarta, mi i-a dat?. - 

Cînd zidurile Troii cădeau prin fum grămadă, 
Şi-alese tot ostașul o cuvenită pradă. 
Atunci porunca soartei fu astfel dela, zei: 

Să fie Andromaea şi pruncul său, — ai mei. 
Iecuba la Ulysse sfirșește 'ndurerată; 

Casandra,roabă'n Argos urmat-a pe-al tău tată: 
Pe robii lor întins-ain vrun drept? Avut-am zor 

Să smulg ceva din fructul destoiniciei lor? 
A! sîngele lui Hector, crezi “Troia, .s'o renască, 

Şi cui i-am dat vieaţa,—vieata, să-mi răpească? 

Atita, 'nţelepeiune ne-ar duce 'n năluciri: 

Vu pot în toate celea să văd nenorociri. 

Naintea răsboirii, ce-a, fost cetatea Troii? 

Juib dirz în metereze, și rodnie în eroii 
Ce Asia robise! Mă: uit cercetător, — 

Ce văd apoi eu, omul ce-a fost biruitor? 
Doar turnuri prăbușşite în spuză, sub cenușă, 

Cimpii pustii, un fluviu de sînge şi, 'n cătuşă, 
Un biât copil... O ceruri! E'n mintea or" şi cui: 
Cei, doboriţi de soartă, de lupte sînt sătui! 

A fiului lui: Hector ucidere-i jurată?



Teri at a atata 22 , Jean Racine 

„De ce d'un an de zile mereu fu aminată? 
“Nu se putea să moară pe sinul lui Priam? 
Cind au perit atiţia sub Troia, trebuiam 
Cu drept cuvînt să-i rupem atuncea firul vieții, 

"Cina ştii că nu cruţarăm nici cinstea, bătrîneţii. 
Izbinda, umbra nopţiismai tari e'a noastre uri, 
Mişeau a noastre braţe dînd erunte lovituri. 
Pe -cei învinși, mînia-mi căzu din înălțime, 
Dar dincolo de ură, riu-i rost pentru eruzime. 
Și azi,cînd prins-am milă de-un bietcopilcecrese, 

„Yreţi mîna ce-l scăpase în sînge s'o mînjese! 
Nu;nu; să-şi cate Grecii, de vor,—au toată voia— 
„Aiurea prada care le-a mai rimas din "Troia. 
Al urii mele fluviu de:acuma a secat: : 
Epirul o:să eruţe din Troia ce-a scăpat. 

ORESTE- 3 Dar, rege, ştii prea bine prin ce meşteșugire 
Astyanax trăieşte, un alt copil jertfire 
Pe rug fu pus în locu-i! Căci nu doar pe'Troieni, 

Ci sîngele lui Hector îl cerem ca Helleni. 
Da, ura lor pe! tatăl, în fiu-i se răsbună. 
Căci prea mult sînge curse, și furia nebună 
Aiurea nu-și voi” stinge decît în viaţa lui. 
Şi Yor veni, n'ai teamă, aci Helleni destui... 
Inlătniă primejdza!
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PYRRHUS 

| A nu; le intru 'n voie: 

Îmi place să găsească m Epir o altă 'Eroie. 
Întunece-i iar: ura şi, n lupta lor aprinşi, 

Nu ţină socoteală de mine sau de 'mvinși! 
La ei recunoştinţă! n'ar fi întîiaşi dată, . 

Cînd Grecia, plăteşte e'o astfel de răsplată. 
Voi ştiţi că Hector însuşi cu virf se folosi, 
Şi poate că, la rîndu-i, şi fiu-i întro zi. - > 

| ORESTE 

Purcezi dar, împotriva Hâlladei, răsvrătire? 

PYRRHUS 

 Învinszam, să plec fruntea la ea cu umilire? 

ORESTE 

Dar dacă Hermiona în calea ta va sta? . 

Cu tatăl ei ca duşman, putea-vei tu lupta? 

PY RRIIUS 

Mi-i dragă Hermiona, şi-mi poate fi intruna, 

Dar ca să cad şi robul iubirii, — nu-i tot una! 

„Voi şti să 'mpae odată a mele 'ndatoriri. * 
Bun soţ, să merg alături de-a/ gloriei măriri.., . 
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Acum, te poţi abate să vezi: fiica Helenii, 
Voi sînteți mi se pare, de-aproape chiar rudenii. 
Aşa dar, seumpe oaspe, solia ta s'a, 'nchis, 
Din partea mea, Helladei, răspunsul du-i, — 

[am zis. 

SCENA II 
PYRRHUS, PHOENIX ! 

PHOENIX 

lubitei ? | - 

PYRRHUS  . 

Cum? Tu trimiţi pe-Oreste, să-i cadă la picioare 

l-a fost scumpă, se zice-odinioare. 

PHOENIX 
Dac'ar porni şi dinsa cu el pe-acelaş drum? 

- Amorul vechiu € jarul ce se "'nvălește "n scrum. 

PYRRIIUS Ă 
“ ubească-se în pace! Chiar hinecuv întarea 
„Le-o dau, isteţe Phoenix. Apuce n larg cărarea * 
Către Lacedemona, plutească liniștiți... 

+ ... , «Cum m'ar scuti de-o grijă! 
.
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PHOENIX 

Îi vrei tu fericiţi? 

PYRRHUS 

Ți-oiu spune altă dată ce mi-arde'n suflet. lată 
Şi văduva lui Hector... - 

| SCENA 1V 

PYRRHUS, ANDROMACA, CEFIZA 

Ă PYRRHS (eurtenitor,- duios) 

| Regină "'ndurerată, 
Să fiu eu fericitul ce-l cauţi, — sau e vis? 

ARDROMACAĂ, , 

Treceam spre locul unde ţii fiul: meu închis. 

Odată 'n zi, tu singur îngăduiși, stăpine, 

Să-mi văd unicul bine ce azi îmi mai rămîne 
Din ţara mea perdută... Cu el m'alin din plins! 
ŞI astăzi, toată ziua, la pieptu-mi nu l-am strîns! 

PYRRHUS (compătimitor) 

Tot n nu-s. ; sătui Hellenii, cît te-au zdrobit sub 

trudă; 

V or inima-ţi străpunsă de-o veste şi mai crudă! - 

)
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_ ANDRUMACA (neliniştită) 

Dar care este frica de care, sînt; cuprinși? 
Seăpatu-ţi-a din fiare cumva Troienii prinși? 

PYRRILUS 

Minia lor pe Hector tot nu-i:secată încă... 
Se tem de fiu-i. | - 

ANDROMACA (cu jalnică ironie) , 

Demn e de ura lor adîncă! 
"Un biet copil ce încă e tot neştiutor, 
Că Pyrrhus i-e stăpînul, dar că-i moştenitor 
Lui Hector! a 

. | A . 
PYRRHUS 

Grecii însă cer toţi a lui peire; 
Chiar Agamemnon fiul, veni să-mi dea de ştire. | 

ANDRUMACA (cu spaimă) n 

Și vei rosti sentinţa ce morţii mi l-a dat? 
Din pricina mea, oare, e bietul vinovat? 

„ Răsbunător? Sărmanul !Nu,nu !Vouăvi-eteamă 
Că va rămîne cine s'aline-o biată mamă! 
ȘI el mi-ar fi un sprijin de tată ori de soţ... 
Dar simt, simt că-l voiu perde: voiu mă uriţi 

| [eu toţi.
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PYRRHUS (cu hotărire) 

Nu! ura lor pe tine, de peptu- mi O să-şi sfarme! 
Sint învoiţi: Hellenii m'ameninţă cu arme, 

Dar. chiar de-ar fi să-şi lege corăbiile punți, 
Trimită- “şi toţi vitejii, și tineri, şi cărunţi, 

În valuri curgă sînge clocotitor de ură, 
In zece ani prefacă-mi palatele în sgură, —' 
Din peptul meu voiu face un scut; nu mor elinti. 
Decit să dau pe fiul lui Hector, — as muri! 
Dar, înfruntînd din cale-ţi voios orce primejde, 
Nu pot, din ochi a-ţi smulge o rază de nădejde? 
Urit de toţi Hellenii, şi-atît de urgisit, 
Mi-e seris să 'ndur eu însă disprețul tău 

- _ [eumplit? 
Ta-mi braţul! 1 EI ţi-e scutul! Dar oare niciodată 
Nu vei primi cu dinsul și inima-mi curată? 

Luptind, doar pentru tine, pot eu să face — 

. [o zeil— 
Să nu te mai  prenumăr printre dușmanii mei? 

, ANDROM ACA 

Ce faci, ce faci, stăpine? Hellada ce va a spune? 
In inima ta. mare, atita slăbiciune ? 
Vrei darnica ta pază, ce-atit în'a ocrotit,



28. e: Jean Racine 

S'o crează lumea faptă de om îndrăgostit ? 
Eu nu pot să mă sufer.., petrec în tînguire, 
Şi vreai în iadul ăsta'să mai găsese iubire ? . 
Ce farmece pentru tine mai poartă ochii mei, 
Cînd i-ai ursit în lacrămi „să-şi stingă-a lor 
i Sa [scîntei ? 
A! jalea unui duşman primind-o cu cinstire, 
Dind unei biete roabe nu slavă, — mîntuire, 
Luiptind pentru un .0aspe la tine urmărit, 

„Dar fără de răsplata de-a fi în schimb iubit 
Nimie să ceri,— şi totuși să-l dăruieșşti cu zile,— 
Vezi, astfel -ai fi vrednic de tatăl tău, Achille. 

PYRRIIUS 

Ah! nu-și secă mînia izvoru în. peptul tău! 
Se poate uri veşnie, şi pedepsi mereu ? - 
E drept, pe mulţi făcut-am nenorociţi: Frigia, 
Văză cum semănât-am în casa ta urgia; 
Dar cit de bine ochii-ţi din cale mau întors, 
Ce scump plătit-am plinsul ce n vremuri ți 

[l-am stors! 
Ce remuşcări amare luaiu cu duleda pradă! 
Vezi tu? 'Toată ruina, câ *n Jalnica Troadă 
Am semănat-o singur, — în chin o ispăşese; 
Incătușat ca 'n fiare sînt azi, căci te iuhese! -*
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„N'au ars atitea flacări de ziduri și de torţe, 
„Na mistuit răsboiul în el atitea forţe, 
; Cit mi-ai aprins în suflet adinci păreri de rău! - 
Vai! fost-am eu cu tine pănă 'ntr'atît calău? 
Dar, însfirşit, ajunge, ne-am pedepsit dea-rîndul. 
Avem aceiaşi duşmani: unească-ne ei gindul. 

„Dă-mi raza de nădejde de care să 1 'anin; 
Aş vrea să "fiu părinte copilului tău... vin! 

“Insufleţit de tine, mă 'nalţ, urzese o țară: 
Din pulbere, cenușă, 'fac Troia să răsară; 
Pe scuturile frânte, regină-a aş-vrea să treci, 
De chinurile tale voi pedepsi pe Greci, — 

“Cind zidurile Troii Hellada o sto 'nfrunte, 
„Tu singur pun cor oana, pe-a fiului tău frunte. 

, AN DROMACA 

“Copilului, stăpîne, nu-i trebuie măriri; 
Nu-i leagăn eu pruneia cu-asemeni năluciri! 
„Au, nu... O ziduri scumpe, ce n'aţi păstrat 

(pe Hector, 
Aiurea căuta-rom de trebui. un . protector. 
"Nu glorie, ci milă:  ăşteapt'un urgisit. 
-O rugăminte numai, stăpîne, — şi-am sfîrşit. 
“Un adăpost îţi cerem, să pot, printre ruine, 
Litată şi de oameni, uitată chiar de tine, 
Să-mi pling acolo soțul şi fin-mi să-l ascund,
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Iubirea ta stirneșşte mînia fără fund 

Ă Grecilor : asupră-mi,.. De-ai şti cit. mi-e : 
| | [de fuicăl. 

Intoarce-te, stăpîne, spre a Helensi fiică... 

PYRRILUS Mae 
. , 

Dar nu 'nţelegi că braţu-uri în sani l-am întins? 

"Cum vrei să-i dani un suflet pe carel-ai înviasl | “ 
O! ştiu făgăduinţa, ce-i dasem în pripire, 

Că va, primi Epirul şi 'ntreaga mea iubire; 

Pe semne că destinul nu astfel a voit, 
Și te aduse-aice, să sufer îndoit. 

Tu ai venit în lanţuri, iar eâ, în toată slava, 

Dar cine mi-i stăpina, şi cine-mi este selava? 

Intreabă: -ţi-ar răspunde întiiul ce ?ntilnâşti: 

” Aici regina-i roabă, iar tu, din lanţ, domneşti! 

Sărmana Hermionă! Ce drag i-ar fi să poată 

Din inima pe care o stăpineşti tu toată — 
„Să smulgă doar o vorbă mai caldă, un suspin... 

N 

ANDROMACA 

Dar are ea pe cuget şi 'n inimă vre-un spin ? > 

In sufletul ei, strigă ca 'n mine, fără voie, 

Nerăsbunatul Hector și sfărimată 'Proie ?,
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. a , 
O. zei! Să 'ndur durerea unui întreg popor 
Si nu cu mii de inimi, cu una, fă” să mor; 
Să. văd pal tău părinte în toată strălucirea, 
Cum seceră pe Hector să-și facă nemurirea, 
Oh: „cîtă sfişiere!. 

PYRRHUS (seven - 

Po - Ajunge! mă supun 
Te voi uita, sau, ştiu eu? te voi urt nebun! 
Căci: patima mea astăzi a mers aşa „departe, 

Că poate de iubire cumva, să n'aibă parte. . 
Giindeşte-te mai bine: pe-amorul meu înfrânt, 
S'o. ridica: o ură de care mă "nspăimînt! 
In dreapta mea mînie, nu voiu cruța umilul, 
Jar de disprețul mumei chezaş va f copilul! 
Și-apoi... Hellada- -| cere, şi. gloria-mi, n'am zor, 
Nerecunoseltorii s'o calce sub picior! 

„ ANDROMACA (Sfirzită) 

1 piera “dar! “Toată paza lui pentru vremuri 
a | [grele 

Sint nevinosăţia-i. şi lacrămile mele, 
La. urma urmei poate, în starea 'n care sînt, 
Cu moartea lui deodată, intra-voiu în pămînt, - 
Căci! numai pentru diînsul mai prelungeam eu 
E E a - Tehinul;
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M'oiu duce după Hector, cum va voi destinul! * 
Toţi trei, vom fi deapururi prin grija lor uniţi. 

PYRRHUS - 

Mai bine-ţi vezi odrasla, şi matur chibzuiţi.. 
Se poate, lingă fiu-ţi, iubirea ta de mamă 
Să nu mai ia necazul drept călăuză ?n samă. 
Mă, "'ntore;—iar tu sărută-l cu drag, şi nu uita 

Că moartea sau scăparea stă 'n hotărivea ta.: 
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ACTUL AL DOILEA 
  

SCENA | 

HERMIONA, CLEONA | | 

HERMIONA 

, 
, 'nchin voinţei tale: fie ce-o fi! Să vie.. 
eau încă să-i ingădui această, bucurie. 
lade-l va aduce în faţa mea curind... 
r dac'ai ști Cleona... n'aș vrea să-l vînd 

| [nicicînd ! 

CLEONA Ss 

ce tugi tu de dinsul ca umbra de lumină? 
i idolul iubirii la care €l se 'nchină. 
. ai dorit tu însăţi întors să-l vezi din drum ? 
Ri plins că tot statornie rămasu-ţi-a şi-acum? 

4 

HERMIONA 

a mult plătii iubirea-i cu nerecunoştință, 
1 pot privi de-aproape în ochi, fără căință. 
59, 57 . , 3
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Jean Racine” 

„Din parte-mi ce rușine, şi cît de răsbunat 
Se simte el, văzîndu-mi norocul sfărimat ! 
“Par'că-l aud: aceasta-i femeia .neeclintită ? 

Dispreţuia iubirea-mi, şi iato umilită'! | 

„Ce sus pusese miîndra, al inimii ei preţ! | 

Să 'nveţe cum se 'ndură la rindu-i un dispreţ. E 

Vezi tu ? Un rău se 'ntoarce 'napoi de unde | 

N [pleacă. 
Eşti prieină de: lacrimi ? "Pot lacrima, te seacă, 
Cleona, văd în plinsu-mi, pedeapsa dela zei... 

CLEONA 

Imprăștie aceste zadarnice idei ! 
“Tu ai ucis: într'însul învinuiri deşerte. - 

Crezi oare că iubitul mai vine să te certe? „ 

"Ţi-aduce' doar un suflet de tine 'nlănţuit.—. 

Da» tatăl tău ce zice? nu-mi spui... 

HERMIONA 

El e mîhnit; 

Şi dacă Pyrrhus încă nici astăzi nu voieşte 

Ca să predea Troianul şi amînări urzeşte, 

Porunea. lui e dată: să plec cît mai curînd.
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CLEONA 

Atunci pleci cu Oreste; — doar are-acelaş sind!. 
Ţi-a dat prilejul Pyrrhus să-ţi reciștigi iubitul: 
E! a 'nceput; fireşte, la rindu-ţi fă sfirşitul. 
Vesteşte-l chiar; e bine. să nu pleci într'aseuns; 
La urmă, ai şi dreptul, doar nu-l urăşti de-ajuns? 

HERMIONA | 

Dacă-l urăse, Cleona? Chiar gloria-mi o cere, 
Dot ce iubii într'insul s'a 'nveninat de fiere. . 
ind m'a schimbat pe-o roabă, ce pot să hotărăsc? 
Prea l-am iubit nebună, ca azi să. nu-l urăsc! 

CLEONA 

ereşte-te: din eale-i, căci dragostea adincă. .. 
+ 

HERMION A 

'u, — lasă usii mele mult timp să crească:încă,. 
n faţa unui duşman, dă-mi voie-a mă 'ntăzi ... 
leona, — cu: 'ngrozire de el m'oiu despărţi. 
e-o vrea neecredinciosul el însuşi, cu grăbire... 

CLEONA 

mai aştepţi din “parte-i o nouă umilire ? 
ab ochii tăi, în ciudă, şi nici măcar p'ascuns,
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Iubeşte pe o roabă; atit, nu e de-ajuns? y 
Mai rău decît ce face, ce poate să mai facă ? 

De nu-ţi displace încă, e greu să-ţi mai displacă. 

. HERMIONA 

De ce stirneşti în mine al urii zăcămînt ?” 

Mi-e frică-a mă cunoaşte în starea, ?n care sînt. 

Al! tot ce vezi, încearcă să crezi că e-o poveste; 

Rosteşte-mi la, ureche: „iubirea nu mai este !% 
Zi-mi:yinima în chinuri demult ți s'a 'mpietrit*. 
Şi fă-mă, de se poate, să cred că n'ai minţit. 

Tu vreai să fug de dînsul? Fug fără 'mpotririre! 
Nu mai rivnese de- acuma nedemna-i cucerire. 
Ră mie rob al roabei, — or ee, ar î n deşert — 

(dup o pauză) 

Dar dacă se va, 'ntoaree rugîndu-mă să-l iert? 

Dac'ar simţi cum crește în inimă-i credinţa 

Şi-mi va cădea 'n genuche, şi-l va mustra, căința? 
Al! s'ar putea iubirea să mi-l aducă 'nvins ! 

— Nu nu; mă chinuieşte vieleanul dinadins.. - 
Rămîn, ce bine-mi pare, le-oiii turbura norocul, 
Le-oiu sta de pîndă ?n cale, o piedică în tot locul, 

Şi, cînd va fi să-şi calce cuvintul dat, solemn, 
Pecetluit rămîne de toţi, ea un nedemn. 

Am aţiţat IHellenii pe Astyvanax numa,
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Dar aş voi să cadă în prada lor, şi muma. 
Aş vrea să-i torn veninul ce ea mi-a dat, la fel: 
Ori piară el printrînsa, ori piară ca prin el. 

; | „-  CLEONA 

Vai, ochii ce prin lacrimi abia văd ziua-afară 
Crezi, vor să: 'ntreacă 'n farmee 'bogata-ţi 

[primăvară ? 
Sărmana Andromacă, strivită de dureri, 
S'aştepte dela Pyrrhus suspine, mîngfieri ? 
Dar uită-te la dinsa... se simte ea, "mpăcată ? 
Nu vezi că'n desnădejde stă mută, cufundată ? 
De ce se 'mpotriveşte lui Pyrrhus, dacă-l vrea? 

| 
Eu, din nenorocire,- n'am viclenit ca ea, | 
În nevinovăţia-mi, credeam că nu-i primejde, 
Și inimă, şi suflet să-i dau, şi-a mea nădejde! 
Dar cine, ea şi mine, n'ar pune crezămînt 
In reazămul iubirii jurate-atit de sfint? 
El mă privea cu ochii de foc, — şi azi mă 

| [ngheaţă... 
Ți-aduci aminte ? Soarta parea că mi-l răsfaţă. 
Ne răsbunase casa, — ah! larma, de pe străzi, 

HERMIOXA
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Corăbiile grele de-a Troii scumpe prăzi, 
A tatălui său' faimă de faima lui pălită, 
Iubirea, lui, — crezută pe-atunci nemărginită, 
Uimirea ta, ce'n taină doar mie vreai so spui— - 
— Maţi înşelat cu toții, eu mult 'naintea lui ! 
Dar e prea mult,  Cleona... Or” cită strălucire 
Să aibă Pyrrhus, — are şi-Oreste o 'nsușire. 
EI ştie să iubească chiar făr'a A iubit, 
Şi poate că la rindu-i să biruie ?n sfirșit. 
Să vie dar, şi fie ce-o fi... 

CLEONA 

Priveşte-l, vine... 

HERMIONA (eu teamă naivă) 

„Ah, nu credeam să fie la ciţiva paşi de mine !... 

| SCENA II 
HERMIONA, ORESTE, CLEONA 

 HERMIONA 
Au numai mulţumită severei datorii 
Te-ai fost erăbit în treacăt la mine să mai vii ? R d» 

„Sau poate că vre-o urmă din vechia duioşie 
Îţi mină dornic pașii. spre viaţa mea pustie ? -
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ORESTE 

Atita e de oarbă puterea ce m'a învins .. 
Şi greu a rupe firul ce'n lanţul tău m'a prins, 
Căpururea jura-voiusă fi ug; s'alerg pămîntul, — 
Șin veci: mă ?ntore spre tine căleindu-mi 
| a “[jurămîntul! 
Ştiu ochii tăi ce rane-mi deschid neîncetat, 
Că 'or'ce pas spre tine e-un cuvînt călcat, _. 
Roșese de mine însumi! Dar zeii sînt de faţă, 
De cîte ori adio mi-am luat dela vieață. 
Osînida mea eu mine, odată so sfirşesc, 
Am alergat ori unde mii curse. mă pîndesc- 
Cerşetorit-am moartea noroadelor barbare 
Ce zeii 'lor împacă arzînd robi pe-altare, 
Dar ei: mi-'nehise templul, “jertfivea-mi n'au 

Aa pe primiti 
du mine însumi mila e 'erudă: m'a, gonit! 
Acuma viu la tine, îndură-te, stăpînă, 
Și curmă-mi firul vieţii cu însăşi a ta inînă- 
n Ochii-ţi e sentința de care Yoiu să mor: 
du 0 aştept, o caut mereu, nerăbdător ; 
fărimă fără milă nădejdea mea, deşartă 
ub nepăsarea-ţi crudă, cu vorbe ce nu iartă; 
lă urmăreşte gîndul acesta, de un an: 

N  
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Te "'ndură Heriniona, şucide un duşman; 
a-ţi vietima ce Seyţii i-ar fi răpit, "prea bine, 

„De-aș fi găsit printr 'înşii aşa de cruzi ea tine! 

HERMIONA 
. 

Oreste, părăseşte ăst gînd îndurerat; 

“La griji mai însemnate Hellada, te-a chemat. : 
Ce-mi spui tu de cruzime, de Seyţi, de 

| [suferinţi? 
Gindeşte-te la regii pe, carii-i reprezinţi. 

Răsbună-i, nu-te prinde în patimi efemere! 
Au viaţa lui Oreste ca, jertfă ţi se cere?" 

„3 Desleagă-te de sarcini ce ţi-au îneredintat. 

ORESTE 

De ele. însuşi Pyrrhus acum m'a deslegat. 
Ademenit de farmee, ia toată apărarea 

Lui Astyanax, fiul lui Hector... 

HERMIONA (tresărind) 

Ştiu trădarea... 

Necredineiosul ! 

ORESTE 

Astfel, "nainte de-a pleca, 
Te'ntreb,— lăsa-voiu soarta de-acum în paza ta?
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Imi pare că -pe buze îţi flutură cuvîntul, 
Şi ura ta 'npotrivă-mi, îşi ia din nou avîntul.., 

:  HERMIONA. 

Mereu nedrept eu mine, Oreste, vrei: să fii, 
Și veşnie te vei plinge de-a melă duşmănii? 
Dar unde-mi vezi asprimea? Pe fruntea mea 
o le” scrisă? 

Cerut-am eu Epirul? Dar nu am fost trimisă 
De chiar al meu părinte? Şi-apoi, de unde ştii 
Că n'am chemat pe-Oreste în orele-mi pustii? 
Crezi, singur suferit-ai? Nu te-ai gîndit la mine? 
Nu m'a'văzut Epirul în lacrimi, ca şi, tine? 
Şi-apoi de ce n'ai crede că, fără să am drept, 
Te-am aşteptat, cu dorul la căpătiiu deştept? 

„ORESTE 

Sint pradă aiurării sau tu-mi vorbeşti acuma? 
Cuvîntul tău de miere e pentru mine numa? 
Deschide-ţi ochii bine, şi vezi-mă ?n sfîrşit, 
Nu Pyrrhus, e Oreste acel ce ţi-a vorbit! - 

HERMIONA (duioasă) | 
Nu, nu mă 'nşeală ochii... le-ai fost stăpînitorul, 
Căci tu le-ai dat îndemnul să'nvețe ce-i amorul.
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Tu; ale cărui daruri mă fac să te. cinstesc. . : 

Te-am plins destul: . . azi, poate, âş vrea să te 

Sa | " [iubese. - 
N 

ORESTE (eu amărăciune) 

o! te 'nţeleg! mi-e soarta din cele mai funeste. 
Cu inima lui Pyrrhus, ales-ai pe Oreste... 

HERMIONA 

Nu, nu dori norocul lui-Pyrrhus și-al lui nimb, 

Prea te-aş uri, Oreste! 
1 

„ ORESTE 

Dar m'ai iubi în schimb! 

Ah, dac'aș fi un altul! Vai soarta nu se'ndură... 

Tu vrei să-mi dai iubirea, și celălalt mi-o fură. 

„Amorul e protivnie voinţei omeneşti: 

Cind te-aș uri ca Pyrrhus, ai şti să mă iubeşti! 

O zei! Prietenia-mi; ne'nfrintă ca o lege, 

Pioasa-mi adorare, tu n'o poţi înţelege. 

Ci tu voeişti pe Pyrrhus anume, să-l supui, 
Cu voia ta, de sigur, dar fără voia ui. .- 

Aiurea prins, la tine nici nu se mai gindeşte...
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MERMIOSA (jienită ă) 

Pe ce te bizui oare că mă disprețuiește? 
Cititu-i-ai în faţă, ţi-a spus-o lămurit? 
Drezi tu ca mea fiinţă e -de nesocotit? 
Fiinţa mea, trezeşte doar patimi trecătoare > 
Sînt alţii ce-mi spun lucruri mult mai 

| [măgulitoare A 
ORESTE (eu amărăcitine) 

Irmează, mă înfruntă; ai dreptul, nu-i aşa? 
“u am adus aicea batjocorirea.. ta, | 
Yam arătat sub ochii tăi câtă neclintire, 
incă, credincioasă, en calda mea iubire! . 
au, dispreţuitorul! ! Ah, mult ai „Vrea,—0 crez— | 
ă-ţi vie dela Pyrrhus disprețul, ce-ţi păstrez! 

„HERMIONA., 

u-mi pasă, de iubirea sau ura lui de fară, | 
" (lingă umăr) 

lergi în “potriva unui răsvrătitor” de ţară, - 
iăşte-ale Helladei armate în Epir, 

faceţi altă Troie să, piară aci m delir! 
ăi crezi acum Oreste că cu l-ador nebună? | 

ORESTE (inâlseăzat) | 

(şi mai mult, Ha -miona Să mergem îm preună! ! 

7
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"Ta ce-ai rămîne aicea printre streini? O vin, 

"Și m miile de inimi tu toarnă ea un vin 

Din ura :ta, să fie a tuturora ură, — 

„S'o eontopim întwuna şi-aceeaşi lovitură! 

HERMIONA (pe gînduri) 

Dax dacă Andromaca îl va lua de soţ? 

O doamnă Frigiană, — ce pată pentru toţi! 
€ 

ORESTE imbina amar) 

Și tu-l urăşti! „.. dar nu vezi? Mai bine 
" [ai răspunde: 

Iubirea nu-i” văpaia cen suflet poţi ascunde; 

Ne dă, de gol privirea, cuvînt, mişcări, 'tăceri, . . 

Şi cînd. înnăbuși focul, sbueneşte 'nvăpăieri! 

, HERMIONA 

Ce suflet prepuielnic şi inimă uşoară, . . 

" Yeninul îndoielii pe tine te omoară! 

Tu crezi că ura în mine e sbucium de amor, 

Şi or'ce gind îşi are un tăinuit izvor. 

Mă limurese; vei face apoi ce-ţi place ţie! - 

Tu ştii că "n aste locuri, m 'aduse-o datorie. 

Tot ea mă ține-acuma;- de-aci nu pot pleca, 

De nu m'o scoate Pyrrhus sau tatăl meu cumva.
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Du-i regelui din partea lui Menelas, solie, 
Că dușmanului ţării eu îu-i pot fi soţie. 

Între Troian şi mine s'aleagă la un fel: 
Din doi cine se duce, şi cine stă cu el? 

Ori îţi predă Troianul, ori mă întore în ţară. 
Te las... de se'nvoieşte, plecăm chiar astăseară! 

SCENA III 

„ ORESTE (sinsur) 

(cu bucurie) . 

Vom merge împreună da, da, nici vorbă nu-i... 
Răspund de pe acuma de învoirea lui. 

Să nu te temi că Pyrrhus te va opri, — 

o o [nu crede! 
El doar pe Andromaca în ochii lui o vede. 
Nu-i placealt nimica, şi poate-aşteaptă-acum, 

Prilej pe Hermiona sto 'mlăture din drum. 
Doar să-i șoptese o vorbă, și ne 'nvoim de grabă. 
Găteşte-te, Epire, vei pierde o podoabă. 

Tu scapă tot ce încă din Troia nu-i pierdut, 
Păstrează- -ţi Andromaca sub a lui Pyrrhus seut, 

Destul că Hermiona de țărmii tăi departe, 

De tine şi de rege în veci să n'aibă, parte: 

d.
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A!—un noroe se vede spte mine paşi-i: mînă... 

Amor, închide-i ochii, cînd trece-a mea istăpină ă! 

SOENA IV 
PYRRHUS, ORESTE, PHOENIX 

PYRRHUS 

'Te căutam, Oreste... Vezi, felul meu ciudat, 

Mi-a ?ntunecat o clipă cumintele tău sfat, 

Azi, îi eunose temeiul şi dreapta cumpănire: 

Văd cam greşit şi, după mai multă răsgindire, 

Am:zis-şi eu ca tine... mi-e milă de popor. 

Nu-i” bine, nu-i cu cale- să fii răsvrătitor. 

Aş re ?nvia -şi Troia, şi-aș preschimba”n ruine” 
Tot ce:zidit-a Hector, şi-a fost sfirşit de mine. 

Îndreptăţese mînia ce-bintuie Hellada. 

E slobodă Oreste prin tine. să-şi ia. prada. 
La-ţi: fiul “A ndromacăi. .. 

"ORESTE (surprins) 

Cuminte-ai chibzuit: 

Ai cumpărat o pace, cun biet nenorocit! - 

PYRRHUS (privind aiurea, neatent la ironie) 

Da, şi voiese Qresta:s'0 "'neheş pentru: verie:
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Aleg pe Hermiona, drept dulce chezăşie; 

"Mă insoţese cu dinsa! O sărbătoare-așa, 
Pei tine doar ca oaspe şi martor te-aştepta. 
Tu 'nfăţişezi Hellada, — iar Menelas, cît ştiu, 
În tine vede însăși pe fratele său viu! 

Du-i vestea Hermionei, că miini din a ta mînă 
Primese odat' cu pacea: pe duleea mea stăpină... Il ine: 

ORESTIE (a parte) 

Se prăbuşeşte totul, o zei ne ndurători! 
, . 

.- „SCENA V 

PYRRHUS, PHOENIX 

PY RRHUS. 

_ Ei bine, Phoenix, spune: aşa e, — uneori 
Că dragostea nu poate să detroneze-un rege? 

PHOENIX (eu admiraţie) 

O! dreapta ta minie or'eine o 'nţelege! 
Ea te-a redat Helladei, şi ţie te-a redat: 
Un rege-i domn pe patimi, cum domn e în palat, 
Tar nu o jucărie a patimei servile, _ , 
Eşti Pyrrhus, — fiu, şi totuşi “protivnie 

[lui Achille,
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Căci glozia te-aduse sub legea-i de ne 'nfrint, 

Şi pentru-a doua oară, surpi Troia la pământ, 

PYRRHUS 

Mai bine zi izbînda deplină abia * ncepe 

Si-ahea acuma, Phoenix, pot gloria pricepe. 

Azi, mâîntuit şi slobod, eri, în genuchi robit!. 

Îmi pare că din slavă în praf am prăvălit 

Un legion de duşmani strivindu-i sub picioare: 

Cind ai înfrînt amorul, înfrîngi or'ce, sub soare. 

Ah! ce curate jertfe i-aduci adeseori! 

Te faci calău-ţi propriu, de tine te 'nfiori, 

Ce josnice mizerii n'aduce pe-a lui urmă: 

Cite mînarii le mînă prin glod ca pe o turmă! 

Nu mai cunoşti prieteni și nici-un jurământ... 

În ochii ei uitasem tot, tot de pe pămînt. 

Şi ce primejăii gata să'nlătur în tot locul: 

A! pentru ea, cu sete mi-aş fi sdrobit norocul ! 

PHOENIX 

Cruzimea ta. 'nţeleaptă, o binecuvîntam.. 

Ea te-a 'ndemnat. .. 

PYRRHUS 

Văzut-ai, cum m'a primit? Credeam,
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LV zzânduci duioşia de fiu, de griji cuprinsă, 

iCa pasărea să-mi cadă la sîn, de frică 'mvinsă, 
Și mi-aşteptam răsplata de dulci îmbrăţişeri, 

“Dar am găsit doar laerămi, blesteme şi dureri! 

A înăsprit-o jalea... sălbătecă de ură, 

Tot numele lui: Hector îi flutură pe gură. 

În van e or'ce sprijin ce-aş da Bului său, 

Ea, sărutindu-l veşnie, îi strigă: „Soţul meu, 

„Cum seamănă de bine cu tine! E mînâria, 

„E, fuuntea ta pe care stă scrisă vitejia. 
„Te bucură, pe tine te "mbrăţişez, — sînt eul!“ 

— Hei, ce credea, semeața, că voiu răbda mereu, 

Să las să aibă 'n fiu-i a soţului oglindă, 

Şi dragostea de cel mort, cu fiu-i să-şi aprindă?. 

„PHOENIX 

Nereoiunoseitoarea Aşa te răsplăti! 

Uit'o. 

PYRRIEUS 

Și simţi tu oare ce-o măgulește-aci? 
Se bizuie pe farmec a-mi potoli mînia. 
M'aşteaptă în genuche să-i cad, să-mi frîng i 

Îmînăria! 
“Dar fur că, la picioare-mi, se va tîri umil. 

, ) 9 

20959.57 i
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„Doar e lui lector soaţă, şi-s fiul lui -Achil. 
Pe Pyrrhus şi-Andromaca, prăpastia-i des- 

[parte! 
. 

„ „PHOENIX 

Începa dar, stăpine, şi ceată ?n .altă. parte ! 

"Vezi iar pe Ilermiona... ferice că-i placi azi 

Tu uită-ţi, în wenunche,' întregul tău necaz. 

“Înceareă-te tu Însu-ţi şi voia-i cucereşte, 

Nu prea te 'merede "n tine... Oreste o iubeşte... 
ă _ 

PY RRHUS (îngindurat, naiv) 

Închipuie-ţi că sfatul ce-mi dai, l-aș asculta. 

Aşa-i.că Andromaea.. .. ce crezi? Sar întrista? 

| "PHOENIX (deziluzionat) 

Cum? iarăşi Andromaca? Te-atrage vre-o 

Îmagie, 
De mergi - spre ea ca orbul furat de-o melodie? 

PYRRIIUS (ruginat, confuz o clipă) 

Vezi.,. nu ţi-am spus chiar totul ce trebuia 
| [să-ţi spun... 

N'a izbucnit 'nainte-i necazul meu nebun.. 
Nu ştie pină unde dușman îi sînt pe viață:



op aaa acâl a ea 
' Să mergem, fără milă să-i svirl 'dispreţu'n faţă; 

“Vreau'-să respire ura !... cu furie!... vroiesc/ 
Tu, rino.să fii: martor, cum ştiu s'o umilesc. .. 

PHOENIX 

Da, jură-i în genunche iubirea -ta, cerească, 
. Învaț?o şi. mai bine; mai mult să-te. "njoseaseă | 

PY RRHUS 

Ce oră! Orezi sînt gata aşa uşor s'o iert, 

Salerg spre ea, cătîndu-mi repaosu 'n deşert? 
po 

PHOENIX 

Tu o iubeşti, ştiu bine:. amorul-e slugarnie. 

PY RRILUS 

Eu să iubesc femeia ce-mi otrăvi zadarnic, 

Şi somnul, şi vegherea, şi-a gloriei bucurii ? 

Iubesc. şi “regii, Phoenix, dar... nu iubesc 
ţ | „[eum ştii... . 

Cu-atît-mai mult vieleana în taină;mă urăște — - 
. IN ui 
-Cu.cît a mea; iubire de .rege-o, măguleşte. 

- Fără părinţi,. prieteni şi fără ajutor, - 
_Ii -pot ucide: fiul,—sînt poate chiar dator, — 

,
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Străină, — mai mult încă pentru Epir, —o 

” | [selavă, 
Și ?n veninosu-i suflet să cucerese nu pot,. 
Deciît un singur nume, şi-acela, de despot! 

Dar răsbunarea-aşteaptă de-o vreme îndelungă, 
A trebuit odată pedeapsa s'o ajungă. 
Predau. Helladei fiul, Oreste-l va primi. 

(eu bucurie) 

Ce bltsteme, ce ură, ce plins. va izbuenil 

Da, o să moară, Phoenix, şi nu curind, cu 'ncetul,. 
- Cum i-aș infige însumi, dih ceas în ceas... 

[stiletul! 
N 

PHOENIX 

Şi pentru ce deodată, în ochii tuturor, 
Să laşi să izbucnească rănitul tău amor? 

Cum n'ascultași mai bine duioasa, ta simţire? 

PYRRHUS 

Te înțeleg... dar crede o urmă de iubire... 
Te temi de-o luptă slabă în care-aș fi învins? 

E flacăra din urmă a dorului spre stins. | 

De-acum, stăpin ţi-e sfatul: l-aştept cu ne- 

| [răbdare 
Să văd pe Hermiona? S'ascult de răsbunase? 
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PHOENIX 

+ Da, vezi pe Hermiona. Te du duios, plecat, 

Şi spune-i. [. 
N 

PYRRHUS (cu caldă convingere) . 

Fii pe pace, cuvintul mi l-am dat! 

(les continuînd vorbirea).



„ACTUL 'AL TREILEA 

SCENA I 

ORESTE, PYLADE. 

| _ PYLADE: 

Stăpîne, ține-ţi firea căci furia te paşte. 
Nu, nu mai ești acelaş... mai nu te potceunoaşte... * 

__ ORESTE 

Tirzii: sînt or'ce sfaturi, Pylade,.. s'a sfirșit! 
De 'nţelepeiunea, vieţii sînt tare obosit, 
Ar fi să-mi tîrîi chinul fatal din cale-afară... 

"Oreste-și ia iubita, — sau trebuie să piară! 

PYLADE 

Bun... trebuie răpită, şi eu la fel gindesc... 
- Dar numai o clipită îţi fae împotrivire: 
„Ce-ar zice lumea 'ntreagă, de-o astfel de răpire?
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Aicea, paznici, curtea, oşterii— mai inţeles?2— 

De Pyrrhus şi mireasa-i ascultă, mai ales. 
Ascunde, potoleşte neliniştea, avîntul, 

Dă ochilor poruncă să nu-şi spuie cuvintul. 
In faţa Hermionei, un gind să nu trădezi... 
O Zei, în starea, asta, să nu cumva s'0 șezi ! 

_ORESTE 
. 

Mai sînt „stăpin pe mine? De cînd ştiu trista 
[veste, 

Veneam, fierbînd de ură, virte) să nărui peste 

Logodnicii ce 'n tihnă visează, fericiri |... 

PYLADE 

Și care-ar fi folosul asemenei pripiri ? 

, ORESTE 

Dar cine nu sar pierde eu mintea ?n rătitcire, 
De-ar fi 'ndurat în locu-mi nedreapta sguduire? 

/ Căsătoria-i miine; şi regele ar vrea. 
Mireasa să-şi primească din însăşi mîna mea! 

"Dar mai de grabă braul acesta l-ar răpune.. | 
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_ N PYLADE (potolindu-l) * 

Tu-l osîndeşti că soarta în locul tău îl pune, 
Și uiţi, că el, de propriul lui gînd, înveninat, 
E vrednic ca şi tine de plins... : 

ORESTE (eu ironie) 

| Adevărat! 
Nu; nu-l cunoşti ea mine... De cînd sdrobit 

| [mă ştie, - 
Nu mai încape n sine de-atita bucurie. 
Al Hermionei farmec nici cînd nu l-a atins. 
O ia soţie numai să-mi facă dinadins! 
Și cînd mi-adue aminte! Un pas de fericire, 
ȘI mi-aş fi luai iubita departe... ?n pribegire.., 
Ea se 'ndrepta spre mine, încet, şovăitor, 
Între durerea stinsei iubiri, şi-un nou amor! 
De pe privirea-i tristă, părea că vălul cade... 
Eram... aproape,—aproape să fiu iubit, Pylade., 

7 

| PYLADE 
Crezi tu ? 

ORESTE 

De ce n'aș crede? Necazul ei cumplit 
Pe Pyrrhus...
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PYLADE 

„Niciodată mai mult nu l-a iubit! 
„Crezi tu că dacă, Pyrrhus ţi-ar "'napoia-o mine, 
Ea n'ar găsi în pripă prilejul să te-amine? 
Decit s'o iei cu tine, fereşte-te de ea... 
Fugi încotro cu ochii mai grabnic vei vedea. 
Ce? vrei să ai tu parte de-o furie 'neruntată?' 
Soţie e "aceea, s'o simţi înstrăinată 

-Jelind unirea ruptă cu: dușmanul tău chiar? 

ORESTE 

De aceea-aș vrea cu mine s'o tree peste hotar. 
Ei, totul să-i suriză, iar soarta mea, să fie 
Să port pribeag prin lume trudita-mi gelozie. 
Ba să mai caut încă să-i uit pe amindoi! 
Nu, chinurilor mele s'o fac părtaşe voiu. 
E crud să plingi tot singur, pedeapsa-i nefi- 

[rească. 
La rindul ei, de mine aș vrea să se 'ngrozească ; 
Voiu face-o ca: să, plingă pîn' ochii-i va orbi, 
Şi blăstemul vieţii-mi, și ea îl va rosti! 

PYLADE (zîmbind) 

Şi iată dar solia sfîrşită cum se cade... 
Un răpitor, Oreste !



53 ie “Jean Racine 

„ ORESTE 

| Hei, ce-mi pasă, Pylade? 
De-aş răsbuna Hellenii; cum ceri: tu, pe deplin, 
Sar bucura; ea; oare, de jalea-mi, mai puţin ? 
Hellada mă adimiră ! Ce-mi foloseşte mie 
Drept fabulă-a durerii, Epirul să mă ştie ? 
Incep să cred Pylade— ce spun -e fioros — 
Că nevinovăția e.'n lume de-prisos ! 
Eu nu știu cum, de veacuri o prea nedreaptă lege 
Striveşte jertfa numai, şi rabd'o' făr' de lege. 
"Oriunde aş"întoaree în lume ochii mei, 
_Yăd doar nenorocirea poruncă dela Zei. 

- Voieşti: să fii ca dînşii ? Să nu ai firea blîndă: 
la fructul fâr' de legei “nainte de osîndă. 

(privindu-l cu duioşie) 

Dar tu, de ce-ai întoarce spre tine, dragul 
_ | a [meu, 

Un. blăstam ce din ceruri mă caută mereu ? 
Ţi-e sarcină fatală a mea prietenie !... - 
Fugi, fugi din a mea cale, nă uită pe vecie... 
“Mă crede, seuinp, Pylade, că mila te-a sedus. 
Peirii mele dă-mă, căci o aştept de sus... 

_Du Greeilor copilul trimis de Pyrrhus.,.



Andromaca 39, 

PYLADE (eu îmbărbătare) 

Dar Hermiona trebui răpită; vin cu mine. 
Un sufiet mare, trece primejdia, socot. 
Prietenia; dusă de-amor, sfărîmă, tot, - 
Să "mbărbătăm tăria vislaşilor, — n'ai teamă: 

"E pinza pe eatarguri şi marea *n larg ne 
: " eheamă ! 

Eu ştiu ce căi ascunse palatul ţi-l deschid. - 
Vezi marea, împrejuru-i cum spumegă de zid? 
La noapte, fără grijă, nici paznici să ne vadă, . 
Pe drum ferit, ţi-aducem la, navă, dulcea-ţi 
N Ă pradă, ! 

ORESTE (confuz d& bucurie) 

Prea mult prietenia ţi-o pun la încercări. 
Dar numai 'tu aibi milă de-a mele aiurări. 
Ah, âm pierdut în lume, tot ce-am iubit! - 

Î(rusitor) Iubeşte 
Pe-un om urit de oameni, ce singur se urăște. 
De ce nu pot la rindu-mi, schimbind al soartei 

| - [drum ...? 

PYLADE: (scurt, tăindu-i vorba) 

Aseunde-te, stăpîne, e tot ce-ţi cer acum; 
Nu te trăda 'naintea. răpirii... Viu în pripă
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Tu uită duşmănia iubitei tale-o clipă. 
Iubirea ta chiar 'uit'o... 

(arătindu-i pe Hermiona care se apropie) 

"O văd venind prin fund. 

CRESTE 

Dacă-mi răspunzi de dînsa, — de mine eu răs- 
! [pund. 

SCENA II - 

HERMIONA, ORESTE, CLEONA 
N . 

ORESTE 

"Nu-mi fu zadarnice truda; ţi-am pregătit iz- 

[bînda: 
Norocul pentru tine, — iar pentru mine-osînda. 

HERMIONA 

Se zice mai mult încă... mă cauţi din adins, 
Să: aflu dela tine de svonulice s'a 'ntins. 

CRESTE 

„Cred, niei vei pune stavili cînd regele e doinie...
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HERMION.A 

Cine-ar fi zis că Pyrrhus să poată fi statornic? 
Că dragostea-i mocnită sub spuză, ca un foc, 
Shueni-va 'ntirziată, cînd nu credeam de loc? 
Aș vrea să cred din suflet: că l-a ? ngrozit 

Me [Hellenii, 
Că teama, nu iubirea, î îi arde 'n oehi,—vielenii !— 
Că ochii mei pe tine mai mult te stăpînese... 

ORESTE (cu fineţe) . 

Nu, nu, —el te iubeşte, nici eu nu mă 'ndoiesc. 
„Tar cehii tăi nu-s oare stăpini, ce vor să facă? 
Nici ei n'ar vrea de sigur, lui Pyrrhus să 

| . displacă. 

HERMIONA 

Dar ce pot eu, Oreste? părinţii,—lui m'au dat. 
Îi pot răpi eu darul, cea voia mea n'a stat? - 
În rangul nteu, femeia, la dragoste drept n'are: 
Supunerea ne este podoaba cea mai mare! 
Venii aci silită,—dar ai putut vedea 
Cit şovăiam spre tine, din datoria mea. 

ORESTE 

Ah, în minciuni frumoase cât sunteţi dedibace!.. 
"Dar inima, or' cine şi-o dă în dar cui place.
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Pe-a ia erai stăpină... Speram, dar... în sfârşit, 
În drept s'o dai, eu nu sînt furat, nu, negreşit. 
Pe tine, tot atita, cit soarta nu te 'nrinui. | 
C'oplingere -deșartă, la ce să te mai chinui?" 
"Aşa erai” datoare să faci, — și mă supun. 

SCENA II | 
„HERMIONA, CLEONA 

po ABRAIOSA 

Te aşteptai Cleona, la o ruptură n pace? 

- . CLEONA 

E mai primejdioasă durerea care tace, 

IL pling cu-atit mai. tare, cu cit e vinovat 
„ De lovitura crudă ce singur el şi-a dat: 

- De eind șe pregăteşte. nuntirea ta regească? 

A trebuit Oreste să vie, să vorbească, 

Şi-abia acuma Pyrrhus en stare, în sfirşit, 

Să, iasă dintr'o cale în care ă șorăit | 
Prea mult... i 

. HERMIONA - 

Nu! — Crezi că Pyrrhus- se teme de 
mișeii ,
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-Cari au fugit de Hector, cum : fug .de fiare, 
a 

mieii? | 
De-oştenii - ce'ntr'o vreme, în lipsa lui Ahil 
In năvile aprinse găsitu-şi-au azil? „ 
Viteji, ce fără Pyrrhus,—cînd iei mai bine sama 
N'ar fi putut să smulgă Troienilo: pe mama? 
Nu-i duşmanul său propriu, un Pyrrhus, nu-i 
i “așa! 

Il vrea ecea ce face, şi poate tot ce .vyr a: [is 
Dacă mă, ia. soţie, e pentru că i-s dragă. IAS Atita, lueru cine nu poate să "nţeleagă? +. 
Oreste mi se plinge“ la chinuti că-l supuit! 
Dar n'arem altă vorbă decît durerea lui? 

  

  

S- 

o 
u
a
 

at
a.
 

A 
“ (veselă): | 

Se reîntoarce *Pyrrhus! O, dae'ai şti Cleona 
„„ Ce-avînturi fericite străbat pe Hermiona! 

Ştii tu cine e Pyrrhus? Te-ai întrebat cîndva 
Ce lupte marii.. dar eine le poate număra?- 
N e'nfricoşat, "ca: umbra, izbinda: îl urmează, 7 
Şi, răsbătînd prin duşmani, ca, fulger scînteiază.- 
Statornie, cald, pe arme o pată laşă nu-i, — 
Şi-i eredincios,—gîideşte! 

_CLEONA (zărind pe Andromaea) - 

„Aliată roaba lui, 
=
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Protivnica ta "n lacrimi! Ascunde-ţi bucuria 

Ea vine ca să-și plingă aci, nimienicia, 

- Ingenuchind ”nainte-ţi. 

IERMIONA 
O ceruri, de-aş putea... 

Fi singură o clipă cu fericirea mea! 
Mă due. „i ce-i pot.eu spune? 

SCENA IV 
ANDROMACA, HERMIONA, CLEONA, CEFIZA 

1ANDROMACA 

La ce-ai fugi de mine? 
Priveliştea duioasă, au nu e pentru tine 
Ca văduva lui Hector să plingă 'n faţa ta? 
De mi-ai citi în suflet adîne,—m'ai asculta... 

Eu n'am venit geloasă din patimă păgină, 
O inimă a-ţi cere pe care ești stăpină. 

:* Iubitul meu, de braţul duşman a fost stră- 

= puns, 
ȘI mie, o iubire în viaţă, mi-e de-ajuns! 

| Intreaga-mi fericire cu Heetor împletită 

“ Azi în mormintu-i umed, de veci e cetluită. 

Dar mi-a rămas copilul... Odată ai să ştii 

"Ce poate face-o mamă din dragostea, de fii.



Andromaca : ” 65 

  

“Ca să cunoşti. cît sbueium şi cită, suferință, “+ Induri, să ai din glorii pierdute, un copil, Şi-acela, să ţi-l svîrle dușmanii în exil!.. Vai! cînd sătui de lupta unei pustii decenii, ş "Ameninţau cu moartea, pe maica, ta, Troienii,— 2 Sub pâtăza lui Hector. s%o puie, am cerut. “ Larindul tău lui Pyrrhus poţi cere, ce-am făcut, . "Ce teamă-aveţi de fiu-mi? Invinsă de "vecie, 

; Dar n'ăi şti niciodată, nici nu-i a mea, dorinţă, 

u ac re. e eat 
Lăsaţi-mi-l! I/oii duce pe-o insulă pustie. ..De viaţa lui de-acolo nu vă 'ngrijiţi nicicînd So strecura, prin viață cu mama lui plingînd. 

HERMIONA 

Pricep durerea-ți ;- însă, o datorie crudă Auzului porunci îi dă, să nu te-audă, | Căci Menelaos, cere copilul. (ironică) Iri sfirşit "Un Pyrrhus e maj lesne de tine imblinzit: „Mult timp i-ai fost stăpînă pe minte şi simţire, Să vrea cl, — despre mine, nu fae împotrivire... 
o SCENA V 7 

- 
„ANDROMACA CEFIZA Pa 

| ANDROMACA 
Ah! eit dispreţ mi-aruneă în fiece cuvînt! 

20959 57 
5
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n OBFIZA | | 

Eu, aş vedea pe Pyrrus, aş pune crezămînt A : rez 
ă In sfatul ei, (zăriid pe rege) soseşte... . 

- „SOENA VI a 

PYRRHUS, ANDROMACA, PHOENIX CEFIZA 

PYRRHUS (lui Phoenix, în fund) - 

Pe unde crezi să fie 

Logolniearni? Îmi pare, pe-aici era să vie. 

PHOENIX 

Aşa red. 

ANDROMAGA (către Ceâiza).. 

Spune-acuma : mai crezi că m'a iubit? 

PYRRIIUS (nerăbdi ător). | 

Ce zice dinsa, Phoenix? - 

- ANDROMACA (a parte). 

„O Zeil m aţi părăsit... 

PHOENIX 

Stăpîne, Hermiona, pe-aice o să treacă, . 

| CEFIZA (a parte, Andromacăi). | _ 

Ci rupez -odat' „tăcerea mai repede, e că pleacă...
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| ANDROMACA 
„Mi-a făgăduit fiul... ÎN 

| Ii PEFIZA | 
a Păgăduit, nu dat, 

| ANDROMACA | 
Zadarnic i l-aş cere; căci moartea i-a semnat | 

" PYRRNUS! - 
Nici ochii să-i întoareă spre noi,-ea nu se. i A "ndură,., Trufaşa | - | a o 

” CEFIZA 

- Vorbeşte-i | | 

ANDROMACA 
* Stind în cale-i, îl întărit în ură! 

. PXRRIIUS (tare lui Phoenix) | Și-acuma pe feciorul lui Hector să-l predăm, Ne-așteaptă cu Hellenii, Oreste; — să, plecăm. 
„? ANDROMACA (eăzîndu-i în genucni) |  Stăpîne, îndurare... ce: vrei să faci acuma? De le arunei copilul, aruncă-le ȘI muma,
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„Ai pus mai adineauri în. vorbe-atita foe 
Au nu-i putință mila să ţi-o ating de loc? 
M'ai osînâit, de astăzi iertare nu mai este? 

PYRREUS ece) 

-O să-ţi aducă Phoenix răspunsul meu de veste. 

ANDROMACA 

Tu,ce 'nfruntai primejdii în schimb de-a fi iubit? 
Pi 

" PYRRIUS 

Acum deschis-am ochii; atunei eram orbit. 
„lertarea lui, eri încă, „putea fi ciştixată: 
Tu nici nu mi-ai cerut-o... Azi hotărîrea- i dată. 
E prea tîrziu... . 

ANDROMACA (ridicându-se) 

| Stăpîne, m'ai ascultat destul. 
De lacrime zadarniei şi rugi vei fi sătul. 
Deci iartă unei roabe — regină-odinioară — 
O urmă de miîndrie: 'să nu-ţi mai fiu povară. 
Să nu: uiţi—al meu suflet de soartă sfărimat, 

“La, nimini salt pe lume nu ar fi 'ngenuchiat.
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PYRRHUS (privind-o în ochi) 
Nu, —mă urăşti; şi ?n cuget, în „veci ne'ndu- 

[rătoare, Te temi iubirii mele să nu rămii datoare! Chiar fiul tău, cu grijă înconjurat atit, De l-aş scăpa, cu viață, — mă prind, ţi-âr fi urit, Mă dușmăneşti de moarte eo furie nebună Mai mult ca pe Hellenii din lume împreună! Acuma, ai cuvîntul; urăşte-mă,., - 
(lui Phoenix) MN o 

Pornim. 

ANDROMACA |. 

Așteaptă-ne, o Hector; la sînul tău venim, 

_* CEFIZA (îndemnind-o)” 
Dar... Ni 

| ANDROMLAGA „. 
Nu-i pătruns de milă... ce pot să-i spui cu încă? Nu-mi ştie el durerea ce neagră-i şi adincă? 

(lui. Pyrrhus) 

Stăpîne, uite starea în care m'ai adus. Mi-ai pus palatu 'n flacări, părinţii mi-ai răpus, 
7
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A casei noastre vieţe le-ai secerat dea-rîndul, 
Văzui pe bietul Hector prin pulbere tîrîndu-l, 
Și totuşi roabă ţie, avut-am oerotiri. 
(un fiu iubit alături, şi "n lanţuri, tot respiri ! 
“Mai mult decît atita: eram chiar mîngiiată, 
Că nu am fost ca roabă aiurea 'mstrăinată, 

Cin mijlocul restriştei acel năsent din regi, 
Să-i. fie seris sub tine să 'ndure, — a ţării legi, 
Un adăpost erezut-am să fie-a ta, 'nchisoare,, 
= Priam î învins, Achille i-a dăruit eruţare. — 

"Mă aşteptam ca Pyrrhus, cu robul său supus, 
Decit bătrinu-i tată să fie mai presus. 
0) Hector! mă desleagă de vina rătăeirii... 
hu ţi-am crezut dușmanul vîndut nelegiuirii ! 
I am băniiit pe_ patimi nevrednice, stăpîn, 
Să-mi “dea” iăgaz la groapa ta sfintă să rămîn. 
Dar ura-i n'amuţeşte la, marginea de raclă 
Si nu pot lingă tine să-mi sting a vieţei faclă. 

/ i Ă PYRRHUS 

Aşteaptă-afară, Phoenix.
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 SOENA: VII 
- PYRRHUS, ANDROMACA, CEFIZA 

” PYRRHUS __- 
o i Regină, n'am sfirşit, 

Se poate să-ţi recapeţi pe fiul tău -iubit, 
„Mă doare, că eu însu-mi smulgind a tale plin- 
i Mi [geri Iţi dau în mînă arma, eu care să mă sîngeri. 

-.. Credeam; mai adineauri, că sînt cu mult mai 
De aa | (rău, 

Intoarce-ţi' către mine o clipă ochiul tău! 
Citeşte-mi lung în faţă, în tristele-mi lumine, 
Și vezi, sint cu un duşman, ori îndrăgit de tine? 
De ce către blesteme un suflet ai tiri ? 
Să încetăm odată de veci, a ne uri | 

„De fiul” tău aibi milă şi nu-l: lăsa'n peire. 
Mai vrei să-ţi cer eu însu-mi dorita mântuire? 
Să'nbrăţişez genuchii şi să mă vezi plingînd? 
Te miîntuie tu însu-ți și seapă-l mai curind... 

| ((Negaţiune mîndră din partea Andromacăi, 
“Pyrrhus din ce în co mai aspru). 

Ştiu cîte jurăminte cale numai pentru tine,. 
Şi cîtă vrăjmășie, cădea-va peste mine. . 
Gonind pe Hermiona, pe fruntea ei aștern



Da Jean Racine - .: 

In loe de 0 coroană: ruşinea în etern; 
Te?duc.la templu unde aşteaptă a ei nuntă, 
Şi mirtul ei strmana l-aşez pe fruntea-ţi crunță. . 
"Acesta nu e darul ce-l poţi disprețui 
De-acuma vei alege: ori pieri, ori vei domni; 
Căci inima-mi sdrobită: d'un an de tinguire, 
Nu poate să mai rabde a soartei şovăire, 
Prea mult suspin şi temeri și sbucium şi fior 
De-ajuns! Fără de tine în or'ee chip tot mor; 
Mă'ntore într'o clipită; ia calea, înțeleaptă. 
Vom merge'n templul unde copilul tău ne-aș- 

a | - Îteaptăs 
Şi-acolo' blind ca mielul, sau fioros de rău, 
Şau teneunun regină, — sau... pierzi pe fiul tău! 

SCENA VIII 

ANDROMACA, CEFIZA . 

CEFIZA | 
In paguba Helladei norocul te reeheami.: 
Stăpînă peste Pyrrhus, de azi, n'ai nici o teamă. 

î 
ANDROMACA 

Vai;-vorbele acestea ce tare mă mîhnesel 
Imi mai rămîne fiul de-acum să-] osîndese.,. 

+
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4 , . : CEFIZA -. IT 

Ai arătat lui Hector în de ajuns iubire; 
Virtutea peste margini ar fi nelegiuire... 

„Te-ăr îndemna el însuşi asprimea ta, s*0 lași. 

ANDROMACA 

Și să aleg pe Pyrrhus lui Hector de urmaş! 

Ă CEFIZA 
Chiar fiul tău, — lui Pyrrhus ar vrea să-i fii 

, 3 * [soţie, Crezi, n'ar dori şi Ieetor această cununie ? . Ar blestema pe unul din regii glorioși, 
Ce te ridicăn treapta străvechilor strămoși, Și luptă cu dușmanii ce te-au robit odată ? .. EL uită pentru -tine Ahil că i-a fost tată, Și şterge într'o clipă tot mîndrul lui trecut, : Vestitele-i izbînde ce faima i-au făcut! 

LL » ANDROMACA -. 
: Vestitele-i izbînde TAh,cum mă'nneacă plinsul... “ŞI dacă el le uită, — le pot vita ca dinsul? “Să uit pe bietul, Hector lipsitul de serbări, 
) 
j
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-Pîrît fără de cinste prin țărnă, pe cărări ? 
Ori pe rănitu-i tată ce l-am văzut în față . 
Imbrăţişind altarul, stingîndu- -se din vi aţă? 
In noaptea-aceea neagră ce soțul mi-a răpit, 

„Un neam pieri din lume prin foc şi fer strivite 
Revăd ochii lui Pyrrhus — o cremene cînd 

. - [seaperi— 
C'apare în lumina palatelor în Aacări. 
EI calcă peste fraţii mei morți, făcindu-şi drum 
Acoperit 'de singe şi înnegrit de fum. 
Biruitorii, 'nvinşii, ţipau umplind văzduhul 
Innăbuşiţi, sub ziduri, își dau Troienii duhul. 
Aşează-te o clipă în sufletu-mi, de vrei, 
Și judecă ce-i Pyrrhus acum, în ochii mei... 

“Vezi dar prin ce iizbînde ştii “să se 'ncunune, 
Un soţ pe care astăzi, mi-l afli de minune ! 
Nelegiuirii sale, ' părtașă nu pot fi. 

„Drept prada-i de pe urmă, de-o: vrea, ne va, 
„! a [jertfi, - 
Și tot ce am pe suflet, îi iert cu mulțumire, 

+ 

CEFIZA.. 

Să mergem dar, căci fiul tău trebui să expire... .. 
Și el doar te aşteaptă... Dar tremuri vai!.. 

- [te temi...
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ANDROMACA 

  

Cum deșteptaşi în suflet un colţ din alte vremi! 
*. Muri-va pe altare, prin a lui Pyrrhus goană 
| Senina. bucurie, a soţului icoană, 

2 Copilu-mi, > chezăşia iubirii lui de_foc! *- o. aa bud . a Vai,cum mi-aducamintg IGîna tristu-i nenoroe, 
2 Îi deşteptă mîndria să lupte cu Achille 
e — Secerătorul aprig al bietelor lui zile —. 
Ceră să-i ducă fiul; în brațe-l ridicâ, 
„Soţie dragă€, -mi zise,— şi-o lacrimă-i picâ,.. 
„ă mele arme nu ştiu de-mi vor purta izbînda. 
» Primeşte fiu-acesta drept semn de casta, blinda, 
„Senina mea iubire! Eu sînt lal. vieţii prag. 
„De traiul nostru, dacă ţi-i aminti cu drag, - 
„Tu fiului vorbește-i ce mult iubeai pe tatăl! 

„In faptele-i curate aşa cum e, arată-l ă 
Şi-acum ? — să văd cum curge un sînge — așa 
St Aa o [de.rar, .. 

Să-mi Săd murind tot _neamul ca ultimul CT fatal 
A! vrei cu mine rege să-l înjosese în tină ? - 
De te urăse din suflet —au ce e el de vină? 

| Sărman copil, muri-vei, şi nu pot să te scape j 
De n'oiu abate ferul ce-atîrnă pe-al tău cap... !
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Nu, nu vei muri însă, e, peste-a mea putere. .. 
" Să căutăm pe rege... O ceruri, ce durere... 

Sau spune-i tu... iubirea-mi de fu m'a 'nduz 
a Ne “plecat... 

Dar, crezi cu dinadinsul că moarte i-a, jurat? 
- Iubirea, poat duce l'așasălbătăeie ? 

CEFIZA . 

O să se 'ntoareă, iarăși la vcehia lui mânie. 

“ANDROMACA 

Atuneea mergi de-i spune... 

CEFIZA 

Să vie să te ia? 

ANDROMACA (eu desnidejde...), 
„Să-i jur credinţă ! Ceruri, dar! este oare-a, 

| - Da [mea ? 
-O sfinte rămășițe a soţului meu ! Tată... 
Ce scump mă, costă, viaţa ta fiule !— Indată...
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"CEFIZA * 
(o priveşte întrebător) 

ANDROMACA , 
Să cer un sfat Imi Hector... plecată, pe mor- e 

[mînt, Cenuşa lui va scoate o Şoaptă, un cuvint |! 

 



ACTUL AL PATRULEA 

SCENA 1 

ANDROMACA CEFIZA 

 CEFIZA 
. zi > _ . 

„Nu mă 'ndoiese; o voce, din lumea ceealaltă, 
Ţi-a hărăzit vieaţa cu Pyrrhus la olaltă: 
La soarta 'Troii lector, din ceruri priveghind, 
Prin fiul „tău voiește s'o simtă re'nviind ! E | 
Pătruns de zelu-i, Pyrrhus şi-a dat făgăduinţa: 
O vorbă dela tine, şi-ţi va jura credinţa. * 
Te 'nerede în cuvintu-i: părinte, sceptru, soţi, 
Ți-i pune la picioare încrezător, pe toți. 

“'Te-aşează,. doamnă ?n seaun, să stăpîneşti po- 
II [porul, 

Să-l stăpîneşti pe. dînsul; și, cînd cuceritorul 
Este cuprins de grija copilului ce-l ereşti, 
Cuvine-se cu ură în schimb să-l răsplăteşti ? 

2 
/
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“Străjeri i-a dat, şi însuşi un scut îşi face pieptul, A Greeilor. mînie să "ntimpine dea-dieptul. 
Grăbeşte-te, căci tem plu te-aşteaptă 'mpodobit... 

« ANDROMACA (aiurită) 

Da, da... voiu fi acolo, acolo negreşit.., 
" Să-mi vad întii copilul... i i 

CEFIZA 

, - De ce aşa de grabă.2. 
Azi poţi să-l vezi în. tină, căci, nimeni nu: e [te "'mtreabă, - ŞI nimeni nu mai. poate, din umbră, spionă, Căldura "mbrăţişerii- şi mîngiierea ta. | 
Ce vis! să-l creşti, — nu ?n lanţuri ca, robul ae [eel din urmă, | „Dar ca lăstar din regii păstori pe blînda turmă, - Ținînd sus, sceptrul celor. ce-ar pogori din el! 

ANDROMACA, (suspinînd) Si 

„De 'cea din. urmă oară mă due să-l văd..... 

i 

CEFIZA o 

Ce fel? .
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ANDBOMACA (eu iubire) 

„Cefiza! nu cu tine voin pune jalei mască... 
„Dar... trist e nici amica să nu te mai cu- 

CE | “Înoască! 
"Fu singură 'n durere un reazăm trainic mi-eşti, 
„ŞI ?n inima mea, totuşi tu nu ştii să citeşti! 
Sint eu văduva, ceea, lipsită de credință, 
Cînd Hector viu trăieşte în toată-a mea fiinţă? 
A morţilor durere pot eu trezi uşor, 
Ca, pentru-a mea odihnă, s'o tulbur pe a lor ? 
Aşa juraiu iubirea lui Hector-pe mormintu-i ? 
A! dar. pierea, copilul şi trebuia 'să-l mântui. 
Atunci mi-am zis: cu Pyrrhus de mă căsătoresc, 
Adăpostese pe fiu-mi sub sprijinu-i regesc. 
E pătimaş monarhul, dar inima-i curată. 
Din fire drept, nu-și calcă cuvintul niciodată: 
N'ai grijă, cînd la Hector, murind, mă voiu 
a | [fi dus, 

Va, face pentru fiu:mi mai mult decit a spus 
De reci, iar nu mi-e teamă, acum, ca şi "nainte: 
“Miînia lor, din Pyrrhus va face un părinte 
Mai bun, şi mai statornic, copilului orfan. 
Or'cită, stăruință şi-ar da ei, tot e 'n van. 
Cum vezi, mă plec; ..:. destinul, cum va voi, . 

| [s'aleagă ! 

 



Andromaca * , 81 | | ! Și-acum, fiindeă trebui să fac jertfirea 'ntreagă, Mă duc în templu. Pyrrhus !? altar, sub tocul Pa 7 [sfint, De fiul meu se leagă. prin veşnie leoămînt, Dar mîna-mi, fără tremur, stringînd apoi cuțitul, Necredincioasei inimi d'aci va da sfirșitul. ,, Ă pâstfel, scăpîndu-mi cinstea, va rămânea mereu, - + Lui Hector, Andromaea, lui Pyrerhus, fiul meu... „Iată nevinovata iubirii-mi viclenie... i Sînt şoaptele lui IIector venind din veșnicie | - Eu singură yoiu merge spre el... nu mă urma, Inchide-a mele pleoape: cînd ' moartea le-o o 
 Engheta... 

CEFIZA 

“Prea erudă-ar fi porunea să nu mă iei cu tine! 

ANDROMACA 

Nu trebuie, Cefizo, să mă urmezi... nu-i bine. Iţi las odoru "n pază, cu dragoste să-l creşti. „El nu mai are mamă... ia-mi locul... să-l iubeşti. . . Tu singura veghere, Oerotitoare-a 'Troii, Fii sprijin seminţiei ce şi-a perdut 'eroii!,. | Vezi,— Pyrrhus să-şi "păstreze credinţa ce-a A 
0 [jurat 

4 20959 57 
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| Mă due:,. 
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Vorbeşte-i şi de mine adesea... dă-i un sfat ... 

Tu spune-i că lui Hector îi datoream cinstire, 
Mă ierte de-am rupt astfel o şubredă unire. 
E de ajuns dovada'ce “mult l-am prețuit 
„Din clipa "a care fiu-mi lui î lam: dăruit! 
Pe-ai neamului lucaferi; “Astyanax cunoască: 

„| Pe cît e cu putinţă din pilda, lor trăiască. 
Și mai vîrtos arată-i nu treapta 'n care-au fost, 
Ci faptele -măreţe înşiră-le cu: rost, Di 

"Nu-și. plece însă gindul l'al răsbunării glas; 
Din vorbele lui Pyrrhus nu iasă nici un pas.. 
lar, de.străbuni, să poarte sfioasă amintire, - 
Padarnica trufie nu-l ducă în orbire; 
Căci n'am jerfit, să-l 'mîntui de moarte, în 

| | _ [zadar 
Şi. ura, şi iubirea, şi sîngele men chiar! 

Ă - CEFIZA 
Vai! de 

ANDROMACA! 

Tu nu merge, de simţi că n'ai 
[tărie. 

. Podoabele lui Fector, el să le ție 'n seamă, : 
- Şi-arareori vorbeşte-i în treacăt şi de mamă,
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S'ascunzi în zîmbet plinsul. Eu merg la cununie! 
(zărind pe Iermiona) Usucă-a tale lacrimi, c% 

[vine cineva. 
Să nu uiţi,—soarta-mi este de-acuni în paza ta. , 
Fugi,—vine Hermiona, şi furia-i ne cere... * 

SCENA II 

HERMIONA, CLEONA 

- OLEONA 
? 

. p 

Dar mă uimeşti ! ce 'nseamnă, adinea ta tăceri ? 
Să fie 'nmărniurirea supremului dispreţ 
Pe care nu-l mai inişcă dureri cu nici-un preţ? 
Te 'nalţi mai sus, mai mîndră de or” ce lovitură, . 
Acum, eînd Andromaca logodnicul îţi furi? 
Cînd Pyrrhus o miîngiie cu-aprinse "nbrăţişăs i 
Au nu te simți mușcată de vipere, ca, eri ? 
Nereeunoscătorul | Ii dă pentru vecie 
Credinţa, diadema, făgăduite ţie. —€ 
Și gura ta tot mută, şi ochiul neclintit, 
O lacrimă, o vorbă să scoată mau găsit! 
De liniştea durerii, vezi tu, mai mult mi-e team 
Deeit de: tristu-i țipăt... 

HERMIOSA (aurită) 

"Pe-Oreste grabnie cheamt.
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CLEONA (sosind: din fund veselă) 

Soseşte... dorul iarăşi spre tine l-a “adus. 
- Îţi va cădea n genuche cu dragoste, supus. 
Fiinţa ta i-e scumpă şi-acum ca şi-altă dată. 
El veşnie te serveşte, -şi n'aşteaptă răsplată... 
Priveşte-l. .. 

"SOENA III 
y ORESTE, HERMIONA, CLEONA 

CRESTE 

Hermiona!.. adevărat e?... cum,..? 
Ne-am întîlnit odată în gînd, pe-acelaş drum? 
Ori pradă amăgirii sărmana-mi minte este? 
Simţi tu cumva nevoie de braţul lui Oreste? 
Să ered că ochii-ţi mîndri cu care-mi porunceşti 

“ Voiese curf-va. .. 

HERMIONA (hotărît) . 

Să ştie, de tot mă- mai iubeşti ! 

CRESTE + 

. ” N _ 

De te iubese! O ceruri! mîndria mea rănită, 
Intoareerea mea, fuga răbdarea-mi neelintită,
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Blestemele urmate de binecuvîntări, 
Şi clipele de ură, schimbate 'n miîngiieri. De nu le crezi pe-acestea, ce martori mai " | [poţi crede? 

a 

HERMIONA x 

Doar unul: răsbunarea,.. ; 

ORESTE 

Ca fulger m'oiu repede: la locul tu Helenei, — lui Agamemnon, — eu. Săgeţile vor cerne ca grindina mereu, = Și ?n dramul birainţei, de-ţi trebuie lumină, Cetățile drept. torţe vor fumega *n ruină, Ca „de părinţii noştri vorbească-se de noi, - — Un semn să faci,/stăpînă,. a 

HERMIONA 
A 

A 
A Anul așa nu voiu,. "Aş duce prea departe nevrednica-mi ruşine: | Să 'neununez ocara duşmanilor — nu-i bine. La, cîtă aşteptare răbdarea să-mi supun? Şi ce-i S'aprind răs Ciul, şi să nu mă răsbun? o



ca
 

O
 

Jean Racine 

l-u vreau _plecind de-aicea să plingă, ţara 
| ['atreagă. 

[e şti vrednic? — mă răsbună acuma, de-ți 
. [sînt dragă. 

- Or'ce întirziere m 'abate dela ţel. 
Mergi și omoară"n templu! 

NE "ORESTE p 
, Pe..? 

NERMIONA 

Insuşi .,. Pyrrhus a... 

CRESTE (în țipăt) | 
- . | EI! 

NERMIONA 
Mînia, ta pe dinsul să-şi clatine puterea? 
Aleargă, fugi, te teme să nu-mi schimb; eu 

[păirerea. 
Nu voiusă ştiu cedrepturi îl ocrotesc, nu voiu !— 
Nu toemai tu se cade să-i „aperi pe amîndoi. 

7 
N 

: ORESTE 

Să-l iert eu? Nu se iartă în veci nelegiuirea 
Duşmanului ce-ţi fură, tot ce- ai mai scump: 

[iubirea
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Femeii ce ţi-e dragă! Dar vreau, cu el luptiud; 
Să-i fiu duşinan de moarte, nu ucigaș de rînd, 
Vreau laurii izbîndei pe frunte-i a-i culege, 
ar nu să due Helladei, drept dar, un cap 

| i " [de rege. 
Sint purtătorul cinstei unui întreg popor, 
Ca să sfirşese solia eva mîndră, c'un omor? 
Aşteaptă ca Hellada să-l judece, — te 'ndură, 
mpovărat să, moară sdrobit d'obştească ură, 

Să nu uiţi că domnește, iar capul său slăvit 
ÎI HERMIONA | e 

Şi... nu-i destil Oreste că eu l-am osîndit?. 
Ce nu-i destul că cere rtinita mea mindrie . Ca tu să-mi dai vrăşmașul drept jertfă numai 

- e (mie? 
» Nu-simţi deşertul care l-a 'ntins pe anii mei, 

i Cum îl urăse de moarte, cit l-am iubit, o zei! i 

      
  

*- Cu ce puteri mă 'nvinse_nerecunoscătorul ! | Au poruncit: părinţii? a poruncit' amorul? . : Nu ştiu, nici voiu să aflu; închipue-ţi ce vrei | : Și miră-te tu însuţi: căzut în ochii mei, 
Urit, scîrbit de moarte, despreţuit cum este, : „Mi-e frică să nu-l jerte iubirea-mi, fără veste, .! : Omoară-l ! De n'o trece îndat' al vieţei prag. 

ţ E.cel urit de astăzi, îmi va fi mâne dragi... 3 
i 
j 
, 

pi
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ORESTE 

ÎI voiu' ucide, fie! nu-l va scăpa. iertarea. Dar cum? prin ce mijloace? arată-mi tu cărarea. - Vreau setea răsbunării de grabă să ţi-o "mpac. Ce drum pînă la dinsul mai scurt e? ce să fac? Abia mai eri sosit-am, şi groaznica-ţi minie Cu braţul meu voiește să surpe-o 'mpărăţie. Tu pedepseşti cu moartea un rege, bine! Dar, Nu-mi 'dai răgaz să treacă o zi, un ceas măcar? "În ochii tuturora, va trebui să cadăș ngăduie la templu să-mi due această pradă! Nu pun împotrivire, — ci nuniai mă gîndesc, Ce cnlţ, ce loe anume saleg, cum să-l. 
o [jertfese? “În chiar această noapte, stăpînă, eşti servită, 

0 BERMIONA 

Tirziu, căci cununia e pîn'. atunci sfirşită, Ruşinea mea ştiută, păcatu-i împlinit! 
În templu, tronu-i mindru e gata, "mpodobit, Ce mai aştepţi? EI sibgur se dă victimă ţie: Păşeşte fără paznici, semeţ, la cununie. La fiul Andromackăi, oștenii şi-a, trimis. Rămine ca şi singur; să moară este scris — 

= 
j
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„Ce vrei să-i porți tu grija cind singur nu şi-o 
E [poartă? “ Hellenii noştri: ?n arme, așază-i lingă poartă. Deşteapţă pe prieteni, şi cît mai: mulți de poţi. - Gindeşte-te! Mă "nşeală pe_mine, pe voi toţi, Și tuturor ne poartă dispreţ şi-adîncă “ură. Dar... ura mea, de-asemeni cu-a lui “e de-o E : - * [făptură 

Pe soţul Andromacii, nu-l poate ea, cruța, ! Căci, sigur, nu se poate să-ţi scape, hu-i aşa? Ar fi de-ajuns pe alţii să laşi ca să-l răpuie. Fii călăuza unei mînii cum alta nu e. 
De sîngele lui Pyrrhus stropit cînd te-i vedea, Vei fi stăpîn pe „mine şi pe iubirea mea! | 

 ORESTB 
7 

Dar bine, te gîndeşte, . - 

HERMIONA 

Nu, nu; prea mult, Oreste: 
Cind furia mi-e'n enlme şi tu mai şovăi, este 
Mîndria mea rănită. Ca să te faci “iubit 
Eu singură-ţi dau calea, şi nu. eşti mulţumit?
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Mergi, laudă-ţi aiurea avînt, statornieie 
Şi grija răsbunării. mi-o. lasă numai mie, 

„Căci precum văd, Oreste, prea bunul meu amic, 
E bun'să plingă numai, —dar vrednic, de nimic. 
Nu mai e timp de milă, cînd gemi lovit. fi stage, 
O! ceruri! o zi numai, — și: vail atitea 

IN * Pnfuîngeri! 
Tu nu vrei Hermionei să fii cuceritor? — 
Voiu merge eu în templul gătit de nunta, lor. 
Și ochi în ochi, aproape, ţintindu-l cu privirea, 
Străpung cu junghiul peptul -ce n'a, pătruns 
| [iubirea. 

A poi, — eu-aceeaşi mînă, vieața mi-o răpui, 
„Unind în veşnieie destinul meu cu-al lui, - 
“Şi-or' cit mi-ar fi de duşman, tot îm va fi. 

| [mai bine 
Să pot muri cu dînsul, — decit trăi cu tine! 

ORESTE 
Plăcerea-aceasta tristă, n'ai grijă, «ţi va lipsi; 
I-a fost pe semne serisul: de braţu-mi va pieri: 
Ți-o jur, de grabă moartea, pe amindoi îi paşte. 

„++ «De te-am slujit 'cum trebui... la urmă 
i [ei cunoaşte.
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. HERMIONA 

Grăbeşte... lasă-ţi soarta so inu în paza mea. 
* Corăbiile.gata de fugă 'n. port să stea. 

“SOENA IV. 
HEĂMIONA, CLEONA 

„CLEONA 

Ce faci? 'Le pierzi... mînia e cel mai rău 
[din sfetnici, - 

HERMIONA 

" Ce-mi pasă? Vreau pierzârea duşmanilor 
J -* [mevrednici. 

„Deşi mi-a dat'ea reazem solemnu-i jurămînt,. 
"Tot numa 'n mine trebui să pui eu crezămînt. 
Oreste nu-l urăşte cuin mi-l urăşte ura. 
„Mai meşteră mi-i mîna să-i dee lovitura.” 
„Ce mult aș vrea eu însu-mi să sînger pe trufaş, 
Să scot pătat de sînge cuțitul din vrăjmaş. 
Și ca să-mi fac plăcerea, şi-osinda lui, .. mai : 

' Da [mare, —. 
Să-i smulg din ochi iubita în clipa *n care 

- [moare..



- 
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Ah! de-ar putea. Oreste să-i spuie cel puţin, Cuţitele dușmane din care parte-i vin! Mergi, caută-l, lui Pyrrhus în faţă drept să-i i a 
[spuie: 3 Nu țara, Ilermioria a vrut să le răpuie.& = a. Dar du-te, răsbunarea mi-ar fi deşartă, vis, sg De moare, — şi nu află că eu, eu l-am ucis! 

o OLBONA 
Mă voiu supune 'ntocmai... ce văd? e cu - 

[putinţă? O ceruri! cine-ar crede? .E regele m ființă! o 

HERMIONA 

Tu spune-i lui Oreste din partea mea aşa: Nimic să nu mai facă pîn' nu mă va'ntreba, 

SCENA Y 
PYRRHUS, HERMIONA, PHOENIX 

PYRRHUS, curtenitor 

Nu m'așteptai, se vede... uimită ţi-e privirea. . E fă a mea voință... vam turburat vorbirea? O stearpă apărare nu vin aci să 'ndrug.: 
4 

N
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Ca să-mi învălui vina, ce-o port, — cu 
[meşteşug.. În fundul conştiinţei un glas mă osîndește; Cuvîntu-i rău, cînd spune ce mintea nu” | | (gîndeşte. 

E drept, că Andromacăi, de azi am închinat A inimei credinţă ce 'n vremuri ţi-am jurat. În locul meu, un altul ţi-ar spune: “da, în, 
i [Troia, 

Unitu-ne-au părinţii ;... aşa le-a, fost lor voia Şi fără să ne 'ntrebe în parte: ;vă uniţi ? Noi unul față de-altul, rămas-am zălogiţi. Dar n'a fost astfel; însu-imi, trimisu-ţi-am solie, „Că inima-mi rămîne făgăduită ţie. 
. Departe mi-a fost gîndulde-a rupe-al soartei fir: Cu solii mei, venit-ai la mine, în Epir. 

Şi vezi? deşi pusese pe inima-mi pustie | Doi ochi, mai înainte, duioasa, lor domnie, — Iubirii lor străine, să cad, n'am vrut ușor: 
Lauptat-am cu ispita să ies biruitor; 
Crezui că jurămîntul 'căsătoriei- poate 
Or'eînd să ţie locul iubirii înfoeate! : 
Dar dragostea mă 'nvinse. .. printr'un blestem . Să (cumplit, Sint robul Andromacăi, dar 'rob disprețuit! :
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O soartă rea, cu sila, spre-altar, legaţi, ne mână, 
„Să ne jurăm acolo o dragoste păgină. 
Azvirle- -acum cu piatra: sînt trădător, o ştiu... 
.. Mă doare că sînt astfel „— şi totuşi, vreau 

[să fiul 
Minia ta mi- e scumpă, — căci, dacă izbueneşte, 
Pe cît te uşurează, pe-atit mă potoleşte. 
Din numele urite dă-mi tu pe .cel mai greu, 
Mi- -e teamă de tăcerea, nu de blestemul tău, 

“Cu-atit mai crud în suflet mă roaderemuşcarea, 

Cu cît, mărinimoasă, mi 'ngădui tu iertarea | 

HERMIONA 

Mărturisirea asta, “fără de gînd 'ascuns, 
Mi-arată, că-ţi faci singur dreptate ?n deajuns. 
Voind 'să rupi cu mine solemna ta unire, 
Mergi ca nelegiuitul în spre nelegiuire. 
Av fi şi lueru josnic, tu... tu, cuceritor, 
Să-ţi ţii făgăduiala “ca, or'ce muritor! 
Nu, nu; te ispiteşte, tirane, viclenia, 

Și-apoi mai vii 'nainte-mi, să-ţi lauzi și trufia. 

De-o roabă prins în mreje, supus, îngenunchiat, 
„Ce cauţi' tu la mine, cînd tot mi-ai sfărimat? 
Iubeşti, urăşti, statornie est ţine elipa genei, 

Cind văduva: lui Hector, şi cînd fica Helenei !
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. se y > 2 44 - - : -. Dela patriciană la roabă coborind, > A: 
-Jertfeşti . Hellada, Troia, ca să nempaci pe. - 

NE [rînd. 
ÎNȘI asta-i fapta unui monarh 'stăpîn pe sine, 
„Ce niei credinţei sale nu vrea să i se 'mehine! 
Ass placi soţiei tale, fireşte, eră zor, 
Sa porți încă un nume cu faimă: trădător, 
a Venişi să-mi vezi paloarea pe frunte-mi cu 
Va o [plăcere, 
Ca să te ?ntorei la sînu-i, să rizi de:a mea N se . . 
VS 

  

e 

= e [durere. 
1 Vrei poate după carul de nunti-a mă jeli? 
Prea multă bucurie ți-ar fi numa 'ntr'o zi! 

* - Dar, fără să mai cauţi aiurea, alte glorii, 
"Tu nu eşti mulţumit. cu trecutele victorii? 
= Să cucereşti iubirea 'Troianei, nu-i de-ajuns 
A Că "n faţa: casei sale, Priam a; fost străpuns? 
Ze Veigătoarea-ţi mînă în sînu-i se "m plintase, 
"2 Cătind un strop de sînge ce virsta-i îngheţase. 
” Văzuşi scăldată Troia în fiacără ŞI fum, 

Srîrlişi pe Polixene junghiată lîngă drum, 
. nspăimîntași chiar Grecii cu furia-ţi turbată 
Gum poate Andromaca, să nu ţi se dea toată? 
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PYRRIIUS 

O! ştiu, știu, Hermiona, ce erunt am răsbunat 
Răpirea mamei tale... Am fost ne 'mduplecat! 
Și de răsipa jertfei, doar ţie mă pot plînge... - 
Dar vreau să uit trecutul pătat de-atita sînge. 
De mult citese în ochiul tău cal, nepăsător, 
Că-a fost copilărie naivul meu amor. 
Şi inima-mi, văd bine, supusă sfiiciunii, | 
Se cuvenea să meargă sub. paza, 'nţelepeiunii. 
Dar remuşcareazi semnul că m'am crezut iubi t; 
De unde răutatea să crezi că te-am jienit? 
Tu n'ai avut eu mine. o clipă de “ndrăgire, 
Și m'am temut eu însumi de-o crudă amăgire. 
Se vede, n'a, fost serisul tovarăşi să ne fim. 
Din datorie numai voiam să ne 'nsoţim. 
Nu m'ai iubit, — nimica nu ţi-ar fi dat în-: 

i „ [demnul. 
HERMIONA (eu „amăriiciune) ” 

Nu ! n'ai primit, fireşte, nicicînd din parte-mi 
i (serul, 

Cînd pentru tine capii Helladei, i-am respins 
Și 'n ţara ta eu însămi venit-am dinadins!-: 
Hellenii mei şi-acopir obrazul de ruşine, 
“Dar n'am pornit cu dinşii; sînt încă lingă tine 

A
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Le-am poruncit s'aseimăăi a mele umiliri, 
Căci tot credeam, odată să ieși din” Tătăciri. 
Necredineios, şi încă ţi-am dat sufletul dornic, . 
O! ce-aș fi fost în stare” de-mi rămineai . sta-- 

“ [torniet', 
"Şi azi, pe cîud tu, paşnic, prin'recele-ţi cuv în t 
V estindu-mi ora nunţii, deschizi al meu mor- 

Îmînt,. 
Cind îmi arăţi tu însuți prăpastia, :adîncă, 
Mă 'ntreb nebună totuşi, de nu te iubese încă |! 
Dar dacă împotrivă-mi toţi Zeii, învrăjbiţi, 
Dă altor ochi norocul 'de tine-a îi iubiţi, 
„Mă plec ; sfirşeşte 'n pace dorita-ţi cununie, — 
Dar nu sili durerea-mi” să-ţi serve mărturie, 
E poate 'cel din urmă, cuvînt ce-ţi voin rosti, 
Ci cruţă-mă, și-amînă serbarea ta, o zi: 
Vei face ce-i vrea a mâine!, v ielene, „nu te- -as- - 

: [eunde ... 
Innumeri cîte clipe le perzi aci ? Răspunde ! 
Grăbit să-ți vezi mireasa, iubită, strălucind, 
Tu suferi să vezi pe-alta din vremea; ta răpind! 
Da, ochilor li-e teamă comoara să nu-şi piardă; 
Nu te mai fin, nu! Du-te mai grabnic şi-o 

a [desmiardă 
Jură-i şi ei credinţa ce mie mi-ai jurat, 
„2095 57 Să IN 7
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Pătează măreția altarului curat, 
Căci n'o să uite cerul prea drept, şi prea cu- 

minte, 
„Ox te- -au legat de mine, aceleaşi jurăminte. 
Ia-mi inima,. şi-o calcă” pe trepte de: altar, 
Dar, — teme-te acolo de geamătu-i amar! 

SCENA YI 
'PYRRHUS, PHOENIX 

“PHOENIX 
Li 

Ai auzit, stăpine? Vezi, nu uita 'ce spune 
lubita la minie ; ea vrea, să se răsbune ! 
Cît despre sprijin,-—are, şi de prisos, de-ar vrea: 
A Grecilor minie legată-i de a sa. 
Mai ştii ce se întîmplă? Oreste o .iubeşte... 

PYRRHUS (preocupat) | 

ML aşteaptă Andromâca.. . „. pe fiu-tu păzeşte. 
. _ “



ACTUL AL CINCILEA --- 

“SCENA 1. 

HERMIONA, CLEONA 

HERMIONA (singură) | 
- Ce s'a 'ntîmplat cu mine? Unde mă due ? 

| Sa [Ce fac? 
Un chin ascuns mă arde, și nu ştiu să-l împae. 
Colind ca o nebună palatul în neştire. 
Ce elocoteşte n mine ? Exură-?_ Ori iubire? _ 
Cu ce ochi, erudul Pyrrhus, plecînd, m'a mă- 
e sat 

Nici milă, nici durere... un suflet îngheţat... 
O umbră de -'ntristare pe chipu-i ?.0 căinţă ? 
Nici un suspin! Nimiea... Să fie eu putinţă? 

"Un mort, mai surd nu, este de-l chemi ieşit .: 
n [din minţi, : 

Niei lespedea mai rece sub lacrime ferbinti !.. 
ȘI tot îl pling! In noaptea ce sufletul-mi înneacă,
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Sirat i inima mea slabă că tot spre el se pleacă... | „Mă „tulbură pedeapsa cu care voi. să-lcert, . 
Și ?n pragul răsbunării, s sîntgata vai! să-l iert... 
Dar s'a a, sfirşit, nu trebui să-mi cruţ dușmanul 

- . iară. 
"Tot mort e pentru mine. — - Dar pentru ea ?. 
- a [Să piară 
"Trufaşul ! — de miînia- -mi e] ride liniştit, 
Da, speră că furtuna cun plins.s'a potolit. - 
Și cum mă crede slabă, el poate se așteaptă, . 
Cu stînga, să împiedic ce fac cu mina, dreaptă, 
Mă judecă tot blîndă, supusă cum am fost. 
Nu! C'un. mişel, blindetea. e pururi fără rost. 
Biruitor, în templu el nici se mai întreabă 
Dacă-i doresc. v ieaţa, sau moartea mai de grabă. 
Și 'n şov ăirea-aceasta mă “lasă, să ană lu pt. 
Nu, nu mai stau la gînduri... azi cumpăna 

Ă ” , [s'a rupt. 
Putea la urmă singur, sfîrșitul Bă-și prevadă. 
EI puse moartea ?n n brajui ce- asupră-i € o să cadă. 

(ea spaimă. şi duiojie) 

Să moară EI să moâră! Și eu îl osindese, 
Să cadă jertfă mie şi... „pentru că-l iubese! 
Să moară el. a cărui viaţă altă-dată, 

cc
 

s
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Mi-o povesteam uimită cu inima 'ncîntată, 
EI căruia în taină m'am fost  făgăduit 
"Naintea. blesternatei uniri, ce l-a, răpit! o 
N'am străbătut eu dară, şi marea, şi pămîntul, 
Decit să-i pot deschide cu mîna mea, mormîntul! 
Să svîrl pe el țărina! Ah, pănă n'o muri... 

” SCENA N. | 
HERMÎONA, CLEONA. 

m 

HERMION A 

Vai! Ce-am :făcut Cleona ! E groaznie... 
n [dae'ai şti! 

Ce face Pyrrhus? Spune... 

„CLEONA 

E "n culmea, fericirii. 
Nu-i muritor mai mîndru în foeul 'ndrăgostirii, 
Văzutu-l-am spre templu ce-aşteaptă pregătit, 
Cuceritor, ducîndu-şi odorul cucerit. 
Ii scînteia n privire nădejdea, veselia, 
Se îmbăta de farmee sorbind din ochi soţia; 
Slăvită, Anâromaea, pe, străzi, în splendid car, 
Re'mprospătează faima. Troadei, la altar. 

7 

.



"102 1. “Jean Racine . 

„Dar chipu-i nici iubirea nici ura n'0 mai ştie: 
Supusă-i fâră murmur, și fără bucurie. 

„HERMIONA 
/ Mişelul! pănă unde batjocura a "mpins Ir 
i Nu l-ai privit Cleona în ochi, mai dinadins? 
! Un: nour, nu-i umbreşte în treacăt fericirea, ? 

! Sus, către-a mea fereastră, deloc n'a “tors : 
ă Sa (privirea? 

„.* Nu i-ai vorbit? Perechii, tu nu te-ai închinat ? 
: - Cînd te-a văzut, obrazul lui nu s'a 'mpurpurat? 
i Nu simte trădătorul în sufletu-i mustrare? 

" Păstrat-a păn' la urmă senina-i. nepăsare ? 

: 

OCLEONA 

Ascultă-mă : minciuna nu-i leac pentru dureri;. 
Fii tare, căci e groaznie răspunsul căre-mi 

” “ | i [ceri: 
*Pyrrhus e orb; scăparea-i și propria-i mărire 
Sau şters cu al tău nume din slaba-i amintire, 
N'ar şti de-i calcă în urmă ori duşman ori 

- | [supus, 
Căci gindul lui pe-aripa iubirii sboară dus. 
Pe fiul. Andromacăi l-a, pus: sub bună pază;
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Aiurea, el primejdii, nici poate să mai vază | 
Răspunzător de viaţa lui, Phoenix l-a mutat, 
Intr'altă, fortăreață departe de palat. 
De cind e ?'n fericire, el altă grijă n'are. 

HERMIONA 

Imi va plăti eu viaţa !—Ce-a zis Oresie oare? 
v, 

1 CLEONA 

Oreste:cu Hellenii în templu a venit. 

„  HERMIONA | 
Ce crezi? de răsbunare, e bine pregătit? 

CLEONA 
Nu ştiu. 7 - 

"3 HERNIONA (eu 'teamă) 
Să mă trădeze Oreste ?n astă! oră? 

Şi el mă părăseşte? . 

CLEONA 

| Oreste te adoră.“ 
Şi totuşi în mustrare se sbate 'nveninat;



, 
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Ascultă cînd iubirea-i, cînd cugetu-i curat. 
„In Pyrrhus el cinstește un sceptru-ales, des- 

_ „[toinie, - 
Cinsteşte pe Achille, pe  Pyrrhus cel răsboinic. 

„Se teme de Hellada, de ochii ori şi cui, 
“Dar mai presus de toate de remuşcarea lui. 

) EI ţi-ar aduce capul lui Dyrrhus, pe tipsie 
iai prin biruință,—dar nu prin viclenie. 
„E 'n'templu, și întreabă-l, nu ştie nici acum, * 
De va ieşi ca mârtur, sau vinovat, în drum. 

HERMIONA 

Oreste să le strice zadarnic sărbătoarea! 
Nu! ştiu eu cum se cheamă, Cleona, .remuş- 

„_[earea: 
“E teama de pedeapsă şi alteeva-nimie: » 
Virtutea e o ciîrjă,. cînd nu „te simţi „voinic, ! 
A! maica mea, la nimeni, ără 'ngenunchi să 

a [eadă, . 
A ridicaţ în “arme, puternica Helladă. : 

„În zece ani de vrajbă văzi ca snopi căzind, 
Oehi stinşi, hlamida ruptă,— atiţia regi pe rînd. 

"Şi eu? cer moartea eslui ce-și calcă jurămîntul, 
Răsbunătorul Jjuză că-și va păstra cuvîntul, 
EI ştie, la picioare că viața mea, îi pun,



w 
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Mă vînd ea preţ, —și totuşi nu pot să mă răsbun | 
Haide! atunci mi-oiu face eu singură dreptate: 

. Răsune bolți de templu de vaiete "nnecate, 
Sărbarea lor de nuntă cu moartea-oiu tulbura: 
„Unirea lor—cît clipa de fulger va dură! 
Nu voiu cruța, pe” nimeni di cîţi „mi- or sta” 

('n cărare, 
In or'ce om, un Pyrrhus vedea-voiu în turbare. 
Și de-oiu muri, ce-mi pasă, tot mă voiu răsbuna 
Nu mor eu numai,—unul, îţi jur, mă va urmă! 

SCENA. IIl-a 
ORESTE, HERMIONA, CLEONA . 

 ORESTE (tulburat) , 
Sa isprăvit... dreptatea acum este cu. Jine:- 
Îşi trage duhul 1 Pyrehus,—pe scări... de singe 

ii (pline. m 

HERMIOSA | o 

ORESTE 

Abia răsuă... „. au răsbunat amar -., 
Hellenii necredința-i, în sîngele lui chiar!
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-- Ştii doar, juraiu a-l pierde cum turia ta, cere. Simţeam cum îndrăzneala se 'ntunecă şi piere. 
Dar tot pornii spre templu... Hellenii, risipiţi, 
In pileuri“prin mulţime să strecurau grăbiţi. 
Cind intru, Pyrrhus, mîndru şi fără turburare, “Zărindu-mă, mi-aruncă priviri. cutezătoare, _“ Batjocurind Hellenii în însuşi solul lor, 
Creştea, mînia, 'ntr'însul mai despreţuitor! 
Apoi, luind coroana ce'n aur scînteiază, 
Pe fruntea Andromacăi punînd-o, cuvîntează : 

„ „Coroana. şi credința. regină ţi-o închin, 
„Stăpînă fii pe țară, “pe inimă-mi, deplin. 
»Chemînd de.martori zeii, fac aste jurăminte: 
„Dau fiului meu toată jubirea de părinte; 
»Duşmanul lui, deapururi va fi şi-al meu 
a | (duşman. 

„ÎL recunosc drept rege al neamului 'Troiant, 
Şi-atunei, pe 'cînd poporul plutea în veselie, 

" Hellenii izbueniră în strigăt de minie. - 
Cu toţii” tăbăriră, pe fege: n'am găsit | 

"Un loc, să 'nfig într'însul cît *virful de cuţit: 
Rivnea fieştecare întîia, lovitură! | | 
n "'prada-a iii de braţe ce-l înfăşeau cu ură, 

O clipă 'n desnădejde, se apăra smuncind,
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Apoi căzi pe treapta altarului rănind... 
* Abia răsbii năvala mulţimii îngrozite, 
Ca, să-ţi vestesc urgia pedepsei săvirşite. 
Şi-acumia, poţi fi gata de drum: pornim spre 

ă | larg: 
Tovarăşii te aşteaptă cu pinza pe catarg... 

v . . 

| HERMIONA 
Nelegiuiţi! 

ORESTE 

Le iartă, iubito, nerăbdarea,! 
Ii ţi-au răpit, văd bine, zeloşii, răsbiinarea.. 

“Fu vreai de braţu-acesta să cadă, doborit, 
Să simtă 'n elipa morţii, că tu l-ai omorit 
Dar eu le-am dat îndemnul Şi pilda 'nfiăcărării ; 

"Eu le-am urnit piciorul în calea răsbunării. 
Tu mîndră fii de faptul năpraznie împlinit: 
“Ei săvîrşiră-omorul, dar tu l-ai. poruneit, 

HERMIONA 
Nu-ţi uşura, viclene, zadarnie 'mișelia. 
“Aiurea în Hellada tu laudă-ţi urgia. - 
Eu o 'nfierez. Departe. de mine, mă mgrozeşti: 
Te-âjungă 'n veei blestemul mîniilor cereşti !
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De ce să rupi: tu firul unei, vieţi frumoase? 
«De-unde ţi-ai luat dreptul pedepsei nemiloase? 
„De ce?— Aţi fost în stare, mişei, să mi-l jertfiți, 
Și aţi rămas, în clipa izbirii "ncremeniţi? 
Cine ţi-a dat vieața lui sacră ?n stăpinire? 
„De ce să, moară?. 

ORESTE 

| ' Ceruri! Sînt eu. în aiurire? 
Ca să-l ucid, tu însăţi, poruncă nu mi-ai dat? 
Aici, adinioare, femeie, — ai uitat ? 

3 

HERMIONA ' 

Dar trebui rătăeirii să dai vre-o ascultare? 
Cum n'ai pătruns mai bine ascunsa-mi 

[eugetare? 
Cum n'ai văzut, că, "nvinsă de-al furiei avînt, 
Minţeam eu  învoire la, fiece cuvînt? .. 
Şi de-aş fi vrut? Tu, î însă, s 'asculţi era cuminte? 
Nu trebuia de-o sută .de ori, mai. înainte 
De- -a pune tot la, cale, să, te întrebi ce faci,— 
Să cauţi izbuenirea, mîniei să mi-o "'mpaci? 
Sau n'ar fi fost mai “bine să fugi în largul 

: . [zării?
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Aş f purtat cu grija de ceasul răsbunării. 
+ Cine te-aduse unde de loc niai fost chemat? 
Iubirea, ta! Culege azi rodu-i blestemat! 
 Adusu-mi-ai cu tine destăinuindu-ţi focul, | 
: Blestemul ce se ţine de tine, în tot locul. -- 
Solia ta;. ea numai, în ceas nepotrivit, |. 

"În braţele dușmanei iubitul mi-ai svirlit.:- | 
Altminteri astăzi poate cu el aș fi dus traiul. 
Mar fi iubit, san poate mar. fi minţit cu 

a ai [graiul.:. : 
Tot n'aş fi fost sdrobită ca "n ceasul de acum... 
Adio, — du-te singur pe-al. soartei. tale drum 
Străină-s de Hellada, şi-a ei împărăție — 
De casa, neamul nostru, mă, lepăd pe vecie. 
Destul. e pentru mine. din ei că te-ai născut O a IT — O iazmă cuzi nici iadul să făcă ma: putut! 

- i 

SCENA 1YV.. 

"= ORESTE (singur) . | , . i 
. 1 

Aceasta-i Hermiona?' Am auzit eu bine? | 
Atunei vărsat-am “singe în templu, — pentru. 

e a [eine?. 
Un ucigaș în plebe mai mult e pe pămînt?. 

»
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E Prrhus care: moare; şi eu, Oreste sînt ? 
Cum? nnăbuş judecata în sfinta ei lumină, 

“Ucid un brav, la care tot sufletu-mi se 'nchină, 
Cale drepturile sacre ce apără pe regi, 
Pe solii. unei naţii, pe oamenii întregi, 
— Un drept, ce oeroteşte altaru 'n strălucire !— 
Și nu-mi! înceată-acolo a furiei orbire: 
„Mă- fae mișel din omul atât de cumpănit, 
Un paricid Oreste ! — Ostaş nelegiuit !. ! 
La ce? Ca o- femeie, nerecunoscătoare, , 
Să-mi smulgă cu iubirea şi cinstea mea, ce: 

” "moare! 
Din morţi să'nvie Pyrrhus și tot n 'aş fi iertat... 
Cu furia, ei numai, vieaţa mi-am legat. 
Și cînd „poruncii sale pui toată grija, truda, 
Fa sîngele lui Pyrrhus, 'napoi mi-l cere, cruda! 
El e iubit, eu monstrul cel bieiuit de zei. 
Şi-o văd, o văd cum piere de veci, din ochii mei. 
Cînd drept răsplată-a crimei, visam â ei iubire, 
Mă lasă faţă "i n faţă cu-a mea nelegiuire! 
4 

4
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SCENA Y . 
ORESTE, PYLADE, SOLDAŢII LUI ORESTE ! 

a PYLADE . 
Stăpine, ?n clipa asta, primejde-i zăbovirea : 
De 'ntirziem o clipă, nu mai găsim ieşirea. " 

„La porţi oștenii noştrii. abia, pot ţine piept. : 
Mulţimea-i furioasă, scăparea n'o aştept. 
Cuvîntul Andromacăi, l-aseultă toţi ostaşii; 

„astăzi e regina, iar noi sîntem vrăjmaşii: 
Pyrrhus îngrijește cu -gînd neprihănit, 

Ca văduvă pioasă, de soțul ei iubit. 
Dă ordin să-l răsbune, și poate că-i e voia, 
Cu noi șă se plătească de Hector şi de Troia. 
Să n'aşteptăm palatul să fie 'mprejmuit. 
Tovarăşii ne-aşteaptă; pe cînd, îngrămădit, - 
În jurul Hermionei norodul se mai ține, — . 
Apucă drumul ăsta, şi... să pornim cu bine... 

D
a
 

G
e
 

Ș 

| ORESTE 
. 

- 

Nu; nu! Spre Hermiona, mă due amicii mei, 
„Nu pot să 'ncapă, ?n viață, şi eu, şi ura ei! 

A mea e făr de legea, a ' mea. şi ispăzirea. . . 
Plecaţi...
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PYLADE (călduros) 

-Uită femeia ce-ţi osindi iubirea a . . . N A_a. În veci vei fi unealta nedreptei. ei mînii? 
Vrei liniştea s'o. cauţi plecind dintre cei vii? 
Daca murit ea, trebui să mori? E-o rătăcire 

- - e : . 

ORESTE | o 

- E moartă Hermiona? - - 
. ” A 

PYLADE. 

- » Cum? nu ai nici 0 ştire? 
„Cînd am intrat pe poartă, din fugă am zărit, 
Năluea .Hermionei cu părul despletit,. | 
Pe-un scut, pe mortul rege pe sus duceau 

i [ostaşii: * 
Jurau ca, să-l răsbune, să-i sfişie vrăjmaşii. 
Văzindu-l Hermiona pe năsălie ntins, 
Miniă ei prin: farmee s'a potolit, s'a stins... 
Apoi, scoţind stiletul, drept, neşorăitoare, 
Străpunge sinu-i fraged; se elatină... şi moare. 

ORESTE | 
O cer! Fără: de 'milă, în veci pedepsitor, 
Puterea ta ţi-o -măsuri cu slabul muritor! 

y



d 

Andromaca 113 

Avar la, fericire și darnie la durere, 
Mă chinuiești -cu sete, şi mă, adapi cu fiere. 
Cu pofta, îndirjită a urii mă loreşti,' 
Căei. m'ai născut drept ţintă săgeţilor zeeşti. 
Sînt umbra, desnădejdei de furii urmărită, 
Te bucură, mutri-voiu, mi-e cupa împlinită, 
Unde-s îndrăgostiți cei doi ? — Voiu să petrec. 
In sîngele-amîndoror pe-al meu vreau să-l înnee ! 
Aş vrea să-i văd; prin moarte, uni-voiu de vecie, 
Trei inimi, ce vieaţa n'a pus în armonie. 

“Dar, — ce adincă noapte coboară, 'n Ochii mei ? 
De ce mi-e frig şi tremur? Aş vrea să fug... 

| E „O zei! 
Ce spaimă-mi cade n suflet ? Ce vuiet par'că 

- vine? 
Ah fiuviuri de sînge s'asvirle după mine... 

PYLADE (înduioşat) 
Stăpîne... 

| ORESTE (halueinat) 

| Iarăşi Pyrrhus?.. şi-aci te întilnese? 
Vedea-voi pretutindeni: un duşman ce-l urăse? 
Străpuns de mii cuțite cum mi-ai scăpat? 

Ia [vorbeşte. . . 
" (Seoate un pumnal şi se repede spre nălucă) 
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- Aşteaptă lovitura, ce-ţi datoram, — primeşte! 
A! Ce văd? Hermiona în braţe l-a cuprins, 
Il smulge din primejdia, ce braţu-mi i-a, întins. 
Ce groaznică privire mi-aruncă..., o!ce turmă 
De demoni şi de iazme tirăşte pe-a ei urmă! 
leşiţi din iad, o Furii! Dar cui sînt pregătiți 
“Toţi şerpii ce vă şuer prin plete 'ncolăciţi? . 
Erynii deşuchiate din fund de iaduri oarbe 
Mă, duceţi voi în noaptea ce sufletele soarbe? 
Veniţi! Oreste-i gata cu voi de veşnie drum. 
Sau nu! apoi... lăsaţi-o pe Mermiona-acum. 
Voi nu aveţi, ca, dinsa, destul venin în cupe. 
Ia-mi inima, iubito, şi 'n mii bucăţi mi-o rupe! 

PYLADE )) . 

Prieteni, mintea-şi pierde. E timpul să zorim 
De starea lui, mai bine acum ne folosim. 

Să-l ridicăm... Altminteri ne-ar fi o grea, povară 

De şi-o veni n Se furia lui iară. 

    
2004 ezentarea Comediei Franceze ultimele cu- 

: ale lui- “Pylade 1 nu se mai spun. (Nota traducă- 
torului). 
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