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amicu beleloru litere si alu studiului
suvenire

de afecțiunea, stima
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subirea dintre noi.
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Semnele de aprobare ce mai mulţi barbaţi competenţi
mi-au datu pentru traducerea, Phedrei, mau îndemnatu
a traduce şi pe Athalia. O dau la lumină cu convicţiunea,
că aducu omagiuri destulu de demne classicului francesa.
În adevăru,

amu pussu şi în acâsta lucrare

t6tă atenţiu-

mea possibile spre a face, nu numai, o traducţiune fidela
dar şi espressiunea adeveratei dicțiuni romanesci pentru
arta, poetica, pre câtu Q lunga, esperiența mi-a pututu veni

în ajutoriu. Nu mi-atin cruţatu nici timpulu, atâtu de
preciÎI a omului ce trece de jumatatea, vieței sâle : amu
consacratu şi chiar orele mele de repaosu, spre a aduce
tributulu meu literaturei naţionale pe deplinu.
Daru fiindu că celu ce serie şi tiparesce se pune în
faca cu acei ce cetescu, aice credu că e loculu a. convorbi

pucinu cu lectorii mei.
Nici o data, ca în“dilele nostre nu s'a „vădutu atâta stagnaţiune în mişcarea literara. Forte raru se vede eşindu
la lumina câte o carte buna : autorii cari aru avea gustulu
să mai serie şi să publice câte ceva nu mai au curagiulu
întreprinderei; caci nimeni nu mai cumpera carți.
Să fie ore lipsa de cetitori? Acâsta s'ar fi pututu dice
cu 40 — 50 ani în urma, cându nu ăveamu

scâle, cându

ignoranța, se menținea ca systema în statu. Daru astă-di
cându scolele nu me lipsescu, cându avemu atâte generațiuni ce presinta tâta aparenta unei societaţi civilisate —
cându numerămu cu sutele capacităţi laureate, — cându
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ne bucurămu de libertatea pressei şi de unu regimu constituționalu ce permite desvoltarea, inteliginței naţiona
le,
cându numai classea, funcţionarilorii şi a divezseloru grade

militare pote numera preste o suta mii de Gmeni cu sciinţa

de carte, astadi, gicu, nu se pote invoca lipsa de omeni
culţi, lipsa de lectori.
Să fia lipsa de cărţi bune? Ar trebui atunci să
contestămu elementele nostre de vitalitate ca naţiune
: unu
poporu care nu are poeţi, istorici, publicisti , o bibliot
eca,

nationala care să-i represente lumina şi poleirea, minţei
,

nu pote trece între popârele civilisate, nu pote
purta
titlulu gloriosu de naţiune. Nu; cărţi bune putem
u avea ;
scriitorii şi autorii nu ne lipsescu. Dar spiritele
sunt atâta

de tare fremantate

de ideile

materialismului, în cât ori

ce simţimântu de adeveratu patriotismu a ajunsu
strainu
pentru ele. Cultura literaturei: nationale, progf
du ei,
nu mai însemnâda nimica pentru societatea, de
stăgi.
Aru fi de doritu însă ca publiculu românu care
se
cu

numele seu,

să reflecteze

că

starea

de

surile tribunei facu lustrulu unei naţiuni. Hată alături cu

noi națiunea ungurgsca, care este cu jumatate mai pucinu
numerâsa, de cât a nostra, şi acolo se vede o mişcare
literară prodigi6sa comparativa, cu a nâstra. Acolo ungurulu celu mai pucinu bogatu nu s'ar crede unguru, daca
mar avea o biblioteca ungursca. La noi, din contra
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mândresce

langegire a literaturei nostre ne face de ruşine
în faga,
străiniloru.
Sar cuveni ca simţimentulu de amoriu propriu
să ne
misce pucinu la assemine refiecţiuni : pentru jurnal
istica
nostra, acesta s'ar cuveni să fia o thesa de seridsa,
preocupăţiune : nu numai luptele de partide şi triumfulu loru
decidu de civilisaţiunea unui poporu; nu muti discur-

SAR

symptoma de decadenţa pentru

naţiune.

Facu

apelu mai antaiu la cluburile din oraşe, cari s'au facutu
centrurile de întrunire ale inteligenţei nostre, ca să desbata assemine cestiune şi să caute a-i atia, remediulu. ——
Facu apelu la professorii ce au missiunea a instrui generațiunile june, şi le gicu : daţi junimei noţiuni despre literatura, romana; înveţaţi-o a cunosce, a, stima şi a ceti pe
autorii ce facu gloria naţiunei ; însufiaţi-le gustulu lecturei şi datoria de a-şi face fia-care o biblioteca, câtu de
modesta, economisându asupra cheltueleloru de luxu şi
de petreceri; convingeţi-o că, fora împlinirea unor assemine datorii, omulu nu se pste perfectiona spre a, se face
demnu

românu şi cetaţenu. — Facu , în cele din urma,

apelu şi la guvernanţii nostri, şi le gicu : reflectaţi şi la
necessitatea, culturei naţionale; progressulu literaturei caracterisă epoca vâstra; cu puterea, ce ve este data de la
Domnedieuşi de la Gmeni, faceţi ca prin mici alocaţiuni
din fondurile județene şi comunale să se înfiinţede câte o
biblioteea, la, fia-care sc6la satâsca, la fia-care sedla primara, la fia-care colegiu sau Iyceu, la fia-care autoritate,

pentru ca, ast-feliu să se puna la disposiţiunea studiului
cărtile utile, instructive şi frumse, cari potu să poleiasca

mintea, şi să fortifice inteligența junimei.
Traducatoriulu.
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adeverata,
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Gmenii cei mai bogati, societatea ceaimai poleita, junimea
cea mai daurita, chiar omeni cu titluri şi diplome ce le-au
facutu cariete şi averi, afara de pucine esceptiuni, pare
că au de înjosire a, avea vre o carte romanesca, în stelagiurile loru ! Este tristu, dar adeveratu !
Nu plededu pentru cărţile mele, cari nu au pâte o val6re însemnata. Dar plededu în principiu pentru sârtea,
literaturei naţionale, a careia langedire o consideru ca o
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'Toţi seiu ca regatulu lui Juda se compunea din cele
do5 seminţii (triburi) ale lui Juda şi Beniaminu, iar celel-alte dece triburi cari se revoltara contra, lui Roboam
compuneau regatulu lui Israel. Regii ui Juda fiind din
casa, lui David, şi având în partea lor cetatea, şi templulu
Ierusalimului, toţi preoţii şi Leviţii se retrasera lânga ei
şi le remasera tot-d6-una, credincioși : căci, de când se edificase templulu lui Solomon nu era permissu a se face
sacrificiuri în alta, parte; şi tote cele-l-alte altare ce se
înalțau lui Dumnedeu pe munţi, numite pentru acest cuvânt în Seriptura, locurile înalte, nu-i erau placute. Astfel cultul legitimu nu subsista de câtu în Juda. Cele dece
triburi, erau sau idololatre sau schismatice.

Între aceste, preoţii şi leviţii formau ei înşii unu tribu
destulu de numerosu. Ei fara împarțiţi în mai multe classe
spre a servi pe rându în templu, de la o sâmbata peno la,
alta. Preoţii erau din familia lui Aaron şi numai ei puteau essercita, sacrificatura. Leviţii le erau subordinaţi, şi
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se îngrijiau, între altele, despre cântare,
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țiunea, victimeloru, şi de custodirea templului. Acei ce
erau de septemâna locuiau, ca şi marele pontifice, în porticele sau galeriele ce erau împrejurulu templului şi faceau chiar parte din templu. Totu edificiulu în genere se

cularitaţi, pentru ca cei cari neavând în memoria istoria
vechiului testamentu să nu se oprâsea, cetindu acssta,-tra-

gedia. Ea are de subiectu pe Joas recunoscutu şi pussu pe
tronu : şi ar fi trebuitu dupe regula să-i dau titlulu de
Joas : dar cea mai mare parte de lume cunoscându mai
multu istoria Athaliei, n'amu credutu cu cale ao presenta,
subt alt titlu, fiind că pe lânga acâsta, Athalia j6ca, aicea
unu rolu atâtu de însemnatu, şi apoi că cu mârtea ei se
termina piessa,
Fata o parte din principalele evenimente cari au precessu acâsta mare acţiune.
<Joram, regele lui Juda, fiulu lui Josaphat, şi alu şeptelea rege din vita lui David, se însoţi cu Athalia, fiica lui

Achab şi a, Josabelei, cari domniau în Israel, faimoşi unulu şi altulu,

dar

mai

ales Jesabela,

prin sângerâsele

lor persecuţiuni contra profeților. Athalia, nu mai pucinu
necredinci6sa de câtu muma-sa, atrasse în curându pe so-

gulu ei la, idolatria, şi construi chiar în Jerusalemu unu
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numia loculu sântu : dar se numia mai cu sema, ast-feliu
partea, aceea, din launtrulu templului unde era candelabrulu de auru, altariulu profumeloru, şi mesele pe cari
se propuneau pânele; şi acâsta parte era ânca distinsa, de
sânta sânteloru unde era arca, şi unde marele pontifice
avea dreptulu a intra, odata pe anu. Era o iradiţiune destulu de constanta că muntele pe care era claditu templulu era chiar muntele pre care Abraham ofterise îîn sacrificiu pe fiiulu seu Isaac.
Amu credutu că trebuia, să esplicu aicea aceste parti-
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templu lui Baal,

x

carele era Dumnedeulu Tyrului şi alu

Sidonului, unde se nascusse Jesabela.Joram, dupe ce a vă-

dutu perindu prin mânele Arabiloru şi Philisteniloru toţi
principii fiii săi, afara de Ochozias, muri elu însuşi de o
lunga maladia, care "i consuma maruntaiele. Mârtea sa
funesta nu împedicâ pe Ochozia, să imiteze impietatea sa
şi a mumei sale Athalia. Dar acestu principe, dupe domnire de unu anu, mergându să visiteze pre regele lui Israel, fratealu Athaliei, fa coprinsu în ruina casei lui Achab,

şi ucissu din ordinulu lui Jehu, pre care Dumnedeu îlu
sacrasse prin profeţii sei, spre a domni preste Israel, şi
spre a fi ministrulu r&sbunăriloru sale. Jehu estermină
tâta, posteritatea lui Achab, şi aruncă peste ferestre pe
Jesabela, care dupe predicerea, lui Elia, fu mâncata de
câni în vila lui Nabotz pre care ea mai "nainte "lu omorâse spre a-i lua moștenirea. Athalia, aflându în Jerusalem.
tâte macelariele aceste, întreprinse şi ea a, stinge cu totulu
viţa regale a lui David, omorînd pe toţi fili lui Ochozias,
nepoţii sei. Dar din fericire Josabeta, sora, lui Ochozias şi
fiica lui Joram, înse din alta, muma decât Athalia, sosind

toemai când sugrumau pre nepoţii sei, află mijloculu a
scapa dintre morţi pe miculu Joas ânca sugariu, şi "lu
încredință cu nutricea, sa marelui pontifice sogulu ei, cavele -i ascunse pe amândoi în templu, unde copilulu crescu
în secretu peno în diua când se proclamâ rege alu lui
Juda.. Istoria regiloru dice că acesta fu în alu şeptelea anu
dupe aceea. Dar textulu greceseu alu Paralipomeneloru,
dupe care s'a, luatu Severiu Sulpiţiu , dice că a fost întvalu optulea. Acâsta m'a autorisatu a da acestui principe noă peno la, dece ani, pentru ca să -lu punu în
stare a respunde întrebăziloru ce i se faceau.
Credu că nu am facut nimica, ce ar fi mai presussu de
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mintea unui copilu care în acesta, etate are spiritu şi memoria. Dar, chiar de voiu şi fi essageratu, cata a considera
că aicea, este unu copilu de totu estraordinariu, crescutu
în templu de cătza unu pontifice carele, privindulu ca unica, speranța a naţiunei, îlu instruisse de timpuriu în tâte
datoriele religiunei şi regalităţei. Nu era totu una cu
"copiii Jidoviloru ca cu cei mai mulți din ai noştri : pe ei
îi învăţu sântele scripturi, nu numai când ajungeau la, usulu raţiunei, ci, servindu-mă cu espressiunoa sântului
Pavelu, chiar ac "a ţiţa. Fia-ce Jidovu era obligatu a
serie odata, în viaţa sa cu propria sa mâna volumulu legii
întregi. Regii chiaru erau obligaţi a-lu serie de doue ori;
şi le se prescriea, să -lu aiba neîncetatu înaintea ochiloru.
Etatea lui Zacharia,

fiiulu pontificelui., nefiindu mar-

cata, i se pâte presupune doi sau trei ani mai multu de
câtu lui Joas.
Amu urmatu esplicaţiunea mai multoru commentatori
cari probedă chiar cu textul Seripturei, că toţi soldaţii
cărora Joada, sau Joad, precum se numesce în Josifu, le

dete armele consacrate lui Dumnedeu de David, erau şi
preoţi şi leviţi, precumu şi cei cinci centenari cari îi
comandu. În adevăru,

dicu acesti interpreti, tâte urmau

să fia sânte într'o acținne aşa de sânta, şi nici unu profanu nu se cuvenia să fia admissu. Era vorba nu numai
a conserva, sceptrulu. în casa lui David, ci âncă a conserva, acestui. rege acelu şiru de descendenți din cari
trebuia, să se nasca Messia. «Căci acestu Messia, de atâte
«ori promissu ca fiiu alu lui Abraam , urma ânca să fia
<fiiulu lui David şi al tuturoru regiloru Judei.» De acolo
vine că ilustrulu şi invețatulu prelatu D. de Meaux de
la care amu împrumutatu aceste cuvinte numesce pe Joas
preciosulu restu alu casei lui David. Josifu vorbesce de
3
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dînsulu totu în acesti termeni, şi Scriptura dice anume că
Dumnedeu n'a esterminatu tota familia lui Joram, voindu
a conserva, lui David lampa, ce-i promissesse. Deci acâsta,
lampa, es altu era de cât lumina care trebnia, să fia odata
descoperita, naţiuniloru ?
Istoria nu specifica, dioa. în care Joas fu proclamatu.
Ore-cari interpreți pretindu că era într'o qi de serbatore.
Amu alessu gioa, Pentecostei (Ispasulu), care era una din
cele trei sexbatori ale Jidoviloru. Atunci se celebra memoria publicării legei pe muntele Sinai, şi se oferia lui
Dumnedeu primele pâni din noulu secerişu; ceea, ce facea,
că o mai numian şi serbarea premicieloru. Mi-amu închipuitu că aceste împrejurări îmi aduceau ore-care varietate pentru cântările chorului.
Acestu choru este compussu de june fete din tribulu
lui Levi, şi punu în fruntea loru o fata pre care o dau de
sora Iui Zacharia. Ea introduce chorulu la mumă-sa. Ea
cânta cu dânsulu, vorbesce pentru dânsulu, şi face în
fine funcțiunile acelui personagiu din chovurile: antice
care se numia Corifeulu. Amu mai cercatu a imita de la
cei antici continuitatea, aceea de acţiune care face că
teatrulu lora nu remâne nici o data deşertu, îndeplininduse intervalele acteloru prin hymnurile şi moralităţi de
choru, care se referă la, ceea ce se petrece.
Mi se va imputa p6teca, cutedare punerea în scena a unui
profetu inspiratu de Dumnedeu, carele predice viitoriulu.
Dar amu avutu precauţiunea de a pune în gura sa, niimaj
espressiuni trasse din însuşi profeţii. De şi Scriptura nu
dice în termini espressi că Joada ar fi avutu spiritulu de
profeția, precumu dice despre fiiulu seu, totuşi ea -lu representa ca, omu plinu de spiritulu lui Dumnedeu, şi apoi
nu se arata, Gre, dupe Evangeliu, că elu a pututu pro-
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fetisa, în calitate de suveranu pontifice ? Presupunu

dară

că elu vede în spiritu funesta schimbare a lui Joas, cavele, dupe treideci ani de o domnire forte pietosa, se

abandonâ releloru consilie ale magulitoriloru, şi se spurcă,
cu omorulu lui Zacharia, fiiulu şi” suceessoriulu acestui
pontifice. Acestu omoru, comissu

în templu,

fa una din

causele principali ale mâniei lui Durnneden contra Jidoviloru, şi a tuturoru nefericiriloru ce le venira în urma.
Se pretinde că din dioa aceea respunsurile lui Dumuedeu
încetara cu totulu în sanctuariu. Acâsta m'a facutu să
punu pe Joad a predice distrugerea templului şi surparea
Jerusalimului. Dar aşa precumu profeţii de ordinariu la
consolaţiuni adaoga şi ameninţări, şi e vorba de a pune
„pe tronu pe unu strămoşu alu lui Messia, amu latu oca-

siune a face să se întreveda venirea acestui consolatoriu,
dupe care toţi drepții antici suspinau. Ac&sta, scena, care
este unu-felude episodu, aduce naturalemente musica,
prin datina, ce aveau mai mulţi profeţi de a intra în sântele loru transporturi în sunetulu instrumenteloru; martuvia acea trupa de profeţi ce au venitu înaintea lui Saul
cu haxpe şi cu Iyre ce le purtau înaintea loru : şi marturu Elisseiu însuşi, carele, fiindu consultatu asupra viitoriului de cătra regele lui Juda şi de cătra regele lui
Israelu,

disse, cumu

dice

acumu

Joad,

Adducite

miki

psalten. Adaogeţi că acâsta profeția servesce multu a
cresce turburarea în piessa, prin consternaţiunea şi differitele mişcări în care ea arunca chorulu şi pe principalii
actori,

O RPR

PERSONELE
JOAS, regele lui Juda, fiiulu lui Ochozias.
ASHALIA, văduva lui Joram, stremâşa lui Joas.
JOAD, seu JOIAD, pontifice.
„JI

JOSABETA, matuşa lui Joas, sogia lui Joad.

ZACHARIA, fiiulu lui Joad si al Josabetei.

SALoMITA, sora a lui Zaharia.

|

ABNER, unulu din principalii oficiari ai regiloru lui Ju da.
si alţi trei capi ai preoţilor si ai leviţilor.
sacerdote apostat, sacrificatoriu lui Baal.

AZARIAS, ÎSMAEL
MATHAN,

NABAL, confideutulu lui Mathan.
AGAR,

femee din suita Athaliei.

Trupa, de preoţi si de leviţi.
Suita Athaliei.

Nutricea, lui Joas.
Choru de fete din tribulu lui Levi.

Poe

;

Scena se petrece în templu Jerusalimului într'unu vestibulu
din compartim entulu marelui pontifice.
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JOAD,

Aşa, eu viu în templu, pe celu Bternu s'adoru;
După antice datini păstrate de poporu,
Viu să serbezu cu tine frumâsa di în care
De pe Sinai se dete, a ndstra lege mare.
Dar cum S'au sehimbatu timpii ! Când trmbiţa suna
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Şi a acestei dile întârcere-anunța,

Poporulu sântu de-odata se gramadia să via,
Ia templului intrare cu mare veselia;
Şi toţi, aducându fructe din ţarinele loru,
Pe lâng' altariulu sacru îngenunchindu cu doru,
Le consaerau ca pârgă lui Dumnedeu celu tare :

ţ

In rugi şi sacrificii se întrecea ori care.

|
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ATRALIA

Dar o cutedătâre muiere a schimbatu

|

Acele mândre qile în doliu necurmatu.
Pucini la, numer astadi ne mai aducu aminte
Prin zelu şi adorare de timpii de nainte:
Mai toţi pentru credinţa au unu desprețu fatalu;
Sau, gat'a se prosterne Valtariulu lui Baalu,
La ale lui mistere se ducu să se închine
ŞI alu lui Dumnedeu nume să blesteme "ntru sine.
Eu tremuru, şi mi-e frica să nu vedu că tu chiaru

Cu-al Athaliei ordinu esci smulsu de la altaru,

„Că ne se interdice ori ce feliu de serbare,
ŞI c'ast-feliu se încheiă funesta-i resbunare.
JOAD

a

Ce presimţiri cumplite în sufletu ţi-au venitu?

|

ABNER

Dar sântu şi dreptu poţi Gre se fii nepedepsitu ?
De multu ea porta ura pe-a lui Joad tiara
Pe care ștralucesce o iermitate rara :
Cu câtu "ţi iubesci tu legea, cu-atâtu esci ru vădutu

Cu ochi mai vei de dânsa, şi esci mai de temutu.
Ea este mai cu sâma, teribilu de gelosa

„De a consârtei tale viața virtuosa :

Căci daca Joad este urmaşu al lui Aronu,

Josabeta, are şi ea drepturi la, tronu.
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ACTULU ANTAIU
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Mathan, care 'n cruqime întrece pe-Athalia,
Mereu nelegiuitulu îi tulbura mânia;
De la altariulu nostru infamulu desertoriu
EI e de-ori ce virtute zelosu persecutoriu.
Pucinu e pentru dânsulu ca 'n al lui Baal templu

Cu mitra 'n capu arata, orgoliosu essemplu;
Dar templu nostru-i şede pe inima prea greu
Şi-ar vrea să nimicâsca pe însuşi Dumnedeu.
Cu feliurite moduri elu câre' a ta perdare :
Te plânge, te mângăe, şi cu neruşinare
Ţi-arata o blândeţe şi-un aeru ângerescu;
Şi ast-feliu, colorânduşi veninulu sufletescu,
Aci cătră regina ca duşmanu te descrie,

4

Aci, sciindu ce sete ea are spre-avuţie,

|
Ii spune că în locuri ascunse tu pastredi .
'Tesaurii lui David, de auru mari gramedi.
In fine Athalia de doua qile pare
De tot posomorâta, coprinsa de 'ntristare.
O observamu eri âncă trecându prin acestu locu,
Cum se uita la templu cu ochii plini de focu;
Ca cum în murii nostri vedea ascuns'o mâna
Armata să resbune regina cea pagâna.
Cu cât mai mult eu cugetu, cu atâta mai curându
Asteptu se vădu asupra-ţi urgia ei cadendu,
Şi fiica, Jesabelei că vine cu turbare
S'atace chiar în templu pe Dumnedeu celu tare.
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ATHEALTA

JOAD

Acel ce vijelia pe mări scie-a "nfrăna,
Complotiwile rele va, sci a "mpedica.
Supussu voinţei sale, o Abner, nu amu tâma,

De câtu de celu din ceriuri, și numai -lui dau s6ma.
Dar mulţămescu de zelul ce ai de a pândi
Pericolele care asupra-mi potu veni.
Ei vădu că nedreptatea, în tine locu nu are ;
Israelitulu sufletu în tine este tare.
Lăudatu să fia ceriul! Dar esci tu mulțămitu
Cu o virtute g6la, cun doru înăbuşitu ?

Credinţa, care dârme
De opt ani o muiere
Răpind sceptrulu lui
Ta sângele acelor ce

e Gre seri6sa?
straina, tical6sa,
David, se scalda nencetatu
a, desposedatu,

Şi după ce chiar pruncii fiiului seu ucide,
In Dumnedeu lovesee cu mânele-i perfide :

ŞI tu, unulu din stâlpii acestui şubredu statu,

Nutritu în câmpii sacri ai lui Josafaitu,
Tu, care duceai ostea sub Joram. odata,
Tu, care linistiseşi cetatea, spăimântata,

Atunci cand Ochozias murindu tabăra sa
Se risipise ?n faca lui Jehii ce triumfa;
Tu qici : îmi este frica de Dumnedeu ori ude!
Dar 6ta cum elu astadi prin gura mea-ţi respunde :
aaa

iar

D
R
7
ACTULU

ANTAIU

«Cu zelulu legei mele de ce vă totu mandriţi ?
«Au cu dorinţe sterpe marirea mea "ntăriţi?
«Cu ce mă folosesce că voi versaţi aice
«Mereu curatulu sange de taui: si junice?
«Alu regilor morţi sânge vă striga : ascultați !
«Cu cei fără de lege să nu vă adunaţi;
«Liucraţi să nu mai faca poporulu meu la crime:
«Atunce veţi aduce Valtarialu meu victime.»
ABNER

He! ce-ași putea eu face cu un poporu cadutu ?
Beniamin si Juda, virtutea şi-au perdutu :
Din diua cându perira ai nostri regi se pare

JOAD

Şi când a mai fostu Gre mai bunu timpu de miracoli?
Can! s'a aretatu 6re mai tare Dumnegeu?
Vederea-ţi este data ca să fii orbu mereu,

vreti

Şi-a 'ntorsu Dumnedeu ochii de catre noi, dicu ei :
Elu, care era mândru odată de Hebrei,
Acum cu nepassare caderea loru privesce;
Marirea, loru caduta elu n'o compătimesce :
Elu nu ne mai arata acum puterea sa
Păcându minuni de-acele ce ne înfiora.
E muta arca sănta, si nu mai dă oracoli,

i

Că a peritu dintr'Enşii şi-antica, cutedare.

Free
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Şi Eliseiu pe 6meni sculându-i cu cuvântulu?
Marturisesce, Abner,că astadi Dunnedeu
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Pe Israel apassa cu-atâta, "nverşunare :
Achab nelegiutulu 'sdrobitu si immolatu
Pre însuşi câmpulu care elu Pa fost usurpatu;
Apoi chiar Jesabela, regina îngâmfata,
Pe același locu caduta, de caii sei calcata;
„Din sângele ei negru bându cânii însetaţi;
Din cămurile sale rumpendu înfariaţi,
Profeţii de minciune în ameţâla mare,
Şi flacăra, cerâsca, venita, pe. altare;
Ca suveranu Elie în ceriuri comandându,
In tabla de arama totu ceriulu transtor mându,
In trei ani de nepldia uscânduse pamântulu

a

Poporu ingratu ? cumu ! ore minuni ori catu de "'nalte
“Nu sunt în stare-a face ca, inima-ţi să salte?
Să-ţi mai aducu aminte, a Abner, de trecutu,
De atâtea minuni multe ce chiar noi leamu vedutu?
Lovirile venite preste tyranii care

e
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A fost ca totu deauna şi că va fi mereu :

ABNER

Dar unde suntu acele onori ce s'au predissu
Lui Solomon si âncă lui David s'au promissu ?
OeN
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Şi nu uită poporula cu suflete curate.
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Elu scie, când voeşce, mărirea, să-şi arate
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Din viţa lui ferice, vai! noi speramusă 6558
Unu numeru de regi mare, cu gloria al6ssa.
Speram că dintre denşii de-apururea va fi,
In ori ce tribu seu ţâra, unu sege spre-a domni,
Facând ca să revina alu păcii dulce nume,

Şi să supuna, luişi toţi regii de pe lume.
IO0AD
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Dar ceriulu cânda promite ceva nn credeţi voi?

ST
SD SPD

Dar Athalia 'n l6găna pe pruncu Va sugrumatu.
La, optu ani Gre 'nvie unu moriu ce să 'ngropatu?
Ah! daca, din erâre scăpa ca să trăsca
Măcar un stropu de sânge din vița cea veg6sca...
d 0 AD

Ei bine, ce aţi face?
Ce fericire-ax fi!
Cu câtă adorare pe rege amu privi !

Şi triburile nostre nu eredi c'ar veni tâte...?

Dar ce-mi fremântu eu mintea cn doraşi cu pote?
TD

DD
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ABNER
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De-unu arbore ce n'are acum nici radatine ?

Ste

Dar descendenţi din David putemu să avemu noi?
Mai pote însuşi ceriulu a repara ruine,
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„ Moştenitorulu ultimu din vechii nostri regi
€

Fussesse Ochozias cu fiii sei pribegi
Săgeţile lui Jehu pre elu îlu omorira;
Iar sub al mumei paloşu copiii sei perira.
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JOAD

Eu nu-ţi-esplicu mai multe : dar când vei observa
Că stâoa, dilei cata, spre sâra calea sa,
Pre când la ruga lumea, de-a treia, ra, vine,

;

Să te reafli 'n templu cu-alu legi zelu în tine.

N:

A

Mergi : 6ta aurora pe templu se arata,
Şid trebue să fii gata în asta di "nsemnata,

|

N

Că Dumnegeu e stabilu şi nu Scie-amagi.

a

Ve o minune pâte îţi va adeveri
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ABNER

Ce pte fi minunea, de care audu vorhindu?
Ilustra Josabeta o vedu ânca venindu :
Eu essu, mă ducu să aflu consoţii de-adorare
Ce voru acestei dile să-i faca, pompa mare.
SOENA
JOAD,
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JOSABETA
IJOAD

E timpul, principessa; se cade se vorbesci;
Lotria-ţi glori6sa nu poţi so mai dossesci.
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Duşmanii legei n6stre de Dumnedeu abusa,
Vedându indelungata-i tacere îlu acusa,

Dicându că ale sale promiteri sunt errori :

e

JOSABETA

SI

a

Dar 6re elu cunâsce înnaltulu seu destinu?
JOAD

Elu scie că se chiama pe nume-Eliacinu,
Şi că, svărlitu pe strade de-o muma ticăl6sa

?

RR

Ce.dicu eu? Chiar succesulu ducându-i la furori,
Chiar pre altariulu nostru silescu pe-a lor stăpâna
Si faca sacrificiuri în legea cea pagâna.
Să dămu de faca prunculu de rege ce-a crescutu
Sub grigea, ta secreta în templu nesciutu.
Alu principilor noştri Hebrei curagiu 6lu are;
Elu de copilu arata înțelepciune mare.
Nainte de a-i spune, eu voiu să-lu offerescu
Lui Dumnedeu, prin care ai lumei regi domnescu :
Voiu să adunu levitii şi 6menii, de lege
Să le arătu pe-acela ce are a fi rege.

JOSABETA

Din ce pericolu mare m'âmu pusu de a-lu scapa,

RR

Eu i-am servitu de tata cu inima mil6sa..
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Şi 'n ce pericolu ânca e găta a intra!
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ATHALIA

In braciele loru pâte Joas lovitu va fi...
JOAD

Dar Dumnedeu în lupta nu credi că va veni ?
Elu, care inocența, orfanului protege,
Şi-azat” a sa, putere la cei făra de lege;
Elu, care-odini6ra promisse *n Israel

Că o să nimicâsca, pe Achab și Isabel; .
Elu, care a sa mâna, o ține radicata;

Ca, să reshune-acâsta, familia ingrata;
Elu, care predândi morţii pre Joram.a vrutu
Să perda chiar copilulu de densulu conceputu ?
JOSABETA

:

Eu multa ne temu că pâte mânia să-şi arate

Şi chiar preste copilulu sermanului meu frate.

Pecatele acestoru regi pâte-au condamnațtu
Pe acestu copilu din dioa când nume i s'a datu.
De unde scimu că Domnulu în marea sa "ndurare,
In numele lui David a vruțu sa-i dea ertare?
Vai! starea "'nfricoşata în care elu s'afla
Câtu voiu trăi cu viaţa nu voiu putea uita!
De regi scaldaţi în sânge era, camera, plina :
Cumplita Athalia, cu o feroce mina,

Şi Cunu pumnariu în mâna mereu îmbarbata
Ostaşii sei cei barbari, mereu Sânge-a. versa.,
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Lassatu ca, mortu pe lespedi, Joas jăcea, în sânge.
Nutricea sa, perduta, nemai putendu nici plânge,
Abia-lu ţinea în brace, plecatu pe sinulu ei,
Şi-abia putea, să, roge pe carneficii sei.
Eu îlu luaiu atunce. Stropindu-lu preste faca,
Cu lacrimele mele, îlu adusseiu la viaţa;
Şi, sau vrându a s'ascunde, san a mă desmerda,

Simţiiu că mă coprinse cu mănuşiţa, sa.
De nu i-ar fi, o Dâmne, simţirile-mi funeste !
Din credinciosulu David elu celu din urma este :
Crescutu în a ta cassa, nutritu cu-alu teu cuvântu,
Elu nu cundsce ânca altu tata pe pamântu.

e

ŞI, daca în momentulu când este-a se decide
De credincioşi lovirea reginei omucide,
De-a sangelui versare eu mă înfioredu,
Şi pentru dânsulu pâte destulu nu lacrimedu,
Pastr6da-lu pre acela, ce e promissu de tine
ŞI drâpta ta urgia să cada preste mine!
JOAD

Plangându, Josabeto, în crima nu caleâmă :
Dar Dumnedeu voiesce ca 'ntr'6nsulu să sperămu.
Pecatulu fărdelegei elu nu-lu arunc” orbesce

Pre fiiulu care crede şi 'n legea lui traesce.
Toţi bine-credincioşii Hebrei voru alerga,
La ale lui picidre snpunere-a jura.
OO e

ef
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Ajuta-ne să-i punemu în mâna sceptrulu teu;

Să-mi fia datu pe mâna ori-ce duşmanu alu seu;
Fii bunu, fii buni, o Domne! şi fă să se confunde
Mathan şi Athalia în ori-ce planu, ori unde,

Şi nencetatu să cada cu mintea în erori,
De-a regiloru cădere funesti premergători!
Te lassii : ora mă chiama. Vădu fiiulu teu că vine
Cu sora-sa încoce şi fetele cu sine.
SOON
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Pre câtu viţa lui David e ânca respectata,
Pre-atât'a Jesabelei urmaşă-e detestata..
Joas îi va atrage, căci ei voru străvedea,
In elu sângele splendidu ce vechii regi avea :
Şi Dumnedeu de-aprâpe le va vorbi în templu
Spre a 'ntari alu nostru mareţu şi santu essemplu.
Doi regi fără de lege pe rându lau totu bravatu :
Acum trebue-un rege de Dumnedeu chematu
ŞI care să-şi aduca în totu deaun' aminte
Cai lui Dumnedeu preoţi i-au pussu tronw' nainte,
Că Dumnedeu printi 6nşii în lume Va adussu
Şi alu lui David sceptru în mâna i Pa pussu.
De credi, o Domne 'sânte! că elu nu e în stare
Să mârga după urma şi-a lui David carare;
S'ajunga el ca fructulu în nascere-i sfărmatu,
Sau care unu vântu rece în flâre Ta uscatu!
Iar daca, la din contra, supussu voinței tale,
Va, fi de folossu lumei urmându pe-a legei cale,
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JOSABETA,

ZACHARIA,
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III
SALOMITA,

CHORULU

JOSABETA

Mergi, scumpe Zacharia, aici nu te opri.
Pe-augustulu teu parinte grabesce a-lu sosi,
O fiice-ale lui Levi, copile tinerele,
Voi care-adesse plângeţi cu lacrimele mele,
Voi care întru Domnulu şi cresceţi şi traiţi,

|

Voi care la durere mă mai înveseliţi,
Cu florile aceste pe capetele vâstre
Se cuvenia alt” data, la sâmbetele n6stre:
Dar vai! când în rușine durerea îndurămu,
Navemu inai bun” offranda de câtu să lacrimămu!
Audu trompeta sacra sunându sânta chemare;
Va, fi 'n curându desciissa a templului intrare.
Pre câtu eu mă voii duce să mă preparu, cântaţi,
Pre Dumnegeu celu tare din ceruri laudaţi.
SCENA

IV

CHORULU
Totu choruiu, cânta

Plinu este universulu de-a sa marire mare.
S'adore toţi pre Domnulu : la elu să ne rugămu.
Nici începutu nici capătu al seu imperiu n'are;
II
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Pre Domnulu să căntămu;
Pre elu să-lu laudămu.
_

O eoce singura

In vanu nedreptulu tare
Poporului va dice să nu-i dea, ascultare;
|
Noi lui ne închinămu.

Căci dioa spune dilei ca Dumnedeu e tare;
Plinu este universulu de-a, sa marire mare.
Pre Domnulu să cantămu,
Pre elu să-lu laudămu.

Plinu este universulu de-a sa marire mare.
Pre Domnulu să cantămu,

A

Zotu chorulu, repeta,

Prin elu se îmmulţesce sămânța 'n aratura.
Alta voce

PD
a

Elu ăă floriloru mândre placuta, loru pictura;
Elu nasce şi elu coce totu fructulu pe pamântu;
Inalta, lui putere împarte cu măsura,
Caldura, şi recGrea, prin s6re sau prin vântu :

RR

O voce, singura

A lui comanda face viaţa în natura,
Şi-a s6relui lumina se dă prin mâna sa;
E

E

Ie

Pre elu să-lu laudămu

Altă voce

Sinai munte sacru! păstrâda întru tine
Aducerea aminte de-acea augusta di
Când Domnulu pe-alu teu creştetu în nori se înveli

Şi-apoi la omenire făcu a, streluci
Marirea-i glori6sa în rade de lumine.
Dar spune-ne, o Dâmne! ce 6re însemnau
'Torentele acele de focu ce fumegau,
Şi trăsnetele-acele ce se bateau cu vântulu?
Voiau ea să restârne cumva yr'unu elementu ?
Voiau din fundamentu
Să sgudue pamântulu ?
Alfă voce

Voia ca să arete poporului Hebreu
Lumina legei sale de dânsul consânţita;
Voia ca să ordone a crede 'n Dumnedeu

Şi-ai consacra iubirea cea mai nemarginita.
Totu chorulu

Cu inimele 'n lacrimi la Domnulu să catămiă!
O, lege! o, dreptate!
0, 'nalta bunatate!

Iubirea şi credinţa, noi lui să-i închinămu !
Pe
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Dar celu mai scumpu din daruri e legea lui cea, pura.
E legea cărei lumea, se cade a se 'nchina.
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Elu în desertţulu mare cu mană i-a nutritu;

Elu legea, sa, ne dete cu multă bunatate;
Tubi-l-vomă dar pe dânsulu cu inime curate!
Chorulu

SP
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O, 'nalta bunatate!

Prin ale mării ape elu cale le-a facutu;
Din sterpe stânci le dete elu apa de beutu;
Elu legea sa ne dete cu multa bunatate;
Tubi-l-vom dar pe dânsul cu inime curate. |

O altă voce, singura
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Voi, cazi numai frica pe lume ve mai ţine,
Imgraţi! de ce nu credeţi în bunulu Dumnedeu ?
Au inimile vâstre nu-lu resimţescu în sine ?
Au a iubi pre Domnulu ve pare lucru greu?
SE
ee

e ee

e

O
AA AA AA A
AAA

OO

Iubirea şi credința noi lui să-i închinămu !
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O, lege! o, dreptate!
O, 'nalta bunatate?
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Cu inimele 'n lacrimi la Domnulu să catămu !
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Chorulu
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Aceeaşi voce
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Elu pe strămoşii noştri de jugu i-a mântuitu;
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O voce singura
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Pine actului antaiu.
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O, lege! o, dreptate!
O, 'nalta bunătate!
Iubirea și credinţa noi lui să-i închinămu!

a aa

Cu inimele 'n lacrimi la Domnulu să catămii!

A

Zotu chorulu
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Şi-apoi să nu-lu iubiţi?
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Numai unu sclavu se teme de-a domnului seu fire;
Dar fiii pentru tata, nu au decâtu iubire :
Mereu la bine-taceri voiţi voi se primiţi
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JOSABETA
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Destulu, fetele mele! nu mai cântaţi aice.
E timpu de-a merge "n templu rugi publice a dice.
E ora; să ne ducemu și noi ca să serbămu
Ac&sta qi în care la Domnulu ne 'nchinămu.
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ZACHARIA, JOSABETA, SALOMITA, CHORULU
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Dar ce vequ! Zachario, e dre vr'o "'ntemplare ?
De ce esci aşa palidu ? ce-alergi foră suflare?
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Oh, mamă!
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E templulu profanatu.
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ZACHARIA
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Hei! ce este?

PR

JOSABETA

i

ZACHARIA

JOSABETA
Eu tremur. Dar ce este? Grabescete mai tare...
ZACHARIA

Abia alu meu parinte, pontificele mare,
Primisse ca ofrande premissele de pâni;

;

Abia intra în templu purtându ânca pe mâni
Curate intestine de victime alesse
Ce după lege lumea la templu adussesse;
Alăturea cu dânsulu şedea Eliacinu
Servindulu ca şi mine cu portulu lungu de inu;
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Şi altariulu nostru de toţi abandonatu.
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Cum?
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Şi 'n mintea tuturora surprinderea veni.
Se vede o femee... blestemn pe dânsa, fia!
Era chiar Athalia.
JOSABETA

O! ce neomenia.!
ZACHARIA

Atunce în advonulu pentru barbaţi pastratu,
Ra intră cu mândria, cu capulu ridicatu,

ŞI se găfia să calce chiar și lânga altare
Unde leviţii singuri au dreptulu de intrare.
Poporulu se spăimânta, şi fuge. Tatalu meu...

Ah! ce mânia mare era în chipulu seu!
Nici Pharaon cu Moise n'a fostu mai formidahbilu :

«Regino, eşi, elu disse, din astu locu redutabilu,
«De unde te gonesce chiar necredința ta!
«Au d6ra vii a nume pre Domnulu a bravaî»
Regina 'ndrâpt' atuncea asupra-i ochi de ura,
Voindu de buna s6âma să blesteme din gura :
Nu sciu daca atunce vr'unu ângeru n'a venitu

Ca să-i arate 'n facă unu paloșu strălucitu;
Dar limba "n a sa gura remasse încleştata
Şi cutedarea-i t6ta. sdrobita de o data;
%
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Tar preoţii stropisse altarulu şi poporulu
Cu sânge de victime, când imnuri cânta chorulu :
Atunci un feliu de sgomotu de-odata, s'audi

nn
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Vederea, ei, de spaima, abia mişca selipindu :
Apoi sta in uimire pe Eliacinu privindu.
JOSABETA

Eliacinu ! o ceriuri! şi ea la vedutu 6re?
ZACHARIA

Şi eu şi elu atuncea, priviamu cu-unu feliu de-orâre
Pe acâsta, infernala xegin' a lui Baalu :
Dar preoţii de-odata ne detera semnalu
Ca să eșimu cu pripa. Apoi în fuga mare

|

Veniiu spre a vă spune acâsta întâmplare.
JOSABETA

Ah! fără îndoiala ea vine-a ne-lu lua;

Ea, a venitu anume în templu a-lu afla.
Acum copilulu pote la dânsa se găsesce...

O, Domne-al îndurării ! la David te gândesce !
SALOMITA

Ce causa te face de plângi neîncetatu?
ZACHARIA

Eliacinu e 6re de mârte-amenințatu?

|
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SALOMITA

Credi pote că regina pre elu e superata?
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ZACHARIA
Pre unu copilu ce n'are în lume macar tata?
JOSABETA

Ah ! eat'0. Să ne ducemu... să nu 0 întalnimu.
€
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SCENA
ATHALIA,

AGAR,

III

ABNER, SUITA ATHALIEI
AGAR

Dar, domna, 'n aste locuri de ce să ne oprimu?
Aice ori-ce lucru te turbura mai tare.
Lassaţi la preoţi templulu şi ale lui altare;
Fugiţi de acestu sgomotu; la curte poţi găsi
Mijlocu ca pacea "n sufletu să-ţi pota reveni.
ATHALIA

Nu, nu potu : turburarea m'a pussu în amorţire.
Mergi, şi lui Mathan spune-i să via cu grăbire,
Dac” aşi putea să aflu prin ajutoriul seu
Repaosulu ce-lu cautu şi-lu urmarescu mereu.
(ea săde)
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ATHALIA

SCENA
ATHALIA,

ABNER,

IV
SUITA ATHALIEI
j

ABNER

ME 6rta, domna, daca cutezu să viu aice :
A lui Joad purtare se cade să s'esplice.
O ordine eterna preserisse Dumnedeu
Ca să se respectede de noi în templulu seu:
Ai lui Aron fii numai servescu la sacrificiuri.
Leviţii au anume unu locu pentru oficiuri,

||
ţ

Şi-a loru posteritate nu pote a se 'ntruni
Cu
Dar
De
Nu
Dar

6meni de-alta lege, macar ori-cine ar fi.
cum! din regii nostri, tu, muma si regina,
ale nâstre datini, atât esci de straina?
stii legile nâstre ? şi trebue să-ți dau...
eata Mathan vine; vă lassu, cu elu nu stau.

e
ț

ATHALIA

Presenţa ta, o Abner, aici e neaparata.
A lui Joad purtare să o lassămu de-o data
Şi tota acea, forma de superstiţiuni

Ce 'nchide templulu vostru la alte naţiuni :
De-unu subiectu mai mare eu sunt preocupata.

Sciu că de copilu Abner, erescutu totu în armata,
RR

RARA

x
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E nobilii, şi dă sinceru atât lui Dumnedeu
Ca, şi reginei sale acea, ce-i al seu.
Remâi, Abner.

SCENAYV
ATHALIA,

MATHAN,

ABNER,

SUITA ATHALIEI

MATHAN

Regina, ce causa 'nsemnata
Te-aduce ?n aste locuri? de ce esci turburata?

Între duşmani ce cauţi? unu neaşteptatu duşmanu?
Cum vii de te apropii de-acestu templu profanu ?
Sau sufletuţi acuma vr'o ura nu mai are?
ATHALIA

Staţi amândoi aice şi daţimi ascultare.
Nu voiu să spunu acuma nimicu despre trecutu;
Nică voiu să-mi dau cuventulu de cele ce-am facutu:
Versat'amu sânge, Abner, dar nu simţu remuşcare,
Cându sciu c'amii fostu împinsa de-o datoria mare :
Cându unu poporu nemernicu mi-ar cere s6m'a-i da,
Eu potu chiema chiar cerulu a mă justifica.
Prin maxi succese astadi al Athaliei nume
De la o mase Lalta e respectatu în lume :

|
|
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Prin mine-Jerusalimul e 'n pace, linistitu;
Jordanulii nu mai vede pe-Arahulu celu cumplitu;

Iar Philistânulu aprigu acuma nu mai vine

Să devastede ţera, lassând'o în ruine;
Sirianulu ca regina adi vine-a mă trata;

Chiar celu ce a mea, casa mai multu persecuta,

Acelu ce pân la mine împinse barbaria,
Jehu acelu terribilu, stă "nchissu în Samaria;

Inconjuratu de forţa, unui amicu vecinu,
Ce amu seulatu în contra acestui assassinu,

A vieţei mele pace vădu că a turburatu :
Un visu (putereaţi crede unu visu să mă spaimânte ?)
Pe inima-mi se pune mereu să mi-o fremânte :
Eu fugu, dar elu se ţine de mine totu mereu :
Era o ndpte negra, grozava, "n giurulu meu;
Vedeamu pe Jesabela, pe muma mea, 'nanite,

Ca "n gioa, inorţii sale, în splendide vestminte :
Parea că de durere ea n'a fostu suferitu;

Pe faqa-i vedeamu ânca, acelu falsu coloritu
Cu care avea grija a, se ora adesse
Spre-a repara insulta, ce anii i-adussesse :

Se

|

M& lassă suverana, scutita, de-ori-ee relle.
M5 bucuramu de fructulu înţelepciunei mele :
Dar de câte-va gile ceva neasceptatu

iernare

ATHALIA

AI
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<Cutremurate, disse, căci crudulu Dumnedeu

<Alu Jidoviloru vine să frânga capulu teu.
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«Te plângu, demna mea fiica! vântu greu asupra-ţi
Şi terminându aceste cuvinte 'nfricoşate,
[bate.>
Spre patulu meu întinsa păru a se pleca :
Eu me 'ntindeamu la dânsa spre a o 'mbraţişa;
Dar nu amu aflatu alta de câtu bucăţi strivite
De 6se şi de -carne în tina risipite,
Păşii pline de sânge, iar câni mai mulţi urlându

Şi vrând ca să apuce din ele mai curându.
ABNER

O Dâmne!
ATHALIA

Dup'aceea imi vine înainte
Unu copilaşu profeticu cu splendide vestminte,
Aşa cum sacerdoţii se "mbraca la Hebrei.
Unu feliu de 'nsufieţire veni în ochii mei :
Dar când imi rissipissemu uimirea cea funesta,
Când admiramu figura-i frumâsă şi modesta,
Ca, fulgerulu de iute în sinu-mi amu simţitu
Că-mi înfipsese erudulu unu omucidu cuţitu.
Acestea, puteţi dice că au pututu să fia
A întâmplării 6rbe curata jucaria :
Eu însami de-o camdata amu dissu, în spaima, mea,
Că nu-i de câtu unu aburu, unu fumu care trecea.

Dar asta suvenire ce spaima 'n mine pusse
In două rânduri somnulu dormindu mi-o readusse;

N
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ATHALIA

In doue alte rânduri vederea mea privia
C'acelaşu copilu iaraşi asupra mea venia.
In fine îngrodita plecaiu se mergu a face
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Rugi lui Baalu s'aduca în sufletulu meu pace,

Şi să vighede-asuprami cu bragu-i protectoriu :
La ce nu duce grâzape bietulu muritoriu!
Trecându pe lânga templulu Hebreiloru, de-odata
Instinctulu me împinse să intru "n elu îndata;

:

Creduiu că dor voiu face pe Dumnegeulu loru
Prin daruri ca să-mi fia mai binevoitori.

i

Pontifice, mă 6rta, de-acâsta slabiciune.

|

Eu intru. Toţi atunce s'oprescu din rugaciune;
Toţi fugu; marele preotu s'arunc' asupra mea, :

Dar ce uimire mare! pre când elu îmi vorbea,
Vedut'amu iar copilulu acelu ce mă "'njunghiesse,
Intocmai precum visulu în mintea mea-lu pussesse.
Vădutu-l'amu; acelaşi vestmântu frumosu de inu,
Acelaşi ochiu și aeru, acelaşi chipu seninu :
Elu însuşi. Sta alături cu preotulu celu mare;
Dar nu sciu cum, în clipa, din ochii mei dispare.

RA

Vedeţi dar ce mă face aici a aștepta
Şi pe-amândoi acuma, voescu a consulta.
Cum îţi esplici, Mathane, assemine minune?
MATHAN

Acestu visu şi pe mine în grije mari mă pune...
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Dar tu cunosci, 0. Abner, pe-acestu copilu cumplitu :
Din ce sânge se trage? de unde a venitu?
ABNER

Sunt doi copii ce serve pe lâng” altariu îmi pare.
Din doi unulu e fiiulu alu preotului mare;
Iar unulu nu se scie.
MATHAN

Dar ce mai discutămii ?

De amândoi, regina, să ne assigurămu.
Pentru Joad, sciți bine, nu amu cugete rele;
Nu cautu resbunare injurielor mele;
M& portu cu ecuitate în ori ce passu alu meu;
Dar dupe tote-acestea, de-ar fi chiar fiiulu seu,
Voiva a protege elu însuşi pe culpabilu?
ABNER

Dar un copilu cum pote de crim” a fi capabila!
MATHAN

Dar ne-lu arata ceriulu pumnariulu radicându:

ŞI ceriulu totu deauna e bunu și dreptu şi blându.
Ce vreţi mai multu?
ABNER

Vreţi pte pe-a unui visu probare
en
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ATHALIA

Unu bietu copilu din strade să-lu duceţi la perdare?
Voi nu sciți cine este, nici cine l'a nascutu.
MATHAN

Unu lucru se constata că este de temutu.
De-oru fi 6meni ilustri parinţii sei, e bine
Să mora în splendârea ce lui i se cuvine;
Din contra, de sar trage din vulgulu cel de josu,
Ce lucru mare este să pear' unu ticalosu?
De ce să ţina regii aşa dreptate mare?
Fi trebui să veghede a lor assigurare.
In casuri de aceste nu e de cugetatu :
Suspectulu pentru dânşii e demnu de condemnastu.
ABNER

Ce feliu, Mathan ! unu preotu aşa vorbesce 6re ?
Eu, celu crescutu în lupte, în sânge, în horâre,

Deprinsu s'aplicu pedepse la, ordinulu regescu,
Eu, în fav6rea-acestui copilu vinu să vorbescu !
Şi tu, care ca preotu cu sufletu de parinte
S'ar cuveni 'n acssta s'aduci blânde cuvinte;

Vii, cu ipocrisia de omu de statu zelosu,
Să dici să curga sange chiar fora de folosu ?
Mi-ai comandatu, regina, să dau a mea parere?
Intrebu dar : de ce 6re se teme-a ta putere?
eN

ATHALIA

Imi place-a crede, Abner, că sunt pâte "'nşelata :
De-unu visu deşertu sunt p6te prea multu preocupata.
Ei bine, voiu de-aprâpe pe-acestu copilu să-lu vădu;
Voescu ca să-i v&du faga, voescu să-lu cercetedu.
Voiu amândoi copiii să vina cu grahbire.

Te iu Se

Se 'nş6l'a recun6sce.... dar, pentru Dumnedeu!...
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Unu visu, unu copilu fragedu; ce pote ochiulu

ABNER
PR

MS temii...

Prea tare abus6da de bunatatea mea.
Sciu bine pîna, unde licenţa lora cutsda,
Seciu bine şi aceea că 'n contra-mi complotâda,
Ei însa suntu în viața şi templulu loru neatinsu.
Dar pare că răbdarea acuma m'a învinsu.
Joad zelulu seu mare să și-lu mai înfrenede,

a
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Ai voştii preoţi, Abner, vei dice ce vei vrea,

Tr

Nu-mi faceți dre atata mulțamire ?
Dar care-ar fi cuvântulu de a me refasa?
Atunci în banuele voiți a m'arunea.
Joad sau Josabeta cu ei, îţi dicu, să via.
Ordonu, și alu meu ordinu voiu ascultatu sa, fia.
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ATHALIA

X TD

Şi-alu doilea insulta să nu me ivritede.
Mergi.
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SCENA

VI

ATHALIA, MATHAN, SUITA ATHALIEI

SRR

DOE

MATHAN

Potu în libertate acuma să vorbescu;

Totu adevărulu trebui să ţi-lu marturisescu.
Regina, "n acestu templu unu monstru vrea să crâsca.
Nu aştepta, regina, ca norulu să plesnâsca.

m

Adi pîna 'n qioa Abner pe la Joad s'a dussu;
L'alu regiloru sei sânge scii cât e de supussu.
La tronulu loru eopilulu, cum visulu îţi predice?
ATHALIA

Aşa pote să fie... aşa... tocmai aşa,
Incepu să vădu că ceriulu vrea a mă lumina.
Copilulu nu se pote ce scia să ascunda;
Adesse ori o vorba trădă un mare planu.
Tu; lassam€ cu dânsulu, iubitulu meu Mathan.
Cu tâte-aceste, dute; şi far' a da alarme
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Dar voiu să spargu odata, a îndoelei unda :
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Şi cine scie daca nu vra ca să radice

Să faci ca Tyrienii să-mi fia toţi sub arme.
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ABNER,

catre Josabeta

N'ai nici o grija, dâmna! îi iau subt aparare.
O ceriu! mă uitu la dânsulu... îlu v&du... şi mi se pare...
Elu e! Ah! Ce hordre simţu iar în sînulu meu!

JOSABETA

tei
ae >
A A

AR A

De-acesta,.
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ATHALIA
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De-acesta, "'ntrebi?
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JOSABETA
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A lui Joad soţia, acesta-i fiulu teu?
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(Arătandu pe Joas)
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ATHALIA
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VE rogu pre voi, o preoţi ai Domnului, veghieţi
Asupr'acestoru fragegi copii cari vedeţi.

cae

catre cei doi leviţi
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ATHALIEI
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JOSABETA,
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Alu meu nu este,
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JOAS, JOSABETA, ATHALIA, ZACHARIA, ABNEB,
SALOMITA,

ta,ai ar

SCENA
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Se eter tau
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ATHALIA

(Arttându pe Zacharia..)
Fata

Alu meu,
ATHALIA,

cofra Joas

cotra Josabeta

De ce respundi în locu-i ? Acesta n'o voiu eu.
Respunda elu.
AAA

JOSABETA

Regina, etatea lui nu este

Eu speru că adevărulu nu-lu pâte altera.

Să-lu laşi ca; să-mi vorbâsca : nu voiu înşelaciune.
JOSABETA,

în parte

O Dâmne, pune 'n gura-i a ta înţelepciune!
AA

piară mia AA
DE 3 ati IA AAARALA Pan

Etate inocenta, : şi inocenţa, sa
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ATHALIA
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În stare se respunda, la întrebări de-aceste.
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ATHALIA,
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Pîn' astadi, Dumnedeu...
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JOSABETA

aha

ŞI tu, copile, cunosci pe alu teu tata?
Respundemi, cine este?
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" Cum te numesti, copile?
J0As

ia

ein

ATEHEALIA

Me chiamu Eliacinu. ATHALIA

Ai tata tu?
JOAS
Se dice că sunt un orfelinu;
Parinţii mei din faşă me aruncara 'n lume,

ATRALIA

sri

In măna provedinţei, sermanu şi foră nume.

Nu ai nici muma dară?
JOAS

Nu sciu pe muma mea.
ATRALIA

ZA

Cumu? şi de cându acesta?
J0A S
sia

De candu m'a nascut ea. .
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ATRALTA
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ATHALIA

De unde? din ce ţâra te tragi tu, de essemplu ?
JO A s

Nu sciu de alta ţera de catu de acestu templu.
: ATEALIA

“Dar unde te aflara ? Ce feliu de locu era?
FOAS

Unu locu cu lupi selbatici ee vrâu a mă manca.
- ATHALIA

-

Aofif

Şi cine te aduse in templu?
Aa

JIO0AS

O streina

Ce n'a mai voitu pote pe-aice să mai vina.
ATHALLIA

Dar cine în pruncia venia a te 'ngriji?
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JOAS

Dar lassa 6re Domnulu copiii a muri?
Chiar puiloru de passeri le dă ceva în gura,
Şi binele-lu reveârsa ori unde în natura.
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Pre elu în tota diua îlu rogu, şi grigea sa
Pe-altariu aduce daruri din care potu manca.
ATHALIA

De ce simţire noua me simţu iaru strabatuta!
”
Duleâţa vocei sale, figura lui placuta,
Iu locu de-ami cresce ura, prefacu sufletulu meu...
Să fia 6re mila aceea ce simţu eu!

ATHALIA,

pe-acelu inemicu mare?
luași încredințare;
te ameninţa
ce vădu în faţa ta.
către Joas şi Josabeta

Eşiţi.
JOSABETA

Acum copilulu a spussu ce-avea să spuna;
Presenţa, lui de-acuma nu este oportuna.

Peee

Veduşi acum, regina,
De-a visului minciuna
Lovirea cea fatala, ce
Nu este de câtu mila

NO PAOPONND,
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ABNER

ATRALIA
Mai staţi. Spunemi, copile, ce faci tu peste qi?

JOAS

Eu me închinu la Domnulu : învăţu a reciti,
SN a

e

AX

40

E

NR

NE

ATHALIA

In cartea lui divina, a legei lui sciinţa;
Acumu chiar la serisâre nu cercu anevoința.
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ATHATLIA

Ce-ţi dice ţie legea ?
JOAS

Că Domnulu este hunu;

Că, elu lovesce "n reii ce lui nu se supunu;
Că ori ce orfanu fragedu sub aripa, lui cresce,
Că crima, sumneţia tiranului smeresce.
ATHALIA

Pricepu. Dar totu poporulu ce merge totu mereu
La templu ce mai face?
JOAS

Pre „Domnalu Dumnedeu
Ilu bine-cuvintâga,.
ATHALIA

Şi alt” nimicu nu face ?
JOAS
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In templu alta tr6ba lui Dumnedeu nu-i place.
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ATHALIA

Dar ce-ţi mai place ţie?

JOAs
"N altaru adesse ori
Ducu sare şi temăe la, sacrificatori :
Ascultu cântandu marirea lui Dumnegeu celu tare;
Vădu pompa cea frumâsa a preotului mare.
ATHALIA

He! şi nu ai petreceri mai dulci, mai de iubitu?
Imi pare reu de tine că esci astu-feliu ursitu.

Vino 'n palatu la mine, să fii în fericire.
JOAS

Cum ! eu să uitu pe Domnulu şi 'nalta lui marire?

ein

eee

ATHALIA

Nu, nu-ţi voiu face sila, de vrei a nu-lu uita.

Tu nu te rogi la dânsulu.
ATEALIA
Tu-lu vei putea ruga.
NA
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ATH ALIA

J0 A s

Dar potecă s'adâra altu Dumnedeu la tine.
ATHALIA

j

Eu credu în altulu; însă tu fă cum credi mai bine.
Câtu Domnulu teu e mare, pe atâta e şi-alu men,
JOAS

Alu teu este nimica; alu meu e Dumnedeu.
APHALIA

Pe lânga mine viaţa totu în placeri ţi-ar curge.
JOAS

A celoru rei placere ca unu: torentu se scurge.
ATHALIA

Dar rei cari sunt 6re?
JOSABETA

Dar, Domna, să ertaţi...

Unu pruneu...
ATBALIA,

|
cotra Josabeta

Voiescu să aflu ce crescere îi daţi.
FR aaa
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Din t6t' a mea avere voiescu a-ţi face parte.
Îţi dau ori-ce vei cere, chiar adi, nu mai departe;
La masa mea, ori unde, eu voiu ca să te ţiiu
Alăturea cu mine ea propriulu meu fiiu.
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Purtarile-ţi şi vorba îmi placu, Eliacine;
Nu esci de buna sâma copilu de rându, in fine.
Vedi tu, eu sunt regina, şi n'am moştenitoriu;

Arune' aceste haine şi portu înjositoriu :

JOAS :
ATHALIA

Ei bine!
|

JOAS
Să lassu pe-alu meu parinte !

Şi pentru cine...
ATHALIA

Spune.
JOAS
Ce muma-mi stă nainte!
ATHALIA,

cotra Josabeta

Prea bine ține minte, în totu ce-a repetatu;
Joad şi tu prea, bine prin elu vaţi aretatu.
SR

NA

Ca fiiulu seu!
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ATHALTA

Acesta-i fructulu dulce alu toleranţei mele.
Voi infectați junimea, cu simţiminte rele ;
Voi faceţi ca să crâsea în ei ura mereu;
Si cu fiori de grâda se vâda, tronulu meu.
JOSABETA

A patimelor nostre istoria, o scie
Totu universulu, dâmna, sciuta ţi-e chiar ţie.
ATHEALIA

Da; justa mea furâre, me laudu daca vrei,
Mi-a resbunatu parinţii chiar în nepoţii mei.
Să vădu eu pe-al meu tata şi frate morţi sub spada,

Să vădu pe a mea muma strivita mârta "n strada,
Şi spânduraţi de-odata; prin calcatori de legi
(Spectacolu de orore !) optu-deci de fii de regi;
Şi care-a fostu motivulu ? fiindu că-şi resbunasse

Pe nisce miserabili profeţi ce-o insultasse :
Şi eu, nepassatore să portu în sinulu meu
O mila mişelesca, să uitu ori care zeu,
Să dau sânge dreptu sânge, insulta, dreptu insulta,
Şi-ai lui David alu vostru nepoți afurisiţi
Ca pe al meu parinte să-i vădu macelariți !

Unde-aşiu fi fost eu asta-gi, de nu 'necamu în mine
Durerea, cea de muma; de nu vărsamu, în fine,

Chiar propriulu men sânge spre a împedeca,
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ARENA

RARA

Comploturile vâstre ce voru a me surpa?
In fine s'a ruptu asta-di ori-care legatura.
Intre-ale n6stre casse; eu nu amu de câtu ura;

Urăscu casa lui David, şi-ori ce urmaşu alu seu
De şi ruda cu mine, e inemiculu: meu.
JOSABETA

Ţi-au mersu în bine tâte. Dar Dumnedeu ne vede.
ATHALIA

Dar Dumnedeu în care voi staruiţi a crede
Când are sa, v'arete acele ce-a predissu?
Să vie să vaduca pe-acelu rege promissu,
Pe-acelu fiu alu lui David, acâsta mângăere...
Das ne-omii vedea alt'data. Essu plina de placere.

Amu vrutu să vădu; văgut'amu.
ABNER,

cotra Josabeta

VE 'ntoreu nevatamatu
Depositulu eu care m'aţi fostu însarcinatu. SCENA

VIII

JOAD, JOSABETA, JOAS, ZACHARIA, ABNER,
SALOMITA, LEVIŢII, CHORULU
JOSABETA,

|

câtra Joad

Ai ascultatu, siniore, limbagiu şi cutedare?
RARE
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JOAD

Mi-era necazii că suferi atâta superare.
Acesti leviţi cu mine, stamu gata a sări
Cu tine dempreuna aice a peri.

SIN

(cătra Joas, îmbragişându-lu.)

Veghieze-asupra-ţi Domnulu, copilu plinu de credinţa!
Ce laudi alu seu nume cu-atâta staruinţa !
|
Să recunâscemu, Abner, că bine s'a purtatu :
Dar nu uita de ora care Joad ţi-a datu.
Să xeîntramu în templu, la ruga turburata
De-acâsta rea muiere de sânge însetata;
Cu sânge de victime, vărsatu de mâna “mea,

Să spălu, să cur&țy loculu pe unde-a calcat ea.
i
aia
SCENA

IX

CHORULU

Una din fetele chorului

Ce stea ni se arata?
Pe-acestui copilu frunte ce este 6re scrissu ?
Elu nu se amagesce prin totu ce i-a promiss u
Tirana îngamfata
Cu dulcele-i suris.
Tree
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O alta fata

Pre când fiesce care

Lalu Athaliei templu alârg'a se 'nchina,
Elu spune susu şi tare
Ca Domnulu este mare,

Şi ca unu altu Elie predice mortea sa.
O alia fata

Cine ne va spune 6re, scumpu copilu, alu teu secretu ?
Esci tu fiiulu unui ângeru sau alu unui sântu profetu ?
O alta fata

Astu feliu bunulu Samuelu
Crescu lânga tabernacolu :
Pentru Jidovi apoi fusse şi speranţa şi oracolu,
Măcar de-ai putea, ca dânsulu să consoli pe Israelu!
O alta fata, cânta
De mii de ori ferice

Copilulu care este iubitu de Dumnedeu
Şi-face totu ce-i dice
Elu cu cuvântulu seu!

Din nascerea, lui este cu daruri mari ornatu
Şi-a celui reu ispita pre elu nu Va stricatu,
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ATHALIA

Totu chorulu

Ferice, multu ferice copilaria care
De Dumnegeu asculta, şi "n Domnulu r&demu are!
Aceeaşi voce, siugura

Ast-feliu întz'o valeica, Pe malulu unei gârle se vede une-ori”
-Lucindu o floriciea
Cu splendide culori.
Din nascerea lui este cu daruri mari ornatu
Şi-a celui reu ispita pre elu nu l'a. stricatu.
Zotu choruht

Ferice, multu ferice copilulu care cresce
In legile eterne ce Domnulu randuesce !
O voce singura

O Domne celu de susu!
Ce greu înaintâda, virtutea, "n asta, lume!
Acela, care cresce şi crede 'n alu teu nume
La câte e supussu!
Câţi inemici se sc6la asupra-i furioși !

Şi unde să s'ascunda cei buni pre când în lume
Mai mulţi suntu pecatoşi?
O voce

O, casa a lui Davidu, cetate multu iubita,
FI
A AAA
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Totu

chorulu

Sion, cetate sacra, cu ce-ai pecatuitu
Ca o nelegiuita
Să vina, vai! să şeda pe tronulu teu maritu ?
Aceeași voce, continua,

Acolo unde-odata
Cu harpa-i încântata
David mereu cânta
Cântari de armonia
Ce Domnulu din Taria
Placutu le asculta;
Sion, cetate sacra, cum poţi să suferi 6re

Saudi că s'adorâda Baal ca Dumnedeu
Şi să blasfeme ast-feliu antica ta splendore
Şi Dumnedeulu teu?
O voce, singură

Pina când, o Dâmne sânte, înduravomu noi ruşine ?
Pina, când vomu vedea, 6re pre cei rei în contra ta?

e

O! munte "n care Domeulu multu timpu a locuitu,
Cum de-ai atrassu din ceriuri urgia lui cumplitu?
Sion, cetate sacra, cu ce-ai pecatuitu,
Ca, o nelegiuita,
Să vina, vai! să şâda pe tronulu ten maritu ?

iei
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De viaţa ce-avemu asta-di noi să ne bucurăm,
Pe-acelu ce pentru mâine mai bine ne predice
Nebunu să-lu judecămu.
Totu chovulu

Să tremure, o Domne, să gâma în scârșnire
Nelegiuiţii cari n'asculta, legea, ta,
x
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Placerea să gustămu.
Nebunu acelu ce dice
Că 'n viitoriu mai buna viaţ o să gustămu.

POLON

Mereu să ne 'nbuibămu;

NN

N

Nelegiuitulu dice :
Să rîdemu, să cântămu :
De vrem a fi ferice,

mr

fă

O alta voce

Pi

Selbatica, virtute, dicu ei, ce folosesce?
Unu omu când sârbe cupa placeriloru mereu
Atunci se fericesce,
Nimicu nu vă dă voă al vostru Dumnegeu.

O NEA

;

O alta voce

OD PND

j

Pina când vomu vedea 6re pre cei rei in contra ta?

N

2

Pina şi în sacru-ţi templu ei cut6” a te brava;
Ei credu de smintiți pe-aceia, cari se închin la tine.
Pina când, o Domne sânte, înduravomu noi ruşine ?
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“Şi "n sânta ta cetate nu afla mântuire !
Lumina legei tale noi o vomu adora,
Di n6pte vomu cânta,
Inalta, ta marire.
O voce, singura

Din viaţa, de placere în care se afunda,
Ce le xemane loru?
Ce lassa "n a sa urma unu visu ce ca o unda,
S'a strecurat în sboru.
Dar ce vor vedea, ore
In desteptarea loru?
Pe când săraculu de-astadi la masa de favâre
Va astepta în pace mâncări desfatatore,
Ei fora, voia, loru
Din cup' amaraciunei vor sârbe cu ordre
ŞI la placeri spureate se vor gandi cu doru !

ŞI la placeri spurcate se voru gandi cu doru.
Funele actului alu doilea.
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In desteptarea, lor
Din cup” amaraciunei voru sârbe cu or6re

AAA

Totu chorulu

AOCTULU ALU TREILEA
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SCENAI
MATHAN, NABAL, CHORULU
NATHAN
- Plecaţi de-aici, copile! Să merga careva
Să spuna Josabetei e'amu să-l vorbescu ceva,
Una din fetele chorului

Mathan ! o Dâmne sânte, putea-l'ai tu confunde!
NABAL

Ce! ast-feliu se ducu tâte şi fugu for'a respunde ?
MATHAN.-

|

Să mergemu.

E DEO
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ATHALIA

SCENAII

ZACHARIA, MATHAN, NABAL
ZACHARIA

Temerare, ce cauţi pe aci?
De-aice înainte nu i voie a paşi :
Aice-i locuinţa la. preoţi consânțita;
Profaniloru, intrarea de legi este oprita,
Parintele meu astadi nu pote a vedea

Impuri idololatri; iar buna, maica mea,
Acuma, ocupata cu santa rugaciune,

Nu pâte-a se 'ntrerupe de la, închinaciune.
MATHAN

Vomu astepta, copile; şi nu te turbura.
Tlustrei tale mume voiu a-i comunica
Unu ordinu alu reginei. Deci, spunei să grabesca.

SCENA

III

MATAN, NABAL
NABAL

ŞI la copii Sarata mândria parintesca.
Csi
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Dar 6re Athalia, ce va fi mai voindu?
In planurile sale ce va, fi mai dorindu?
De cătră Joad astădi cu-asprime insultata,
De unu copilu nemernicu în visu amenințată,

Ț)issesse să-i omore, să puna "n templulu loru
Ai lui Baal pontifiei. Tu, aşteptai cu doru
O noua demnitate să-ţi fia 'neredinţata,
Şi eu speramu 0 parte din prad” aşa bogata.
Dar cum se facă 6re că planulu s'a, stricata?

Pg

LA

MATEAN

De dot dile,-amice, ea forte s'a schimbatu.
Ea, nu mai este-acuma, regina inimosa,
Cu inima înnalta, marâţa, curagiosa,
Ce pe neasteptate pre duşmani surprindea
Şi pre Gri ce minuta perduta preţu punea.
Acuma o muncesce o frica, o idee
De-o vana remuşcare; în fine, e femee.

Pe lânga visulu care o turmenta mereu
Cu fiere nu pucina o adapaiu şi ev;
Imi și dedese ordinu să facu să se adune
ne:
Oştirea sa de garda, ca “n pripa, să-şi resbu
Dar aducându “copilulu acesta. 'n faca sa,
Sau că nu fu în stare cu mila a lupta
, —
Şi ast-feliu uită visulu ce-atâtu o spaimântasse
Sau că lepadatura de omu o fermecasse;
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Destulu că de o data imăniea ei slabi
Şi disse să-lu mai lasse o qi a mai trai.
Proiectele ei î6te se nimicescu îndata.
Mă ducu şi-i dicu : «Regina, am forte certa, data,
«0 'acestu copilu se trage din sânge însemnatu :
«Din când în când la templu elu este indicatu
«De preoţi ca nou Moise, şi-oracoli falsi anume
«Ii trâmbiţă marirea a Jidovilor lume.»
Vorbirea mea, pe frunte roșâţa i-a adussu :
Nici o minciuna *n lume mai bine nu s'a spussu.
«Ce! disse ea atuncea, mă credeţi aşa, mica,
«In 6ât din aste tote să nu 'nţelegu nimica?
«Mergi, spune Josabetei deeisiunea. mea, :
«Că sabia și foculu suntu gata pentru ea;
«Că templulu loru celu splendidu va arde în jeraticu,
«De nu-mi voru da copilulu acesta, ca ostaţieu.>

NORA

NABAL

Pentr'unu copilu ce pote alu întamplarii jocu
A vrut a ei să cada, vor preferi ei focu
Şi sabia pe templu...
MATHAN

O! afla că în lume
Nu este om mai mândru de sine, de-alu seu nume.
De câtu să-mi dea pe mâna spre-a fi sacrificatu
Acestu copilu ce este la templu consacratu,
XI
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Joad preferă, mârtea, cea mai înfricoșata..
Ei ţinu pr6 multu la dânsul; e fapta vederata..
Apoi Joad cundsce, suntu forte multu convinsu,
Originea, acestui copilu strainu pretinsu.
Opunerea loru însa, urmări forte funeste
Pe capu o să le-aduca, : acâsta siguru este;
Şi 'n fine de-acestu templu eu spera ca voiu scapa
Prin sabia şi foculu ce-asuprari voiu versa.
NABAL

Dar ce-ţi inspira, re o uaşa de tare?
Au dora te transporta alu lui Baal zelu mare?
Eu, dreptu să-ți spunu, ca sincera urmașu lui Ismael,
Nu credu în Dumnedeulu ce-adâra Israel,

Nici în Baal al vostru.
MATHAN

Credi tu că "n consciința

Şi fura cercetare aşi da a mea credința

|,

La unu idolu ce este compusu din lemnu seulptatu
Pre care îlu consuma chiar verii nencetatu?
Nascutu, crescutu în templu şi-altariulu de aice,

Mathan și astagi pote servia ca pontifice,
De ar fi fostu în staresă pota împaca
Dorinţa, de marire cu datoria sa.
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mai aduci aaninte de certele "mate

|

Intre Joad cu mine, când cu brutalitate
Elu mă opria în templu să fin profumoforu ,
Cându eu de desperare voiamu să mă omoru ?
Invinsu, cafaiu să intru în alta cariera;

ME "'ntrodusseiu în dulcea, a curții atmosfera;
De-a regilor urechia, m'apropiaiu gradatu,
ŞI vocea, mea, ajunse oracolu inspiratu.
Urdiam cu linguşire totu feliulu de cabale,
Şi flori preste prapastii plantam în a loru cale:
Nimic nu-mi era sacru spre-a m'arata placutu;
Mesuri

sau greutate

schimbamu

|

într'unu minutu.

Pre cât Joad cu aspra şi mândra-i sumeţia,
Mereu fora cruțare sfida a. lor mândria,
Pre-atât eu, mai cu minte, seieam a-i farmeca,
Spunândule totu Lucruri să-i pâta încânta,
Purdrea. loru scusând'o cu multa iscusinţa,
Versându mai alesu sânge chiar făra, consecinţa.
In fine Athalia, unu templu nou dură

Şi 'nbr'6nsulu Dumnedeulu celu nou se instală,

Jerusalimulu plânse de profanaţiune;
Leviţii cei fanatici, în desolaţiune,
Cu urlete sbierara spre ceriuri ca mişei :
Eu singuru, dându essemplu fricoşilorn Hebrei,
Imbracişniu credinţa, cea noua "naăgurata,
ŞI al lui Baal preotu fuiu consacratu îndata;
OO
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Pusseiu pe capu fiara, şi astu-feliu atunci eu Me arataiu teribilu cotră rivalulu meu.
In culmea-acestei glorii, eu simţu cu t6te-aceste,
Că Dumnedeulu care amu parasitu totu este
Tn sufletu-mi viu ânca şi ameninţatoriu;

DT
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Pe templulu seu ruine, şi prada în totu loculu,
Să me convingu în fine de neputinţa sa,
Să nu mai amu pe cugetu că-și pote resbuna!
Dar sta Josabeta.
SCENA

IV

A

JOSABETA, MATHAN, NABAL.

/

MATHAN
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Acâsta mă şi face să fiu resbunatoriu.
Ah! de-aşi putea aduce cu sabia şi foculu

Augusta, mea regina,
Ce scii ca, fostu şi este de-atâtea, virtuţi plina,
ME face să viu, domna, aice să-ți vorbescu,
Ca liniscea, şi pacea să o restabilescu.
Unu sgomotu, care totuşi eu credu că-i 0 chimera,

Acreditatu de visuri şi-a nopţii atmosfera,
Era, s'o întarâte în furiele ei,

Căci multa banuitu este Joad şi cu ai sei.
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Să-i daţi copilulu care ea dicea vedutu.
JOSABETA

Eliacinu ?
MA THAN

Da, dâmna. De densa mi-e rușine

Dar daca crede "n visuri și la acâsta, ţine!
Şi daca de îndata nu veţi voi a-lu da,

VE va privi ca duşmani ce vreţi a o surpa.
Ea cere să-i respundeţi, şi e neliniscita.
JOSABETA

Ast-feliu de pace dara, ea vine să-mi trimita!
MATHEAN

Mai staţi la îndosla de trebui să primiţi ?

Cu preţu aşa de eftinu nu vreţi sa vă platiţi ?
PE

RI

PRR

Nu voiu ca să m laudu că eu vă voescu bine :
Cunoscu câta mănia Joad are pe mine;
Voiu să respundu cu binela cei ce m'au lovitu :
De pace şi blandeţe me aflu "nsufleţitu.
Traiţi cum vreţi în pace; ţineţi ori ce serbare.
Dar de credinţa vâstră ea cere o "neredinţare :
Ea, cere (să renunţe s'o facu nu amu pututu)
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JOSABETA

M'ar fi coprinsu mirarea să vădu că Mathan vine
|
Cu reutatea, 'n sufletu să facă vre unu bine,
Elu care t6tă viaţa, la altu n'a cugetatu
De câtu să faca rele şi rele ne'ncetatu.
MATEHAN

De ce te turburi, domna? Au
Să-ţi ia pe Zacharia, unica-ţi
Ce dragoste vă prinde pentr
Acâsta dă a crede aveţi cu

d6ră ţi se cere
mângâere ?
unu copilu orfanu?
elu vr'unu planu?

E 6re vr'unu tesauru de o valdre rara ?

E omulu mantuirei ce ceriulu vă prepara ?
Refusulu vostru pâte mă face a "'ntari
O vorba care ?n lume începe-a se laţi.

:

JOSABETA

Ce vorba ?
MATHAN

Că elu este de-origine 'nsemnata :

Si că voiţi a-i face o sârtă înalţata.
JOSABETA

Si dup'acâsta vorba, Mathan pote-ar Voi...

eee
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MATHEAN

De voi depinde, dâmna, a mă desa
magi.

Eu sein că, a mineiunei duşmana nemb
lădita,

Nu este Josabeta, în stare să emit
ă

Cuvinte ce-ar ascunde sinceritatea
, sa;

Eu sciu că adevărulu nu-lu scie 'ntu
neca.
Dar adevăru să fia că elu parinți
nu are?
Aşa obscuritate ascunde-a, sa, nasc
are ?
Joad ce de pe drumuri a dissu că
l'a culessu
Se pote de acesta să nu f înţelessu
?
Vorbesce, te-ascultu, dâmna. Sun
gata a te crede.
Şi spune adevărulu cuci Dumnegeu
te vede.
JOSABETA

Tu, înreutăţite, cutedi a cuventa,
“De Dummnedeu când Sura-ţi e gat
a-lu blestema!

Sublima-i veritate să fia atestata

De-unu omu care ocupa, tribuna, infes
tata,
De alu minciunei aeru şi de veni
nul seu;
De tine care 'n intrigi viaţa-ți duci
mereu ?

E rara
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SCENAYV

JOAD, JOSABETA, MATHAN,

NABAL

JIJOAD

Joad se recunâsee din asta violența.
Dar sar cădea, să fia ceva mai cu prudenţă;
Să dea, respectu reginei, să nu insulte-aşa
Pre cel ce cu-alu ei ordinu a vrutu a 'nsarcina.
JOAD

Trimite-ne regina, vre unu messagiu sinistru ?
Ce ordinu ne aduce unu ast-feliu de ministru?
-
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MATHAN

DD

Ce vra elu ? Cu ce frunte acestu nelegiuitu
Ne spurea atmosfera acestui locu sânţitu?

OP

Să cadi și tu sub denşii, tu, scumpa mea socia?

OO

V'asculţi ? şi nu ţi-e frică să vedi în acestu locu
Ţişnindu de sub picidre-ţi alu Iaduriloru focu,
Şi resturnându pe dâensulu acesti muri cu urgia

SRR

Ce feliu! fiica lui David cu-acestu mişelu vorbesce ?

e ID

Vederea 6re-aice cumva me amagesce?

MATHAN

Am spus Josabetei ce mi-a ordonatu ea.
eră

AN
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JOAD

O monstru făra lege! fugi de 'naintea, mea.
In mișelii si crime intrecete-âne' odata.
Nu esci departe-acuma, de viața, blestemata
A lui Dathan, Abiron, Doeg, Achitophel :

Şi cânii cari-odata mâncau pe Josabel,

Vedându c'asupra-ţi vine a Domnului urgia,

Astâpta l'a, ta uşa, şi ceru să te sfasia,
MATPHAN,

furburatu

Pîn' nu apune dioa,... se va vedea san nu...

Din noi doi... Dar să mergemu...
NABAL

|
Dar unde te duci tu?
Ce xetaciri funeste de minte te-apucara ?
i
Pe-aice este calea.
SCENA
JOAD,

VI

JOSABETA

JOSABETA

Futuna, se declara :
Purorile-Athaliei s'arata, crescu şi vinu.
Daia
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Incepe să se simţa a lui Eliacinu

Origine ilustra şi planulu nostru mare :
Mathan era să-mi spuna si numele ce-lu are.
JOAD

Perfidulu Mathan 6re n'a înţelessu ceva

Când a vequtu figura şi turburarea ta?
JOSABETA

Câtu amu pututu, siniore, m'amu dominatu, dar crede
Că nu e timpu de vorba : pericolulu se vede.
Noi să pastrămu copilulu pentru unu timpu mai bunu.
Pre cându nelegiuiţii proiectele-şi propunu,
Şi pina, să n'apuce în templu a petrunde,
Pentru a doua. 6ra dă-mi voia a-lu ascunde;

Acuma, e deschissa, ori care cale-omu vrea.
Şi 6re în deserte a-lu duce n'amu putea?
Eu sciu chiar o poteca, secreta, nesciuta,
Pe care, for” să-lu vâda, si fur” să fiu veduta,
Trecându cu elu Cedronulu, potu merge să m'afundu
Acolo unde-o data plângend cu doru profunda
David căta scapare în fuga desperata

x

De-a fiiului seu g6na si furia, ingrata.
De uzşi şi lei ca densulu eu nu m'oiu spaimanta,...
Dar alu lui Jehu sprijinu de ce Lamu refusa?
Iţi dan pâte-o parere cu buna combinare.
e

ră
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ATHALIA

Nefericitu consiliu tu vii ca să-mi prop
ui !
In a lui Jehu credinţa, speranţa, poţi
să-ţi

pui?

JOSABETA

Dar Dunmegeu, elu însusi, nu ne
comandă 6re
Să prevedemu cu Srija la cele 'ntemp
latâre ?
N'a înarmatu elu însuşi ale lui Jehu
mâni
Ca să arunce foculu şi mârtea, în pagâ
ni ?
JOAD

Jehu, în care Domnulu a pusu voinţa-i
tare,

Jehu, în care astadi tu ai speranţa
mare,

La 'nalta-i bunătate sa aratatu ingratu :

Elu pe-a lui Achab fiica în pace a lass
atu;
In Israel urm6ză profanele essemple,

A
NR

JOAD

APAN

Să "ncredințămu lui Jehu acestu tesauru
mare :
In Staturile saleeu potu ca să-lu eond
ucu;
Pe calea cea, mai scurta, aşi sci ca să
apucu.
Elu w'are sufletu negru si inima, fier6
sa;
Memoria lui David îi este preciosa.
Şi care rege 6re nu ar compatimi,
De câtu alu Jesabelei copilu de nu
ar fi,
|
Cu-unu principe ce este lovita de-aşa
furtuna ?
Acâsta sorta, este la toţi regii comuna.
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Şi deulu din Egipetu a conservatu în temple;
Jehu, voindu a face 'n altar a se servi

NOD

SOS

TD

Unu cultu pe eare Domnulu nu-lu pâte suferi,
O caus' aşa sacra, proiecte-aşa de pure,
Nu este demnu s'0 serve cu mânele-i sperjure.
Nu, nu; să nu ne "'ncredemu de câtu în Dumnedeu.
Departe de-alu ascunde, eu voiu pe capulu seu
Câtu mai curându să punemu corâna, cea regâscă :
Şi pînă să nu pota Mathan să reuşesca,
Să-lu proclamămu de rege. Nu-i timpu de-a cugeta.

RARA

SCENAVII
JOAD, JOSABETA, AZARIAS
mulţi leviţi

Lp

Urmatu de choru şi de mai
JOAD

In templu, Azarias, mai este cineva?
_

|

AZARIAS

Sub ochii mei, siniore, s'a 'nchissu porţile bine.

JOAD
tine?
Nu sunţu dar de câtu numai leviţii şi cu
AAA

AZARIAS

Advânele lor tote eu le-amu essaminatu.

tu,
"a, nai remasu nici unulu, toţi fug” au apuca
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ATHALIA

Ca turma pecat6sa de frica risipita;
Altariulu nostru este în pacea cea dorita.

Assemenea ter6re mișeii n'au simţitu

De câtu cându Faraonii din țra i-au gonitu.

/

JOAD

Poporu mişelu, nemernicu, nascutu pent
ru sclavia !
Dar să ne urmămu planulu, şi fia ce-o
să fia!
Dar ce mai stau aice copiii între noi ?

j

O fata din choru

Putemu noi să ne ducem, siniore, dintr
e voi?
De-a sta pe lâng8 a templu puteti a ne
"'nterdice
p
i
GIC ?
Parinţii, fraţii nostri, suntu lânga voi,
aice.
Alta

E

De nu suntem în stare şi noi ca Iahel
1
Să resbunămu ruşinea ce-apassă pe-I
srael,
Şi să sdrobimu dușmanii lui Dunnedeu
celu tare,
Putemu ca să-i dămu însă viața fie-c
are.
Când pentru alu seu templu voi lupta
veți purta,
Noi celu puţinu cn lacrimi vomu sei
a-lu invoca.
1 Sisara, generala alu Chananeenilor,
fiindu învins de Baracu
Seneralvlu Jidovil: , se retrusse în cortul
u femei lai Haaber, numita Iahel; acesta pre când elu dormia
, îlu ucise, înfigându-i una

cuiu în capu. (Ind. C. 1V.)
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JOAD

Ce brage se 'narmeza şi voru să te resbune,
0 Dâmne ! nisce preoţi şi nisce inimi june!

Dar cine-i va, răpune, când tu-i vei susţinea?

s PANA RA
PANN

Ci 'n numele teu care au invocatu mereu,

i-

Tu dai loviri şi vindeci, precum dreptatea-ţi cere.
Dar ei nu-și punu temeiulu în simpla loru putere,
In numele-astui templu ce e locaşiulu teu,
In numele lui Davidu, acelui rege mare
Ce de la tine-atâtea, promiteri sacre are.

AR

De ce sufletu-mi însa se simte sguduitu?
Divinulu spiritu 6re asupra-mi a venitu?
Elu este : mă 'nferbânta; în ochii mei s'arata

PNI

ei,

Când vrei tu, din morminte, tu poţi a ne 'nviea,

A secolilor umbră şi câţa 'ntunecata.
Acordurile vâstre, leviţi, le întonaţi,
Şi-a spiritului sacru strigare secundaţi.
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(caonur, cânta în sunetulu symphoniei instrumentelor)

Ascultaţi vocea Domnului mare!
Primiţi-o ?n inimi cu vii placeri,

Ca earba, juna şi mandra care
Primesce. roua în primaveri.
nn
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O ceriu, ascultami vocea. Pamentule,
veghiâza.
O Iacob, nu spune ca Domnulu dormiteza,.
Periţi, o fii ai crimei! dreptatea, lui
e drâpta.
.
Sculaţi toţi în picidre, căci Domnulu
se deştepta.
(Aice reîncepe saymphonia, şi Joad
reia cuvântulu)

i

Cum aurulu puru ore în plumbu! s'a
transformatu ?
Ce pontifice este2 pe-altare sugrumatau
?
Plângi, plângi, Jer usalime, cetate
multu perfida,
Care-ai perdutu pr ofeţii cu mâna-ţi
omucida,!
“Tu nu mai esci iubita de Dumnedeul
u teu;
Temâia ta la dânsulu e famu spur
catu şi greu...
Ce duceţi în cetate femeiele aceste
Şi-aceşti copii 3 ? ilustra, cetate nu mai
este :
Captivi suntu sacerdoţii, goniţi suntu
regii sei.
Şi Domnulu nu voesce să-lu mai serbeze
ei.
V'aprindeţi voi, o Cedri! restârnate,
o templu!
Jerusalime sânte, ce faci durerea mea,
Ce braţu făcu din tine aşa de tristu ess
emplu ?
O Dâmne, n'ai putea
Din ochimi să faci doe sorginți de lacr
imare
Să plângu Jerusalimulu, să-lu plângu
cu nencetare ?
+ Joas.
? Zacharia,

* Captivitatea Babilonei,
PC
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AZARILAS
O templu sântu !
JOSABETA
O David!
Chorulu

O Dâmne,

te îndura;
Fi bunu, şi de la dînsa întârce a ta ura.

|

(Symphonia

reîncepe,

şi Joad după

unu momentu
POD

o întrer upe)
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Ce-alerga prin cetate nebuni şi resfaţaţi?

Jerusalimu ! ridica susu capulu cu 'ngămfare;
Privesce pe toţi regii de gloria-ţi miraţi:
Popsrele, 'mperaţii, în faca ta plecaţi,
1 Besserica.
2 Gentilii.
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Dar ce cetate noua se vede 'n stralucire
Eşindu dintre deserte? Vedeţi, şi admiraţi!
Pe fruntea sa ea pâria un semnu de nemurire!
Poporelor din lume! priviţi-o şi cântaţi.
Jerusalimu renasce ! mai mare în marire.
Ce cauta, copiii 2 acei bine "mbracaţi

||
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ATHALA

Picidrele-ţi saruta cu umilinţa mare :
Lumina ta conduce popsrele din lume.
Ferice celu ce-adora alu lui Sion scump nume!
In elu e Dumnegeu!
O, ceriuri, roua vâstra, o- reversaţi în spume,
Ca, pre pamentu să nasca mântuitorulu seu!
JOSABETA

Dar vai! putemu noi 6re acâsta s'o sperămu,
Când Regii dintru cari pre elu îlu așteptămu...
JOAD

Prepara, Josabeto, corâna cea; bogata
Care-a purtat'o David pe fruntea sa sacrata.
(Către Leviti)

ŞI voi, xeniţi cu mine acolo unde sciți
Că stă ascunsu, departe de ochi nelegiuiţi,

Depositulu acela de lănci şi spade late,
In filistânulu sânge odata, împlântate,
Pe cae David însuşi de-atunci le-a, consacratu
Lui Dumnedeu ce 'n lupte mereu Va ajutatu.

Acum a venitu timpulu să se utilisede.
Toţi bine credinciosii acum să mă urmede.
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VIII

SALOMITA, CHORULU,
SALOMITA

Ce temeri, sori6re! ce grije să purtămu!
Ce feliu de sacrificii
|
Profume și premircii,
L'altariulu teu, o Dâmne, avemu'să închinămu?
Una din fetele Chorului

Ne asceptamu noi 6re
Ca 'n casa cea de pace cu ochii să privimu

ŞI chiar să mânuimu
Cumplite lănci şi spade de morte-aducttâre !
Alta

De ce Jerusalimulu stă mutu şi "n nepasare !

Când se gatesce-o lupta chiar pentru Dumnegeu?
Perdut'a 6re Abner şi elu curagiul seu

In giua când ne-astpta pericolu aşa mare?
" Acâsta

strofa şi cea, urmatâre nu se gasseseu în primele e-

diţiuni ale lui Racine. E tâma, dice La Harpe, ca reutatea n'a
voitu să le aplice lui Lud. XIY. şi că inimicii autorului nu s'au
servit de aceste versuri spre ai face reu.
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SALOMITA

Dar vai! cine cuteza să iea sub aparare
Pe inocentu în ţâra în care nu. domnescu

De câtu linguşitorii ce regii amagescu,
Şi unde celu mai tare
E omulu celu mai mare?

RR
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Alta

In asta 'mprejurare terribila, estrema,
Pe ce capu se va pune sacrata diadema?
SALOMITA

Se scie, soridre,
Că Domnulu a vorbitu;
Dar cum vom sei noi 6re

Aceea ce profetulu cundsce negreşitu?
Acesta înarmare va fi mântuitâre?
Sau mortea ne-a urditu ?
Totu chorulu, cânta

Ameninţări ! promiteri ! mistere ! îndoele!
Ne se predicu şi bunuri şi rele cându şi cându!
Dar p6te-se iubirea cu patimele grele

Vio data să se 'mpace, să mârg'armonisându?
O voce singură

E gata ca să cada o flacara cumplita;
Sion nu va mai fi.
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O alta voce

Dar Dumnedeu protege cetatea sa iubita :
Sion nu va peri.
Prima voce

Sion în ochimi are anticele-i splendori. .
A doua voce

- Eu vedu în ori ce parte lucirea-i reversata.
Prima voce

Intr unu abisu teribilu Sion va cadea 'ndata.
"A doua voce

Sion îşi are fruntea martța susu în nori.
Prima voce

Ce trista decadere !
A. doua voce

Marire maiestâsa !
|

Prima voce

Ce ţipete! ce doliu!
A doua voce

Invingere frumosa !
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O a treia voce

Să aşteptăm în pace; căci bunulu Dumnedeu
Misterul ne-lu va spune când va afla cu cale.
Câte-şi trele vocile

Se cade-a ne supune plecaţi mâniei sale,
Iar în a sa iubire noi să sperămu mereu.
O alta voce

Scutitu de turburare e cela ce iubesce
Pre bunulu Dumnedeu.
Elu voea sa înalta de-a pururea 'mplinesce;
Nu are 'n alu seu sufletu de câtu amoriulu seu.
Ce alta fericire, o Domne, mai doresce
Unu omu în asta lume de câtu amoriulu teu?

Finele actului alu treilea.
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SCENA I
JOAS, JOSABETA, ZACHARIA, SALOMITA,
UNU LEVITU, CHORULU

SALOMITA

Eliacinu se vede venindu cu maiestate
Alături 'cu-a mea mama, alături cu-alu meu frate.
Ce lucruri învelite cu denşii ei aducu?

Ce este acelu paloşu ce radicatu "lu ducu?
JOSABETA,

catră Zacharia

Tu pune-aici, copile, pe masă, la o parte

A santei legei nostre infricoşata carte.

|

Şi tu, Eliacine, aş€dă lânga ea
Augusta, diadema, spre-a se putea. vedea.

Levitule, tu, pune aici lânga corona
Alu lui Davidu sântu paloşu; aşa Joad ordona,
SE
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JOAS

Ce suntu aceste, Domna? la ce au a servi

Şi cartea, şi corâna, şi paloşulu aci?
De cându a voitu Domnulu să me primâscă 'n templu,
Eu nu amu vedutu ânca asemene essemplu.
_
JOSABETA

Mirarea "n data, senmpe, ţi se va deslega,
JOAS

Voesci pe a mea frunte corâna a cerea?
Ah, gloria ei, dâmna, n'o profanaţi prin mine!
Memoriei lui Davidu respectu i se cuvine.
Unu bietu copilu ce fuse la ursi abandonatu...
JOSABET

A, cercându pe capu-i diadema

Copile, voiu a face ce-mi este ordonatu.
J0AS

Dar vă&du eşindu din gură-ţi suspinuri repetate!
Plângi, dâmna! ce durere sau mila te abate?

Au nu cum-va eu asta-gi sunt pâte destinatu
Ca a Jefteei fiica, să fiu sacrificatu,
Ca să împacu prin mârte-mi a Domnului urgia!
Supusu Valu seu parinte un fiiu trebui să fia.
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JOSABEBTA

De la Joad ce vine îndata vei afla

A ceriului voinţa. Iar noi vE vomu lassa.
„SCENA ÎI

304,

alergându în bragele ponteficelui

PD

JOAD, JOAS

PARA

JOAS
Ce suntu tote aceste?
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Scumpe !

NA

JOAD

N

NA

Părintele meu!

JOAD

Copile, âta timpulu a-ți spune totu ce este.
Deci afla ce voesce acuma Dumnegeu
Să faci şi tu, copile, cum şi poporulu seu.
Armgză-te c'o noua, credința şi tăria;

E timpulu s'araţi zelulu şi-ardorea acea viia
Şi ast-feliu către Domnulu să poţi a te plati.
Aşa simţire "nalta în inima-ţi trăesce?
Poor

Verne

Ce m'amu silitu a face în tine a se 'ntari

ATHALIA

JOAS

Sunt gata-a'mi da viaţa, când Domnulu

o voesce.

JOAD

Cetindu-ţi istoria, ţii minte, fiulu meu,
Ce legi înfricoșate impune Dumnedeu
Aceluia ce este menitu să fia rege?
JOAS
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Dar când ţi s'ar propune, pre cine-ai preferi
Din vechii regi ai nostri ca tipu a urmari ?
JOAS

Din vechi regi ai noștri mai bunu modelu îmi pare
Davidu carele "n Domnulu avea, credinţa mare.
IJOAD

Promiţi a nu te-abate din lege nici unu passu
Ca Joramu pagânulu sau ca Ochoziasu?
1 Deutoronomu. Cap. 17.
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PISTE

Ca, auru şi avere să nn p6t'aduna;
De Domnulu să se tâma; să aiba "n faca sa,
Preceptele lui sante, şi lor să le urmede,
Iar cu nedrepte sarcini pe fiaţi să nu "'mpilede.

NO

Nainte de cât t6te seiu că e scrisu în lege !
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JOAS
Parintele meu!
JOAD

Spune; rostesee, te declara...

|

JOAS

Că ei, şi mai reu ânea, emululu loru să piara!
JOAD, se0 prosterne la picidrele sale

O scumpulu meu parinte, de ce te pleci aşa?
JOAD

Me "mchinu la alu meu rege, și voiu respectu a-i da.
Joas, fiiu demnu de Davidu, stramoşulu teu celu mare!
JOAS

Joas! eu?

E

JOAD, radicându-se.

Vei sei îndata cu câta îndurare,
Cându muma-ţi în fur6re voia cuţitulu seu
In sinu-ţi să-lu înfiga, prea bunulu Dumnedeu
'Te smulse de la morte și mie mi te dete..
Dar nu esci scapatu ânca de a turbărei sete :

Precum a vrutu o data să pârda 'n ochii sei

5 |
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SCENA III
JOAS, JOAD, AZARIAS, ISMAEL,
„TREE ALTI CAPI DE LEVITI.

Acestia suntu, o rege, resbunatorii tei!

RR

Eliacinu ?
| ISMAEL

Copilulu ce 'n locurile-aceste LR
JOAD

Alu regilor Iudei moştenitoriu elu este :
Copilulu celu din urma alu lui Ochozias,

Crescutu, cum sciți, în templu sub nume de Joas.
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AZARIAS

or

Priviţi pe-alu vostu rege, o sacerdoţii mei!
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JOAD

PE

Intraţi, capi de familii antice şi sacraite,

La sântele oficiuri mereu predestinate !.
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In tine celu din urma copilu din fiiulu ei,
Crudimea, ei ş'acuma neîncetatu îe cata
ŞI va ca să te pârda cu furia turbata.
Dar sub stindardu-ţi sacru sciuiu a aduna
Poporulu ce stă gata chiar a te resbuna.

re
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IJOAS

De atâte bine faceri şi-amoriu ce-ţi datorescu,
Put6-yoiu eu, parinte, vre-o-data, să-ţi plătescu?
JOAD

a
N

Pastreza pe-alte timpuri acâsta mulțamire.
Fata regele vostru, a vâstra mântuire :

Leviţi, eu pănă asta-di sciuiu a vi-lu pastra;
Acuma-i îr6ba vâstra, de-a sei a-lu confirma.
A Jesabelei fiica, aflându că Joas este

Traindu şi în viaţa în locurile-aceste,

POTOP
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Intr6ga Iudeea, plângându trista, ursita,
A unei floricele atâta de erudu cosita,
Cu fraţii sei o data, credusse c'a muritu.
De sabia, ca dânşii, şi elu fusse lovitu :
Dar Dumnegeu de morte sciu ca să-lu ferâsca;
Pastră în elu caldura ce-era să-lu paras6sca,
Intunecă, vederea, la carmeficii sei;
Permisse Josabetei să-lu ia la sinulu ei, '
Şi-avendu-me 'n acâsta pe mine de complice,
Adaposti în templu pre elu şi-a sa nutrice.
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Cu furia de fiara asupra-i va cadea.
Nainte de-alu cunosce, voesce-a-lu perde ea,

Voi, preoţi sânţi ! fiți gata să-i preveniţi urgia:
E timpulu să iea capetu ruşinea şi sclavia,

Dir
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Să vă radicaţi legea, pre regi să resbunaţi,
Şi'n cele dot triburi pre rege-lu proclamaţi.

For îndoiala fapta va fi pericol6sa;
Atacu pe o regina teribila, fierosa,
Ce are sub stindarde seiqi nenumeraţi,
Straini fura, de lege, şi Jidovi renegaţi;
Dar forga mea en Domnulu şi nu me temu de morte.
Acestu copilu resolve a lui Israel sârte.
A Domnului urgia s'a şi manifestatu;
Ea nici nu scie ânca c'aici vamu adunatu.
Ne crede făra arme şi fora aparare.
Să proclamămu pe rege cu graba cea mai mare;
Pe urma, ajutoriulu lui Dumnegeu chiemându,

Şi "n inimele tâte credința deşteptându,
Cu inimele-aprinse, să mergemu făra frica
Să atacămu în casa-i pe-a nostra inemica,.

Servinduse cu arme de lume venerate,

|

Şi Domnului Puterei de Davidu consacrate!
Vor fi nelegiuiții de Domnulu falgeraţi.
„In pagânesculu sânge voioşi vă resfagaţi;
NR
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„Şi ce inimi mişele, cându ne-oru vedea, venindu,
Unu scopu atâtu de nobilu şi sacru urmarindu,
Nu voru urma îndata asemenea essemplu?
|
Unu rege, ce chiar Domnulu nutri în al seu templu,
Inconjuratu de preoţi, urmaşu lui Aaron,
Luptându să revendice alu moşiloru sei tronu,
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Ucideţi Tyrianii, şi chiar Israeliţii.
Au dâra nu vă trageţi voi însuși din leriţii

Cei cari, când vădura că unu îndemnu fatalu
Făcu ca Israelulu s'adâre pe Baal,
For aşi cruța parinţii și rudele ce-avura,
Toţi vărsatori de sânge de voia se facura,

Şi ast-felu dobândira, on6rea de a fi
Ei singuri în altare cu dreptulu de-a servi?
Dar vEdu că zelulu vostru de-alu meu nu e depante.
Juraţi dar înainte pe-acsta sânta carte
Că pentru acestu rege aveţi ca să traiţi,

Aveţi a purta lupte, aveţi să şi muriţi!
AZARIA

S, la capetulu mesei punendu.
mâna pe carte.

Da, noi juămu aice, cu toţii în unire,
Să stabilimu eterna a lui Joas domnire,
Să nu depunemu arma ce ni s'a datu în mâni
Nainte de a perde duşmanii sei pagâni!
Şi celu ce va înfrânge acestu juramântu mare
Să sufere, o Domne, ceresca-ţi resbunare'!
Copiii sei cu dânsulu, sub ura ta caguți,
Să fin rându cu morţii ce nu-ți mai suntu sciuţi !
JOAD

Dar tu pe-acâsta cante ce este-eterna-ţi lege,

Că-i vei pastra credinţa nu vii să juri, o rege?
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Poti eu 6re la lege a nu me conforma ?
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JOAD

O fiiulu meu, dă-mi voia, să te mai chiemu aşa,

Ca să-ţi aratu iubirea şi lacrimele care
Mi-au smulsu grija şi frica, de-alu teu pericolu mare.
Crescutu de tron depasite, tu înca vai! nu scii
Ce farmecu are-acâsta marire'n care vii;
Tu nu cunosci beţia puterei absolute,
Nici pe linguşitorii cu hude prefacute.
„Ei îţi vor spune'n data că cele mai mari iei
Se dau spre a supune poporulu prostu sub reg
Că voia unui rege nu are frâu în lume;
Că axe dreptu a, face victime'n alu seu nume;
Sub laerime şi munca, sub sceptru de feru greu >?
Poporulu se cuvine să sufere mereu;
Că cere să te surpe cându nu e 'mpilatu bine;
Ast-feliu din cursa'n cursa atras mereu, în fine,

|

Ei voru corrumpe 'n tine ori ce frumosu avântu

Virtutea-ţi vor deseri-o ca demonu pe pamentu,
Voru face c'adevărulu să-ți fia în horâre.
Celu mai cu minte rege prin ei cade "n erdre.
Pe-acâsta sacra carte, promite, fiiulu meu,
Că Domnulu totu deauna va fi "n cugetulu teu;
SOS
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Că cu nepartinire vei judeca pe-ori cine;

!

i

=

Că Domnulu va fi jude între seracu şi tine;

RO _

"0ă-ţi vei aduce aminte cai fostu ca ei sarmanu
Ascunsu sub o camâşa de inu ca unu orfanu.
10 AS, în miditoculu mesei, cu mânele pe sânia carte.

Lovesce-me,

o Dâmne, cându nu voiu urma ţie!
JOAD

Vin' dar, oleiulu sacru să punu pe fruntea ta.
Josabeto, vino; puteţi a varata.

JOSABETA, îmbragişând pe Joas.

O rege, fiiu lui Davidu!

m

JOAS, JOA D, JOSABETA, ZACHARIA, SALOMITA,
AZARIAS, ISMAEL. TREI ALTI CAPI Al
LEVITILORU, CHORULU
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Promitu să facu aceea ce legea îmi prescrie.

Pg

O maica, mea, cea buna!
In brage-mi, Zachariv! ca fraţii... împreuna !
J0osAaBETA,

cătra Zacharia.

La regele, copile, prosterme capulu teu.
(Zacharia se arunca la picidiele lati Joas.)
Re
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ATEALIA

JOAD,

pre cândei se îmbracişau.

Copii, fiţi totu deauna uniţi în Dumnegdeu!
JOS ABETA,

cotra Joas.

Scii dara din ce sânge se trage alu teu nume?
YOAS

Sciu că făra de tine adi nu eram în lume.
JOSABETA
Potu dara pe-alu teu nume, Joas, să te numescu?
JOA

ş

Joas în totu deauna-ţi va dice : te iubescu.
Chorulu

Cum! ce feliu...
JOSABETA

Joas este.
JOAD

Ce ne va spune 6re
Levitulu care tine... ?

ACTOLU

ALU PATRULEA
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SCENA V
JOAS, JOAD, JOSABETA, ZACHARIA, SALOMITA,
AZARIAS, ISMAEL, ALTI TREI CAPI DE LEVITI, UNU
LEVITU, CHORULU,
UNU

LEVITU

Arama sunat6re
S'aude în totu loculu terdrea respandindu;
In tahera, de-afara se vădu focuri lucindu;

De siguru c' Athalia adun'a sa armata;
Eşirea, chiar ne este de totu împedicata,;

Şi muntele celu sacru și templulu s'au coprinsu;

De 'Tyriani selbatiei totu loculu e încinsu;
Amu auditu pe unulu spun6udu în gura mare
Că Abner este "n lanţuri iar noi for” aparare.
JOSABETA, 60trG «J0as.

Copilulu meu, scii bine că totu ce s'a pututu
Ca, să te scapu cu viaţa pin' asta- -di am facutu.
a!
Dar, vai! casa lui Davidu de Domnulu e uitat
JOA D, câtra Josabeta.

Ca! vrei tu cătra Domnulu să te arăţi ingrata
Şi să atragi urgia- i asupra lui şi-a ta?
Şi dac'ar voi Domnulu chiar a estermina
OOPS
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ATHALIA

Familia lui David cu-assemenea hordre,
„Nu te-afli tu aice pe sântulu munte 6re,

Aice unde tatalu Hebreiloru 1 veni

|

ŞI fora să cârtsea în fiiulu sea lovi,

ŞI chiar pre rugu îlu puse cu 'neredere în sine
„Că Domnulu celu din ceriuri promiterile-şi ţine,
Sacrificându-i ast-felu speranţa chiar ce-avea,
De a'şi vedea urmaşii din fiiulu ce perdea !
Amici, acum la lucru! s'apuce fia-care
Din capi cu-a sa ostire o parte spre-aparare;
Tu, cotra miada n6pte; tu, cotra resaritu;
Tu cotra miada qilei; tu cătra asânţitu.
Nici unulu din voi însă să nu se precipite,
A-mi da pe faca planulu cu fapte prea pripite;
ŞI fia-care'n fine, în datoria sa,
Să stea chiar mortu la posiulu ce-i voiu încredința.

|

|

Duşmanulu ne privsce în crunta, sa orbire,
Ca turme ce-ain fi gata chiar de macelarire,

Nu crede că aice comandă Dumnedeu. Te ţine, Azarias, de regele meren.
(către Joas)
Vin”, ramură iubita de o sămânţa mare!
Insufia, 6stei tale o noua cutedare!

|

1 Abraham. (Nota lui Racine).
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Vin”, pune diadema aici între ai tei;
Şi piei macaru ca, rege, de trebue sa piei!

Urmâda-lu, Josabeto.
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(Cătra, us. Levihu.)
Tu, dă-mi armele-aceste.
(Cătra Chow.)

pre Domnulu, căci întru noi elu este.

Voi, laudaţi

|
|

SCENA VI.
SALOMITA,

CHORULU.

A

„Chorulu cânta

Plecaţi, plecaţi, voi fiii lui Aaron, plecaţi!
O causa mai pura
Stramoşii nu avura.

PD

Plecaţi, plecaţi, voi fiii lui Aaron, plecaţi!
„Voi pentru rege
Şi pentru lege
Şi pentru Domnalu, voi vă luptaţi!
O voce singura

Cumu fulgeri tu, Domne, în a ta urgia?

Au nu esci tu dora acelu Dumnedeu
Nempacatu şi ret

Carele-şi resbuna în a sa mânia ? Ă
,
pi NUI
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ATRALIA

O alta voce

Cumu arăţi tu, Dâmne, marea-ţi bunatate?
In hordrea, care asta-di ne aflămu,
Nu asculţi tu 6re cum te implorămu?

Au nu esci tu Domnulu făra reutate?

=

Chorulu

Cumu, arăţi tu, Dâmne, marea-ţi bunatate?
O voce singura,

Reii asta-di, Doinne, armele radica
Numai contra ta.
Ei gicu făra frica, :
Dumnedeu nu trebui a se mai serba;
De-a sa subjugare
Să ne scutarămu;

Ale lui altare
- Să le sfaramămu,
Sânţii lui să cada,
Sub a nâstra spada;
Să nu mai remâna nici o suvenire
Nici de alu seu nume, nici de-a sa marire;
Să nu mai domnssca elu preste pamântu;
Christulu seu ! să aiba parte în mormântu !
1 Prin vorba Christu se înţelege Unsulu Domnului.
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Chorulu
Cumu fulgeri tu, Dânne, în a ta urgia?
Au nu esci tu d6ra acelu Dumnedeu
Nempacatu si reu

Carele-şi resbuna în a sa mânia?

PD
e PD

Rar

mara

ERNST

Trista, remasiţa, din ai nostri regi!
Plâre de-o tulpina atâtu de frumosa,
Vai! iar te omora muma nemildsa
Care se resfacă în fura de legi!
Seciu ei a ne spune, rege multu iubitu,
De-a vegheatu vr'unu ângeru pre l6ganulu îeu,
Atunci cându pe capu-ți atârnau cuţitu

RA

POD

O voce singura

“ Gata a ucide chiaru pe Dumnedeu?

Sau a, voitu Domnula a re nsufteţi
Chiaru a ta tenuşa spre a ne domni?
O alta voce

Elu e culpabilu, Domne, de crima "ufricoşata,
Ce moşulu seu comisse negându numele teu ?
Nu pste elu să spere ertare nici o data,
O mare Dumnedeu?
Chorulu

O Dâmne ! unde este antica-ţi bunatate?

Nu esei tu acela ce iârta la pecate?
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ATHALIA

Una, din fetele chorului, făra a cânta.

Orore! vai! s'aude!
S'apropie... sosescu,..

Ai Tyrului selbatici, cu cetele lor erude,
Macelulu pregatescu.
De-assemine terâre
Curându să ne ascundemu, şi iute să fugimu !
T'altare, soridre,
Să ne adapostimu!

a

SALOMITA
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Iubite soridre, Nu audiţi voi 6re
Trompetele sunându
Totu loculu spaimântându?

Finele actului alu patrulea,
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1

ZACHARIA, SALOMITA, CHORULU.
|

SALOMITA

Tubite Zachario, ce nou o saudimu ?
ZACHARIA

-

Rugaţi-vă la Domnulu cu inima ferbinte :

ţ

O ora, înfricoşata ne este înainte;
- Se *ncepe lupta, soro, şi ordinulu s'a datu.

|

SALOMITA
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|

„Joas ce face însă ?
ZACH

ARI A

Joas s'a "nedronatu :
Pontificele-asupra-i versă sânta, unsre.
vedeai figura la toţi veselitâre
! iu
O cer
!
Privindu pe acestu rege ca din mormântu eşitu
La, elu se vede, soro, o marea de cuţitu :

]
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ATHALIA

Era acolo ânca şi buna lui nutrice,
Care, şedându ascunsa pe linga templu-aice,
Pagia acestu depositu, de care nu stia,
De câtu Dumnedeu numai şi buna maica mea.
Plangeau leviţii nostri cu plânsu de bucuria

i
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Şi reversau în plânsetu strigări de veselia.
Tar elu, între aceste, bunu, veselu, dulce, blându,
La unulu catându candidu, la altulu mâna dându,
Jura ea sa-i asculte cu inima curata,

Numindu pe unii frate, chemându pe alţii tata.
SALOMITA

Acestu secretu e ore şi-afara respanditu ?

Şi vra s'aduca i6te în sânge şi ruine.

ÎL

Secretulu este ânca în templu marginitu.
A fiilor lui Levi oştire, împarţita,
Intr'o tacere-adânea, la porţi e rânduita.
Toţi trebui de odata să merga într'unu passu,
Să strige : să traiasca! susu regele Joas !
Parintele men disse ca regele să fia
Paditu de Azarias, să nu dea 'n batalia.
Daru Atalia, cruda, cu ochii plini de focu,
De întarirea n6stra în templu-şi bate jocu;
Ea porțile-de arama va sparge cu machine,

a
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Câţi va, de-ai nostrii, soro, cu cale au aflatu
Ca într'unu locu ce este pe sub pamântu sapatu
Să se ascunda arca, cu legea preci6sa..
Ce feliu! tatalu meu disse, o; frica ruşinosa.!
Dar area, care tuinuri superbe-a ohoritu, Ea, care Jordanulu în cursu-i Pa opritu,
Ea, care dumnedeii pagâniloru rapune,
Să fuga de-o muere ce 'n-calea gi se pune!
Maicuţa mea sarmana, privindu când la, altaru,
Când la sublimulu rege, cu sefleiu 'n amaru,

For a vorbi nimica, sdrobita, de durere
Ar smulge lacrimarea la ori şi ce vedere.
„Iar regele în braţe o-apucă cându şi cându...
Iubite soridre, veniţi încoa curându;
Şi daca trebui asta-di să pâra-alu nostru rege,
Şi s6rta, n6stra trebue de dânsul să se lege.
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SALOMITA

De ce alârga ast-feliu leviţii ameţiţi ?
Voru ei ale loru arme să le ascunda 6re?
Ameninţatu e templulu?
ZAHARIA

Taceţi, dragi soridre;
Căci eată Abner vine.

PR

Ce insolentu totu bate la porta ? augiţi?

ATHALIA

SCUNA ÎI
ABNER, JOAD, JOSABETA, ZACHARIA,
SALOMITA. ISMARL, DOL LEVITI, CHDRULU.
IO0AD

Să, credu în ochii inei?
"pu, Abner? pe cetcale putura paşii tei
Să teâcă printre ostea, ce ne assedi6da ? Sciam că Athalia, ce tâte le cuteda,
Ca, să-şi assigurede proiectulu seu spureatu,
'Te-axvea, în închisâre, în lanţuri ferecatu.
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ABNER

„Aşa este, siniore ; de mine ea se teme:
“ Dar nu cu facu turbarea ce "n inima €i geme.
Inchissu din alu ei ordinu în închis6re grea,
Credâmu că, daca templulu în mâna-i va cadea,
Vrându setea sa de sânge să şi-o îndestulede,
Credâmu, dicu, că de viaţa o să mă uşurede,
Să nu mai ajungu dioa în care regii inei

Dr
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Sar stinge prin crudimea acestoru crudi mişti.
JOAD

Prin ce minune-aflat'a ertare de la dânsa?
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Ea me chiemă şi-mi disse cu aerulu restitu;
«Soldatii mei totu templulu acum Tau ocolitu;
«În prafu si în cenuşa potu dice să-lu prefaca,
«ŞI Dumnedeulu vostru nu are ce să-mi facă.
«Dar daca ai sei preoţi voru: templulu a-lu scapa,
«Cu doue lucruri numai îlu potu rescumpera.
«Să mi s'aduca 'ndata Eliacinu celu june
<Şi-averile lui David ce dupe camu se spune
«doad le ţine-ascunse chiar sub sigilulu seu
«Spre a-i servi la planuri de cari mă temu eu.
«Mergi, spunele că ast-feliu îi voiu lassa, în pace.»
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JOAN

ȘI ce credi, scumpe Abner, că se cuvine-a face?
ABNER

A
AA
AAA
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Dor numai Domnulu scie ce se petrece intr 'ânsa.

“'otu aurulu lui David, de este-adeveratu

Că asi-feliu de tesauru ţi s'a încredinţatu,
ŞI ori-ce scula, rara ţi s'a mai datu vre-odaia,
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Şi ai de la; acâsta regina blastemata,
Dă totu ce ca-ţi vacere. Sau vrei să vedi venindu
Pagânii pînă "n templu, altariulu sântu sdrobindu;
Rapindu chiar areanâstea în crunta loru turbare
Versându chiar alu ten sange pe sântele altare!
e

ţ
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Ou-atâta grije însă de ce vă chinuiţi?
De va peri elu, 6re voi n'areţi să periţi ?
Vă cere dre Domnulu ceva cu neputința ?
Spre a "mplini a unui tiranu cruda voinţa,
Moise, de-a sa muma

pe Nilu abandonatu,

TIT
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Vai! Dumnedeu me scie; macar de aşiu putea
Crudimea Athaliei s'o "'ntore' asupra mea,
Ca sângele lui Abner s'aline-a sa turbare,
Şi-acestu copilu să scape de-aşa pericolu mare !

TE

ABNER

PPE

Putemu noi însă, Abner, cu cugetu liniscitu
Ca, să predim la mârțe pe-acestu nefericitu
Copilu ce însuşi Domnulu mi-a 'ncredinţatu mie ?
Să ne plătimu cu dânsulu, ar fi o mişelie.
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Pusesse din pruncia peirei condamnatu :
Dar Dumnedeu viaţa voindu să i-o padâsea,
Făcu ca chiar tyranulu în casa sa să-lu crâsea.

De unde scimu noi 6re calu teu Eliacinu,
Predastinatu să aiba, asemenea destinu,
N'a "'nduioşatu siinţirea acestei mueri crude

Care-a trimissu la mârte atâţia regi şi rude ?
Şi tu şi Josabeta, puturaţi observa
Că, ea La, lui vedere mişeata s'areta;
Eu amu vedutu la dânsa, urgia în scadere.
SPD

ar
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(Cotra Josabeta.)

Dar tu, dâmna, acuma de ce stai în tacere?
Pent”'unu copilu ce-ţi este strainu, poţi suferi
Ca Joad să lasse a se macelari
Copilulu teu, pe tine, şi foculu să consume
Alariulu ce-adoreda alu Dumnului sântu nume?
Ce-aţi face mai multu re când elu s'ar trage chiaru
Din vechii regii nostri periţi în modu barbaru ?
JOSABETA, (incetu, câtra Joad.)

Vedi câtă duioşia de regii sei elu are :
De ce nu-i spui tu tâte?
JOAD

Nu este timpu, răbdare.
e

E scumpu timpulu, siniore; mai scumpu de câtu gânPre câtu spre a-mi respunde tu ânca te "ndoesci, [desei
Mathan lâng” Athalia mereu semnalulu.
cere
Spre a grabi măcelulu, unica lui placere.
Primesci tu a mea ruga, sau nu sunt ascultatu?
In numele acestui sântu locu şi 'nfricoșatu,
In care maiestatea lui Dumnedeu domnesce,
Ori câtu de dura lege în sufletu ne lovesce,
Să cugetămu de-acâsta lovire-a ne feri,
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Să-mi daţi celu pucinu timpulu ca să mă potu gândi;
Eu chiar din asta npte voiu pune truda multa
Ca, să asiguru templulu de ori şi ce insulta.
Dar vădu că eu cu vorbe și lacrimi nu vă 'mpacu;
Convicţiunea v6stra eu nu potu să o facu;

Virtutea
Ei bine!
La porţi
Acolo

vâstra este în voi prea întarita, :
daţimi dară o arma oțelita;
:
unde duşmanulu m'aştâpta spumegându,
să
aparare să mergu să moriu luptându.
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Parerea ta e buna; eu mă unescu cu tine:
Să "nlaturămu, da, Abner, pericolulu ce vine.
E dreptu că ala lui David tesauru nestimatu
Fidelităţii mele de elu s'a, 'neredințatu;
A Jidoviloru trista speranța era 'ntr'6nsulu;
De-aceea avemu ochii neadormiți pe dânsulu:
Dar daca Athalia voesce a-lu avea,

Eu voiu îudestula-o; Să vina ca să-lu iea.
Cu capii 6stei sale aici pote să via;
Dar de-ale nostre-altare înlăturați să fia

Străinii ce au sete de prada şi omoru :
Cruţatu să fia templulu de furiele loru.
Căci de copii și preoţi, nu eredu să-i fia tâma.
De suita ei să-ți fia aminte mai cu sema.
Şi câtu despre copilulu ce face spaima, sa,
ANR
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CINCILEA

[lu î6u de-acum, siniore, sub apararea mea.
Acum alergu, căci trebui la densa a mă duce
SCENA NI
" JOAD, JOSABETA,

ZAOHARIA,

SALOMITA,
PTD

ISMAEIL, DOL LEVITI, CHORULU
JOAN

,

Tu, Ismael, asculta.
(Îi vorbesce încetu.)
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Venit'a ora, Dâmne! victima ţi s'aduce!

JOSABETA

|

O Dunnedeulu met,
Arunca iareși velulu ce-ai pussu pe capulu seu
Atunci cându, ascundândulu de-a vesbunării crima,

DDD

Tae

aa

ABNER

e

Dreptate Athalia a-lu cere şi-alu avea,
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Vei judeca de are, în casurile-aceste,
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Sem

Eu sciu prea bine, Abner, lealitatea ta,
In faca, cu ea dara voiu spune cine este :
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Ai datu în a mea erije să scapu asta victima!
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Al&rga, Ismaele, fii bravu şi cumpetatu;
Urmâda, întru tote precumu ţi-am ordonatu :
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Tu, domnă, fă să; vina şi buna lui nutrice;

(Câtra amu leit.)

In data, ce regina, cu t6ta suita sa,
Va trece peste porta şi 'n templu va, intra,
Tu, îvr a perde timpulu, fă să resune "data
Trompeta de bataia, ca spaima să resbaita,
In tabara pagâna, apoi vei repeţi
Poporului să vina pe rege-a mântui.

E OD
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lar plânsetele tale să incetede-aice.

a

cu sâma, cata ca la a sa intrare
câtu se pote o linisce mai mare.
Joas acuma, copii, unu îronu gatiti;
înaintede urmatu totu de leviţi.
N A

Şi mai
Să fia
Pentru
Elu să

Şi fă ca să se scia, că prin minune mare
Joas este în viaţa aici lânga altare.

Elu vine.

|
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IV

JOAS, JOAD, JOSABETA, ZACHARIA, SALOMITA,
AZĂRIAS, TRUPE DE PREOTI SI DE LEVITI,
CHORULU

Leviti, preoţi de Domnulu consacraţi;
Stati împrejuru, aice, dar for să v aretaţi;

Rana

JOAD

SO

Urmându comandei mele şi fora a vă teme
Să aşteptaţi în pace ca vocea-mi să vă cheme.
(Se ascundu toţi.)

O rege, sper că astă-di ajungu dorinţa mea,
Duşmanii la, genuchi-ţi tu astă-di vei vedea,
Tyrana ce 'n prancia voia să te omâre
Aice vine iarăși asupra-ţi cu furdre.
Dar nu te teme; afla că împrejurulu teu
Alu resbunarei ânger cu noi este mereu.
Tea loculu ten pe tronu-ţi... Dar Athalia vine,
Să ragu deocam-data acestu vălu preste tine.
(Zrage o cortina.)

Iţi piere faca, dmna,!
JOSABETA

Nu vedi, nu vedi, siniore, escorta asta mare...
JOAD

Văd că se reînchide a templului intrare.
Suntemu în siguranța.

PRR
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Pe

Dar potu eu să privescu

Pre assassini în templu şi să nu me palescu ?
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ATHALIA

ABNER.
i

RAR

SUITA ATBALIEI

cobra Joad.

PNI PAINE

ARHALIA,

RARA

(Joas ascunusu în dosulu cortinei.)
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A, tu, sedueatoriu,
De intrigi, de comploturi eterne urditoriu !
Tu, care tota lumea o turburi din placere,
Tu, inemicu de morte a ori şi ce putere!
'Tu, care totu în Domnulu mereu te-ai sprijinitu,

Mai poţi să dici acuma că n'ai fostu amagitu ?
Elu mi te-a datu în mâna şi templulu şi pe tine;
Pe chiar altariulu vostru acuma se cuvine
Să te... dar nu; cu preţulu ce-mi daţi m€ mulţumescu.
Promissiunea vstra eu vin ca să priimescu :
Tesaurulu, copilulu, să mi s'aduca 'ndata....
Curându : unde suntu?
JOAD

Dâmna, vei fi îndâstulata;
Voiu face ca de-o-dată să-i vedi pe amândoi.
- (Cortina, se vidica. Se vede Joas pe tronului seu; nu
tricea sa în genuchi
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mâna, în picidrela stânga sa; şi aprope de dânsul

DD
SR PND

Zacharia și Salomita în genuchi pe

trepiele

tronaiui ;

mai mulţi leviţi, cu spada în mâna, stat înşirați pe de
laturi.)

Arata-te, copile, demnu sânge de eroi!
Cunosci acum, regino, pe-alu lui David herede

Şi marea, junghiaturei ce "m costa lui se vede?
Acesta-i alu ten rege, copilu din fiiulu teu,
Joas, carele vine cu dreptu la tronulu seu.
ABNER

O ceriu !
z

ATHALIA,

cofra Joad.

Perfide !
JOAD

Fata Hebreica, care 'n fine
II alaptâ ?n pruncia, sciuta chiar de tine.
Elu prin Josabeta, de-alu ten pumnarin scapă,
Şi dumnegeu în tempiu viața-i conservă.
|
Tesaurulu lui David, acesta, domna, este!
APEALIA

Şi cxedi să scapi eopilulu cu mişelii de-aceste?
Ostasii mei! de-acâsta fantasma me scapați !
SR DT
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JOAD

Ostasi ai legei sacre! pre rege aperaţi !
(Pundulu teaty lazi se deschide. Se vede interiorulu
templului şi leviţi ar maţă întră de tote părţile pe scena,.)
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ATHALIA

Ce vădu eu? o tradare! regina blastemata!
De arme și de dușmani mă aflu 'nconjurata,!

P

PP

JOoAp

In vanu cauţi cu ochii; nu poţi de-aici scapa;
A Domnului putere a vrutu a te "ncurea;

ATHEALIA

NL

Dar Domnulu...
ATHALIA

Acum lassa pre Domnulu teu şi vina
Resbuna-mă, ingrate.
ABNER,

aruncându-se la picidrele lui Joas.

Pre Domnulu meu, regina...
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ABNER
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Ce feliu! în ai mei 6meni curagiu n'a mai remassu!

Şi tu, infame Abner, în cursa, m'ai atrassu!

ORAR e

DD

Elu ne te-a datu în mâna; şi trebui să-ți dai s6ma
De sângele ce "n ţâra versaşi fora de tâma.
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ATHALIA:

e

PINOT

Dr

Joas! regele vostru? Mişei, nu cugetaţi
Că stea, mea, afara vă ţine "ncongiuraţi?
Ostaşii mei acuma îmi căuta de urme...
Ei vinu... sosescu... vai vo&, resculatore turme!
SCENA

VI

ISMAEI, JOAS, JOAD, ATHALIA,
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ISMAEL,

cotra Joad

Siniore, templulu este de duşmani curațitu;
Hebreii suntu ai noştri : străinii au fugitu.
Precum vântulu în acru pre famu "iu risipesce,

A lui Dumnedeu voce pasânii îi gonesce.
La advone Leviţii, poporulu adunându,
Pre alu lui Ochozias fiiu rege proclamânda,
Narându cum de sub paloşu scapă elu prin minune

Şi de-a lui Achab fiica acuma elu dispune.

ara

i

'Trompeta n6str'atunce de-odat' a resunatu :
Iar în dușmani terdrea aşa, s'a veversatu

Ca şi Madianiţii sumeţi cari fugira
Cand pe Gedeon singuru în faga întâlnira.
Svărlindu arme şi scuturi, ântai au disparutu
De-a rândulu T'yrianii, cu modu de necredutu.
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ŞI TOTI ACTORII DIN SCENA PRECEDENTA.
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Câţi va nemernici Jidovi voira să-i imite;
Vădându însă că Domnulu unu rege le trămite,
Cu strigate îndata, în pantea lui Sau datu.
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In fine, totu de-unu spiritu poporulu inspiratu,
Mueri, bătrâni, copiii, acumu se mbragişeda,

m pr PP
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Pre Dumnegeu şi rege toţi Dine-cuvinteda, :
Toţi cânta pe-alu lui Davidu fiiu dintre morii eşitu,
Jar alu lui Baal idolu cetatea l'a sdrobitu;

m

Mathan, ucissu în templu, în sângele lui jace,.

.
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O nendurate Domne, tu tâte le-ai condussu!
Tu ai facutu ca mintea-mi să fia-așa 'ncureata,
In câtu să eredu că lesne puteamu fi resbunata;
Cand milan alu meu sufletu penta"un copilu simţindu,
Cand sete de tesauri în inima nutrindu,

E

David, David triumfa; Achab este distrussu;

A

O Dumnedeu teribilu! învins'ai!... acum, pace!
Aşa, vădu, Joas este! nu potu a mă "nşela;
Cunoscu loculu în care pussessemu a-lu junghia;
Eu vădu pe Ochozias în portu şi în mişcare;
Vădu sângele acela, ce face-a mea turbare,

€

ATHALIA

N'amu datu la focu şi prada cum trebuea a face.
Domnâsca, dar, o Dânne, regele teu în pace:

Şi, ca să se 'nsemnege acum domnia sa,

3

Să faca alu seu paloşu în sânu'mi a-lu baga, !
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(Athalia ese, leviții 0 urmega.)
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Ce gicn eu de urase! cu sper, şi-a crede-mi vine,
Că. obositu de legea-ţi, rebelu la jugulu ten, Fidelu sângelui eare în vine i-amu pusu eu;
Asemenatu cu moșulu şi cu alu seu parinte,
Acestu fiiu alu lui David, elu va-apuca "nainte
- A-ţi profana altarulu şi ehiaru a resbuna,
Pe-Achab, pe-Athalia, şi pe. strămoşa sa,
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Dar eata, ce urare murindu faen peniru tine :
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RD

Să, fia se6s' afara din templu:de îndata;
Sânţenia nu trebui să fia profanata.
Duceţive voi, preoţi, căci voi sunteţi chemaţi
Alu morţiloru regi sânge cu-alu ei să resbunaţi.
Şi daca vr'unu nemernicu aru vrea a o proteze,
Cutedatosea cârta cuțitulu s'o deslege.
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SCENA VII
JOAS, JOAD, JOSABETA, ABNER,
ŞI "POŢI ACTORII DIN SCENA PRECEDENTA.
JO A S, coboritu, depre trona.

O Domne, care asta-di vedi câtu suntu de ntristatu,
Abate de la mine blastemulu ce mi-a datu ;
ară
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Chiamaţi aici poporulu spre a putea vedea,
Pie regele, şi'n mâna, credinţa, să-i redea!
Să mergemu toţi să facem, cu rugele în gura,
Intre Jacob şi Domnulu o noua legatura;
Ori ce errori funeste” din noi să lepadămu,

ŞI "n noue juraaminte de elu să ne legămu
Tu, Abner, reiaţi loculu pe lânga alu teu rege.
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I O A D, cotra Leviţi

SCENA VIII

UNU LEVITU, JOAS, JOAD,
ŞI TOŢI

ACTORI!

DIN

SCENA

PRECEDENTA.

30 AD, cotra Levitu,

Lmatu-și-au pedpsa muierea, for” de lege ?
LEVIDULU

Crudimele ei tâte cu viața, le-a spalatu.
Jerusalimulu, asta-di de jugulu ei scapatu,
Cu bucuria mare o vede împlantata,
In sângele ei negru.

e

JOAD
Teribila resplata

eee ere
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Şi nu suferi, Dâmne, ca să se împlinâsca,!
Cându te-ar uita pe tine, Joas să nu traâsea,.
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A erimeloru ei trebui, o rege, a te'nvaţa
Ca nici o data'm viaţa tu să nu poţi uita
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Că regii au în ceriuri unu jude prea cu minte
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Tiranulu o pedâpsa, şi-orfanulu unu parinte.

e

-

