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Leonora de Guzman. 

“Fernand. 

Alfons XI, regele Castiliei. | 

Baltazar, abatele monastirei St. Iacob de Com- 
postcel. 

Don Gaspar, oficer ală Regelui. 

“Îneze, damă de onoare a Iconorei. 

Un Sinior. 
ş 

» Biniori şi dame de curte, o Cameristă, Pagi, Guardi 
Călugări d'ai monastirei St. Iacob, Pelerini. 

Scena. se petrece în regatul Castiliei, pe la a- 
nul 1310. i



ACTULUI. 
Teatrul reprisenţă marginea unei galoril laterale, 

dia pregiurul monastirel St. Iacobi de hompostel. 
La dreapta se vede, printre coloanele galeriei, arborii 
şi mormintele monastirei. La stinga se vede intrarea 

"în capelă unde se păstreazii religuele (moascele) Sân- 
tului Iacob. 

SCENA 1. 

Călugării străbati galeria şi vin la capelă, Fer- 
nand în costum de novice, si Baltazar, abatele 

vin îa urmă. 

Cori de călugări, 

O monasţire sacră! Rugăciunea noastră înalţtiese, 
„Spre ceri, din sanctuarulă tei! pelerin fidel ! 
împins de zelul tă, vin si te roagă în astă 
capelă. Aidem să ne rugăm, fraţilor ! clopotul ne 
chiamă. (Călugării intră în capelă ; Baltazar în ur-- 
mează, dar vezena că Fernand stă nemişcat şi 
absorbit în ginduri, se apropiă de eli). 

SCENA II. 
DALTAZAR, FERNAND, 

Baltazar. Nu mergi să te rogi cu ei? :
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Fernand. Nu potă. 

Baltazar. Putea.voiii afla causa tristeţii “tale ? .. 

Ce feliă ! nici chiară Dumnezeti nu te mai împacă,!... 

Fernandii. Spuse-şi adevărul, tată părinte! toc- 

mai când voit să m& consacru rugăciunii, să m& 

închini Zeului pentru toti de-una, arunci fâră voe-mi 

o privire spre pământ, o privire de durere, de. a- 

mor şi de dorință. 

Baltazar. Vorbeşte, sfirsasce... 

Fernandi. M& rugam în altarul protegiatii de: 

- sântulă Iacob şi împresuratii de o mulţime ne-: 
mărginită de pelerini... invocam îngerii radiosi, 
când de odată, unul din ei, vine şi se presentă o- 

chilor.mei.. | 

- 1. 
E Aa 7 

„Un ansel, o femee necunoscută, se ruga lingă 

mine în genuchi. Când o văzul, simţii în mine fiori 

“de plăcere şi de spaimă. Ah! ce frumoasă era,. 

tată ! De atunci mă rog necontenit lui Dumne- 

zeu ca să mă susţie în contra inimei mele... dar 

_ochii mei nu 'mai vădă altii de cât pe densa. 
N 

II. 

Din momentul în care i-am împărtăşit apa. 

cea sântă si mâna mea a atins mâna ei, de a- 

tunci inima mea s'a schimhatii, şi. visează altă. . 
soartă.  Sperjurii jurămintelor mele, în. dara in-—
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vocii ajutorul ceresc, în darn -m&- rog lui Dum- 
nezeii, căci în inima mea în loc de Dumnezei, 
0 găsescii tot pe ea. 

Bajtazarii, 

DUO. 

Tu, fiul mei! unica-mi speranță, onoarea şi Spri- - 
jinul credinţel... tu: care în curând cătai să AI suc- 
cesorul mei! | 

Fernand (plecîndu-și capul). 
O iubesc, tată... o 

- Baltazar (cu duere). | | 
O iubesci!... tu! dar nu scii că înaintea mitrel - 

:se pleacă chiar sceptrulii regilori ? nu scil tu că 
mâna mea unesce sai desparte, că Spania tremură 
la vocea mea ? 

Fernand. '0 iubesciă, tată ! 
Baltazar. Și crezi tu în fericirea, ce promite" a- 

morul terestru ? spune-mi ; scii tu cine este astă 
femee care învinge virtutea ta ? femeea asta căriea 
tu dai sufletul te ?..,, respunde ; cunosci tu nu- 
mele ei, rangul ei?... 

Fernand (cu pasiune). Nu Sciti, dar o iubescii, 
Baltazar (ridicând mâinile spre certi). Oh! eşti 

merdută 1- Se 
Baltazar. Fugi, nebun îndrăzneţ ! fugi de parte 

de noi : şi, umnezeul cel aspru să te erte, 
Fernandi; Idol scump al inimei mele! o tul
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pentru care suferi; tu, unica-mi fericire pe pământ, 

veghiază asupră-mi şi povăţuesce-mi paşii. 

Baltazar, (opresce pe Fernand. care vrea să 

iasă, si îl zice cu emoţiune): trădarea şi perfidia, 

o fiuli mei, vor minji zilele tale. Tu nu cunosci 

stincele vieţei şi pericolul la care te espuni. Poate 
că, sfărâmatii de furtună, tu vel voi în darn, săr- - 
mane naufragiată, ca să revii la ț&rmul ce te-a 

protegiat. 
Fernand (căzând în genunchi). Bine-cuvintează- 

mă, tată! eu plecă, | 

Baltazar. Pleacă, nebun îndrăsneţ ! dute... 
„dar în curindi tu vei reveni la noi. Fie ca 

dreptatea şi mânia Domnului să nu te ajungă nici 

odată. - - 

Ferndnd. Idol scump ali inimei mele! tu ce- 

vezi suferințele mele, fii unica-mi fericire pe pă- 

mânt! Ei plec, mă duci... luminează-mi paşii.. 

(Eli ese întinzândă mâinile spre Baltazar care: 

întoarce capul ştergendu- -si o lacrimă, şi intră în, 

capelă). 

SCENA III. 

Teatrul represintă o posiţiune delicioasă pe tirmul 
insulei Leon. O mulţime de june fete suntii adunate | 
pe tirmul mărei şi culegi flori în coşuloțe; nisce 
slavi atirnă de ramurile arborilor stofe strălucite, 'ca 
să făcă umbră; alte june fete formează danţări la 

cântarea celor-l-alte.
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ÎNEZE, JUNE FETE SPANIOLE 

Coru. Baze d'aurite! zefir r ăcoritor împodo- 
biţi cu font astă locuinţă frumoasă; ast țSrmui de 
licios care respiră pacea, plăcerea şi amorul 

Ineze. Noi ce suntem protegeate de iubirea ei, 
cată să scimu a resplăti binefacerile frumoasei noa- 
stre patroane, printr'o grijă. plină de discrețiune. 
Tăcere! tăcere! marea s frumoasă, şi: aerul plă- 
cut. Barca se zăresce ; o vedeţi, o vedeţi cum vine? 

(Junele” fete se apropie de t&rm şi priveseii în 
depărtare). “ - 

Corut. Dulce zefir! condu barca lui la ţărmul 
dorit unde. "1 cheamă amorul! fi sprintenă și 
credincioasă, o barcă prea iubită ! Şi culege în ire- 
cerea ta profumulă iasomiel și portocalilor cu care 
să îmbălsămeze pâptul amantei sale ! 

SCENA 1V. 

ACEEAȘI, FERXANDY, (într*o barcă, încongiurat 
de june fete,- “si purtâna pe othi uvi văl). 

Fernand. (june. fete caro "i ajută să se dea jos 
din barcă).. Gentilă mesageră, si nimfă prea dis. 
cretă ! tu, ce pe fie-care zi. protegi în aste locuri 
sosirea mea, ! pentru ce-mi acoperi ochii ? 

(Junele fete întorc faţa, şi dati sii ințeleagii că 
nu pot să respunză). 

Aceeaşi. tăcere tot-d'auna! ( apropriindu se -de 
Ineze). Şi pentru te, te rog, patroana ta care e
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aşa de frumoasă, voesce a-mi ascunde rangul si 

numele ei? cine e ea? . 

Ineze, (surizendi). Cu neputinţă a-ţi spune. 

Fernand. Nu voii putea să aflu, oare? Ce? 

asta e un secret teribil ? a 

Ineze. Este secretul Seniorel; dar iată-o că vine ; 

ea singură, "ți va spune. 

(Leonora intră şi face semn Junelor. fete să se 

depărteze. 

SCENA YV. 

FERNAND LEONORA. 

"DUO. 

Leonora. Dumnezeii te trimite, idolul. vieţei melet 

vino !'ah! să te văd! presenţa ta mă înveselesce 
şi-mi umple inima de fericire. 

Fernand. Pentru tine am rupt lanțurile ce mă . 

ţineau legat de altar. 
* Leonora. Şi ae atunci puterea-mi protectoare ve- 

shiază asupra soartei tale ; ea te conduse în se- 

cret pu ast ţ&rm delicios... 

Fernand. Pentru fericirea mea. 

Leonora. Pentru perderea ta. 

Fernand. Te roz fă-mă să cunosc pericolul ce 

poate să ne amenințe. Daca odată sunt posesor 

peste inima, ta, de ce pot să m& mai tem pe ăst 

pămenti ?
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Leonora. A! de ce nu suntii stăpină pe soarta mea ! 
Fernand. Dar cine ești tu ? 

„Leonora. Nu mă mai întreba. 

Fernand. Mă supun... dar o vorbă, o singură 
vorbă, te rog!... dacă amorul tăi corespunde a. 
morulul mei, împărtăşesce-mi soarta, şi îndură-te . 
a priimi mâna sărmanului Fernand. 

Leonora. Aşi voi-0... dar nu pot! 
Fernand. Ce aud? o! soartă fatală! o! soartă 

amară 7 | 

Leonora (aparte). Dumnezeu... Dumnezeii își răs- 
bună, şi-mi sdrobesce inima. (Lui Fernand „ară- 
tându-l un pergament). Gândindu-mă la tine mai 
multi de cătă la mine, voiamă de multi să-ţi dau - 
astă, scrisoare... dar nu cutezam,,, 

Fernand. Pentru ce? 
Leonora. N'al zis tu că pentru inima, ta, onoa- 

rea, este ma! mult de câtii ori-ce? : 
Fernand, Amă zis. | , 
Leonora. Voiam prin asta să-ți asigur viito- 

Tu]... dar el ”ţi comandă... 

Fernand. E! c9? - 

Leonora. Ca să fugi de mine ? 

Fernand. Nici o dată, 

Leonora. Cată să mă uiţi și săplecl. 
Fernandii. „Eă să te uit! să nu te mai v&aă! 

ea! scumpa mea ! amorul pentru mine este chiar 

.
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viața ; a trăi fără tine este a nu mal trăi, căci tu 
şti toată fericirea mea. Mal bine prefer moartea, de 
câtă .să m8 desparţă de tine.: Blestemat pe ăst 
pământ, unde vai! aşii mai putea ca să fii fe- 
ricit ? « o | 

Leonora, „Adio! pleacă! uită ăst vis si or- 
ce dorinţi deşarte; amorulii ce ne unesce, ne ar 

“perde pe amenduoi. Sufletul met sfişiatu de atâ- 
tea dureri, nesocotesce ori ce plingeri şi lacrimi. 
Adio pe ăst pămint! şi daca rugăciunea mea va 
străbate până la cer, tu vei fi fericitii.« 

SCENA VI, 

ACEEAŞI, ISEZE. 

Ineze (aleargă tremurânâ). Ah! doamnă, doamnă!.. 

Leonora. Ce este? 

Ineze, Regele. 

Leonora. O! cer. 

Fernand isurprins). Regele ! 

„Leonora (aparte). „Am tresărit de spaimă! (Ine- 
zei) viu îndată, (lui Fernand, dându-i pergămen= 
tul ce-i arătase). Tine, citesce şi nu te opune. 
Adio! pleacă; uită ăst vis şi nu mai spera ; a- 
morul ce ne unesce ne-ar perds ps amânduoi, Su- 

» 

- Hetul “met Sfişiati de atâtea dureri nu se mişcă 
de plingeri și lacrimi. Adio pe ăst pământ! și 
daca rugăciunea mea va străbate până, la cer, tu 
"vel îi fericit,“
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Fernand. Ei si te uiti! să nu te mai v&dă! 
ah! scumpa mea! amorul pentru mine e chiar”: 

viaţa ; a trăi fară tine este a nu mai trăi! căci 
tu eşti toată fericirea mea. Mai bine prefer moar- 
tea, de câtu să mă desparţii de tine. Blestemat pe - 
ăst pământ, unde, vai! aşi mal putea casă fii 

fericit ? , 

(Leonora lasă lui Fernand un ultim adio, pe 

urmă ese repede., 

SCENA VII. 

FERNANDU, ÎNEZE. 

Fernand ţoprind pe Ineze: care voesce să ur- 

meze pe Leonora). Cine e acela care o caută ?,, 

Ineze. Oh! tăcere! este chiar regele! - 
Fernand, Sciă tot: rangul- ei, nascerea ei o 

apropie de tron, şi ei! ei, nefericitul, obscur 

şi fără nume... 

Ineze. Prudenţă! (îi face semn să tacă, şi a- 
poi se retrage), - 

“SCENA VIII. 

FERNAND (singur): Ei nu meritam amorul şi 
inima ei. (Privesce . pergamentul ce i a dat Leo- 

nora, și scoate un țipăt de b:curie). O cer! aşa, 

«dar ea vrea ca să o iati de soţie!.. Da... ao 
„cest titlu, acest rang și această onoare!.. lui



- — 4 — 

Fernand! unui căpitani ! şi “chiar ea o voesce! 
o ce fericire!... ! | ! 

„Da, vocea ta mă inspiră, şi subjugat de tine 
mă simţ fericit: m& abandon ție, unica-mi spe- 
ranță ; si inima-mi se îmbată de glorie şi amor, 
Aşa dar, adio, țărm dulce, și martor al ferici- 
rel mele ! în curînd voit veni învingători, mă voit 
adăposti sub umbra ta. Da, vocea ta mă inspiră, 
ți Subjugat de tine, m& simţ fericit; m& aban- 
don ţie, unica-mi speranţă, şi inima: -mi se îmbată 
de glorie şi amor,“ 

  

ACTUL II, 
Teatru represintă o galerie deschisă prin care se ză- 

reşte grădinile şi palaturile lui Aloazar. 

SCENA 1. . 
REGELE, DON GASPAR? 

Regele. Grădină a lu Alcazar! delicii al regi- 
lor Mauri! ce multi 'mi placii bătrânii tăi sicomori 
cari mă faci să mă cufund în vise amoroase de 
care se îmbată inima mea, 

Don Gaspar. Palatul învinsului e al înving&toru- 
lui. Prin tine, Kristu triumfă, Ismael fuge şi tre- 
mură, . 
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Regele. Da, regii Marocului şi ai Grenadel ai vă- 

zut aproape de Tarifa căzând semiluna.) 
Don Gaspar. Gloria e pentru tine, Sire! 

Regele. Da, mulţumită braţului puternic al lui 

Fernand, acel ero pe care o zi numal ni-l facu cu- 

noscut; eli împreună oştirea şi mântui pe regele” 
său... "1 ascept la Sevila; şi voosc, în faţa tuturor, 
să-i răsplătesc curagiul. 

Don Gaspar. Se asceaptă da la Suntul părinte un 

mandat importanti. 

Regele: (aparte). El nu mai poate suferi gre uta= 

tea sceptrulul sacru), : E 

___ Regele face semn lui Gaspar să se retragă ; else 

înclină şi ese. 

"SCENA II, . 

REGELE (singur, ţinână ochi! pe Don Gaspar 
care se depărtează). 

Aşa; toţi curtisanii, sfişiaţi de invidie, s'aă aliat 
cu Roma şi at format o conspirație secretă în con. 

„tra amorului mesi; dar ei. singur, Leonoro,”) eii 

singur te voiii apăra, , 

„Vino, Leonoro ! pentru tine abandon-pe Dum- 

„.„.*)La 1340, Alfons XI, regele Castliei, câştigă aproape 
de Tarifa, pe ţtrmul Salladului, o victorie desăvirsită a- 

“supra regilur Marocului şi al Grenadel. 
”) Leonora de Guzman, renumită prin frumuseţea, spi- 

ritul şi amorul ce a inspirat regelui Alfons XI, care 
„voi să se desparţă de soția lui şi să o iapo ea.
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nezei, pe popolul met, împreună cu tronul; ca 
să-ți dobândesc inima, nimic nu voii cruța, nici 
Cer, nici coroană; căci în locul lor, *'mi rămîne 
frumuseţea ta. Leonoro ! invingă amorul met, şi a-. 
tunci cerul şi pământul va fi ali tăi ; la picioa- 
rele tale suntă sclavul tău; dar amantul t&i seriaică 
rege ! Nimic nu va putea să stingă fericirea ce-mi 
dă amorul tă ; pentru totii-d'auna frumoasa mea, a. 
mantă pentru tot-d'auna tu eşti a mea! (inârep- 
tânduse către Gaspar care reapare, regele îl zice): 

Anunţă serbarea la toată curtea mea! 

SCENA III. 

REGELE, LEONORA (intrând cu Ineze şi convorbin 
N incet), 

eonora. Aşa dar se dice. 
Ineze. Că el este invingstor şi plin de glorie. 
Leonora. (cu bucurie). Fernană! lui gloria! (ză: 

rind pe regele). O cer (aparte) şi mie ruşinea! 
(Regele face semnii Inezei ca să se retragă, pe 

urmă se apropie .de Leonora). 
Regele. Leonoro! pentru ce pleci capul cu tristeţă? 
Leonora. N&8 crezi oare fericită, Pentru Dumne- 

dei ! când am părăsit castelul părintesc, et săr- 
mana fată amăgită, am veniti aici, credând vai! 
că o să-găsesc un soţ... 

Regele. (cu tanăreţe). A! taci, 
Leonora. 'Tu mai înşelat, Alfons ! chiar în astă :
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pădure solitară, a cărit umbră ascunde pe amanta 
regelui, m5 ajunge disprețul curții. tale. 

Regele. O! taci, tacă. "U zică. 
Duo. În ast palat se află toate plăcerile ce pot 

să fermece inima unei femee ; tu calci pe flori. Îm- 
pregiurul i&ă, totul “u suride, angel de amor! de 

„Ce dar esti tristă? . 
Leonora, în palatul t&ă, s&rmanu! met sufiet 

oftează neîncetat, si'si ascunde doliul sub aur şi 
sub flori. Numai Dumnedeii scie căte dureri şi la 
crimi ascunde tristul met suris şi inima- mol sfişiată,, 

Regele. Dar de unde "ţi vine astă întristare adinci? | 
Leorora. Mă mai întrebi !... Ah! în numele amo- 

rului ce ai pentru mine, te rog lasă-mă „Să fug 
departe de curtea ta. 

„R gele. Nici-de-cum ; ; încredete regelui ţări şi nu. 
*mi cere ceea ce nu pot să-ți dau; cată să tac 
încă, până să triumf; şi atunci, tu vei vedea, Leo- 
noro, ceea ce inima, mea păstrează pentru tine. 

Leorora. Amantul poate să-mi. dea totul re» 
__gele nimic, 

Împreună. 

Regele. Ce fel! amorul mei este o flacără de- 
șartă şi nu are nici o putere asupra ei! Dar este 
vro soartă mai frumoasă de câta sa? amorul mei 
este oare o sarcină pentru e32--- 

Leonora. (aparte). O! a 2 ali AP a- 
CERN TRA LĂ 7 
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prinde-te în fundul sufletulialui meu, şi consumă te- 
ca o lumină ce străluce într'un mormânt!.. 

Regele. În curind voit rupe lanţurile conjugale... 

Leonora. Ce fel!... dar regina... 

Regele. Pentru tine, inima mea o respinge. 

Leonora. Dar cununia | 

Regele, Ce-mi pasă ? "ți promit căn curind voii 
depune pe fruntea ta coroana mea... 

Leonora. O! nici-odată ! | 
Regele. Am jurat pe sceptru şi pe spadă că co- 

roana mea va străluci pe fruntea, ta; şi atunci, 
inemici tăi cari voesce să te pearză, vor. tremura 

înaintea ta, - 

Leonora. 'Tremură, şi tu, sperjure! căci la rind 
sceptrul şi spada ta vor cădea sub anatemă. Cine! 
ei să domnesc! o coroană răpită ar fi o suferinţă 
de moarte pentru mine. | 

Regele. Alinăţi-se durerea ! vino lângă regele tăă 
şi ea. parte la serbarea ce a preparat pentru tine. 

SCENA 1V. 

Racer, LEONORA, SENIORI şi DAME DE CUTE, 
Paci şi Guanzi, . i 

(Siniorii şi Damele vinii înaintea, regelul şi se în- 
clinii. Regele conduce pe Leonora de mână pînă la 

" loculă destinatii regelui pentru a presida serbarea. 
| Seniorii se aşez împrejur, June fete Spaniole şi
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sclave Maure vin și formez danţuri. În momen- 
tul când serbarea pare mal însufleţită Don Gas- 

- par întră agitat, - 

A SCENA Y, 

ACEIAŞI, Dox Gaspaa. 

Don Gaspur. Ah! Sire! 

" Regele. Ce este? 

Don Gasparii. (încet). Nu voia! să crezi în Vore 
bele unui supus credinciosi.....femeea _p8 care o 
umpli de avuţie şi glorie, trădează în secret pa 
suveranul el!.. 

Regele. Tu minţi! 
Don Gaspar. Vezi ast bilet pe care un sclav 

Va depusi în mâna junei Ineze, confidenia ei fi- 
delă.... (Dă regelui o scrisoare), Aveam cuvânt Sire? 

Regele (făcând semn curtisanilor să iasă). A! este 
cu ne putință! (deschizendiă scrisoarea în ochii Leo: 
norei). Un alt om cutează să "ţi scrie... 
„Leonora (aparte) O cerule! Fernana !... abia respir, 
Regele. Răspunde. - 

Leonora, Ei bine ! pedepsesce-mă cum vei voi... 
cu *] iubesc! 

Regele. Ce trădare ! Dar nuiele lui, | 

Leonora. Pot muri, dar nici o dată a ță-lă spune. 
Regele, „Pedeapsa ce ţi se prepară, te va face să 

mi-l spui. 

Lenora- Ah! Sire !
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SCENA. VI, 

ACEEAȘI, BALTAZAR. (intră, însoţit de un chlugăr 

care ține în mână un pergament cu 

sigiliul papal. « _ 

(La ivirea lui Baltazar, o mare întăritare se 

manifestă printre asistanți). 

Degele. Ce este: ssomotul acesta ? Cine cutează 

să tulbure liniştea ? 

Baltazar. Ei, care vin a "ţi anunta mânia ce- 
rească, 

Regele. Ce zici tu, o călugăr îndrăsneţ ? , 

Baltazar. Alfons !... rege ali Castiliei !... e 
aduc cu mine decretul sfântului Scaun şi ală celui 

"de susit ; supune-te, o rege vanitosii! sati dacă 

nu, gura mea va pronunţa anatema de resbunare 
“care pedepsesce pe cel rii. , 

Regele. Fă sciii, călugăre, ce e dator un cres- 
tin capului bisericesc; cată să scil şi tu ce e da. 
tor unui rebe, 

Baltazar. Pentru o femee ce iubesci, tu voesci 
să "ti calci credinţa, să te desparţi de regina ! 

Pegele. Du, o voese. , 

Toţi. O cer! » | 
Regele. Aşa e plăcerea mea; voesc a depune co- 

roana mea pe fruntea amantei mele... sunt suve- 
rană, şi am putereasă fac ce voescă.., nimeni nu 
poate si mă judece şi numai.eui sunt judecător.
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Baltazar. Temete de furoarea Dumnedeului r&s- 
„bunării şi al dreptăţii; căci el pedepsesce pe cel 
ce ”] insultă, şi iartă celul păcătostă, Neruşinatule ! 
tu bravezi mâniea lui, şi nu vezi că angelul r&s- 

„bunării, planează pe capul tăi, Vot toți ce sunteţi 
faţă aici! fugiţi vă zic Qe femeea adulteră ; fuiţi, 
căci blestemului lui Dumnezeii va cădea pe capul ei! 

Leonora. O -Dumnnzeule prea drepte! 
Pegele. Leonoro. 

Bultazarii. Fugiţi ! 
Corul. Să fugim din acest loc! 
Regele, (cu furie). A! şi cu ce drept! 
Baltazar, In numele cerului şi al sântului pă- 

tinte ! blestemul cază pe capul acelora ce ar călea 
deortele lor, si zioa de mâine să nu'i mai apuce ! 

- ÎMPREUNĂ, ă 
Regele. A! ce' a dis ? nerodul! elă cuteazi să 

amenințe puterea noastră! Dar oare resbunarea u- 
nul rege ofensat nu va cădea pe capul lui? 

A! mai bine sfiramese sceptrul în mâna-mi de 
ghiață, dar să per împreună cu ea. 

Leonora. Ah! ce a zis el oare? ce gândire te- 
ribilă! Cerul ordona, şi inima-mi neroudă, chiamă. 
în dar resbunarea regelui. Şi deschidete pământ în: 
grati, si înghite. mă de vie! asta e tot ce dorescu!: 

Baltazar. (luând pergamentul din mâna călugă- 
Tului, '1 desfăşură în .ochii celor de față). Eată de- 
cretuli Sântului părinte :



— 22 — . 

(Toţi cad în genuchi). 

Ascultaţi! Clemenţa cerului de oameni s'a de- 
părtat.... goniască-se Iesabel numai de cât! Ce- 
Tul o voesce, şi ast suflet îndrăznet în darn 
invoca r&sbunarea, regelui. Depărtaţi-vă toți, căci . 
trăsnetul va cădea pe el, Depărtaţi-vă, vă zic, şi 
blestemaţi ast palat împreună cu mine. 

Toţi. Cerul o voesce! nu mai e clemenţa ! 
Goniţi în dată pe astă femee! Omul lu Dumne- 

dei va face să cază grozăvia pedepsei pe capul 
ei plecati! Să fugim, să fugim, căci trăsnetul 
se apropie; el va isbucni şi va, îngropa pe ast 
rege în ruinele palatului să! | 

(Leonora este disperată, ascunzenu-și . capul în 
mâini. 'Tabloi). i 

  

ACTUL III, 
O sală în palatul lui Alcazar, 

“SCENA 1. 

TERNAND (întrând singur) 

Eată-mE dar apoape de ea! am părăsit-o obscur, şi 
acum mă întorc învingător, Când m chema 
regele la curte, inima mea palpită mai mult de 
„amor de cât de orgoliti.... femera ce iubesc cată
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să fie în acest palat... în îine, mă duc'să o 
„VEd.. si să o cunosc (zărind pe regele, se re- 

trage cu modestie). A! eată regele ! ” 

SCENA II, 5 

FERNANDY la o parte, „Regele pe gânduri şi fără, 
„Să 7] vază, Dox GASPARDU urmândiă pe rege. 
Don Gaspar. Soarta ei s'a otăritii ? 

„Regele, (fâră să "1 asculte). Ei să mă-supun a- 
meninţărilor unui călugăr! 

Don Gaspar. Regele îmi va face dreptate ? 
Regele. Să vină Leonora şi Ineze complicea ei. 

(Don Gaspar se înclină și ese), 
Regele, (v&zenâti pe Fernand). Tu eşti, Fernand ? 

"Vino liberatoruli mei ! Regele tăi "ţi-e dator mîn- 
tuirea sa. Sa 

Fernand. Şi onoarea. 

Regele. Voiii să recompens bravura ta; cere-mi 
ce voesci, şi parola mea, de rege fie. ți îndestul. 

Fernand. Sire! Ei sermanul soldat, iubesc din 
fundului sufletului pe o damă nobilă ; amorului ej 
sunt dator succesulă şi gloria mea,.. ți ceri 
mâna ei. ! , 

Regele, Bine dar care îl e numele ? | 
Fernand; (zărindă pe Leonora care intra), Ar 

de ami zice cea ma! frumoasă, asta ar fi numele ei. 
Regele, (incremenitii). Leonora. . .
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SCENA III. 

- LEOSOEA, REGELE, FERNAND. 

TRIO. 

Leonora, (uimită văzânâii pe Fernand) Fernaâna 
aici !! Dumnedeule ! să trec înaintea lui de o in- 
famă ! ” 

Regele, (cu răceala), Fernand, doamnă, 'mi des- 
coperi amorul D-tale, 

Leonora, (aparte). Dumnezeule! ce foc stzăluce 
în ochii lui! 

Regele, Doamnă ! Altul în locul mei, ar fi pe-. 
depsit tăcerea d-tale cea criminală,.. Fernand * my 
ceru mîna d-le. 

Leonora, Ce zici? 

Regele. Şi ei... ei, suveranul d-tale, "1-0 acordezii,., 
" Leonora şi Fernandiă. O ceri! 
Regele. Veţi: pleca chiar mâlne, (către Leo- 

nora cu amărătiune şi tristeți). Nu fii ingrată de a- 
morul lui. Nu respinge de la inima ta pe acela 
ce te iubesce şi care pune fericirea în amorul d-tale. 

Leonora şi Fernand. Fi-va un vis? fi-va o 
ilusiune amăgitoare care mângâe inimile noastre? 

Regele. Peste o oră, veți fi uniți pentru” viață, 
înaintea altarului. 

Fernand. Lasă- mă să te bine-cuvintezi în ge. 
unchi, o prințulă mei, pentru fericirea ce-mi dai,
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Regele, (încet Leonorei): Fii. fidelă către eli.. 
Ai voit să mă inşeli ca curtesană, dar et, Leo- 
noro, 'mi răsbunii ca rege, 

. SCENA IV 

LEONORA, singură. 

Fernand, soțul Leonorei! oare am auzit bine ?- 

dar totul *mi-o spune; şi inima mea să mai îndoeşte | 

încă de astă fericire neasceptată!.. Ce felii! ei să-l 
iati de soţ! oh! asta ar fi o infamie. Fii să deso- 
norez pe Fernand ce iubesc! nu, nici odată ; căci. 
el va descoperi aceasta şi va blestema pe femeea, 
ce crede demnă de inima lui, şi ea îi va inspira 
oroare. 

„A! scumpe Fernand! "UI aşi fi dat totul, chiar 
sufletul, chiar viaţa; aşi-fi dati lumea toată ca să 

fl al mei. Dar: amorul mei, mat curat de cât rugă. 

ciunea, e condamnat disperării. “Tu vel afla totul. 
„şi m€ vei disprețui. Dar mal bine prefer moartea, 
Dumnezeule !: de cât disprețul lui!... Veniţi oa.- 
meni cruzi, cine vă opresce? am meritat pedeapsa; 

aceasta, şi cerul mă pedepsesce, Daţi-mi moartea,.- 

preparaţi-mi mormântului. Moartea este o serbare 
pentru mireasa iubită. Impodobiţi altarul cu bu=: 
chete de rose, și pe mormântul mei, puneţi flori... 

aruncați un val negru pe sermana mireasă care 

moare disprețuită și blestemată de amantul ei, dar: 
care moare iubindu-l,
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SCENA YV, 

LEONORA, ÎNEZE, 

Leonora. Vino, Ineze... 
Îneze. Am -aflat că Fernand te ea de soţie 

" “doamnă.... 

Leonora. Bi... Fernand... Oh, scumpă Ineze! 
soarta-mi geloasă, nu mi-a păstrat atâta fericire. 
El nu scie, scump! Fernand! Mai nainte de a-mt 
Jura credință, cată să atle totul, Dute şi spune'i 
că am fost concubina regelui... Dacă dupe astă 
declare el mă va respinge şi m& va abandona, eii 
nu m& voiă plânge "| voi ruga în genunchi ca să 
erte pe femeea, ce iubesce, și care e gata a muri peniru 
eli. Spune-i aceasta din parte-mi, Ineze ! cel puțin 
prin mine, să afle totul. (ese), : 
-Ineze, Da, Doamnă, mă due îndată; poţi contra pe 

zeluli mei,., 

SCENA VI 

INEZE, Dom Gaspan (urmat de guarzi). 

Don Gaspar (Inezei). Opresce-te ! Din ordinul 
regelui, cată să m& urmezi, doamuă, ! 

Incze. O cer! apără-ne, (Guarzi! conduce pe Ineze). 

SCENA VII. | 
Don. GasPan,  FERNAND. REGELE cu toată curtea 

Corii, Vocea, preotului chiamă în chapela strălu-
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citoare. de lumină pe cei duoi fidanţaţi ca să se 
„presinte înaintea lui Dumnezei. Să ne grăbimi ca. 
să-i însoţimi şi să le urămi glorie, avuţie şi zile 
strălucite. 

Fernand (intrând cu regele). A! sunt uimit 
de atâta fericire.. O vis împlinit, furoare neascep--. 

„tată! Acum suntii mal mare de câtă asti siniori - 
- nobili, 

Regele. Afle toat curtea căt de, mult onorpe 
acela ce m'a apărat, pe învingătorulii contelui Za. 
mora. . „ Fernandi! "ţi dai titlul de marchis, şi 
ordinul acesta. (Fernand îngenunche şi regele îi 
pune după gât.o cavalerie). | 
„Don Gaspar (incet siniorului), Ce _ziceți, “dom- 

„nilor 2 = | _ 
"Un Sinior, Regii suntu generoşi câte-o dată. 
Don Gaspar Mal cu seamă când ati a răsplăti 

Tuşinea și infamia ! 

"Un Sinior. Aşa dar, astă căsătorie e adevărată ?: 
Don Gaspar, chiarti prințuli îi cunună totul 

e săvirşit între ei, şi această- transacţiune Tuşi- 
roasă cine. 0 va putea opri ? Eacă Leonora... noua 
marchisă, 7 

„SCENA VIII. 

„ACEEAŞI, LEONORA (palidă, investită în costum. alb 
şi însoţită de câte-va dame, Regele văzând-o, ese 

„pătruns de durere. po 
"Leonora (aparte). abia mă ţină picioarele!... O!.
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Dumnezeule! ce soartă mt asceaptă ? el a aflati to. 
tul de la Ineze... Curagiul *mt lipsesee (v&zendii că 
Fernand o privesce cu amor). O cer! el este şi în i 
ochii lui, nu. văd nici o scânteie de mânie ! 

Fernand (apropiinduse de Leonora). Preotul ne 
„ asceaptă, Doamnă! - - 

„Leonora. O Dumnezeul mei ! 

Fernand D-ta, tremuri!,.. , 

Leonora. Da, de bucurie ! 

Don Gaspar (către - Siniorii) A ! infamă! - 

Fernand. (ueonorei). vino si razămăte de bra- 

tul soţului tăi. (Fernand ese conducând pe Le- 
“onora, Damele şi o parte din Siniori îl urmează.) 

SCENA IX. 
Dox GaspaR, Sixroni. 

7 

Don Gaspar. Ce căsătorie infamă ! 

Sinioră. Pre legea mea, nu s'a mai văzut una ca 
„aceasta. - - 

“Don Gaspar. Să ia de soţie pe concubina... 

Siniorii.- Pe concubina unui rege ! 

Don Gaspar. Un om âe provinție..., 

" Siniorii. Fără nume şi fără stare. 

“Don Gaspar Să devie marchis! 

Siniorii. Poate că va deveni şi prinţ! 
Don Gaspar. Regele s%i dea decoraţii și gra- 

tificări 1... 

Seniorii. Ranguri şi putere!
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Toţi. Cată să răspliitească pe aventurier de la- 

şitatea sa. . 

(Siniorii ce eşiseră, revin; cei-l-alţi se due 

înaintea lor și par a le cere amânuntele cere- 

moniei. Cununia se sivirşise. Toţi gentilomii își 

manifestă mânia lor. - | 

_ Tori 

„A! cel puţin disprețul nostru pe care el "1 în 

frunta, fie o lovitură pentru orgoliul săi. Nimeni 

din noi sănu ceară favoarea sa; să rămâe singur. 

cu 'desonoarea lui. i 

* SCENA X: 

ACEAȘI, FERNAKD. . 

Fernand. Cerului "mi trimite favoarea sa, A! 
monsiniori ! impărtăşiţi 'mi toţi bucuria şi fiţi mar- 
tori -la fericirea mea. Ea este a mea, «stă femee a- 

dorată ! Oh! spuneţi-mi, este vr'un bine mai rare 
de câtii acesta ? 

- Don Gaspar i gi Seniorii. Onoarea. 

Fernand Onoarea? Ea "mi a fost tot-de-una. 

scumpă ; "mi-a fost inspirată încă din copilărie, şi 

-0 preţuiesc mai mult de cât ori-ce. . 

Siniorii. Afară de favoarea regală, | 

„Fernand. Ce aţi zis?... Asta e o insultă, și 
cer satisfacere !... Dar nu... nam înţeles bine.: 
A! daţi-mi mâna, amicii mei, şi arătaţi-mi culpa...
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Toţi (retregendu-se). Nu voim să fim amicii unui 

om care primesce titluri cu preţul onoarei. 

„Fernand. Astă insultă, veți plăti-o scump. 

Toţi. EX bine, suntem la ordinile d-tale, 

Fernand. SA mergem, : 

SCENA XI, 

Baltazar. Vnde alergaţi ? liniştiți-vă creştini, , 
- “tremuraţi toți, căci mâniea cerulu! va cădea pe stă, - 

__ căsătorie. - _ 

"Fernand, către Ballazar, Ge văd! Baltazar! 

Baltazar. (Stringându-l în braţe.) Fernand ! - A 

" Don Gaspar. (cu ironie). Soţul Leonorei! 
- Baltazar.” (Smulgendu-se din „brațele lui.) O cer.. 

Fernand. Dar ce am făcut ? 

„ Baltazar. Pe tine cuteuză să te desonoreze. 

| “Fernand. Ce fel oare mi- am pătat numele! cu 

ceva ? : 

Toţi. Luândiă de soţie pe concubina regelui, 

Fernand. „(încremenit). Pe concubina regelui 
Ce fel ? 

Leonora. Mal bine trăsnetul să fi căzut pe capul 

mei! 
Baltazar. “Şi tu nu sciai aceasta ? | 
Fernand. (cu - furie). Concubina regelui! Aşa 'dar 

să moară amenduot împreună cu mine! | 

Baltazar: Opresce-te.... “ei vin aici. 

Fernand. Prea bine, îl ascept.
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Baltazar. Fugi. i 
Fernand.- O! nu; cată să-mi răsbun. 

Baltasar. Ce vrei să faci? 
Fernand. Vei vedea părinte. 

Toţi. Ce privire amenințătoare ! 

_ SCENA XII, 

ACEEAȘI, REGELE (dând mâna Leonorei) 
Fernand, (mergând inaintea regelui ) Sire ! ! "ă 

sunt, dator totul, avuţia şi gloria mea ; titlul de 
marchis şi posițiunea mea cea, strălucită ; dar 
toate astea, monsiniore, le-am plătit prea scump, 
cu preţul or.oarei mele. | 

Regele. O cer! Ce mânârie nobilă se revoltă în 
sufletuli sei | A! insultă nedreaptă, ce suferi m& 
umple de ruşine şi de spaimă. 

Fernand. Departe de mine astă favoare infamă 
care m'a costat aşa de scump; Onoare! flacără 
nobilă! înapoiază-mi mândria! mea Infruntat ori. 
ce pericol cînd e vorba de drepturile mele. Cine 
îmi simte dernnitatea, şi onoarea,, poate înfrunta, 
Chiar pe regi. 

Regele. Ascultă-mă, Fernand, ,. 
Fernand. Am aflat totul, prinţul mei.., 
Leonora. (aparte). Aşa dar, el nu scia,.., 
Fernand. Sunt victima une! înjosiri. 

"Regele, (cu minie), Marchisă ! 

Fernand. Ast nume nu este al met, şi nu
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primesc nimic de la un xege mirşav. (către: 

siniori.) Domnilor ! acordaţi-mi stima d-v.. sunt 

victima unei soarte triste ; voii pleca din acest 

palat de infamie, şi nu voii lua cu mine de cât 

numele tatălui mei care 'mi este mai scump de 

cât toate titlurile, de - cât toate favorile regale... 

“Leonora. (aparte ca disperare.) Dar unde e Ineze?: 

Don Gaspar. (încet). Ea este prisonieră, 

Leonora Oh,! acum înţeleg tot. 
Fernand, (smulgend de la. peptii decorația * ce 

primise de la regele.) . "Ti înapoez astă medalie ru- 

şinoasă, (scoate sabia). Astă sabie care odinioară 

făcea spaima inimicilor patriei o sfârâmi înaintea. 

ta, o rege nedemn! blestemată fie favoarea ce-mi 

acordaşi, cu preţul onoarei mele! Disprețuese 

aurul tei, dispreţuese” puterea ta, o rege infam! 

Tu păstrează-ţi puterea, rege” scelerati, iar et 

"mi voii păstra onoarea, unica-mi avuţie pe pământ. 

Leonora. Eartă-i, o rege insulta, ce-ţi face ș răs- 

bunarea, ta cază, numai pe mine. (Lui Fernand care: 

o respinge). O! inimă nobilă! Mâniea mă face să 

sufer, dar lasămă să mă apăr, saii mai bine o-- 

moară-mă. 

Regele. A! prea, multă indulgență din varte-zat! 

eu să sufer atâta insolență din partea lui! tre- 

mură ingrate! căci insulta ta "ţi va causa moartea, 

Dar nu... fugi mai bine... căci r&sbunarea ta mă: 
face si, simţ .mustrare de cuget.
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„Ballazar. Căderea 'ta se aproprie, o rege cri- 
minal! căderea ta "ţi va arzta că nu eşti de cât 

„un om! tronul e o vanitate şi pururea un vise 
(Lui Fernand.) Vino, o fiule, căci Dumnezeul a 
tot putinte "ţi a deschis portul mântuirei. 

Don Gaspar și Coruli. lam acusat pe ne- 
drept ; ne dreptatea noastră ne face să ne chim. 
Mustrarea de cuget ne sfâşie inimile. Ce nobilă e 
r&sbunarea lui! Dar tremurăm de soarta ce: 1, 
asceaptă. 

  

„ACPULU IV. 
    

Teatrul representă minăstirea St. Iacob. În față | 

se vede o cruce mare. pe unii pedestali de peatră, 

ici şi colo- morminte şi cruci de lemniă.. 

| SCENA 1. 
- BĂLTAZAR, OALUGĂRI. | | 

(Călugării stau îngenuchiaţi înaintea, crucii : alţii 

în depărtare işi sapă mormintele şi repetă din când 

în când); 

-„Fraţilor ; să ne prepară. asilul în care înce= 

tează durerea“ a | 

(Un religios . întroduce pelerini cară se îndrep- 

tează spre capelă şi se' opresc înaintea porticului- 

unde se ivesce Baltazar.) | 

Pi 

7
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Baliazar. „Cerul se înveselesce de cânturile 
religioşilor fideli ce stai la umbra morţii, şi rugă- 
ciunea lor se înalţă către Dumnezeul a tot putinte,. 

Religioşiă (repetă rugăciunea lui Baltazar pe 
urmă se depârtează, pelerinii intră în capelă. Unul 
singur stă în picioare; nemişcat şi cu faţa ascun- 
să între! mini, aceasta e Fernand, ) 

SCENA II. 

BALTAZAR, FERNAND 

Baltazar (apropriinduse de Fernand.) După câte 
va momente, frate, un. jurămint etern te va, 
smulge de la pământ şi te va uni cu cerul! 

Fernand. Când am părăsit portul mântuirii! ca 
să intru în lumea vanităţii, mi-ai zis: „tu te vei 

întoarce iară, fiul mei! eacă-mă, vint căutândă - 
pacea adevărată şi uitarea. 

Baltazar, Curagiu, Fernand ! când Dumnezeti 
te va chema la sînul săi, qu- te voiosă; căci o- - 
tărirea ce ai luat, este un mormânt între lume 
Şi d-ta. . ” 

Fernand. MB părăsesel ? 
Baltazar.  Întră în capelă, căci datoria mă 

„chiamă lingă o novice care ne-a sosit azi noapte . 
maladă (bolnavă) şi jună încă, 

Fernand. Jună încă ? - 
Bâltazar. O sărmană floare abătută,. de furtuna - 

vieţei, şi care va muri poate!
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Fernand O! da ; durerea omoară pe om. 
Baltazar. (Se silesce să aţite curagiul în inima 

lui Fernand, pe urmă ese), 

„ SOENA III. 

FERNAND, (singur.) 

Concubina Regelui! Gloria mea (fu prada unei 
curse infernale şi se eclipsă într'un avis adinc; 
inima-mi întristată a perdut ori-ce speranță. 

ARIE. 

„Angel de candoare ! pe care în visul mei cre- 
deam că am găsit; tu sburaşi la cer o angel 

mult iubit, împreună cu speranţa mea! Şi eu care 
pentru amorul unei femei perdusem amorul pentru 
Dumnezeu ! pictate! Dâmne, pietate! "i dai sufle- 
tulă, iar tu, dă-mi uitarea. Angel de candoare! pe 
care în imaginaţiunea mea, credeam că am găsit! tu 
mai fost de câtun vis; căci tu sburaşi la cer pentru 
eternitate, împreună cu speranţa mea, 

SCENA. IV. 

FERNAND, BaLTAzAR, RELIGIOȘI. 

Baltazar. Eşti gata? vino. 

Fernand, La capelă, părinte, te voii urma-nu- 
mai de cât, 

Baltazar. Vino, fiul mei, căci Dumuezei se 
descopere tie. |
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(Baltazar, şi Fernand intiă în capelă ; Religi- 
oOşii îi urmează în tăcere. Leonora se ivesce în 
costum: de novice, se opresce înaintea capelei, 
silindu-se a distinge trăsurile religioşilor cari trec - 
cu capul plecat şi învăluit în  capuşoane. 

SCEN AY, 

„LEONORA, (singură). 

Fernand! Fernand! A! unde pot să te gi 
sesc ? Capela aceasta, fi-va : oare asilul tăi ? Sub 
aste haine sânte, fâ-mă să-l găsesc. o Dumnezeii 
ce ami ofensat ! durerea a sleit puterea mea şi 
voii muri : dar mai *nainte de a muri, -fă ca îm. 
preună cu sufletul mei sdrobit, să pot duce la tine 
şi ertarea lui Fernand. | 

Cor de Religioşi (în capelă). Favoarea celui prea 
înalt va. însoţi rugăciunea, credinciosului, ca: un 
tribut adorabil. Nauzi tu voce anselilor anun- 
țând mântuirea din: înălțimea „Munţilor ? 

Leonora. Ce aud? este o rugă-iune care . se 
înalță spre cer -un suflet ce părăsesce pămentu 
şi se avintă către Dumnezeii. 

Fernand, (în capelă). M& consacru ție Dumne- 
zeule a totii putinte ! iartă. Am, şi umple: inima mea, 
de amorul tăi, 

Ă 
Leonora. O! este vocea ui! vocea unui sufletţ 

înamorat care călătoresce spre cer. “Innalţă- te la 
cer, 0 angel mult iubit,” căci în. curând voii pă-
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răsi capela, te voi însoţi, si vom locui împreună, 
asilul ceresc. Dar... ideea aceasta face să îngheţe 

sângele în mine. ” 

SCENA VI. 
„ LEONORA, 'FERNAND. 

Fernand, (eşind .repede din-capelă), In fine sa 

otărit... cată să părăsescă capela... Dar nu scit. 

ce mă coprinde o teroare secretă... , 
Leonora. Oh! sufer; sufer prea mult. Dum- 

nezeule ! "Mi-e frig... 

Fernand. Ce aud ? (uitânduse împregiur). Un ne: 

fericit culcat pe pămint! (aproprindu se). Scoală, 

frate ! | ' 

„“ Leonora. El este! _ i 
" Fernand, (spăimântat). Dumnezeule ! 
Leonora. Nu mă blestema. 

Fernand. Pleacă de aici! tu profanezi purita- 

tea astul asil sacru! lasăimă să mor în linisce: 
şi libertate. Regele tău te cheamă în palat ca să 

„te umple de aur şi de ruşine. Amorul lui te face 

mal frumoasă şi mult mai infamă. 
Leonora. Ca să ajung la astă capelă, am stră- 

bătut stânci şi petre care matii obosit. 

Fernand. Tu care m'âi înşelat, cum cutezi să 

mai vii la mine? N 
Leonora. Aminduoi suntem victima unei erori 

crude. Am crezut că Îneze ţi-a descoperit totul
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din parte-mi, şi speram ertarea ta. Crede-mă, 
iubite Fernand, şi afli că nu minte cine-va când 
e aproape de mormânt! Dar. din nefericire tu nu 
putusi afa declararea mea... Acum la ultimul mei 
suspin cer ertarea ta, 

„Fernand ! imită clemența cerului căruia te-ai 
consacrat, “Tu vezi plângerile şi suferințele mele, 
şi aibl pietate de amanta ta. Mar bine prefer o 
moarte onorabilă de cât o viață, plină de ruşine ! 
Fără stima ta, viaţa pentru mine nu mai are nici 
un preţ; dar cel putin sufletul mei să se înalță 
la cer curat şi neatins de disprețul tăi, &. 

ÎMPREUNĂ. 

Fernand Plânsulii ei, vocea ci cea scumpă 0- 
-dinioară, "mi turbură sângele. Coboarăte, doamne în 
inima alesului tăi, Si armează-l inima cu curagii, 

Leonora, Ascultă vocea mea care . odinioară “41 
era aşa de scumpă! vezi-mi suferinţa, și aibi pie- 
tate; nu respinge rugăciunea amantei tale care se 
află pe marginea mormântului. 

Fernand. Adio ! lasă-mă să fug ! 
Leonora. Potolesceţi mânia, şi nu mă lăsa să 

„mor abandoaată de tine. Vezi-mi lacrămile şi mi: 
seria, şi pronunţă o singură vorbă de ertare! te 
rog în numele cerului, în numele maicei tale, 
în numele morţii ce mă asceaptă ! 

Fernand. Fugi, depărtează-te,
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Leonora. Pietate ! te conjur în numele amorului 
nostru de altă-aată, 

Fernand. Oh ! vocea ei desceaptă în mine tot. 
amorul mei ! 

Leonora, Misericordia la astă oră supremă sati om6- 
râ-mă, sdrobescemă sub picigrele tele, (cade în ge- 
nuchi.) 

Fernand. Ah! Leonoro! 
Leonora. Graţie ! graţie! 
Fernand. Ridică- ste, şi Dumnezeu să te erte, 
Leonora. Dar tu? 
Fernand. Eu! te iubescii, și nu” pot resista 

rugăciunii tale; la vocea ta, inima mi se umple 
de bucurie, şi mă simță învins, "Ți înapoeză a- 
morul mei, şi voesc a trăi ca să te iubesc, Vino 
în braţele amantului tău, femee adorată | o vocei 
interioară "mi strigă, „tu vel fi fericit în cer.“ 

Leonora, 'Oh ! vocea lui m îmbată de fericire ! 
lasă-mă să trăesc, Dumnezeul mei, căci nu mă 
iubesce încă. Abandonă-ţi inima omule adorat, şi 
supune: «te la. vocea ce “ță strigă; „tu vel fi fericit 
în cert, 

Fernand. Să pirăsim astă monastire. 
Leonora, O cer! Dar mântuirea ta? 
(Se aude un cor de gălugări în capelă). | 
„Rugăciunea, credinciosului se înălța la Dumne- 

zeu ca uni tribut adorabil,* , 
Leonora... Auzi tu rugăciunea lor ? Este vocea - 

divină care ţi se anunţă. 
Fernand. Soarta mea, o abandon ție. 
Leonora. Oh ! mustrarea, de cuget 'mi pătrunde 

sufletul ; gândesce-te lu jurămențul, tău, 
Fernand. Amorul mei este mal „tare de cât 
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ori-ce, Vino! mă voiii face chiar sacrilegiă. ca să - te pot dobândi. - a Leonora, (şovăinâti). On! nu; favoarea cerului se reține pe marginea abisului. Dumnezei te opresce de a comite astă crimă, ei mă Supun soartel.. ... Dumnezeii mă protege, Fernană! Te scap de ast „ tacrilegiă, te Scap prin moartea mea, " Fernand. Să fugim, să fugim, Si Leonora. Nu pot.. viaţa mi s'a sfârşit ! Fernand. Dumnedeul met! . Leonora. Dar mor ertată de tine, Te iubesc, Fernand şi te-bine-cuvintez, Adio! “Și în mormânt vom fi reuniți pentru eternitate. (Moare). Pernand. Ajutor! ajutor! | . E Plecânduse pe corpul „neînsufleţit al Leonorei. „Vocea mea te cheamă la viaţă şi amor! des. chide “ochii... sunt ei, Leonora mea! ei... a-i » Mantul tei... soţul tei... Dar în deșert strig, căci ea nu mă aude,., Ajutor! ajutor ! - _ 2 SORNA VII, 
LEONORA, (culcată pe păment) FeRNAND şi Bal. tazar (eşind din capelă si urmat. de” călugări). Fernand." veniţi... veniți este Ea! - Baltazar, Tacere ! (se apropie de Leonora, şi pune - capuşonulpe părul ei despletit). Ea nu mai trăesce ! - Fernand, Ah! . e - Baltazar, (religioşilor), Novicele e mort 3 Tugaţi- . v& pentru eli fraţilor ! Ia - Fernand. Şi mâine vă veţi ruga - pentru mine. Religioşi, căzind în genunchi). Rugăciunea noa. stră înalță-se pină la tine, Dumne impreună cu aş     
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