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CABALĂ ŞI AMOR 

TRAGEDIE IN CINCI ACTE



PERSOANE 

———— 

de Walter, president la curtea unui prinţ german. Ferdinand, fiul acestuia, inaior. 
de Kalb, mareșalul curţii, 
Lady 'Milford, favorita prinţului. 
Wurm, secretar privat al presidentului, 
Miller, musicant, 

Femeea lui. 

Sofa, cameriera ladyi Milford, | Un camerier al Prințului, mai multe persoane secundare,.



ACTUL 1. 

SCENA 1. 

Miller la .ridicarea cortinei se scoali de pe scaun şi-şi pune violoncelul la o parte. La o masă șede doamna Miller in caput de noapte și bea cafea, 

MILLER (mergnd in coace și 'n colo agitat). 

Una şi bună! VEd că treaba se 'ncurcă. Baronul 
imi face fata de vorbă. Casa mea, ajunge in gma 
oamenilor. Are să afle presidentul şi — vorba multă 
“sărăcie —am să poftese pe domnişor să nu-mi mai 
calce in casă, 

PEMEEA 

Tu nu lai tras in casă, nu i-ai svirlit fata *n cap. 
“ MILLER 

Nu Pam tras in casă, nu i-am svirlit fata 'n cap, 
cine ţi le ţine in seamă? Eu eram stăpân in casa 
m:a. Trebuia să-mi păzesc fata, Trebuia să mă 
port mai verde cu maiorul. Ori să mă duc să spun 
tot Excelenței sale băbacăi. Baronul scapă cu o 
mustrare, şi toată furtuna se sparge in capul lău- 
iarului. -
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PEMEEA (sfirşind de btut), 

Fleacuri ! Fleacuri! Ce are să ți se 'ntimple ? Cine 
poate să-ţi facă ceva? Vina ta era? Tu iţi cauţi 
de treabă şi aduni şcolari de unaeii poţi căpăta. 

MILLER 

Dar spune-mi, la ce cupăt are să easă? Pe fată, 
n'o poate lua — nici nu-i vorbă co poate lua, şi să se 
facă o... Doamne iartă-m5? Plecăciunel! Când un 
cuconaş de-aceştia a umblat pe ici şi pe cole şi a 
spicuit, dracul ştie pe unde, i-ar plăcea dumisale 
să bee apă dintrun isvor mai curat şi mai limpede. 
Ia sama! Ia sama! De i-ar fi tot trupul ochi şi 
a-i pănd) fiecare bâtae de inimă, tot are s'o inșele 
sub nasul tău şi are să se care, şi fata e ruşinată 
pe toată viaţa ei şi remâne pătată ori prinde gust 
și urmează meseria, (lovindu-se cu pumnul in frunte). 
Maică Preacurată! 

” 
| FEMEEA 

Să ne ferească Dumnezeu | 

MILLER 

Ne-a feri, ce se potriveşte ? Ce alt scop puate să 
aibă un flecuşteţ de-aceştia? In suflet poate fi cum a da Dumnezeu. La voi la femei nu se uită nime la aceea, numai trupuşorul să-i fie frumuşel. Dacă Yoinicul nu se mulţumeşte cu atâta şi mai vrea să cunoască cei inuntru in carte, he! atunci ni- mica nu-l mai opreşte şi se aruncă ca Rodney câna miroase vr'un Francez, cu toate ventrelele slobo- zite asupra venatului şi — nu-i bănuesc nicidecum, — omul tot. om remâne. Asta o ştiu, 
, FEMEEA | 
De-ai vedea ce răvăşele frumuşele îi serie. —,
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Doamne! se vede pe loc că gândeşte numai la su- 
fletul ei. . 

MILLER 

Tocmai acesta-i chipul 1 Bate geaoa să *nţeleagă 
iapa. Cine vrea să-şi induplece carnea se adresează 
la inimă. N'am făcut-o şi eu aşa? Dacă a ajuns 
treaba pănă la atăta incât S'au ințeles sufletele, 
hop! şi trupurile urmează pilda; 'servitorii fac ca 
şi stăpânul şi la sfirşit cine e de vină? Luna ar- 
gintie | 

PEMEEA 

„la să priveşti ce cărţi frumoase i-a mai adus 
„_ maiorul, Din ele ceteşte fata ta necontenit Tugă- 

ciuni. Ă : a - DI pm 
MILLER (șuerând). 77 

„Mai aşa! Rugăcinni! Bine te mai .pricepil Buca- 
tele cele sănătoase ale naturii sunt prea aspre 
pentru stomahul dumisale deprins cu macaroane. 
Trebue să le mai fearbă in bucătăria infernală a 
beletriştilor. In foc, lăturile! Fata imi suge din 
ele Dumnezeu ştie ce momiţării sentimentale care 

i aprind sângele ca gândacii de turbat şi preface 
in fum puţina credință in Dumnezeu pe care tatăl 
cu atâta nevoe mai ţine intr'insa. In foc, iţi zic! 
Fata işi viră in cap lucruri alandala şi Visând o 
lume inchipuită se desgustă de casă, uită, îi e 
ruşine că tatăl său e lăutarul' Miller, şi — mai ştii 
păcatul, — nu mai vrea un bărbat cinstit şi de 
treabă care după moartea mea imi poate urma 
meseria. Nu!.să mă ia dracul (sare in sus aprins); 

„Am să bat ferul pănă e cald, şi pe maioru... da, 
da, pe maioru ,Poiu ruga să se imbrace cu usa. 
(vrea să easă),
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PEMEEA 

Fii cuminte, Miller! Câţi gălbenaşi ne-au adus: numai presenturile... 

MILLER (se'ntoarce şi se oprește dinaintea ei). 
Preţul sângelui fiicei mele ? Dute la naiba, mij- locitoare scârnavă! Mai degrabă m'aş duce să cer- şetoresc cu violina şi să cânt peutru o bucăţică de pâne, — mai degrabă mi-aş sparge violoncelul, Șaş căra gunoiu cu dinsul, decât să mă folosesc de banii câştigaţi de fata mea cu sufletul şi onoarea ei. Lasă-te de cafea şi de.tras tabac şi. nu-i mai avea nevoe să-ţi vinzi fata. Am avut totdeauna cu ce-mi umple burta şi o cămaşă curată, chiar'pănă a nu intra un flecuşteţ ca dinsul in casa mea, 

- PEMEEA 

He! Opreşte-te! Eată-ta foc şi pară, Nu'nţelegi? . Zic numai c'ar trebui să cruţăm pe maior pentru că-i îul presidentului.: ” 

MILLER 

Tocmai asta-i beleaoca! Tocmai pentru asta tre- bue să se sfirşască treaba chiar astăzi ! Presidentul trebue să-mi mulţămească de-i părinte de treabă. Du-te de-mi şterge surtucul cel Toşu de pluş casă m5 pot infăţoşa inaintea Excelenței sale. Am să - zic Excelenței sale: Fiul Excelenței tale şi-a pus ochiul pe fata mea; fata mea e prea jos pentru ca să fie femesa fiului Excelenței tale, insă pentru ca să fie ţiitoarea fiului Excelenței .tale fata mea e prea cum se cade şi basta! mă numesc Miller. |
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SCENA II, 

Secretarul Wurm. Cei dinainte, 

FEMEEA 

A! Bună dimineaţa, domnule secretar! Cum de 
ne mai faci plăcerea? 

MORAL 
„_Plăcerea e pentru mine, cumătră. Când e deprins 

„Cine-va la graţiosităţile unui cavaler, nu-şi prea 
bate capul de un burghez ca mine, 

FEMEEA 

„Mări ce spui, domnule secretar! Domnul maior. 
«de Walter ne face in adevăr din când in când in- 
nalta grație... dar pentru asta nu despreţuim pe 
nimene. : 

MILLER (posomorit). 

Dă domnului un scaun; nevastă! [a şezi, cumâtre ! 

WURM (se aşează ţuind intro parte pălăria şi bastonul) 

Ei! Ei! Ce mai face fiitoarea mea... adică cum 
speram... n'aş crede că... Nu se poate s'0 văd şi 
eu... pe domnişoara, Luisa? : 

FPEMEEA 

Foarte mulţămim de intrebare, domnule secretar ! 
Insă fata mea nu-i de loc mândră. ! 

MILLER (supărându-se o impinge cu cotul), 

Femes! ., 

PEMEEA . 

Imi pare foarte rău câ nu poate avea onoarea... 
dar s'a dus la biserică copila.
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WURM 

M& bucur! M8 bucur! Am să amo femee cre- 
dincioasă şi cu frica lui Dumnezeu! 

FEMEEA (cu un suris prostesc și fudul totodată), 

Aşa... insă... dacă, 

MILLER (in mare invălmăşag, pişcând-o de ureche), 

Femee!—Dacă vă vom pută servi în altă privinţă... 
din toată inima, domnule secretar. 

WURM (cu o privire falsă), 

„In altă privinţă ! Foarte mulţămesc! Foarte mul- 
țămesc! Hem! hem! hem! 

PEMEEA 

Dar domnul secretar va pricepe singur că... 

MILLER (furios ghiontind-o mai tare), 
Fermee! 

PEMEFA 

Ce-i bun e bun, ear ce-i mai bun e mai bun, şi când are cineva un singur .copil nu doreşte să se opue fericirii lui (cu o mândrie țărănească), Cred că m& pricepi, domnule secretar ? 

WURM 
(se mişcă neliniştit pe scaun, se scarpină după urechi şi-şi drege gulerul). : 
Să pricep 2... adică,.. ce vrei să zici 2... 

“ FEMEEA 

Ei... ei.. gândiam... voiam să ZIC... Că... (tuşește) de vreme ce Dumnezeu vra să facă pe fiica mea cucoană mare...
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WURM (sare in sus de pe scaun). 

Ce spui? Ce? 

MILLER 

Şezi! Şezi! domnule secretar! Nu vezi cât & de 
dobitoacă! De unde şi până unde să se facă cu- 
doană mare ? Cine a fi atât de prost să ia in seamă 

"asemenea secături? 

FEMEEA 
Spune ce ţi-a plăcea... Eu ştiu ce ştiu, şi ce-a 

spus maiorul a spus-o. 

XILLER (furios, sare şi pune mâna pe violină). 

Taci, iţi zic, ori iţi stric violina de cap! Ce poţi. 
şti tu? Ce a putut spune el? Nu băga seama la 
toată dărgdăeala, cumâtre! — cară-te tu in bucă- 
tărie! Nu mă-i crede atâta de prost să voesc a-mi 
ridica fata mai sus decât se cuvine. Cred că n'o 
tândeșşti asta de mine, domnule secretar? 

WURM 

Nici n'am meritat asta de la dumneata, domnule 
capelmaistru. Te-ai arătat totdeauna om de curent, 
Socoliam că vorba intre noi pentru fată e chiar 
sfirşită. Am un salariu cu care pot; ţine casa. Pre- 
sidentul mă are bine. Când oiu voi să mă suiu mai 
sus, recomandaţiile nu mi-or lips Vezi că inten- 
ţiile mele cu domnişoara Luisa sunt, serioase, 
unde... când ar asculta secăturile unui cuconaş.., 

FEMEEA 

Domnule secretar Wurm! 'Te rog! mai mult 
respect !.
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MILLER 

Tacă-ţi gura, iţi zic! Nu crede, nene, totul r&- 
mâne cum a fost, Ce ţi-am spus toamna trecută, . ţi-o spun şi astăzi. Eu nu-mi silesc fata. Dacă placi fetei — bine, treaba ei e să vadă de. poate fi feri. cită cu dumneata. Dacă clatină din cap — şi mai bine... voiam să zic; cum o vrea Dumnezeu, in-.- ghite găluşcă şi bei un pahar cu tatăl. Ea a să trăiască cu dumneata, nu eu. Dece nătângindu:mă, aş arunca-o in capul unui om pe care nu-l poate suferi? Pentru ca âracul să nu-mi lese cugetul in pacela bătrâneţe, pentru ca să-mi zică pururea, când voiu bea un pahar de vin, când voiu mânca o bucă- ţică de pâne: tu eşti ticâlosul ce ţi-ai nenorocit fata ! 

PEMEEA 

Şi intrun cuvânt, eu una nu m'oiu învoi nici- odată! Fata mea e menită Ja ceva mare, şi por- nesc proces dacă bărbatul meu .se adimeneşte cu vorba. 

MILLER, 

Vrei să-ţi sfărm oasels, moară stricata ? 
| WORI (cătră Miller). 

Un sfat părintesc are mare putere asupra fetei, şi sper că mă cunoşti, domnule Miller, 

MILLER | 

Nu cu, păcatele mele, fata trebue să te cunoască. Cesa ce mi-ar putea plăcd mie moşneag bâtrân in dumneata, poate să nu placă unei fete tinere şi . frumoase, Ţi-oiu spune până la un capăt de aţă de eşti bun pentru un orchestru, insă sufletul fe. meesc e prea tăinuit chiar şi pentru un capel-
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maistru. Şi pe urmă să-ți spun ârept, nene, eu 
suat un german necioplit şi deschis, poate nuii fi mulţumit de sfatul ce ţi-oiu da eu. Niciodată n'oiu 
sfătui pe fiica mea să ia pe cutare sau cutare, dar: 
nici n'oiu sfâtui-o să te ia pe dumneata. Nu te su.. 
păra şi dă-mi voe să sfirşesc, Un amorez care vo- 
eşte să isbutească cu ajutorul tatălui, nu plăteşte 
nici un ban. De are vr'un merit, trebue să-i fie ru: şine de a-l arăta iubitei sale printr'o metodă atât ) de invechită, de n'are inimă ca să-şi cauteel singur 
de treabă e ia un mişel... şi... pentru asemenea 
mişei nu sunt Luise pe lume... Cole la spetele ta- 
tălui să-şi câştige inima fetei. Trebue să nebu-. niască pa fată de cap aşa, incât să dea mai de-. grabă pe tată şi pe mamă la dracu decât să-l peardă 
pe dinsul, ori să vie singură să se arunce la pi. 
cioarele tatălui cerena pe amorez, sau neagra. moarte. la acela-i voinic! Ia asta-i amor! Şi cel 
care nu poate s'ajungă cu femeile pănă la atâta... 
acela ducă-se a casă şi smulgă pene gâștilor, 

WURM (iși ia pălăria şi bastonul și ese), 
Mulţămesc, domnule Miller! 

MILLER (urmându-l incet). 
Ce are a face? dece? Nu team indatorit, dom-. 

nule secretar! (întorcându-se),  N'aude şi se duce, Când v&d pe cenușerul ista imi e ca şi când aş. 
-inghiți otravă sau arsenic. E diseustos şi greţos 
ca şi când ar fi fost adus pe lumea asta de un contrabandier. Nişte ochi mici Şai dracului, părul 
TOŞ ca para focului, bărbia ascuţită şi strimbă parcă. 

“natura inveninată asupra operei sale, Par.fi apucat de ea şi Par fi aruncat intrun unghiu. Nu! Mai 
bine de cât mi-oiu da fata după un asemenea ti- 
călos, mai bine, s'o văd... Doamne iartă-mă!
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FPEMEEA (stupeşte după secretar, inveninată), 

Cânele... insă şi-a pune pofta in cuiu! 

MILLER 

"Dar şi tu cu cuconaşul tău cel afurisit! Dinioarea 
m'ai scos din sârite. Niciodată nu eşti aşa de proastă 
decât când ai trebui să fii mai cu minte. Ce dracu 
aveai nevoe să dârdăeşti de cucoană mare şi de 
fata ta? Acesta ţi-e omul. Lui trebue să-i spui ceva, 
dacă vrei să umpli târgul. Acesta e unul din cei care 
se furişază prin casele oamenilor, care nu-s mul: 
ţămiţi niciodată nici de mâncare, nici de bâutură 
și de cumva scapi vr'un cuvânt mai slobod, bum! 
o află şi domnitor şi metresâ şi president, şi asu- 
pra ta se sparge furtuna. 

SCENA III. 
Imisa Diller intră cu o carte in mână, Cei dinainte. 

LUISA 
(pune cartea pe masă, se duce la Miller şi-i dă mâna), 

Bună dimineaţă, tată! 

MILLER (cu foc), 

Brava, Luisa, brava! Imi pare bine că gândeşti 
necontenit la Mântuitor, Tot aşa să fii, şi Dumnezeu 
te va păzi. 

LUISA 

O! sunt o mare păcătoasă, tată! — Mamă, a venit ?. 

| FEMEEA 

Cine, fata meu?
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LUISA 

Ah! uitusem că mai sunt şi alţi oameni pe lume. 
Capul imi e atât de ameţit.., N'a venit el, Walter? 

MILLER (trist şi serios), 

Gândiam câ Luisa mea a lăsat acest nume in 
biserică, : 

"LUISA (după ce s'a uitat lung la dînsul), 

Te inţeleg tată, simţesc cuțitul cu care imi stră- 
pungi cunştiinţa, insă e prea târziu! Nu mai am - 
credinţă, tată. Cerul şi Ferdinand işi impărţesc su- 
'detul meu şi mă tem... mă tem... (după o paust). Nu!" 
Nu,tată! Dacă privind operă, uităm artistul, nu e 
asta lauda cea mai măgulitoare pentru dinsul? Nu-i 
o mulţămire pentru Dumnezeu dacă il uităm, admi- 
rând zidirea lui ? 

MILLER (aruncându-se pe scaun cu tristeță), 

Nam spus-o eu? Eacă rodul cărţilor celor nele- 
giuite! 

LUISA (apropiindu-se de fereastră, neliniștită), 

Oare unde să fie acum ? Toate domnişoarele cele 
nobile il văd, il aud şi eu sunt o biată fată uitată 
(se sparie de cuvintele aceste şi se aruncă in braţele ta- 
tălui stu). O! Nu, nu! iărtă-mă... Nu mă plâng de 
soarta mea. Vreau nuinai să gândesc puţin la din- 
sul, asta e ertat. O de-a putea, resuflându-mi viaţa, 
s'o prefac in aer dulce, alinător şi să-i recorese 
faţa! O! de-ar A floarea aceasta ce se numeşte ți- 
nereţă, o viorică şi el ar câlca-o din intimplare şi 
aş pută muri sub piciorul său. Atâta doresc, tată! 
Când un insect se incălzeşte la razele soarelui, 
poate mândrul, măreţul soare să se supere ?
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MILLER 
(plecându şi capul și ascunzendu-l in mâni cu mare . 

mişcare, 
Ascultă, Luisa, drojdiile vieţei mele le-aş da bu- 

Ccuros de n'ai fi vEzut niciodată pe maior. 
Ss LUISA (spăriată). 

Ce spui? Ce? O! singur nu crezi ce spui, tată. 
Tu nu știi că Ferdinand e al meu, creat pentru 
mine, creat de Dumnezeul amorului pentru fericirea 
mea (gânditoare). Când lam v5zut intăia dată (mai 
viciu) faţa mea se roş), pulsul băta mai tare, fie- 
care palpitare, fiecare r&suflare imi Şoptea: Z7 e, şi 
inima simțind că Ceea ce doria ŞI care pănă atunci 
îi lipsia era el, imi zise: 7 ep — ŞI aceste cuvinte 
Păreau că Tesună in tot universul inveselit | A. 
tunce... 0, atunce sg iviră in Sufletul meu zorile 
vieţei. O mie de simţiri necunoscute Tesăriră din 
inima mea, cum renase Primăvara florile din pă. 
ment. Nu mai vedeam lumea şi cu toate aceste 
lumea niciodată na fost atât de frumoasă, uitasem 

MILLER (alergând 'spre dinsa şi Stringend.o la pept). Luisa, Singurul, iubitul meu copil, na! ia-mi ca. 
pul că e betrân Şi veştejit, ia tot! insă pe maior: 
— Dumnezeu e martor ! — nu ţi-l pot da! (ese). 

LUISA 
Dar nici nu-l cer acuma, tată! Timpul nu e de- 

cât roa dimineţei pe care o sorb cu Yoluptate xi. 
Sând Ia Ferdinand. Pentru viața asta renunţ la. 
Ferdinana, Atunci, mamă, când se vor Surpa zidu. 
rile diferinței, când va pei deosebirea de ranguri şi 
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de clase, când oamenii vor. fi numai oameni, eu 
n'oiu avea alta decât nevinovăția mea, dar tata 
mi-a spus atât de des că podoabele şi titlurile vor 
scădea inaintea lui Dumnezeu şi inimile vor avea 
un preţ mai mare. Atunci voiu fi bogată. Acolo 
lacrimile se socotesc triumfuri, şi cugetări fru- 
moase vor ţine loc de străbuni! Atunci voiu f 
nobilă, mamă! Şi ce va avea el atunci ce n'oiu 
area şi eu? 

PEMEEA (sculându-se iute), 

Luisa! Maiorul! Eată-l vine! Unde să mă ascund? 

LUISA (tremurând). 

Stăi, mamă, stăil    PENEEA 

Cum doamne iartă-mă! Nu vezi cum sunt im- 
brăcată ? Trebue să-mi. fie ruşine! Nu se poate să 
m5 vadă baronul aşa! (ese). 

SCENA 1V. 

Ferdinand de 'Wălter, Zatisa. 
(Ferdinand aleargă spre dinsa. Luisa cade galbeni şi obosită pe un scaun, Ferdinand se opreşte inaintea ei, se uită câtva timp unul la altul in tăcere, Pausă), 

E PERDINAND 
Eşti-palidă, Luisă. | 

- LUISA , (se ridică și îmbrăyoșează), 
, Nu e nimic, nimic.. Ai venit. Mi-a trecut. | 

DA PERDINAND (luându-i mâna şi sărutând-o), 

ic TE 
(02 Vol, p;Ca 
esra:[p ȚPIPCRAIPIRI 

    

   nima mea.e cea 
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de eri, nu s'a schimbat nici a ta? Am alergat la tine, 
să văd de eşti veselă şi să mă intore să fiu şi eu 
vesel. Tu nu eşti veselă. : 5 ; 

LUISA 

Ba sunt, sunt, iubitul meu! 

FERDINAND 

Spune-mi adevărul! Nu eşti veselă. Privesc în 
sufletul tău ca in apa limpede a acestui diamant 
(arată inelul). Aici nu se arată nici o pată fără s'o 
văd, colo pe fruntea la nu se iveşte nici o cugetare 
fără să o bag in seamă | Ce ai? Spune-mi iute! Dacă 
această oglindă e senină, nici un nour nu-ni înțu- 
necă universul ! Cs intristare ai? 

LUISA 
(se uită puţin la dinsul grav şi in tăcere, pe urmă cu 

melancolie), 

„Ferdinand, de-ai şti cum sună aceste vorbe u. 
rechilor unei fete de burghez... 

FERDINAND 

Ce e asta? (cu mirare). Ascultă, copilă! De unde-ţi 
vine astă idee? Tu eşti Luisa meal Cine-ţi spune 
să mai fii şi altceva? Vezi faţarhico, cât eşti de 
rece cu mine! De-ai fi pentru mine numai amor, 
când ţi-ar fi mai rămas timp să faci asemănări ? 
Când sânt lângă tine mintea mi se topeşte intr'o 
privire, când sunt departe de tine intrun vis la 
tine, şi tu mai ai incă pe lângă amorul tu pru- 
denţă? Ruşine! Fie-care clipeală ce perzi cu ingri- 
jirea, o furi de la iubitul tău. 

LUISA (îi ia mâna clătinând din cap), 
Vreai să mă adornii, Ferdinand, vreai să-mi de-
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părtezi ochii de la prăpastia in care desigur am să 
«cad. M8 uit in viitor. vd... vocea gloriei... planu- 
rile tale... tatăl tâu... toţi ineontra mea, care nu's 
nimica, (se sparie şi-i lasă mâna s% cadi). Ferdinand! 
Un pumnar spânzură asupra noastră, Ei ne despart! 

PERDINAND 

Ne despart! (se ridică). De unde-ţi vine astă pre- 
simţire, Luisa ? Ne despart? Cine poate rupe legă- 
tura a două inimi ori sfărma tonurile unui acord? 
Sunt gentilom ; ei bine, să vedem dacă titlul meu 
de nobleță e mai vechiu decât drepturile nestră- 
mutate ale naturei ori dacă steama familiei mele are 
mai mare valoare decât voinţa cerului inscrisă pe 
ochiul Luisei: femeea aceasta e pentru acest băr- 
„bat? Sunt fiul presidentului. Tocmai pentru asta. 
Cine, afară de amor, mi-ar indulci blăstemurile ce 
voiu moşteni de la nedreptăţile tatălui meu? 

LUISA 

O! cât mă tem de tatăl tău! 

FEEDINASD 

Eu nu mă tem de nimic, de nimic, numai. de 
sfirşitui amorului t&u! Pună-să intre noi obstacule 
cât munţii. Mi se vor părea treptele unei scări şi 
voiu sbura pe deasupra lor in braţele Luisei! Fur- 
tunile destinului protivnie mi-or inălţa simţirea ; 
primejdiile vor face pe Luisa mea. mai frumoasă. 
Aşa dar inlâturează frica, iubito! Eu singur, eu 
am să te păzesc cum păzesc zmeii comorile ascunseP 
In mine increde-te! Nu-ţi trebue alt ânger păzitor, 
mă voiu pune intre tine şi destin, voiu primi pen- 
tru tine toate rănile, voiu aduna pentru tine fie-
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care picătură din cupa fericirii şi-ţi voiu aduce-o 
in cupa amorului (Imbrăţoşând-o cu dragoste). Spriji- 
nită pe braţul acesta, va sălta Luisa 1nea vesel 
prin viață şi mai frumoasă decât cum te-a creat, 
te va primi cerul şi va mârturisi uimit că numai 
amorul poate perfecționa sufletele, 

LUISA (respingându-l incet in mare mișcare), 

Destul! Te rog, taci! De-ai şti... lasă-m&.. nu 
ştii că speranţele tale imi tortură inima ca Furii 
(vrea să easă), 

FERDINAND (oprind-o). 

Luisa ! Ce? Cum? Ce schimbare? 

LUISA 

Vitasem aceste visuri şi eram fericită, Acuma ! 
Acuma! De azi inainte, pacea vieţei mele s'a dus, 
dorinţi sălbatice o ştiu— au să se nască in s6nul. 
meu. Mergi! Dumnezeu să te ierte! Ai aruncat 
jaraticul aprins in inima mea tânără şi liniştită — 
şi niciodată, niciodată nu se va mai stinge! (Se ră- 
pede afară. Ferdinand o urmează in tăcere). : 

SCENA vV. 

Salon in casa Presidentului. 

Presidentul (cu o decorație la gât și alta la pept), 
Secretarul TPurm (intră). 

PRESIDENTUL 
Un attachement serios? Fiul: meu? Nu, Wurm, 

“niciodată nu mbă-i face s'o cred! -
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WORM 

Excelenţa voastră binevosască a-mi ordona să-i 

dau dovezi... 

PRESIDENTUL 

Să facă curte la vre-o canalie de burgheză... să-i 

zică vorbe frumoase, ba să-i vorbiască de simţire» 
toate aceste sunt cu putinţă şi de ertat, dar să... 

şi incă spui că e fata unui musicant? 

WURM | 

Fata musicantului Miller. 

| PRESIDENTUL 

Frumuşică ? Dar asta se inţelege. 

WURM (cu foc), 

Cel mai frumos chip de blondină, care fără a 

exagera, ar străluci şi printre cele intăi frumuseţe 

ale curţi. | 

PRESIDENTUL (surizând), 

Tmi spui, Wurm, că-ţi place fata — bine; dar vezi, 

iubite Wurm, dacă are simţiri pentru o asemene 

fată, pot spera că doamnele noastre nul vor uri. 

Are să ajungă departe la curte. Spui că fata e 

frumoasă : cu atât mai bine, văd că fiul meu are: 

gust. Dacă inşală pe fată cu promisiuni serioase -- 

şi mai bine, v&d că are destul spirit de a minți 

când trebue: poate să ajungă President. Dacă işi 

” implineşte scopul: minunat, atunci vâd că mai are 

şi noroc. De se isprăveşte comedia cu o nepoţică, de 

tot frumos! Atunci beu la propagarea fâmiliei mele 

o sticlă de Malaga şi plătesc amenda la care fata 
va fi osindită pentru purtarea ei.
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WURM 

Dorese ca Excelenţa vonstră să nu fie nevoit a bea această sticlă pentru a-şi procura o distracţie. : 

PRESIDENTUL 

Nu uita, Wurm, că de cred ceva o cred cu in- 
dărătnicie şi că sunt furios când mă mâniiu. Ai 
vrut să mă intărţi, eu o iau ca o glumă. Inţeleg, 
că ai dori să te desbari de un rival. Că afli greu-: tate a-l inlocui şi că ai vrea să te serveşti de tată 
ca de-o apărătoare de mușşti, eu o inţeleg, sunt incântat că ai plecare la viclenii, numai, iubite Wurm, nu-ţi dau voe să-ţi baţi joc de mine, nu- mai, inţelege-mă bine, nu trebue să intrebuințezi inşălaciunea pân la atâta incât să mă sileşti a-mi câlca principiele. 

WURM 

Excelenţa voastră mă erte! Dacă inadevăr, pre- cum prepuneţi, aş fi fost indemnat de gelosie, nu-. mai ochii m'ar fi trădat, nu şi limba, 

PRESIDENTUL 

Mai bine ar fi să aşi gelosia de. tot la o parte, Ce-ţi pas, nătărăule, de capeţi muneta nouă âin fabrică ori din mâna bancherului ? Mângăe-te cu nobilimea noastră: de Ştiu, ori de nu ştiu, rar se! face vre un mariage la noi, unde să nu poată mă- Sura cu o exactitate geometrică vre-o duzină de. oaspeţi, ori de lachei, paradisul mirelui. 

WURM 

Asupra punctului acestuia suni, din toată inima; burghez, domnule president!
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PRESIDENTUL 

Afară de aceasta, vei avea incurând satisfacția 

de-a te r&sbuna de rivalul tău. Tocmai acum s'a 

decis in cabinet să se facă că se congediază Lady 

Milford la venirea nouei ducese, şi pentru a com-. 

plecta inşălăciunea să se mărite Lady Milford pen- 

tru a scăpa aparențele. Ştii, Wurm, cât a crescut 

creditul meu prin influenţa Ladyi şi cum toate pla- 

nurile mele se razimă pe slăbiciunile prințului. 

Duca caută o partidă pentru Lady Milford. Un al- 

tul se poate presenta, poate sfiri tocmeala, şi-şi 

poate atrage impreună cu doamna Milford şi in- 

crederea prinţului şi să se facă prin aceasta indis- 

pensabil. Aşa dar ca să r&mâe prinţul in cursa fa- 

miliei mele, trebue Ferdinand. să ies pe Lady Mil- 

ford, ai priceput? - 

WURM 

Am priceput! Aşa dovedeşte Excelenţa voastră 

că calităţile de president covirşesc pe cele de pă- 

“ vinte. Insă dacă maiorul s'arată tot aşa fiu ascul- 

țător cum te araţi dumneata părinte afecţionat, mb 

tem să nu ţi se ?ntoarcă poliţa cu protest. 

PRESIDENTUL 

Din norocire niciodată nu m'am indoit de suc- 

cesul unui proiect când mi-am zis: aşa trebue să fie. 

Dar vezi, Wurm, asta m'4 adus ear la ceea ce 

xorbiam adinioarea. Chiar astăzi am să anunţ lui 

Ferdinand căsătoria lui. Mina ce va face când va 

auzi vestea, - ori va justifica, ori va imprăştia pre- 

pusul tu. ” 

WORM 

“Rog pe Excelenţa voastră să mă erte. Nemulţă-
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mirea ce negreşit se va vedea pe faţa lui poate să aibă de motiv tot aşa de bine mireasa ce-i veţi propune ca şi mireasa ce-i luaţi. Vă TOg să faceţi o incercare mai convingătoare. Alegeţi-i cea mai bună partidă din toată ţara, şi de va spune da, Y5 dau voe a mă pune Ja cărat petre trei ani de zile. . 

PBRESIDENTUL (muşcându-și buzele). 
La dracu! 

WURM 

Aşa e cum vă spun! Mama — prostia in picioare — mi-a spus in naivitatea ei mai mult decât trebuia, 

PRESIDENTUL 
(primblându-se prin casă şi reţiindu-şi mânia). 

Bine! Chiar in astă dimineaţă... 

WUBM 
Numai Excelenţa voastră nu uite că maiorul... e fiul stăpânului meu. 

PRESIDENTUL 
M'oiu stăpâm, Wurm. 

WURM 

Şi că serviciul de a vă Scăpa “de o noră supă: rătoare... 

PRESIDENTUL, 
Merită contraserviciul de a-ţi procura o femea? Bine. Primesc Şi asta, 

WURM (plecându-se cu plăcere), 
Pururea a] vostru, Excelenţă | (vrea să easă).
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PRESIDENTUL 

Ascultă, Wurm, ceeace ţi-am incredinţat... de 
cumva iţi scapă vre-o vorbă... (ameninţându-l), 

WURM (rizend). 

Atunci poate . Excelenţa voastră să-mi. publice 
"c'viile (ese). 

PRESIDENTUL 

Tu imi eşti sigur! Te ţin de tâlhăria ta ca pe 
un smeu de sforişoară. 

| UN CAMERIER (intrând), 

Mareșalul Curţii de Kalb! 

PRESIDENTUL 

De minune! Să intre! 

   (Camerierul ese). B : 
ucurest 

  

SCENA VI. 

Mareșalul de JTalb (în haine,de curte bogate insă fără - 
de gust, cu cheea de şanbelan, două ornice şi o spadă, 

pălăria subsuară şi frisat a la Hcrisson, merge iute spre 

“president şi imprăștie un miros foarte mare de parfumuri), 

Presideniul. 

MAREȘALUL (imbrăţoșându-l) 

„A! Bună dimineaţa, iubite, ce mai faci, cum ai 
dormit? M8 ierţi de vin aşa de târziu, insă trebi 
ce nu sufer intârziere, bucatele ducăi, cărţi de vi- 

sită, pregătirile pentru primblarea de sânii din 

astă sara. A! şi pe urmă trebue să fiu faţă la le- 

ver şi să anunţ Inălţimii Sale cum e vremea.
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PRESIDENTUL 

In adevâr, Mareşale, cu chipul acesta mai putut. 
scăpa mai de vreme: 

MAREȘALUL 
Şi pe deasupra, m'a mai făcut s'aştept un secul 

hoţul meu de croitor. 

PBESIDENTUL 

Ei și cu toate acestea te văd gata. 

MAREȘALUL 

Dar asta incă nu e totul. Un malheur vine după 
altul. Ascultă! i Î 

PRESIDENTUL (distras), 

Cum se poate? 

- MAREȘALUL 

Ascultă! Abia m& cobor din trăsură, se sparie 
harmasarii, incep a sări şi a sviri, incât, cum iţi 

- Spun, imi umplu pantalonii de noroin. Ce să fac? 
— Pune-te, pentru Dumnezeu, in posiţia mea, ba- 
roane. Ajunsesem. Era târziu. Cale de o poştă pănă 
la mine. Şi să mă infătoşez inaintea Inălţimii sale. 
in tualeta aceea... Mare Dumnezeule! Ce-mi trece 
prin cap? N8 fac cam leşinat! Las să m5 iee de 
cap şi de picioare şi să mă ducă inapoi in trăsură! 
Eu, in fuga mare a casă, schimb straele, alerg in- 
apoi. Ei! şi sunt cel intăiu in anticameră, Ce mai 
zici ? - : 

PRESIDENTUL 

” Admir inspiraţia spiritului omenesc.- Dar să Ia- 
săm asta, Kalb. Ai vorbit astăzi cu duca?
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MAREȘALUL (cu gravitate), 

Doutzeci de mirute şi o jumâtate. 

PRESIDENTUL 

Bravo ! Ştii deci fără indoială vre-o noutate im- 

portantă. 

MAREȘALUL (serios, după o mică tăcere), 

„_ Inălţimea Sa e imbrăcată astăzi cu haina sa de 
castorină merde d'Oye. 

PBESIDENTUL 

Cum se poate! Ei bine, mareşale, eu am să-ţi 

vestesc o noutate mai importantă, că Lady Nilford 

se 'face femeea maiorului de Walter, sigur incă 
n'ai ştiut? 

i MAREȘALUL 

Ce spui! Şi totul e pus la cale? 

PREBIDENTOL 

Subscris, mareşale, şi m&-i indatora de te-i duce 

indată la dinsa s'o prepari pentru visita fiului meu 

şi să imprâştii în tot oraşul hotărirea lui Ferdinand. 

MAREȘALUL (incântat). 

Cu cea mai nespusă plăcere, iubite! Ce-mi pută 

face mai mare bucuriet Sbor pe loc. (Ii iinbrăţo- 
şază), Adio! In trei pătrimi de oră o ştie tot ora- 
Şul (saltă afară). 

PRESIDENTUL (uitându-se după el cu un suris). 

Şi apoi Imai spue cineva că asemenea fiinţe 

nu's bune de nimica... Ei, acum Ferdinand trehue 

să voiască, ori tot oraşul a minţit. (Sun. Wurm 
intră). Să vie fiul meu! (Wurm ese. Presidentul. se 

primblă pe gânduri). :



SCENA VII. 

Ferdinand, Presidentul, Wurm (care ese indată). 

PERDINAND 

Ai poruncit să vin, tată? 

PRESIDENTUL 

In adevăr, trebue un ordin din partea mea pen- 
tru ca să mai am plăcerea de a-mi “vedea fiul !— 
Lasâ-ne, singuri, Wurm. — Ferdinand, te observ de 
câtva timp şi nu mai văd acea juneţă, deschisă şi 
vioae, care odinioară m& incânta. Pe faţa ta se 
vede o turburare neobicinuită, Fugi de mine, fugi 
de societate... fi! Anilor tăi se iartă mai uşor zece 
extravaganţe decât un singur moment de setiosi- 
tate. Lasă-mi mie grijile, fiul meu! Lasă-mă pe 
mine să lucrez la fericirea ta şi nu gândi la nimica 

- decât a te pleca cu nepăsara la proiectele mele. 
Vino, imbrăţogeasă-mă, Ferdinand! 

FERDINAND 

Eşti astăzi foarte indulgent, tata! 

PRESIDENTUL 

Astăzi, berbantule! — şi acest astăzi il rosteşti 
incă c'o grimasă? (serios). Ferdinand! Pentru cine 
mi-am deschis o cale periculoasă câtră inima prin- 
tului? Pentru cine m'am stricat etern cu conştiinţa, 
mea şi cu cerul? Ascultă-mă, Ferdinand. YVorbese 
acuma cu fiul meu —cui an: făcut 10 inlăturând 
pe predecesvrul meu — o faptă care, cu cât mai 
mult-o ţin ascunsă de lume, cu atât mai tare imi 
răneşte sufletul. Spune-mi, Ferdinand! Pentru cine 
“am făcut toate acsste?
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FERDINAND (dând inspăimântat inapoi). 

Doar nu pentru mine, tată? Doar să nu cadă 

asupra mea resplata sângeroasă a acestei crime ? 

Pe atot puternicul Dumnezeul e mai bine să nu 
fii născut decât să serveşti de scusă la asemenea 

"faptel 
PRESIDENTUL 

Ce-i asta? Ca? Insă te iert, căci capul iţi e incă 
plin de romanuri! Ferdinand, nu vreu să mă a- 

prind! Aceasta iţi e, copile, mulţămirea pentru 

nopţile ce am petrecut fără somn? pentru ingri- 

jirea mea necontenită? pentru vermele ce-mi roade 

conştiinţa? Asupra mea cade sarcina r&spunderii, 

asupra mea blăstemul, trăsnetul judecătorului su- 

prem. Tu primeşti fericirea din mâni străine, crima 
nu face parte din moștenire. 

FERDINAND (ridicând mâna dreaptă spre cer). 

M8 lepăd 'solemn de o moştenire ce-mi amin- 

teşte un părinte fâr' de lege! 

PRESIDENTUL . 

Ascultă, tinere, nu mă irita! — Dacă ar fi să 

„meargă lucrurile după capul tâu, toată viața ta 

te-ai tîrii prin pulbere. 

FERDINAND 

O! Tot mai bine aşa, decât; să mă tiriu primpre- 
jurul tronului. 

PRESIDENTUL (stăpânindu-și mânia). 

Hum! Trebui dar să te silesc ca să-ţi recunoşti 
norocul! Culmea la care zece oameni nu pot ajunge 

cu cele mai mari truzi şi chinuri, tu o atingi ju- 

când, prin somn! La doisprezece ani eşti locote=
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nent, la douăzeci maior! Am obţinut de la prinţ 
să-ţi lepezi uniforma şi să intri in ministur.. Prinţul 
vorbia nu ştiu ce de consilier intim, de ambasade, 
de favoruri extraordinare! O perspectivă străluci. 
toare se infătoşează ochilor tăi! Calea pân la cea! 
mai aproape vecinătate de tron, chiar pănă la tron, 
căci puterea reală face mai mult decât nişte atri- 
buturi deşerte. Cum? Asta nu te exaltă ? 

FERDINAND 

Nu, căci ideile mele despre mărire şi fericire nu 
sunt şi ale dumitale. Fericirea dumitale se vestește 
prin crime. Invidia, fri'a şi blăstemui, eată oglinda 
in care se reflectă mărirea unui domnitor, lacri- 
mile, plângerile, desperarea, eată prânzul la care 
se imbuibă aşa numiții fericiţi; prânz grozav de 
la care se scoală imbătaţi şi se infâţozează şovâind 
inaintea tronului lui Dumnezeu; idealul meu de 
fericire se inchide cu modestie în mine insumi! — 
Toate dorinţele niele siint acufundăte in inima mea!. 

PRESIDENTUL 

Bine! Nu se poate mai bine! De minune! Cea 
intăi prelegere după treizeci de ani! Păcat numai 
că fruntea mea de cincizeci de ani e prea virtoasă pentrua a mai studia. — Insă pentru a nu lăsa să 
Tuginească un talent atât de preţios, voiu să-ţi dau 
ps cineva cu care teii pui exercita după plac in 
asemenea extravaganţe. Ai să te hotăreşti, şi chiar astăzi, să-ţi iei o soţie! 

FERDINAND (dând inapoi inspiimântat), 
Tată! 

PRESIDENTUL 

Fără complimente, am trimis astăzi in numele
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tău o carte la lady Milford. Ai să te duci indată 

la dinsa să-i spui că eşti mirele ei, 

FERDINAND 

"Mirele ladyi Milford, tată? 

| PRESIDENTUL 

Dacă o cunoşti... 

FERDINAND (eşit din fire). 

Care ticălos din ţară n'o cunoaşte? Insă sunt 

un copil, tată, să cred că o spui asta cu tot dina- 

dinsul! Ai vroi să fii păriutele unui fiu atât dati: 

călos care ar lua o curtisană privilegiată? 

PRESIDESTUL 

Şi mai bine. Eu singur aş cere-o, dacă s'ar mul- 
ţămi cu un moşneag de cincizeci de ani. N'ai vrol 

să fii fiul unui părinte atât de ticălos? 

A FERDINAND 

Nu! Atât de sigur cât este un Dumnezeu! 

PRESIDENTUL 

"O obrăznicie pe onoarea mea, pe care o iert din 

causa, singularităţii ei. 

„ FERDINAND , Ă 

Te rog, tată, nu mă lâsa mai mult intr'un pre: 

pus in careimi e nesuferit de-a gândi că-ţi sunt fiu. 

PRESIDENTUL 

Nebunit-ai ? Care om cu judecată n'ar dori din 

toată inima s'ajungă la distincţia .de a impărtăţi 
plăcerile domnitorului?
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FERDINAND 

Imi devii o enigmă, tatăl! Cum! Dumneata nu- 
meşti distincţie — distincţie 'de a, impărtăși cu dom= 
nitorul aceea ce-l face şi pe dînsul să se coboare 
intre ceilalţi oameni? 

PRESIDENTUL (ride cu hohot), 

FERDINAND : 

Poţi ride, eu voiu urma, tată. Cu ce frunte m'oiu 
putea infăţoşa inaintea celui mai miserabil cerşitor 
care insurându-se primeşte ca zestre cel. puţin o 
femee care e numai a lui? Cu ce frunte inaintea 
lumii? Inaintea, prinţului? Cu ce frunte inaintea 
insăşi prostituitei care ar spăla petele onoarei sale 
in ruşinea mea? : 

PRESIDENTUL 

» De unde dracu ai scos vorbele aceste ? 

PERDINAND 

F Tată! 'Te conjur pe tot ce e sacru pe lume! E 
cu neputinţă ca, prin infamia singurului tău fiu să 
devii atât de fericit, pe cât il faci pe dinsul de ne- 
fericit! Iţi dau viaţa dacă asta o în stare Să-ţi sa- . 
tisfacă ambiția, Viaţa o am de la dumneata, nici un 
moment nu voiu sta pe gânduri ca s'o sacrifice in- 
treagă pentru mărirea dumitale! Insă de-mi iei o- 
noarea, tată, atunci ai făcut o faptă infama dân- 
du-mi viaţa, şi aş blăstema totodată şi pe părinte 
şi pe mijlocitor. 

PRESIDENTUL (amical, pălindu-l pe umăr), 
Bravo! fătul meu! Acuma văd intradevăr că eşti 

bărbat şi că meriţi cea mai nobilă femee din toată 
“tara. O vei avea, Chiar astăzi te voi logod: cu con- 
tesa de Ostheim. -



YERDINAND (uimit). , 

Oara aceasta e hotărită a m5 nimic) cu totul? 

-.. PRESIDENTUL (uitându-se la dinsul pe furi). 

Acum sper că onoarea ta nu va maiavea nimic. 
de zis? - 

FERDINAND 

Nu, tată! Prederica de Ostheim ar pută ferici pe 
orice alt om! (n parte, cu cea mai mare turburare), 
M'aş fi împotrivit la tot proiectul ruşinos. Bună- 
tatea lui mă oboară. 

| PRESIDENTUL, (ca și sus), 

Aştept să-mi mulţămeşti, Ferdinand! 

FERDINAND 

"(răpezindu-se spre dinsul și sărutându-i mâna cu foc). 

Tată! Bunătatea ta imi aprinde toată sensibilita- 
tea, tată ! Iţi mulţămese din toată inima pentru în- 
grijirea adevărat părintească. Alegerea ce ai făcut 
e minunată, insă,.. nu pot... plânge-m$, nu pot iubi 
pe contesă. - 

” PRESIDENTUL, (dând un pas inapoi). 

Aha! Ai venit unde te voiam. Aşa dar te-ai 
prins in laţ, ipocrit viclean! Aşa dar nu onoarea 
te făcea să refuzi pe Lady, Milford, nu uriai per- 

soana, ci căsătoria, 

FERDINAND 
(stă. impietrit; pe urmă tiesare și vrea să fugă). 

PRESIDENTUL 

Incotro? Stăil Acesta e respectul ce-mi datoreşti? 
(masorul se ?ntoarce). Eşti anunţat la Lady Milford. 
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Am dat prinţului cuvântul meu. Tot oraşul și 
toată curtea o ştiu. De-mi dai o desminţire, de mă 

faci mincinos inaintea prinţului, ladyi, oraşului, 

curţii, ascultă, băete, ori de aflu oarecari istorii... 

Aha! Aha! Dece ţi se stinge deodată tot focul din 
obraz ? 

PERDINAND (galben ca ceara şi tremurând). 

Aud ? Ce? Nimic, nu e nimic. 

PRESIDENTUL (îi aruncă o privire grozavă), 

Dar dacă este ceva, dar dacă voiu găsi urmele 

indărătniciei tale? Ha! singur prepusul mă face 

de nebunesc! Mergi indată, parada incepe. Cum s'a 

da parola, te vei afta in palatul layi! Când mă 
arăt tremură o ţară! Ia să vedem de nu voiu in: 
frânge indărătnicia unui fiu! (Se duce şi se intoarce), 
Băete, iţi spun să te duci, ori tremură de urgia 
mea! (ese), 

FERDINAND (deşteptându-se ca dintrun somn). 

-S'a dus? Era acesta glasul unui tată ? Da, m'oiu 
duce, m'oiu duce şi i-oiu spune vorbe, voiu ținea 
o oglindă dinaintea ei, fiinţă despreţuită! şi, dacă 
şi atunci m5 mai vrei —in presenţa intregei nobi- 
limi, în presenţa armatei şi a poporului — inar- 
mează-te cu toată mândria Ingliterei, eu te res- 
ping, eu fiul Germaniei! (ese). 

(Cortina cade),



ACTUL II. 

Salon in palat la Lady Milford; la dreapta o sofa, 
| la stinga un piano. 

  

| “SCENA 1. 
Lady 2tilford (in neglige elegant, cu părul incă 

nefrisat, şeade la piano și cântă);- Sofia, (cameriera ei, 
vine de Ja fereastră), 

SOFIA 
Ofițerii se despart! Parada s'a Sfirşit, insă Walter 

nu mai vine, 

LADY MILFORD (sculându se și primblându-se agitată), 

Nu ştiu cum mă simt astăzi,. Sofio, niciodată 
n'am fost aşa. Nici Pai văzut măcar? Se *ntelege, 
nu se grăbeşte, am o greutate pă piept; câre mă 
apasă ca o crimă. Sofio, du te, zi să-mi pue şaoa.. 
pe -armăsarul cel mai iutel Trebue să respir aer, 
să văd oameni,.să văd cerul, atunci rii Sa mai- 
uşura inima. ai n i 
2 SOFIA 

: De 'nu'te simţegti bine, Milady, invită societate |. 
Chiamă pe duca; astăzi aici la rhasă, ori să se facă



aici partida de hombre. Dacă aş avea eu un prinţ 

cu toată curtea, lui la dispositia mea, maş şti ce's 

supărările. 

LADY MILFORD 

Te rog, cruţă-mă. Iţi dau un diamant pe fiecare! 

cias in care m vei desbăra de dinşii! Să-mi mo- 

bilez salonul cu astfel de oameni? E un soiu rău, 

„ticălos care se inspăimăntă, cască gura de mi- 

rare, ca şi când ar vedea un spectru, când imi 

scapă vre-o verbă caldă din inimă. Toţi sunt sclavii 

unei marionete cu care mă joc, cum m$ joc cu 

mărgelele acestea! Ce să fac cu oameni, al căror 

suflet merge regulat ca ornicul? Pot afla, vre-o plă- 

cere să-i intreb ceva, când ştiu dinainte ce au să-mi 

răspunâă ? Ori să discut cu dinşii când n'au curajul 

să fie de altă părere decât mine? Dă:i incolo! 

Nu-mi place să mă suiu pe un cal ce nu-şi roade 
î€ul (se duce la fereastră), 

_ BOEIA 

Cel puţin prinţul face o excepţie! Omul cel mai 
fecumos, amorezul cel mai pasionat, capul cel mai 

cu spirit din toată ţara lui, 

LADY MILFORD (intorcându-se), 

Pentru că țara e a lui, numai titlul de prinţ 
poate să-mi scuse slăbiciunea, şi să-mi justifice 
gustul. Spui că sunt invidiată! Sermană fată! Ar 
trebui să mă plângă! Dintre toţi cei care beau din 
cupa maiestăţii, favorita are partea cea mai rea, 
fiind-că numai ea vede sub mantaoa de purpură 
sdrențele cerşitorului. Intr'adevăr, el, cu talismanul 
puterii sale, poate face să easă din pământ toate 
dorințele inimei mele ca un castel incântat! Imi



presentă la masă productele ambelor Indii, preface 
pustiuri in paradisuri, isvoarele ţării sale le face 
să sară pănă la cer in raze măreţe, ori imprăştie 
in foc de artificiu măduva supuşilor săi. Insă are 
el şi puterea de a comenda inimei sale să palpite 
cu foc lângă o inimă infocată? Poate el stoarce 
din creerii săi uscați o singură simţire frumoasă 
şi nobilă? Simţurile imi sunt sătule, insă inima - 
mi-e flămândă! Ce-mi folosesc mii de simţiri no- 
bile când pot stinge numai pe cele materiale? 

SOFIA (uitându-se ia dinsa cu mirare), 

“Decât timp v5 servesc, Milaây ? 

LADY MILFORD 

Pentru că de astăzi abia mă cunoşti | Intr'adevăr, 
iubită Sofie, am vândut prinţului onoarea mea, insă 
inima mi-am păstrat-o liberă ; o inimă, scumpa mea, 
care poate Tot, mai e incă demnă de un bărbat. 
Asupra ei a trecut vântul otrăvitor al curţii ca 
suflul asupra unei oglinzi! Crede-mă, dragă, de 
mult m'aș fi desfăcut de bietul prinţ, dacă ambiția, 
mea ar fi suferit vre-o alta mai puternică decât 
mine la curte, ” 

SOFIA 

Şi acea inimă s'a supus aşa de uşor ambiţiei | 

- LADY MILEORD (viu). 
De ai şti cum s'a răsbunat! Cum se răsbună incă | 

Sofio (grav lăsând să cadă mâna pe umărul Sofiei), noi 
femeile putem numai alege intre a domni şi a seri, 
Insă plăcerea ce o ai domnind, cât de puternică 
să fie, işi perde toată tăria, când nu putem avă 
mai frumoasa plăcere de a fi sclavele bărbatului 
ce iubim. e .



SOFIA 

Un mare adevăr, Nilady; insă de la d-voastră 
nu mă aşteptam să-l aud, 

LADY MILFORD 

Dece, draga mea? Au nu se vede că noi nu 

suntem in stare de a cârmui sceptrul, ci numai 

fusul? N'ai luat seama că toate capriciile mele, 

toate desfătările aceste sălbatice le am numai pen: 
tru a-mi inăduşi dorurile mai puternice ale inimei? 

SOFIA (GX inapoi cu mirare). 

Lady! 

„+ LADY MILFORD (mai viu). 

Implineşte-le ! Dă-mi omul la care pururea gân- 
desc, pe care il iubesc, pe care trebue să-l am ori 
să mor (cu pasiune). Fă-mă aud din gura lui că 
lacrimile amorului mai frumos ne lucesc în ochi 
decât briliantele in păr, şi arune prinţului la pi- 
cioare şi inimă şi principat, şi fug cu acel om, fug 
in pustiul cel mai sâlbatic din lume, 

SOFIA 

Cerule! Ce faci Milady, nu-ţi e bine? 

LADY MILFORD (spăriată), 
Te 'ngălbeneşti! Ți-am spus poate prea multe? 

O! vreau 'să-ti leg limba printr'o incredere fără 
margini ; mai ascultă incă, ascultă tot, 

SOFIA (cătând imprejur şi cu spaimă), 

"Mi-e frică, Milady, mi-e frică, nu voiu s'aud mai 
departe. -
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LADY MILFORD 

Căsătoria mea cu maiorul — tu ca şi toată lumea 
credeui că e o intrigă de curte, Sofio, nu te'nroși, 
nu-ţi fie ruşine de mine—această căsătorie e fapta 
amorului meu. 

SOFIA 

Pe Dumnezeu, o presimţiam! 

LADY MILFORD 

I-am inşălat pe toţi, pe slabul prinţ, pe vicleanul 
Valter, pe stupidul mareşal, toţi ar jura că această 
căsătorie e singurul mijloc de a mă conserva du- 
căi, de a strânge legătura noastră incă mai mult! 
Dar, de a se desface pentru totdeauna aceste lan- 
țuri ruşinoase! Inşălători inşălaţi! O slabi femee 
va amăgit! Voi înşivă imi aduceţi pe iubitul meu! 
Numai asta o voiam! Când va fi odată al.meu — 
când va fi al meu — atunci adio pentru eternitate 
mărire nesuferită! - 

SCENA 11. 
Intră un Cameri ier bătrân al prinţului, ţină o besectea 

cu juvaeruri in mână. Cei dinainte. - 

CAMEBRIERUL 

Inălţimea sa duca vă presentă respectele sale, 
Nilady şi r5 trimite aceste brilianturi ca, daruri 
de nuntă, Chiar acum au sosit de la Veneţia. 

LADY MILFORD (deschide besacteaoa şi se sparie). 

Omule, cât a plătit duca aceste pietre? 

OAMERIERUL (sinistru), 

Nici un ban, :
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LADY MILFORD 

Ce! Perdut-ai mintea? Nici un ban? (dând un 
pas inapoi), Dar ce te uiţi la mine aşa de pătrun- 
zător ca şi când ai voi să mă străpungi cu ochii, 
nici un ban nu-l costă aceste pietre de o valoare 
nepreţuită ? 

CAMERIERUL 

Ieri s'au pornit: şapte mii de feciori din ţară la 
America, ei plătesc totul | 

LADY MILFORD , 
"(pune hesacteaoa pe masă și se primblă prin casă 

. agitată), 

Omule! Ce-ţi este? Te văd că plângi! 

. CAMERIERUL 

(Ştergându-și ochii, cu glas surd şi tremurător), 

Juvaeruri ca aceste... şi eu am doi fii pintre dinşii. 

LADY MILFORD (luându-l de mâni cu emoție), 

Doar niciunul n'a fost silit ?: 

CAMERIERUL (cu un suris infricoșat). 

O! Nu! Toţi de bună voie! S'au găsit in adevăr 
câţiva feciori mai isteţi cari au eşit din fronv şi 
au intrebat pe colonel, cu ce preţ vinde prinţul un 
jug de oameni? Insă Inălţimea Sa a pus să s'a- 
dune toate regimentele pe piaţa paradei şi să im- 
puşte cutezătorii. Noi am auzit puştele, am văzut . 
creerii lor stropind pietrele de pe siradă şi toată ar- 
mata striga: Ura! La America! la America! 

LADY MILFORD (căzând cu proază pe canapea), 

Dumnezeule! Dumnezeule ! şi eu n'am auzit ni- 
mica! Şi eu n'am văzut nimica! -
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CAMERIERUL 

Negreşit, Milady! Dece trebuea să fii cu Inălţi- 
mea sa tocmai la vânătoare, când s'a dat semnul 

plecării? Nu trebuia să perzi frumosul spectacul, 

când tobele ne anunţară că momentul a sosit, vei 

fi văzut orfani urmând cu gemete pe părintele lor, 

vei fi văzut mame furioase presentând copilaşul 

de la sân virfului. baionetelor, vei fi văzut: cum 
despărţiau mirele de mireasă cu lovituri de săbii, 
vei fi văzut, moşnegi aruncând in desperare cârjele 

după copii lor ca să se lopede şi de cel de peurmă 

sprijin şi din când in când sunetul vuitor al to- 

belor, ca Atotputernicul să n'audă rugăciunile 
noastre. i 

LADY MILFORD (se scoală in cea mai mare agitaţie). 

Departe de mine aceste juvavruri, ele lucesc ca 

para iadului spre inima mea. (Cu dulceaţă cătră “ca- 
-merier). Jinişteşte-te, s&rmane bătrân! Vor veni 

inapoi. Işi vor revedea patria. 

OAMERIERUL (cu durere). 

"Dumnezeu ştie! La poarta oraşului 'se mai în- 

torceau incă odată: „Dumnezeu să vă păzească fe- 

mei şi copii! Să trăească părintele patriei! La ju- 
decata de pe urmă ne vom revedă! 

LADY MILFORD (primblându-se agitată).. - 

Grozav! Grozav! Mie-mi spuneau că uscasem 
toate lacrimele ţării. Cumplit mi se deschid ochii... 
Mergi... spune stăpânului tău că-i voiu 'mulţămi 

insumi! (Camerierul vrea să easă, ea îi aruncă o pungă 
“în pălărie). Na! Ia asta pentru că mi-ai spus a: 
devărul. - : .
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CAMERIERUL (aruncă punga pe masi cu dispreţ), 

Puneţi-o şi pe asta cu celelalte ! (ese). 
LADY MILFORD (uitându-se după dînsul cu mirare). 

Sofio, aleargă după Gînsul, intreabă-l cum il 
chiamă. Işi va avea ear copiii. (Sofia ese. Lady Mil- 
ford se plimbă gânditoare. Pausă. Cătri Sofia care s'a 
intors). Nu se spunea mai dăunăzi că un oraş de 
pe Ja frontiere a fost prada focului şi că a sărăcit 
vre-o patru sute de familii ? (sunt), 

SOPIA 

Cum de-ţi aduci tocmai acum aminte? In adevăr, 
aşa e; şi cei mai mulţi din bieţii nefericiţi servesc 
la creditorii lor ca sclavi ori pier în minele de ar- 
gint ale prinţului. - 

UN SERVITOR (intrând). 

Ve ordonă Milady?.- 
LADY MILFORD (dându-i besecteluța). 

Să se ducă aceasta indată în oraşul cel ars! — 
Să se prefacă pe loc in bani şi să se impărţească 
intre cele patru sute de familii pe care incendiul 
le-a ruinat, ' 

BOFIA 

Milady, cugetă, te expui la cea mai mare dis- 
graţie ! N 

LADY NILYORD 

"Să port blăstămurile țărei sale pe cap! (face semn 
servitorului să easă). Ori voeşti ca greutatea unor a: 
semenea lacrimi să-m5 oboare? Mai bine e, Sofio, 
să am:pe cap diamante minciunoase,. decât fapte 
de-acestea pe conştiinţă.
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SOFIA 

Dar juvaeruri ca aceste! N'ai putut da altele 

mai rele? Zu, .Nilady, nu e de ertat! 

LADY MILFORD 

Nebuno! Pentru acestea vor curge din ochii lor - 

intrun minut mai multe şi mai frumoase bri- 
liante şi mărgăritare decât pot purta zece monarhi 
in diademele lor. , 

SERVITORUL (reintrând), | 

Domnul maior de Walter. . 

SOFIA (alergând spre Laiy Milford), 

Dumnezeule ! Ingălbeneşti !. 

LADY MILFORD - 

Cel intâiu om care-mi insulă spaimă, Sofio!— 
Eduard, spune că nu mi-e bine! Stăil Arată mul- 
țămit? Ride ? Ce spune? O, Sofio| Aşaii, tare sunt 
urită astăzi ? 

SOFIA 

Pentru Dumnezeu, Milady! 

BERVITORUL - 

Ordonă Milady-să nu-l primesc? - .: - 

LADY MILFORD (tremurând), 

Nu! spune că-mi pare bine (servitorul ese): Spu- 
ne-mi, Sofio. Ce să-i zic? Cum. să-l primesc ? Am 
să fiu mută! Are să ridă de slăbiciunea mea. Are 
să... ce presimţirel| M5 'laşi, Sofio? Stâi!— Ba nu! 
Du-te, du-te! Dar r&mâi!. . 

(Se aud paşii maiorului în anticameră), |



SOFIA 

Linişteşte-te! Eată-] | 

"SCENA III. 

Ferdinand de TPalter. Cei dinainte, 

YERDINAND (făcând o scurtă reverență). 

De cumva visita mea vă e suptrăcioasă.., 

LADY MILFORD (cu bătae de inimă văzută), 
Nicidecum, domnule maior. Nimic nu-mi putea 

face o mai mare plăcere, 

FERDINAND 

Tatăl meu mi-a poruncit să vin. 

LADY MILFORD 

Ii sunt foarte indatorită. 

| FERDINAND 
Şi să vă vestesc că ne insoţim. Acesta e ordinul 

tatălui meu, 

, LADY MILFORD (ingălbenind şi tremurând), 

Nu e şi ordinul inimei dumitale ? 

FERDINAND 

Miniştrii şi. starostii nu consultă dorinţa inimei. 

LADY MILFORD (in cea mai mare neliniște), 

Şi dumneata nu mai ai nimica de adaus? | 

FERDINAND (după o ochire cătră camerieră), 

Foarte mult încă, Milady.



LADY MILFORD 

(face Sofiei un semn, aceasta se depărtează). 

Nu preferiţi a şedea pe canapea? | 

PEBDINAND 

YVoiu fi scurt, Milady, 

LADY MILFORD 

"Ei bine? 

PERDINAND 

Sunt un om de onoare! 

LADY MILFORD 

Pe care-l stimez mult. 

FERDINAND 
Gentilom! Na 

| LADY MILFORD 

Din una din cele mai intăi familii din ţară. | 
| FERDINAND | 
Şi ofiţer. ” 

| “LADY NILFORD 

"Imi enumeri calităţi pe care le impărtăşeti cu 
alţii. Dece nu-mi vorbeşti de altele mai insemnate 
ce le ai dumneata singur? | | 

„ "PERDINAND (rece). 

„Aici nu am trebuință de ele. 

LADY MILFORD (cu frică crescândă), 

Insă ce să conchid dintr'o asemenea introducere ?
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FERDINAND (incet și apăsând), 

Că, de-ai avea gust să ne căsătorim cu. deasila, 
onoarea s'ar opune.. - 

LADY MILFORD 

Ce vrea să zică asta, domnule maior? 

„FERDINAND 

Aceasta e vocea inimei mele, a nobleţei şi a.u- 
cestei spade. 

| LADY MILEOBD 
Spada această ţi-a dat-o prinţul. 

| “FERDINAND | | 
Mi-a dat-o statul prin mâna lui, inima mi-a dat-o 

Dumnezeu, nobleţa cinci sute de ani, 

LADY MILFORD 

" Numele ducăi.., 

MP " PERDINAND (cu foc), 

Duca poate el preface legile omenirii sau pune 
sipiliul său pe conştiinţe cum il pune pe monete? 
Nici.el nu e mai presus decât onoarea deşi îi poate 
astupa gura cu aur. Tot ce poate e sa-şi acopere 
ruşinea cu mantaoa: de purpură. Insă, te rog, Mi- 
lady, să lăsăm acestea. Nu mai e vorbă: de pro- 
iecte sacrificate, de nobleţă sau de epolete :sau de 
opinia lumii! Sunt gata să cale toate acestea 
în picioare când mă vei fi convins'că preţul ce are 
să-mi revie n'ar fi şi mai-ruşinos' dezât sacrificiul, 

LADY MILFORD (depăriându-se de la el cu durere), 

: Domnule rhaior, această n'âm .meritat-o]. - ::



FERDINAND 

Tartă-mă, Suntem aici fără marturi. Causa care 
ne face, pe dumneata şi pe mine, să ne *ntilnim 
astăzi pentru intăia şi de pe urma oară, mă silesc să 
nu-ţi ascund nici măcar simţirile mele cele mai 
secrete! Nu poate să-mi intre in cap, Milady, cum 
0 doamnă atât de frumoasă, cu atât spirit, cali- 
tăţi aprețuite de orice om, s'a puiut vinde unui 
prinţ, care admira in ea numai sexul şi că apoi 
această femee n'are ruşine sâ se presente unui băr- 
bat cu inima ei. . 2 

LADY MILFOBD (uitându-se lung la dinsul), 

Spune-ţi tot gândul! | 

FERDINAND 

Spui că eşti Ingleză! Dă-mi voe, nu pot crede 
că eşti Ingleză! Fiica liberă a poporului celui mai 
liber,.a poporului prea mândru pentru a recunoaşte 
chiar tirtuţile popoarelor străine, nu poate să se 
vândă la vițiuri străine! Nu se poate să fii Ingleză, . 
ori inima iţi e cu atât mai meschină cu cât inima 
Ingliterei e mare şi nobilă, | 

| „LADY MILFORD 

Ai spus totul? 

FERDINAND 

Mi s'ar -pută răspunde; deșertăciune femeească,. 
pasiune, temperament, plecare spre . plăceri! Ies: 
s'a intimplat ca. virtutea să mai existe şi după 
moartea onoarei! Câte rătăcite in această cale a. 
ruşinei, au'reimpăcat lumea prin acţiuni nobile şi 
au inobilit o meserie defăimată printr'o frumoasă. 
intrebuinţare a puterii ce aveau. Dar de unde pro-.
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vine această suferință a țării, care inainle nu e: 
zista? Aceasta aveam să-ţi spun în numele ţării! 
Am sfirşit! 

VÂDY MILFORD (cu blândeţă și mărire). 

„Aceasta e intăia oară, Walter, când indrăsneşte 
cineva să vorbiască astfel cu mine, şi dumneata eşti 
singurul om căruia găsesc de cuviinţă a-i răspunde» 
Nu vrei să te căsătoreşti cu mine? Asta mb face 
a te stima; imi calomniezi inima, te ert! Insă nu 
pot crede că ai vorbit serios! Acel ce indrăsneşte 
să zică injurii ca acestea unei femei, căreia nu-i 
trebue decât o singură noapte pentru a-l nenoroci, 
trebue să presupue acestei femei un suflet măreț, 
ori e nebun. Mie-mi atribui ruina ţării? Să te 
ierte Dumnezeu atotputernicul care are să ne ju- 
dece pe dumneata, pe prinţul şi pe mine. Insă in 
mine ai provocat Ingleza şi patria mea trebue să 
răspundă la mustrări ca acestea! . 

FERDINAND (răzemat pe spadă), 

“Sunt curios, 

LADY MILFORD 

Ascultă deci acele ce n'am incredinţat incă ni- 
m&rui afară de dumneata, şi nici voiu incredinţa 
unui alt om. Nu sunt, Walter, cum ai crezut, o 
miserabilă aventurieră. Aş pută sa mă fălese şi să 
zic: sunt de sânge princiar, din familia nefericita 
a lui Toma Norfolk, celui ce căzi victimă pentru 
Maria, regina Scoției. Tatăl meu, intăiul şambelan 
al regelui, acusat de a fi intr'o inţelegere trâdă-. 
toare cu Francia, fu condemnat printr'o sentinţă 
a parlamentului şi executat. Toate averile noa- 
stre fură confiscate şi pe noi ne exilară! Maica



mea muri in zioa execuţiunii! Eu —copilă de pa- trusprezece ani— fugii in Germania cu guvernanta mea, cu o casetă de juvaeruri şi cu această cruce de familie ce-mi dărui maica mea pe patul morţii, impreuuă cu cea âe pe urmă binecuvântare, 

FERDINAND 

(devine gânditor şi ascultă cu mai mare interes). 

LADY MILFORD (urmează cu mișcare crescândă), 

Eolnavă, fără nume, fără sprijin şi avere, ajunsei la Hamburg, orfană străină! Nu invăţasem nimic decât puţin franţuzeşte, puţină musică şi a broda, dincontra ştiam foarte bine mânca în aur şi ar- gint Şi dormi sub acoperişuri de mătasă de Da: masc, ştiam foarte bine să fac să sboare zece ser- vitori la cel mai mie semn şi să primesc linguşiri de la persoane insemnate din sexul dumitale. Şase ani se trecură în lacrimi. Cel de pe urmă juvasr dispăruse, guvernanta mea muri. Atunci destinul conduse pe prinţul d-voastre la Hamburg. Me prim- blam tocmai pe malurile Elbei și, acufuk-dată în gândiri, m gândiam ce e mai adâncă, apa aceasta ori suferinţa mea Duca mă văz, m8 urmări, imi 
află locuinţa, “imi căză la picioare şi jură că ms: 
iubeşte, (Se opreşte foarte mișcută, apoi urmează cu vo- cea plângătoare), “Toate imaginile fericitei mele co- pilării se infâţoşară din “nou amintirii mele cu o 
strălucire seducătoare — inaintea mea aveam un 
viitor fără mângâere, negru ca mormântul — inima 
imi ardea după o altă inimă, prințul imi deschise 
braţele, eu căzui in ele ameţită (depărtându-se de el), 
Acuma, osindeşte-mă! : 

37. = Scrieri complecte. Vol, VI - 4
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FERDINAND 

"(foarte mișcat, aleargă după ea şi o oprește). 

. Milady1 Cerule! Ce and? Ce-am făcut? Cumplit 

mi se deschid ochii! Niciodată nu m8 vei putea 

ierta | 

LADY MILFORD (se intoarce şi caută să se liniştească), 

Ascultă mai departe! Prinţul surprinse inima 

mea fără apărare, insă sângele de' Norfolk se res: 

culă in mine: „Tu, Emilio, născută prinţesă, imi 
zisei, să fii acum concubina unui prinţ?“ Mândria 

şi nefericirea, so luptau în sânul meu, atunci prin: 

ţul mă conduse aici şi inaintea ochilor mei văzui 

scena cea mai oribilă! Corupţia celor mari pe lu- 

mea asta e ca o hienă nesăţioasă, care-şi caută 

victime cu o foame fără margini. In ţara aceasta 

se lăţise cu toată furia sa, despărţise mirele de 

mireasă, rupsese pănă şi legăturile sacre ale căsă- 

toriei; aici sfârmase fericirea liniştită a unei familii, 

colo o inimă tânără şi fără experienţă se molipsise 

46 această boală contagioasă şi victimele mureau 

in convulsiuni, blăstemând numele coruptorului. 

Eu m$ pusei intre miel şi tigru şi intr'o oră de 

slăbiciune il făcui să jure că s'or sfirş așa ori- 

bile sacrificiuri. 

FERDINAND 

(alergând cu cea mai mare turburare prin casă), 

Destul, Milady, destul! 

LADY MILFORD 

Perioada asta tristă fâcuse loc unei alteia şi mai 
triste. Curtea şi seraiul furnica de lepădăturile Ita- 
liei. Parisiene uşoare se jucau cu puternicul sceptru



ss 

şi poporul sângera sub capriciele lor. Duminica, lor 
se trecu! Pe toate le-am văzut dispărând dinaintea 
mea, căci eram mai cochetă decât: ele toate! Luai 
fr&ul din mâna tiranului care adormise in braţele 
mele — patria ta, Walter, simţi pentru intăia oară 
o mână binefăcătoara şi căză plină de incredere 
la s6nul meu. (Pausă ; pe urmă privind la el cu amor), 
O! Dece singurul om, de care doriam să fiu cu- 
noscută, mă sileşte să mă fălese şi să-mi glorific 
virtutea la lumina admiraţiei! Walter, am sfărmat 
porţile închisorii, am rupt; sentenţe de moarte şi 
am scurtat deseori eternitatea grozavă a galerelor ! 
In răni nevindecate am vărsat cel putin balsam 
recoritor, am răsturnat culpabili atotputernici şi 
de multe ori am scăpat, cu câteva lacrimi de a- 
nor, inocența deja condemnată. A! Co desfâtare 
era aceasta pentru mine! Cu câtă mândrie imi putea 
r&spunde inima la orice acusare din partea sân: - 
“gelui meu princiar! Şi acum vine omul care singur 
m8 putea resplăt!, omul care-mi părea creat pentru 
a compensa suferințele mele trecute, omul pe care 
in visuri îl imbrâţoşeam cu un dor ferbinte,. 

FERDINAND (intrerupend-o), 

Destul! Destul! Aceasta e contra convenției, Mi: 
lady! Aveai numai să te justifici şi mă faci pe 
mine culpabil! Cruţă-mă! te jur, cruţă-mi inina 
sfâşiată de ruşine şi pocăință. 

LADY MILFORD 

Acum ori niciodată! Destul m'ai văzut eroină 
trebue să simți şi puterea lacrimilor (cu sensibilitate), 
Ascultă, Walter, când o nefericită, ce se simte a- 
trasă spre tine de o putere neresistabilă, se aruncă 
la peptul t&u cuprinsă de un amor ferbinte ne-



. 
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Sfirşit, “Valter, ai pută tu pronunţa cuvântul rece: 
onoare, când această nefericită, apăsată de sim- 
tirea ruşinei, desgustată de viţiuri, hotărită să se 
ridice eroic pănă Ia virtute, s'ar arunca aşa in bra- 
ţele tata (s'aruacă in braţele sale solemn) ar aştepta 

mântuirea sa, ar aştepta cerul său de la tine, ori 
(depărtând ochirea de la dinsul cu voce stinsă și tremu- 
rătoare) depărtându-se de mine imaginea ta, ascul- 
tând vocea cumplită a desperării, sar acufunda 
din nou in adâncimi şi mai grozave ale viţiului... 

FERDINAND 

(desfăcându-se din biaţele ei in cea mai mare turburare), 

Nu! Pe atotputernicul Dumnezeu! Nu pot răbda, 
Milady, trebue — cerul şi „pămentul mă silese — 
trebue să-ţi mărturisesc... “ 

LADY MILFORD (deptrtându-se iute). 

Nu acum! Acuma, nul pe tot ce e sacru pe 
lume, nu in momentul acesta în care inima-mi e 
străpunsă de înii de cuțite, Fie viaţa sau moartea, 
nu cutez, nu voesc să aud! 

FERDINAND 

“'Trebue, dragă Milady, trebue să m'asculţi. Ceea 
ce am săi spun acuma, imi va micşura vina şi 
va fi'o puternică scusă pentru trecut: Mam inşălat 
in persoana voastră Milady; aşteptam, speram că 
te-oiu găsi demnă de disprețul meu. Am venit aici 
hotărit să te insult şi să-ţi merit ura. Fericiţi a- 
mândoi de-aş fi isbutit! (tace puţin, pe urmă mai in- 

„cet şi mai timid). Tubesc, Milady, iubesc pe o fată 
din popor, pe Luisa Miller fiica unui musicant. 
(Lady Milford galbenă ca ceara se uită intr'o parte, el 
urmează mai 'vioiu). Ştiu in ce prăpastie mă arunc: ;



insă deşi prudenţa imi ordonă să inăduş această 
pasiune, datoria mă impiedică. Eu sunt vinovatul. 
Eu am sfărmat pacea aurită a inocenţei. Eu am 
legănat:o in speranţe cutezătoare, eu am trădat-o 
unei patimi selbatici. Mi-i vorbi de stare, de no- 
bleţă, de principiile părintelui meu! Insă tuese, Cu 
cât mai mult se luptă natura cu convenienţele, cu 
atâta speranţa mea creşte. Voiu opune hotărirea 
mea prejudiciilor sociale. SĂ vedem cine va rămână 
invingător, eticheta sau umanitatea, (Lady Milford s'a 
retras în unghiul cel mai depărtat al salonului şi şi-a as- 
cuns faţa în mâni, Viind spre dinsa). Aveai să-mi spui 
ceva, Milay? | " 

LADY MILFORD (cu expresiunea celei mai mari dureri), 

Nimic, domnule Walter, nimic, decât că te perzi 
pe dumneata, mă perzi pe mine, şi mai perzi şi o 
a treia! “ Ă 

PERDINAND 

„Şi o a treia? 
i LADY MILFORD MR 

Noi nu putem fi fericiţi impreună şi trebue să 
fim victimile pripirii părintelui dumitale, Niciodată 
n'oiu posede iniria unui om ce mi-ar da mâna 
de silă. ” s 

FERDINAND 

De silă, Milady? Iţi dă mâna de silă? aşa dar 
tot ţi-o dă? Ai voi să primeşti mâna fără a posede 
inima? Ai vo) să răpeşti unei fete pe bărbatul care 
e pentru dinsa universul intreg ? Ai voi să des- 
parți pe un bărbat de fata care pentru dinsul e 
universul intreg ? Dumneata, Nilady, ai pută-o face, 
dumneata Ingleza mărinimoasă pe care adinioarea 
o admiram? | .



LADY MILFORD 

“Pentru că trebue s'o fac (grav şi hotăritor), Walter 
pasiunea mea aş. fi putut-o, sacrifica simţirii ce o 
am pentru dumneata. Onoarea, nu. Toţi ochii, toate 

săgețile reutăţii sunt ţintite asupră-mi. Rușinea ar 

fi neştearsă dacă un supus al. prinţului. m'ar re- 
fusa! Luptă-te cu părintele dumitale. Apără-te cum 

vei pută! Eu fac să sară toate minelel. (Ese iute 
Maiorul stă un moment impetrit, Paus%,. Pe urmă se ră- 

pede afară), . E 

SCENA IV. 

In casa lui Miller, 

Miller, Doamna Miller, Luisa. 

MILLER (intrând iute), 

N'am spus-o eu? Ă 

LUISA (cu spaimă). 
„Ce, tată, ce? | 

XILLER (alergând furios prin cast), 

Hail Straiul cel nou, iute, trebue să-l previn — 
şi o cămaşă curată | Tocmai cum gândisem! 

„LUISA 
„Cei, pentru Dumnezeu ? 

PEMEEA 

Dar ce este, ce este? 

MILLER (aruncându-şi peruca la pămeat). 

Pe lve la friser!— Ce este ?— Şi nici barba nu- mi 
e rasă. Ce să fie, hido? Dracul a să teieel



PEMBEA 

Ia priviţi, mă rog! Totul cade pe mine! 

MILLER 

Pe tine? Dar pe cine, limbă afurisită? Azi Qimi- 
neaţă cu cuconaşul tău, fire-ar... Nu ţi-am spus-o 

indată ? Wurm a pârit totul! - 

| PEMEEA | 

Vorbă să fie! De unde ştii tu? 

| MILLER 

„De unde şiiu eu? Ia colea la poartă e un om 
al ministrului şi caută pe musicant. 

| LDISA 

Sunt perdută! - 

MILLER .. | 

Dar şi tu cu ochii tăi cei galişi! (rizând amar), 
Drept zice proverbul: Când dracul a clocit un cu 

in casa cuiva, se naşte o fată frumoasă. Acuma 
o ştiu. 

PEMEEA 

Dar de unde ştii că-i vorba de Luisa? Te-a fi 

recomandat cineva ducâi. Poate că vrea să te pue 

in orchestru: 

MILLER 

Ploae peste tine focul Sodomei! Orchestru! Dar, 

orchestru in care tu mijlocitoare vei cânta soprano, 

bocindu-te şi spetele mele vinete vor servi de con: 

trabas. (Aruncându-se pe un scaun). Doamne Dumne- 
zeule !
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LUISA 

(puindu-se pe un scaun palidă și aproape să leșine). 

Mamă ! Tată! Ce groază m'a apucat deodată? 

MILLER (sărind de pe scaun), 

Doar mi-a pica vreodată cenuşerul in mâni! Doar mi-a pica vreodată! Pie pe lumea asta ori pe cealaltă. De nu l'oiu faca pisăliţă cu trup şi cu suflet, de nu i-oiu serie pe piele cele zece porunci, 
cele şapte rugăciuni âin tatăl nostru, toate cărţile lui Moisi şi a proorocilor să se vază vânătăile in zioa invierii morţilor... 

PEMEEA 

Strigă tu şi răcneşte! Nu-i scăpa de dracul! Sfinte Dumnezeule, ajută ne! Ce să facem ? Cum să scăpăm ? Miller, spune, dă un sfat. (aleargă prin casă plângând tare), 

MILLER 

Pe loc mă que la ministru! Eu am să-mi des: chid pliscul cel intăiu, eu singur am să spun tot! Tu ai ştiut-o inaintea, mea! Ai fi putut să-mi dai de ştire. Am f făcut pe fată să ințeleagă. Atunci era incă timp. Dar unde! Iţi trebuia cova de dâr- dâit... de şoptit.. şi chiar tu ai aţiţat focul. Acum | caută-ți de pelea ta. Mănâncă-ţi supa ce ţi-ai fert! Eu imi iau fata de mână şi pe ici mi-e drumul peste hotar, * 
”
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SCENA V. 
„Ferdinand de Valter (se răpede spăriat 'şi gAfăind in 

casă). Cei dinainte. 

FERDINAND 

Fost-a tatăl meu aici? - 

(Luisa, Femeea, Miller vorbind impreună), 

| LUISA (tresărind), | 

Tatăl său! Mare Dumnezeule | 

PEMEEA (frângendu-și mânele), 

Presidentul! Suntem perduţi! 

MILLER (rizând amar). 

Slavă ţie Doamne! Eată treaba gata, 

PERDINA5D 

(răpezindu-se spre Luisa și imbrăţoşând-o cu furie), 

Eşti a mea, de sar pune chiar Cerul şi Iadul 
intre noi! 

LUISA 

Moartea imi e sigură, urmează, ai rostit un nume 
grozav: tatăl tău? 

PEBRDINAND 

Nimic! Nimic! S'a trecut. Te am eară! M5 ai 
eară |! O, lasă-mă să mă r&suflu la sânul tău! A. fost 
o oară grozavă | i 

LUISA 

„Care oară? — mă ucizi!



FERDINAND - 

(dând un pas inapoi și uitându-se grav la ea), 

O oară, Luisa, în care se aruncă intre tine şi 
inima, mea o figură străină, in care amorul meu 
ingălbeni inaintea conştiinţei mele, in care Luisa. 
incetâ de a fi totul pentru Perâinand. (Luisa cade pe 
un scaun acoperindu-și fața, Ferdinand inaintează iute spre 
dinsa, se opreşte dinaintea ei mut şi. privind la ea cu 
ochii rătăciţi; deodată se depărtează in cea mai mare a- 
gitaţie). Nu! Niciodată! Cu neputinţă, Lady! Tu cei 
prea mult! Nu-ţi pot sacrifica această inocenţă.— 
Nu! Pe eternul D-zeu! Nu-mi pot călca jurământul, 
care mb mustră din ochirea:i stinsă mai tare de- 
cât tunetul cerului, Lady, priveşte! Priveşte, pă- 
rinte barbari Să zugrum eu acest ânger? Să vars 
torturile iadului in acest sân ceresc? (inaintând spre 
dinsa hotărit), Am s'o duc inaintea tronului judecă- 
torului suprem şi el va hotări dacă amorul meu e 
o crimă! (O ia de mână şi o ridică de pe scaun), Cu. 
raj, iubita mea! Ai triumfat! M5 intore la tine 
inving&tor din lupta cea mai periculoasă. 

LUISA 

Nu, nu! Nu-mi ascunde nimic, Rosteşte sentența 
cumplită! Ai numit pe tatăl tău? Ai vorbit de 
Lady Milford? Fiorii morţii mă cuprind. Se zice că 
se mărită... 

FERDINAND (aruncându-se la picioarele ei), 

Cu mine, nefericito! 

LUISA 

(după o pausă cu voce tremurătoare, insă cu linişte 
infricoşată), 

Ei bine, dece ' mă spariu ? Bătrânul cela mi-a
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spus-o de atâtea ori, n'am vrut să-l cred. (Pausă. 
Pe urmă s'aruncă in brațele stu plângând tare). 'Tată, 

iacţi fata inapoi! Iartă-mă, tată! Nu e vina copilei 
tale dacă visul era atât de frumos şi atât de crudă 

deşteptarea. 

MILLER + 

Luisa! Luisa! Dumnezeule, işi perde - mintea! 

Fata mea, copila mea,.blăstem asupra inşălâtoru- 

lui ! Biastem asupra muierei care a mijlocit! 

"*"  FEMBEA (aruncându-se spre Luisa suspinând), - 

Merit eu acest blăstem,, fata. mea ?. Duninezeu 

să te erte, domnule baron! Ce ţi-a fâcut acest miel 
ca să-l sugrumi?, 

FERDINÂND (răpezindu- -se spre dînșii cu hottrire). 

Insă voiu resturna cabala, voiu sfărma toate lan: 
țurile prejudețejor. Liber ca om, am să aleg, incât 

sufletele lor de verme se vor inspăimânta de opera 

uriaşă a amorului msu (vrea să easă). 

LUISA. 

(se ridică treinurând de pe scaun şi-l urmează), 

_Stăi! Stăi! Unde vrei să mergi? 'Tată,.. mamă... 
"ne părăseşte in momentul acesta cumplit, 

PEMEEA (aleargă după dinsul şi-l opreşte),! 

Presidentul are să vio aici, “are să ne batjoco- 

rească copila, are să ne batjocorească pe toţi... şi 

dumneata, domnule de Walter, ne laşi? 

„MILLER (rizând furios), 

Ne lasă! Fireşte! Şi de ce nu? Fata i-a dat to- 
tul! (apucând cu o mână pe maior, cu cealaltă pe fată). 
Incet, domnişorulei De 'vrei: să eşi "trebue "întăi
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să calci. pe deasupra ei. Aşteaptă aici pe tatăl tu, de nu ești un ticălos, Spune-i cum i-ai surprins inima, inșălătorule, sau, pe Dumnezeu ! (aruncându-i fata cu violență și sălbătăcime), vei sdrobi intăi acest verme, pe care amorul tu !'a tăvălit in ruşine. 

FERDINAND 

” (se intoarce și se primblă in cugetări adânci), 
Puterea presidentului e mare, dreptul părintese se intinde departe, poate să se intindă chiar pănă la violenţă, poate merge departe, foarte departe | Însă pănă la extrem merge numai amorul. Luisa, dă-mi mâna! (o apuci), Dumnezeu să mă părăsiască la cea de pe urmă resuflare, dacă momentul care va despărți aceste două mâni, nu va rupe şi firul care mă leagă de viaţă! 

LUISA 

MB infiori! Nu te uita la mine! Buzele iţi tre- mură! Căutarea iţi e infricoşată ! 

FERDINAND 
Nu, Luisa, -nu tremur! Din mine nu vorbeşte rătăcirea! Este inima mea apăsată. care in acest moment hotăritor se resuflă prin darul sublim al cerului: hotărirea nestrămutată! 'fe iubesc Luisa şi vei fi a mea! Acum alerg la tatăl meu. (Vrea sa easă. și dă peste President), ! ” 

, SCENA VI. 

Presidentul (urmat de servitori). Cei dinainte, 

PRESIDENTUL (intrând). 
Fatal! (Toţi rămân inspăimântaţi).



— 61 — 

FERDINAND (dând câţiva paşi inapoi). 

In locaşul nevinovăţiei. 

PRESIDENTUL 

Unde fiul invaţă să asculte pe tatăl su. 

FERDINAND 

Dă-mi voie să... 

PREŞIDENTUL (curmându-l, cătră Miller). - 

Tu eşti tatăl? 

MILLER 

Musicantul Miller. 

PRESIDENTOL (căiră mamă), 

Dumneata mamă? 

FEMEEA (plângând). | 

Ah! da, mama. 

FERDINAND (cătră Miller), 

Depărtează-ţi fata, are să-i fie râu. 

PRESIDENTUL 

De prisos. Voiii tămădul-o eu (cătră Luisa). De 
când cunoşti .pe fiul presidentului? 

LUISA 

Pe acela nu-l cunosc. Ferdinand de Walter vine 

la noi din luna lui Noemvrie. 

' PERDINAND 

„Spune că te indumnezeeşte,
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| PRESIDENTUL 

Ţi-a dat 6re-care fâgăduinţe ? 

FERDINAND 

Am făcut chiar dinioarea jurămintele cele mai 
solemne in faţa lui Dumnezeu. 

PRESIDENIUL (mânios cătră fiul său), 

Când va fi timp săi mărturiseşti neghiobiile 
tale, ţi se va de ştire, (Luisei). Aştept răspuns. 

LUISA 

Imi jură un amor etern, 

PERDINAND 

Şi işi va ţine jurământul. 

- PRESIDENTUL 
Trebue să-ţi poruncesc să taci?— Primit-ai jură- 

mântul ? 

LUISA (cu duioșie). 

Am jurat ca şi dinsul, - 

FERDINAND (notă) 

Pactul e incheiat. 

PRESIDENTUL 

Am să dau ecoul afară (cu răutate cătră Luisa). Dar 
cu toate aceste ţi-a plătit “totdeauna peşin ? 

LUISA (cu luare-aminte). 

Nu inţeleg bine această intrebare. 

PRESIDENTUL (cu un suris rtutăcios). 

Nu înţelegi? Voiam să spun... fiecare meserie işi
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are câştigul, şi dumneata nu-ţi vei fi dăruit favo- 

rurile gratis, ori te-ai mulţumit numai cu... ha? 

FERDINAND (tresărind ca un turbat). 

Iadule! Ce am auzit? 

LUISA (cătră maior cu demaitate și dispreţ), 

Domnule de Walter, acum eşti liber. 

FERDINAND 

Tată! Virtutea trebue respectată şi în sdrenţele 
miseriei. 

PRESIDENTUL (rizând tare). 

Posnaşă pretenţie! Tatăl să respecteze pe ţii- 

toarea fiuiui stu. 

LUISA (căzând leşinată). 

O! Dumnezeule indurător ! 

FERDINAND 

(impreună cu L.uisa inaintând spre president, scoate spada 
din teacă, insă lasă indată mâna să cadă). 

Tată! iţi datorese viaţa, mi-am plătit datoria, 

(Viră spada in teacă). Recunoştinţa de fiu s'a sfirşit, 

„ MILLER 

(care pină acum stătuse intr'o parte inspăimântat, 
inaintează in mare mişcare, când crăşnind cu dinţii de 

furie, când clănţănind cu dinţii de frică), 

Excelenţa voastră, copilul e. proprietatea părin- 

telui, 'mă rog să nu bănuiţi; cel ce zies copilei ţii- 
toare, Gă o palma părintelui, şi la palme răspundem 

cu palme, aşa:i pe la noi, vă rog să nu bănuiţi! . 

PE



FPEMEFA 

Ajută- ne, Doamne Dumnezeule! Eacă şi bătrânul 
işi perde mintea, in capul nostru are să se spargă 
furtuna, ! 

PRESIDENTUL, (care a auzit numai pe jumătate), 

Şi mijlocitorul se amestecă? Acuma ne-om vorbi, 
mijlocitorule! , 

-MILLEB - | 

M5 rog să nu bănuiţi! M& numesc. Miller, de 
voeşti să auzi un adagio, insă n'am meseria de 
care vorbeşti. Când se ocupă curtea, cu asemenea 
meserie, nu e treaba noastră bieţi burgheji! Mă 
rog să nu bănuiţi! - 

FEMEEA 

Pentru Dumnezeu, moşnege, iţi perzi şi femee 
şi copil. 

FERDINAND 
- Joci un rol, tată, unde cel puţin n'ai fi avut ne- 
voe de marturi, 

MILLER (apropiinău- -se cu curaj). . 

Curată vorbă! A5 rog să nu bănuiţi. Excelenţa 
voastră poate porunci in ţară ce-i va plăcea. Aici 
e casa mea. Sluga dumitale când-oiu avea vre-o 
socoteală să- ți aduc, insă.;. pe un 985p8 grosolan 

= L-dau afară, mă rog sâ nu bănuiţi, 

PRESIDENTUL (palid de furie). 

Ha! Ce? (apropie). 

MILLER (dână i incet inapoi), 

- Aceasta era părerea mea, mă rog sa nu bânuiți.
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PRESIDENTUL (de tot furios), 
Ha! ticălosule! In temniţă vei spune părerea ta. 

Hai! să cheme jandarmii! (câţiva servitori es, presi-- 
" dentul se primblă furios prin casă). Tatăl in temniţă, 
"mama şi scârnăvia de fată la carcan! Dreptatea, va imprumuta braţul ei mâniei mele! Voiu lua 
grozavă satisfacere pentru această insultă. Canalii 
ca acestea să-mi restoarne proiectele şi să "'ntarte 
nepedepsiţi pe fiu asupra tatălui? Ha, blăstâma- 
ţilor! Am să-mi adăp uza cu peirea voastră. Tot 
cuibul, tata, mama şi fata, pe toţi am săi jertfese : 
neimpăcatei mele resbunări! : 

FERDINAND 

(inaintând citră ei cu moderație însă energic). 

O! Nu vă temeţi! Fiţi liniştiţi! Sunt lângă voi. - (Cătră president cu respect). Nu te pripi, tată! De te 
respecţi insuţi, nu intretuința violenţă! E un loc 
in inima mea pănă îla care cuvântul „tata“ nici- 
odată n'a pătruns. Nu inainta pân acolo!' 

PRESIDENTUL 

Nevrednicule ! Taci! Nu-mi intărta, furia ! 

MILLER (reviind dintr'o ameţeală adâncă). 

„Ia seama la fată, femee! Eu mă duc la Duca l— 
Croitorul prinţului — Dumnezeu mi-a insuflat această, 
idee—invaţă flautul la mine. Aşa voiu put ajunge. 
pănă la Duca, . 

„ PRESIDENTUL 
La Duca, spui? Uitat-ai că eu sânt pragul uşei 

peste care trebue 'să păşeşti, ori de care te 'mpe-" 
dici şi-ţi spargi capul? La: Duca, prostule? Hai! 
37; — Scrieri complecte, Vol, VI. 5
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du-te, de vrei să fi ingropat de viu intr'o inchi- 
soare de zece stânjeni sub pământ in care noaptea 
desmeardă iadul, unde nu pttrunde nici viaţă nici 
lumina zilei. Sgudue-ţi atunci ferele şi geme: Vai! 
prea mult, prea mult! 

SCENA VII. 
Jandarmi. Cei dinainte. 

| FERDINAND 
(alergânil spre Luisa, care-i cade în braţe jumătate moartă), 

“Luisa! Ajutaţi-o! Spaima o ucide! 

(Miller stă cu bastonul in mână, pune pălăria pe cap şi 
se pregăteşte de luptă. Femeea cade in genunchi inaintea 

E presidentului). 

, | PRESIDENTUL 

(cătră jandarmi, arătându-le steaoa de la -pept). 

Puneţi mâna, in numele Ducăi!— Băete, lasă-ţi 
țiitoarea ! Leşinată sau nu, când va avaa o sgardă 

„de fer la gât, vor trezi-o cu petre. 

PEMEEA 

Indurare, Excelenţa voastră! Indurare! Indurare 

MILLER (ridicând cu violență pe femeea lui), 
| Ingenunchiază inaintea, lui Dumnezeu, bocitoare 
bătrână, şi nu inaintea unor blăstămaţi, dacă tot 
am să mă duc la temniţă. 

PRESIDENTUL (muşcându-și buzele), 

Ai pută să te insăli, ticălosule, mai sunt şi spân- 
zurători neocupate! (cătră jandarmi). N'aţi auzit ce 
v'am spus? (jandarmii inaintează spre Luisa].
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FERDINAND 

(s'aruncă spre ea şi se pune intre dînsa şi jandarmi). 

Cine indrăsneşte? (işi ia spada cu teacă cu tot și 
amenință cu -mănerul). Cel ce a indrăsni să pună 
mâna pe insa, îi sfărm capul. (presidentului) Cru- 
ţă-te. insuţi, tată, nu mă aduce la extremitate! 

PBESIDENTUL (amenințând jandarmii). 

De nu voiţi să 75 perdeţi pânea, mişeilor... (jan- 
- darmii se răped din nou). 

FERDINAND 

Blăstem! Inapoi, zic incă -odată! Fie-ţi milă de , 
dumneata insuţi, tată, nu mă aduce la extremitate | 

„PRESIDENTUL (mânios cătră jandarmi), 

Astfel vă faceţi datoria, ticăloşilor! (jandarmii . 
atacă mai tare). 

PEBDINAND . 

Ei! dacă nu se poate altfel (sconte spada și rănește 
„câţiva gendarmi), Tartă-mă, eternă dreptate! 

PBESIDENTUL (furios). 

- Ta să vedem dacă acest fer m'a atinge şi pe 
mine! (la pe Luisa, o ridică si o dă unui jandarm). - 

FEEDINAND (rizend cu amărăciune), 

Tată, iată! Faci o epigramă minunată asupra 
Dumnezeirii, care s'a amăgit făcând dintr'un bun 
calău un rău ministru ! 

PRESIDENTUL (căură ceilalţi) 

Hai, ridicaţi-i !
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FERDINAND 

Tată, ea va sta la carcan insă impreună cu ma- 
iurul, fiul presidentului. 

PRESIDENTUL 

"Speciaculul va fi cu atât mai posnaş — eșiţi! 

- PERDINAND 

Tată, arunc asupra fetei spada mea de ofiţer, 

- PRESIDENTUL 

„Spada ta e deprinsă a fi lângă oameni cari stau 
la carcan. Eşiţi! Imi ştiţi: porunca! 

. PERDINAND 

(Smunceşte. cu o mână pe Luisa din braţele unui jandarin 
şi cu cealaltă indreaptă spada spre sânul ei), 

“Tată. Mai degrabă decât oiu suferi să- -mi i insulţi 
mireasa, o străpung. 

PRESIDENTUL, 

Străpunge dacă-ţi e spada destul. de ascuţită, 

PERDINAND (lasă pe Luisa şi se uită la cer). 

Dumnezeule atotputernic! Tu eşti martor! Am: 
incercat toate mijioacele omeneşti, trebue să in- 
trebuinţez un mijloc infernal. Voi: o duceţi la car 
can, pănă atunci (strigând la urechia presidentului) po- 
vestesc eu oraşului intreg cum ajunge cineva pre- 
sident! (ese). 

 PRESIDENTUL (ca lovit de trăsnet), 

Ce-a fost asta? Ferdinand! Lăsaţi-o liberă ! (a- 
_leargă după maior), 

” (Cortina cade),



ACTUL III - 

SCENA 1. 

Salon in casa Presidentului, 

Presidentul și IPurm (intră), - 

Festa era a dracului. 

WURM 

Tocmai lucrul de care mă temeam, domnule pre- 
sident. Violenţa totdeauna inverşunează pe oamenii 
exaltaţi, niciodată nu-i indreaptă. 

PRESIDENTUL 

Eu imi pusesem toată increderea in stratagemul 
acesta. Imi ziceam aşa: dacă fata e desonorată, el 
ca ofiţer e silit s'o lese... 

IE .. . STURM 

Prea bine! Insă trebuea să venim la aceasta. 

| PRESIDENTUI, 
Şi cu toate acestea când cuget acum cu sânge 

” Tece, nu trebuia să mă infricoşez, Era! numai o a. 
meninţare din partea lui şi niciodată n'ar fi gândit - 
serios s'o execute. a .. îi
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WURM . 

Să nu credeţi. Pentru o pasiune intărtată cea mai 

mare nebunie pare o nimica. Mi-aţi spus că domnul 
maior totdeauna a clătinat din cap când era vorba 

de ministerul d-voastre. Principiele ce a adus de . 

prin universitate, de la inceput nu mi-au plăcut. 

La ce slujesc toate visurile fantastice de mărire 

a sufletului şi de nobleţă personală la o curte, unde 

adevtrata ințelepciune consistă in a şti să te arăţi 
după împrejurări când mare, când mic! E prea 
tenăr şi prea exaltat pentru a prinde gust la calea 
cea lungă şi sucită a cabalei-şi nimic nu i-ar aţiţa 

ambiția decât fapte mari şi cutezătoare. 

PRESIDENTUL (cu necaz). 

Ce ne folosesc la afacerea noastră frumoasele 
tale observaţii ? 

WURAM 

Ele arată Excelenței Voastre rana şi modul de 
a o tâmădui. Pe un om cu un asemenea caracter 
nu trebuia niciodată să-l iei de confident ori nu 
trebuia să ţi-l faci duşman! El urgște mijloacele 
prin cari te-ai ridicat. Poate păn'acum numai iu- 
birea fiiască a legat limba trădătorului. De-i dai 
ocasie să se lepede de acea iubire; de-l faci să 
creadă că nu eşti bun părinte, căutând a te im- 

- potrivi pasiunii lui, atunci datoriile de patriot vor 
covirşi pe cele de fiu. Ba poate chiar fantasia de- 

" şanţată de a trăda judecătorilor o victimă atât de 
curioasă, ar pută să-l ademenească să-și sacrifice 

. chiar pe propriul său părinte. 

PRESIDENTUL 

Warr! Wurm! M& conduci la marginea unei 
prăpastii cumplite, 

. 
--.
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WUBAL | 

Te-oiu ajuta să scapi din invălmăşala in care te 

afli, domnule President. Imi dai .voe să vorbese 
deschis ? . 

PRESIDENTUL (așăzându-se), 

Ca un osindit cătră tovarăşul stu. 

WURM 

Eată-mb, deci. De ai ajuns president, ai ajuns 

prin mlădierea curtisanului ; dece n'o chomi aceasta 
şi în ajutorul autorităţii părințeşti? Imi aduc a- 

minte cu câtă francheţă ai imbiat pe predecesorul 

dumitale. să joace cu dumneata, o partidă ds pichst; 

cum ai petrecut vesel o jumătate de noapte bând 

impreună cu el o butelcă de vinde Burgundia şi cu 

toate acestea tocmai in noaptea aceea mina era să | 
sară şi să-l restoarne. Dece te-ai arătat, cătră fiul du- 

mitale ca duşman? Niciodată mar fi trebuit să ştie 

că am aflat eu amorurile lui. Ruinând incet, incet 

romanul din partea fetei, ai fi păstrat inima fiului 

dumitale! Aşa ai fi jucat Tolul unui genera) iscusit, 

care, in loc de-a ataca simburele armatei dușmane, 

caută a pune desordine în flancuri. 

PRESIDENTUL 

Dar aceasta cum ora s'o fac? 

WURM 

Foarte bine, partida incă nu e perdută. Uită 

- câtva timp că eşti părinte. Nu te lupta contra unei 

pasiuni pe care fiece impotrivire o face mai pu- 
ternică. Lasă-mă pe “mine, eu voiu fice ca insuş 

îocul acestei patimi să clociască şarpele ce va 

roade-o.



| PRESIDENTUL 

„ AŞ vrea să ştiu, 

WURM 

Ori cunosc râu barometrul sufletului, ori domnul maior e tot aşa de extrem in gelosie ca şin amor. Dă-i prepus asupra fetei, probabil sau nu. Un gram . de drojdie e destul pentru a face să dospiască tot 
aluatul. 

PRESIDENTUL 

Dar de.unde să iau acest gram? - 

| WURM a 
Acesta e punctul de căpetenie. Inainte de toate 

spune-mi, domnule president, cât rischezi prelun- 
gindu-se resistenta maiorului; dace importanţă pen- 
tru dumneata este să sfirşeşti romanul cu fata de 
burghez şi să inchei căsătoria cu Lady Milford ?. 

PRESIDENTUL 
MB mai intrebi, Wurm? Dacă căsătoria nu se . 

face, pot să-mi perd tot creditul; dacă silese pe 
inaior, pot să-nii perd capul. 

- WURM (vesel), 
Acuma aveţi bunătatea de-a mă asculta, Cătră. 

maior intrebuințăm viclenia, cătră fată ne servim 
de toată autoritatea dumitale. Ii dictâm un bilet 
douz adresat la o a treia persoană şi-l făcem cu 
meșteşug să cadă in mânele maiorului. 

PRESIDENIUL 

Ce nebunie! Ca şi când s'ar pleca de bună voie să-şi scrie insaşi sentenţa de moarte.



WURM 

“Trebue să se plece de-mi dai mie plină putere 
să lucreze cum voiu voi. Cunosc pe biată fată prea . 
bine şi ştiu ce inimă are. Are două locuri vulne- 
rabile, prin care putem da asalt conştiinţei sale: 

„tatăl s6u şi maiorul, Pe acest din urmă il lăsăm 
de tot la o parte, dar atacăm cu atât mai tare pe 
musicant. - 

PRESIDENTUL 

Aşa de exemplu...?    WURM 

După ceeace mi-a spus Escelenţa Voastră “că s'a 
intimplat in “casa musicantului, nimic nu e mai 

„uşor decât de a-l ameninţa cu un proces criminal 
Presidentul şi favoritul ducăi e, cum $'ar spune, 
umbra, suveranului. Insulta contra favoritului sunt 
şi insulte contra domnitorului, Cel puţin cuun ra: 
ționament basa pe asemenea logică, iau asupră-mi 
să fac pe bietul om să treacă chiar prin urechia 
acului. | 

i PRESIDENTUL | 

Insă... treaba nu poate fi serioasă. . : , 

WURM 

Negreşit că nu, numai până la atât cât no trebue 
să băgăm groază in toată” familia; aşa dar inchi-, 
dem fără 'vuet pe musicant, vorbim atunci de pro- 
cese criminale, de eşafod, de perpetuă inchisoare 
şi spunem că singura mântuire pentru părinți eo 
scrisoare a fetei. 

PRESIDENTUL 

Bine, bine! Inţeleg!
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WURM | : 
__Ea işi iubeşte pe tatăl su cu pasiune. Gândut 
că este primejdie pentru viaţa sau cel puţin pentru 

„libertatea lu:, mustrările cugetului că ea e causa . 
acestor suferințe, neputinţa de a căpăta pe maior, 

-în fine ameţeala in capul ei, ce voiu produce eu, 
toate aceste nu se poate să n'o facă să cadă în cursă, 

PRESIDENTUL 

Dar fiu! meu? N'are să afle indată? N'are să se 
infurieze şi mai tare? 

WURM 

Asta grija mea să fie, Excelenţa Voastră. Nici 
tata nici mama nu se vor elibera inainte dea jura, 
că vor păzi secretul asupra intrigei şi că vor con- 
firma inşălăciunea noastră. ” 

PRESIDENTUL 

Un jurământ? Ce ne foloseşte un jurăment, pro- 
stule ? 

WURM 

Pentru noi un jurământ nu e nimica; pentru 
asemenea oameni e foarte mult —și vedeţi cât de 
bine vom ajunge cu chipul! acesta amândoi la scopul 
nostru — fata perde amorul maiorului, reputaţia de 
virtute ! Tata şi mama se vor mai cobori in pre- 
tenţiile lor şi, plecaţi cu desăvirşire prin asemenea 
intîmplare, la urmă vor fi fericiţi când eu, având 
milă de fata lor, îivoiu indrepta reputaţia, luând-o 
de femee. Di 

PRESIDENTUL (ride clătinând din cap), 

Mărturisesc că m'ai invias, hoţule! Planul e in:
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tradevăr satanic! Şcolarul işi intrece dascălul — 
acum intrebarea e cui.să. se adreseze scrisoarea? 
Cu cine să presupunem că ar avea legăminte intime? 

N 
WURM 

Neapărat cu cineva pentru care, de la hotărirea 
fiului dumitale, atiznă ori să câştige ori să peardă 
totul. i a 

PRESIDENTUL (după o scurtă gândire), 

„vea numai pe mareşal. 

WURM (dând din umere). 

Tocmai el mar fi gustul meu de.m'ar chema 
Luisa Miller. 

PRESIDENTUL ! 

Pentru ca nu? Curios! O garderobă strălucitoare, 
o atmosferă de apă de mille fleurs, pentru fiecare 
cuvânt un pumn de galbeni, şi toate acestea.n'ar 
î destul pentru a invinge insfirşit delicateţa unei 
fete de burghez? O! amice, -gelosia nu e atât de 

" greu de convins! Trimit să cheme pe mareşal (sună). 

' WURM 

Pănăce Excelenţa Voastră va ordona aceasta şi 
inchiderea musicantului, m'oiu duce eu să compun 
menţionata scrisoare. 

PRESIDENTUL (mergând la biurou), 

„Să mi-o arăţi când vei găti-o, (Wurm ese. Presi- 
dentul se așază şi, scrie, un camerier întră, Presidentul 
se scoală şi-i dă'o hârtie), Acest ordin de arest să se Ri 
trimită indată la tribuna), un altul dintre voi să 
se ducă pe loc la mareșal şi să-l roage să treacă 
p9 la mine. : - -
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OAMERIERUL 

Domnul Mareşal a intrat tocmai in curte, 

PRESIDENTUL 

Cu atâta mai bine, insă să spui să se aresteze 
cu mare precauţie, fâră nici un vuet. 

i CAMERIERUL .! - 
Prea bine, Excelenţa Voastră, 

| PRESIDENTUL 

"Auzi? Fără nici.un vuet. 

OAMERIERUL . 

Foarte bine, Excelenţa Voastră (ese). 

SCENA II. 
Presidentul şi Aareşalul. 

MAREȘALUL (intrând zute). 

- Vin numai en passaul,. scumpul meu! Cum te 
lauzi? Cum te afli? In astă seară se dă marea o- 

. . . %, 
peră „Didon“. Cel mai superb foc de artificie, arde 
un oraş intreg. Vii şi dumneata să-l vezi arzând, ha? 

PRESIDENTUL 

Am destul focde artificie in casa mea care poate 
imi va preface toată mărirea in cenușă. Vii tocmai 

. bine, Mareşale, să mă sfâtueşti, să mă. ajuţi intro 
afacere care ne ridică ori ne: perde pe amândoi. 
Mă „og sşezi. 

MA REȘALUI, 

N& inspăimânţi, dragul meu!



PRESIDENTUL 

Cum iţi spun: ne ridică ori ne perde pe amândoi 
cu desăvârşire. Cunoşti proiectul cu ful meu şi 
Lady Milford. Inţelegi cât de neapărată e căsătoria, 

- aceasta pentru a stabili soarta noastră. Ei bine, 
tot proiectul e resturnat, Kalb! Ferdinand nu vrea, 

MAREȘALUL, 
Nu vrea... Nu vrea... şi eu 'care am respândit 

vestea in tot oraşul! “Toată lumea vorbeşte de a-" 
cest mariage. - ! 

PRESIDENTUL | 

Tot oraşul are să te ție de minciunos, lubeşte 
„pe o alta. 

MAREȘALUL | 

Glumeşti. Doar nu e asta o piedică. 

PRESIDENTUL 

Piedica cea mai neinvinsă pentru un nătâpg ca 
dinsul. 

i 

MAREȘALUL 

Ce, ar fi atâta de nebun de a-şi isgoni norocul ? 

| " PRESIDENTUL, 
“Intreabă-l şi-i vedea ce ţi-a, răspunde. 

| MAREȘAUUL 

Dar, mon Dieu! ce poate respunde? 

- PRESIDENTUL | 
Că va descoperi la toată lumea crima prin care 

ne-am ridicat noi, că ne va descoperi plastografiile,



că ne va trăda pe amândoi cuţitului legii. Eată ce 

poate răspunde. “ 

MAREȘALUL 

Perdut-ai mintea ? 

- PRESIDENTUL! 

Asta a şi răspuns-o. Şi era s'o şi facă. Nu Pam 

putut opri decât prin cea mai mare injosire din 

parte-mi. Ei, ce mai ai de zis? 

MAREȘALUL, (incremenit, cu o mină stupidă), 

Am inlemnit. 

PRESIDENTUL 

Toate acestea treacă incă. Dar chiar acum aflu 
de la spionii mei că Mareie Şambelan de Bock 
voeşte să ceară mâna Ladyi Milford. 

MAREȘALUL 

N5 faci de turbez. Cine spui? de Bock, spui? 

Ştii că suntem inimici de moarte? Ştii pentru ce 

suntem inimici de moarte ? 

PRESIDENTUL 

Ba nu. _ 

MAREȘALUL 

Am să ţi-o spun şi ai să te infiori. Iţi aduci a- 
"minte de un bal de la curte —sunt doutzeci şi unu 

de ani de atunci—ştii, când pentru intâia oară s'a 
jucat „ecoseza“, şi când s'a pâtat domino contelui 

de. Meerschaum de ceara de la lustru? Doamne! 
nu se poate s'o fi uitati
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PRESIDENTUL 

Cine ar putea uitu asemenea întâmplări? 

0 MARESALUL 

Aşa-i? Prinţesa Amalia perduse in focul jocului 
o calţavetă. Toată lumea, fireşte, incepe a căuta; 
de Bock şi eu, eram incă paji, ne târâiam in ge- 
nunchi prin toate colţurile să căutăm calţaveta, 
insfirşit o zăresc, o apuc, de Bock bagă de seamă, 
“sare asupra mea, mi-o smuceşte din mâni.,. ințe- 

“ legi? o aduce prinţesei şi-mi fură complimentul. 
„Ce mai gândeşti? - 

PRESIDENT UL 

O impertinenţa... 

MAREȘALUL 

Imi fură complimentul — eram să leşin. Aşa o 
râutate incă nu sa mai văzut! Insfirşit imi vin 
ear in fire, mă apropiu de Inălţimea Sa şi zic: În- 
nălţimea Voastrăl De Bock a avut fericirea să vă 
presente calțaveta, insă cel ce a zărit-o se bucură 
in ascuns şi tace. 

PRESIDENTUL 

- Bravo, Mareşale, bravissimo! 

MAREȘALUL 

Şi tace..Insă nu-i! voiu uita-o asta lui Bock pănă 
la judecata de pe urmă, linguşitor mişel şi neru- 
şinat! Dar atâta incă nu era destul, când amândoi 
ne-am aruncat la pământ ca s'apucăm calţaveta, 

„de Bock imi atinge cu cotul cuafura, mă depu- 
drează şi sunt perdut pentru toată seara.
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PRESIDENTUL 

Iată omu] ce are să ia pe Lady Milforă şi să 
fie cea intăi persoană la curte, 

“ MAREȘALUL, 

Imi infigi un pumnar în inimă. Să fie. Pentru 
ce să fie? Unde e necesitatea? 

„PRESIDENTUL 

„Pentru că Ferdinand nu vrea, şi altul nu se 
" presențţă; , - . 

i MAREŞALUI, 

Dar nu ştii nici un mijloc să faci pe maior să. 
se hotărască? Fie cât de bizar, cât de desperat 
va fi. Cel mai desgustos din lume ar fi pentru noi 
un noroc căci am resturna pe uriciosul de Bock! 

" PRESIDENTUL 

la dumneata, 

Cunosc numai unu singur, Şi acesta aternă de 

MAREȘALUL 

De la mine? Şi... acest mijloc? 

PRESIDENTUL 

Trehue să desuneşti pe maior, de amoreza lui. 

MAREȘALUL 
S'o desunesc? Ce fel, cum aşa? 

|  PRESIDENTUL | 
Totul e câştigat, dacă-i dăm prepus asupra fetei, 

MAREȘALUL | 
Să-i dăm prepus?: de exemplu c'a furat?
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PRESIDENTUL 

Nu, nu. Cum a să creadă una ca aceasta? Că 
mai are pe unul. 

„ MAREȘALUL 

„i acesta? | E 

| PRESIDENTUL | 

 'Prebue să fii dumneata, baroane, ! 

O MAREȘALUL 
Eu? Eu? E nobilă? 

SE _ PRESIDENTUL | 
Pentru ce? Ce idee! E fata unui musicant. 

MAREȘALUL 

Aşa dar o proastă? Nu se poate. - 

„PRESIDENTOL 
- Dece să nu se poată? Fleacuri! Care om sub 
soare intreabă pe o fată frumoasă de spiţa nea- 

““mului ei? 

MAREȘALUL 
“Dar gândeşte! Eu, om insurat! Şi pe urmă re- 

putaţia mea la curte! 

PRESIDESTUL 
3 

Asta e altceva! M5 rog mă iartă. Nu ştiam că 
preferi să fii mai bine om moral decât să ai credit 

„a curte. Să lăsăm vorba. 

MAREȘALUL 
Fii cuminte, baroane! Alta voiam să zic; 

- 37. — Scrieri complecte, Vol, VI, | 6
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PRESIDENTUL (rece), 

Nu, nul Ai dreptate, m'am săturat şi eu. Meargă 

lucrurile cum vor voi. Eu cel intăiu felicit pe de 

Bock ca prim ministru. Lumea mai este şi in alte 

locuri. Imi cer dimisia de la duca. 

MAREȘALUI, 

Dar eu? Dumitale iţi vine uşor de vorbit. Dita 
ai studiat! Dar eu, mon Dieu! ce ri fac eu de mă 
congediază Inălţimea sa? 

FRESIDENTUL 

Un bon mot de alaltaeri! Moda din anul trecut. 

MAREȘALUL, 

Te cenjur scumpul meu, dragul meu, inăduşă 

asemenea idei! Fac tot, tot ce vrei! 

PRESIDENTUL 

Vrei să-ţi dai numele la un rendez-rous, ce-ţi va 

propune Luisa Miller intr'o scrisoare? 

MAREȘALUL 

Cum a da Dumnezeu, din toată inima. 

PRESIDENTUL 

Şi-i lăsa să cadă scrisoarea intrun loc unde o 
va, putea vedă maiorul ? 

MAREȘALUL 

De exemplu la paradă, am s'o fac să cadă ca 
din intimplare din buzunar, scoţindu-mi basinaoa. 

PRESIDENTUL 

Şi vei susţinea rolul de amorez cătră maior?
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MAREȘALUL 

dlort de ma vie! L-oiu arăta eu! Voiu face să-i 
treacă băiatului apetitul după amorezele mele! 

PRESIDENTUL 

Minunat! Astăzi se va scrie scrisoarea. Treci mai - 
indeseară po la mine s'o iei şi să ne inţelegem 
bine asupra rolului. 

MAREȘALUL 
Am numai cincisprezeze visite de făcut de cea, 

mai mare importanţă. Iartă-mă deci dacă te las : 
aşa degrabă (ese), 

PREZIDENTUL (sunând), 

M& incred in dibăcia dumitale, mareşale! 

MAREȘALUL, (intorcendu-se). 

A! mon Dieu?! Sper că mă cunoşti deajuns. 

SCENA III. 

Presidentul, Pur, 

WURM 

Musicantul şi femeea lui sau inchis cu bine şi fără - 
vuet. Daca Excelenţa Voastră voeşte să citească 
scrisoarea ? 

PRESIDENTUL, (după ce a cetit-o), 
Minunat, minunat! dragul meu secretar! Şi mâ- . 

reşalul s'a prins. in undiţă! Cu o otravă ca uceasta 
am preface sănătatea cea mai robustă in ciumă. 
Acum du-te iute la tată să-i “faci propunerile de 
care am vorbit şi indată pe urmă la copilă. (Es pe 
diferite uşi),
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SCENA IV.. 
Cameră in locuinţa lui Miller, 

Luisa şi Ferdinand. 

LUISA 

Te rog, sfirşeşte! Numai cred in zile fericite. 

Toate speranţele mele s'au stins. 

FERDINAND 

„Însă ale mele s'au întărit, Tatăl meu e iritat; 
are să indrepte spre noi toate bateriile sale! EL 

m'a sili să devin Au nevumenos. Nu mai respund de 

datoria mea de fiu! Furia şi desperarea au să mă 

siliască să descoper nsagra taină a crimei sale. 

Fiul va da pe tatăl său pe mâna călăului. Acum e 

periculul cel mai mare, şi trebuia să fie periculul cel 

mai mare, ca amorul să se hotărască a face acest 

pas uriaş. Ascultă, Luisa! O idee mare şi sumeață 

ca pasiunea mea se infâţoşează sufletului meu. — 

Tu Luisa şi en, şi amorul! Acest cerc nu resumă 

el cerul intreg? ori iţi mai trebue şio a patra du- 
rinţă ? : 

LUISA 

Opreşte-te, destul! 'Tremur da ceeace ai să-mi 
spui! 

| FERDINAND 

De nu mai avem cecere lumii, pentru co să cer- 
şătorim apiobarea ei? Dece să riscăm acolo unde 
nu e nimic de câştigat şi totul de perdut? Ochiul 
tău nu va lucă tot aşa de dulce de se va oglindi 
in Rin ori în Elba ori in marea Baltică? Patria
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mea e acolo unde voiu fi iubit de Luisa! Urma 
paşilor tâi in pustietăţi sălbatice e mai interesantă 
pentru mine, decât un templu in locul naşterii 
mele. Ne va părea râu după luxul oraşelor? Să 
îim unde vom fi, Luisa, pretutindenea resare un 
soare şi un soare apune, spectacul sublim, pe lângă 
care frumuseţa artelor se intunecă! De nu vom 
mai onora pe Dumnezeu intr'un templu, noaptea 
se va intinde intr'o tăcere religioasă, luna schim- 
băcioasă ne va indemna la pocăință şi un templu 
pios de stelu se va ruga cu noi! Mântul-vom vre- 
odată convorbirile de amor? Un suri: al 'Luisei 

"mele va fi materia destulă pentru un secul şi visul 
vieţii va trece pănă ce "voiu descoper) o lacrimă, 

LUISA | 

Şi nu mai ai altă datorie decât amorul tău? 

PERDINAND (imbrăţoşând-o), 

Liniştea ta e datoria mea cea mai sacră. 

LUISA (foarte serios), 

Atunci taci şi mă lasă, am un părintece nu are 
altă avere decât o singură fată. Un părinte care 
mâne va fi de şasezeri de ani şi care e supus la 
răsbunare. presidentului. 

FERDINAND (curimând-o iute), 
"EL ne va intovărăşi. Aşa dar nu mai face nicio 
impotrivire, iubita mea: M8 duc, prefac in bani tot 
ce posed, ridic sume pe numele tatălui meu. Este 
ertat de a jefui: pe un tălhar şi averile lui nu sunt 
ele preţul sângelui patriei ? La o oă după mezul 
nopţii se va opri la poartă o trăsură. Vă aruncaţi 
inăuntru şi fugim! -
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LUISA . 
. 

Şi blăstemul părintelui tu ne va urma? Un 
blăstem, nesocotitule, de care şi ucigașul se teme, 
pe care-l indeplineşte r&sbunarea cerului şi asupra 
tălbarului in spânzurătoare, un blăstem ce, ca un 
spectru, fără indurare ne va goni din țărm în ţtrm ? 
Nu, preaiubitul meu! De nu poți fi al meu decât 
prin o crimă, am încă destulă putere pentru a te 
perde. 

FERDINAND (şopteşte cu un aer sinistru), 

Intr'adevăr? | 

LUISA 

Să te perd! O, ce nefericire fără margini cuprinde 
această idee, idee destul de grozavă pentru a stră- 
punge sufletul nemuritor şi a ingălbeni faţa colo- 
rată a bucuriei. Ferdinand! Să te perd! Însă se 
perde numai'ceea:e ai avut şi inima ta aparţine 
societăţii tale, pretenţia mea era un sacrilegiu şi 
renunţ la ea, infiorându-mă, 

FERDINAND (crâșnind din dinţi şi muşcându-și buzele), 
Tu renunţi? 

LUISA 
O! Uită-te la mine, iubite Walter! Xu crâşni aşa 

de amar din dinţi. l.asă-m& să-ţi invioşez curajul t&u 
murind prin exemplul meul YVoiu fi eu eroina a- 
cestui moment, voiu intoarce unui părinte un fiu - 
rătăcit, voiu sfărma un legământ, care lovind in 
obiceiurile societăţii, restoarnă ordinea comună 
a lucrurilor. Numai cu. sunt vinovată, am nutrit, 
sânul meu cu dorinţi sumeţe, nebune, nefericirea 
imi e pedeapsa. Lasă-mi cel puţin ilnsia dulce şi



— 57 — 

măgulitoare că acest sacrificiu e fapta mea. — Nu 

voeşti să-mi incuviinţezi această mângăere? 

PERDINAND 
(distras şi furios ia o violină și cearcă să cânte, deodată 
rupe strunele, aruncă instrumentul la pământ și ride cu 

hohot). 

LUISA 

Walter! O Dumnezeule! Ce faci? Fii bărbat! 
Acest moment cere curaj, e momentul despărțirii? 
O, iţi cunosc inima, iubite Walter! amorul iţi e 
viu ca viaţa şi fără margini ca nesfirşitul, Dă-l 
unei femei nobile şi mai demne decât mine, ea nu 
va invidia pe cele mai fericite din sexul ei... (în- 
necându-şi lacrimele). Pe mins nu m&i mai vedea ; 
tonăra fată, amăgită in ilusii deşerte, las'o să-și 
plângă durerea in ziduri singuratice, nimeni nu va 

"mai gândi la lacrimele ei. Viitorul pentru mine e 
deşert şi mort, numai din când in când voiu mi- 

ros) floarea veştejită a trecutului. (Iși intoarce capul 
întinzându-i o mână tremurătoare), Remâi sănătos, dom- 
nule de YValter! . 

FERDINAND (deșteptându-se ca dintr'un vis). 

Luisa, eu fug. Nu vii cu mine? 

LUISA 

(s'a așăzat în fundul camerei și-și acopere faţa cu mânile), 

Patoria mea imi ordonă să român şi să sufer, 

FERDINAND 

Minţi, şerpe! Altceva te opreşte. ' 

LUISA (cu expresia celei mai adânci dureri), « 

Rămâi in acest prepus, el te va face mai puţin 
nefericit. ;
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YERDINASD . 
Să opui datoria rece amorului ferbinte | Crezi că m'a orbi o asemenea poveste? Un alt amorez te reţine şi vai ţie și lui dacă prepusul meu se va a: deveri! (ese iute). i 

SCENA V, 
- Zaisa (singură, Mai şade puţin fără mișcare și mută pe un scaun, pe urmă se scoală, inaintează şi se uită cu spaimă imprejuru-și), | 

Unde să fie părinţii mei? Tatăl meu zisese că 
se va intoarce indată, şi de atunci au trecut cinci ore grozave, Dacă vre-o nenorocire... Dar ce sim- ţesc? Deabia mai resuflu ? 

(Wurm întră in casă şi se opreşte in fund, fără a fi 
văzut de dînsa); : 

Asta nu e lucru firesc, E numai o nălucire in- 
grozitoare a sângelui clocotind. Când cugetul nostru a băut o singură dată din cupa spaimsi, ochiul vede fantome în orice unghiu. E 

| SCENA VI. 

Luisa, urm, 

WURM (apropiindu-se). 

Bună seara domnişoară ! 

LUISA 
Dumnezeule! Cine vorbeşte ? (se intoarce, vede pe Secretar și se dă inapoi spăriată). Grozav! Grozav! Presimţirea mea se preface in cumplită realitate, (Cătră secretar cu, o ochire plină de dispreţ). Cauţi poate pe president? Nu mai e aici, - -
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WURM 

Domnişoară, te caut pe d-ta. 

LUISA | 

Ca să-ţi deslegi mireasa de la carcan? 

WURM 

Domnişoară Miller, ai un prepus nedrept. 

LUISA (vrea să respundi insă se opreşte şi zice). 

Cu ce vă pot servi? 

WURM 

: M'a trimes tatăl dumitale... 

LUISA (spăriată), 

Tatăl meu? Unde e tatăl meu? 

WURM |. 

Intr'un loc unde n'ar voi să fie. 

LUISA 

- Pentru Dumnezeu! Spune-mi iute! M5 tortură o 
crudă presimţire. Unde e tatâl meu? 

WURM 

| La, inchisoare, dacă vroeşti s'o ştii, 

LUISA (indreptând ochii spre cer). 

Şi asta! şi asta incă! La inchisoare, şi pentru 
ce la inchisoare ? , 

WURM 

Din ordinul Ducăi. 

| LUISA 
„Al Ducăi?
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WURM . 

Care văzând Maiestatea insultată in persoana. 
representantului s5u... 

LDISA 

Ce? Ce? O, Dumnezeule! 

WURM 

A hotărit să pedepsiască intrun mod exemplar... 

LUISA | i 

” Asta mai lipsia incă! O, fireşte, fireşte, mai era 
o altă persoană scumpă inimii mele afară de ma- 
ior, aceea nu se putea cruța. Insultă Maiestăţii t 
Divină Providenţă | Intăreşte, o, intăreşte-mi cre- 
dinţa şovăindă! Şi Ferdinand ? 

WURM 

Alege ori pe Lady Milford ori blăstămul şi des- 
moştenirea părintelui său, 

LUISA 

Alternativă cumplită! Şi cu toate aceste ele 
mai fericit. Nu are un părinte de perdut. Dar şi 
de a nu avea un părinte e blăstăm destul ce mare. 
Tatăl meu acusat de les-maiestate, iubitul meu 
soţul Ladyi Milford ori blăstămat. şi desmoştenit. 
Intr'adevăr admirabil! Şi o r&utate perfectă e o 
perfesţie? Ba nu, îi mai lipseşte incă ceva. Unde 
o maica mea? 

WORM 

In inchisoarea, corecțională, 

LUISA (cu un suris dureros). 

Acum nu mai lipseşte nimic! Nimic şi sunt li-
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beră, deslegată de toate datoriile, de lacrimi, de 
plăceri, deslegată de Providenţă. Nu mai am neroe 
de ea (după o tăcere adâncă). Mai ai poate vre-o 
veste ? te rog spune, acum pot să aud tot. 

URM 

Co s'a intimplat ştii? 

LUISA 

Dar nu ştiu ce se va intimpla deacum inainte. 
" (Earăş tăcere in care se uită la Wurm din cap pănă "n 

picioare). Sermane om! Ai o tristă meserie, care 
desigur nu te va, conduce in raiu. A face nefericiţi 
e destul de grozav, mai grozav e a le anunţa ne: 
fericirea lor; a juca rolul buhnei, prevestitoarea 
nefericirilor, a fi de fată când inima lor sângerândă 
sub săgeata de fer a navosi face pe creştin să se 
indoiască de Dumnezeu. N5 feriască cerul! Dacă 
fiecare lacrimă ce vezi curgând ţi-ar aduce o mo- 
vilă de aur, n'aş vrea să fiu in locul tău. —Ce se 
mai poate intimpla? 

NURM 

Nu ştiu. 

LUISA 

- Nu vrei să ştii,—vestea neagră ce ai să-mi spui 
se tome de sunetul vorbelor, insă in nemişcarea mor- 
mântală a feţei tale se vede demonul. Ce mai este 
incă ? Dinioarea ai spus că Duca vrea: să pedep- 
siască intrun mod exemplar. Ce vrea să zică: mod 
exemplar ? 

WURM 

Nu mă mai intreba nimic.
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LUISA 

Ascultă, omule. Tu ai fost la şcoala ealăului. 

Cum ai şti altfel să sdrobeşti intăi incet, incet 
oasele 'şi pe urmă să faci pe inimă s'aştepte lovi- 

tura mântuitoare ? Ce soartă ameninţă pe tatăl 

meu? Moartea e in cuvintele ce pronunţi, ce-a mai 

fi in ceea ce nu voeşti să spui? Vorbeştel Lasă 
să cadă deodată peste mine toată sarcina ce are 

să m8 sfarme. Ce mai aşteaptă pe tatal meu? 

| | WURM 

Un proces criminal. 

LUISA 

Ce vrea să zică asta? Sunt numai .o biată fată 
nevinovată şi proastă și nu pricep cumplitele voa- 

stre cuvinte latineşti. Ce vrea să zică un proces 

ciminal ? 

WURM 

Judecata ce hotăreşte viaţa sau moartea. 

LUISA (cu energie). 

Iţi mulţămese! (Aleargă iute in camera de alături). 

WURM (spiriat). 

Unde se duce? Nu cumva... nebuna? La dracu! 

Doar nu s'a... mă duc după dinsa, răspund de viaţa 
ei (vrea să easă), 

LUISA (se 'ntoarce cu o immantelă in spate). - 

Iartă-ma, domnule secretar, am să incuiu uşa. | 

WURM 

Dar unde te duci aşa de iute?



LUISA 

- La Duca (vrea să easă), 

WORM _ 

Ce? Unde? (O reţine spăriat), RI 

LUISA ! 

La Duca. N'auzi? La duca cel care vrea să pro- 
nunţe asupra vieţii şi morţii tatălui meu.. Nu, nu 
vrea, ci trebue să vrea pentrucă câțiva ticăloşi 
au hotărit aşa! La Duca care nu se amestecă in 
tot procesul de les-maiestate decât cu maiestatea 
şi cu subsemnătura sa, 

WURM (rizând cu hohot). 

„La Ducal 

LUISA 

Ştiu deze rizi, insă nu vreau să aflu la el indu- 
rare, Dumnezeu mă feriască ! numai groaza. groaza 
de ţipotele mele. Se spune că cei mari ai lumii 
nu ştiu ce este miseria, şi că nu vreau so ştie. 
Voiu spune eu Ducăi, ii. voiu descrie eu ce este 
miseria in toate puterile desperării; îi «oiu de- 
pinge-o eu cu ţipete' sfâşietoare care-l vor face să 
tresară pănă la măduva oaselor lui, şi -când de- 
scrierea mea a face să i se ridice Dărul de pe cap; 
la urmă-i voiu: striga la urechi că in momentul a- 
goniei şi plămăiele dumnezeilor de pe pământ simt 
horcâitui morţii şi că la judecata de pe urmă regii 
şi cerşetorii se cern tot printr'o sită (vrea să easă). 

WURM! (cu o compătimire ipocrită). 

Du'te, fireşte, du-te! Asta e ceeace poţi face mai 
cuminte. Te sfătuesc să te duci şi-ţi dau parola 
mea că Duca iţi va acorda aceea ce-i cere.



LUISA (oprindu-se), 

Ce spui? D-ta mă sfătueşti să mă duc? (intor- 
cendu-se iute). Hm! Ce. vreau să fac? Trebue să fie 
vre-o treabă foarte rea fiindcă omul acesta mă sfâ- 
tueşte s'o fac. De unde ştii că prințul imi va in- 
cuviinţa cererea? 

| WURM 

Pentru că nu va face-o pentru nimica. . 

LUISA 

Nu va face-o pentru nimica? Ce preţ poate pune 
unei fapte de umanitate? 

WURM 

Frumoasa suplicantă e un pre destul de scump. 

LUISA (incremeneşte, pe urmă strigă), 
Dumnezeule ! 

TTORM 

Sper ca pentru a scăpa un tată, preţul acesta 
nu-ţi va părea prea mare. . 

LUISA (preumblându-se incoace şi incolo foarte agitată), 

Da, da! e adevărat. Prinții voştri sunt neaece- 
sibili adevărului, ascunși in dosul vițielor lor ca 
îndărătul paloşului unui cherubim! Atot puternicul 
să te ajute, tată! Fiica ta poate muri pentru tine, 
dar nu păcătu, 

WURM 

Aceasta ii va părea curios bietului om părăsit. 
„Luisa mea, mi-a spus el, m'a dusla peire! Luisa 
mea mă va şi scăpa“. Alerg dar, domnişoară, să-i 
duc respunsul d-tale. (Se face că vrea să plece).



LUISA (alergând după dinsul şi oprindu-l), 

Stăi, stăi! Răbdare! Cum se grăbeşte Satana 
când e vorba de-a aduce pe oameni la desperare ! 
Eu Yam adus. Eu trebue să-l scap. Vorbeşte, sfă- 
tueşte-mă! Ce pot să fac? Ce trebue să fac? 

WURM 

Este numai un singur mnijloc. 

LUISA 

Şi acest singur mijioc? 

| WORM 

Şi părintele dumitale doreşte... 

LUISA 

Şi tatăl meu? Care este mijlocul ? 

WURM 

Iţi vine foarte uşor, | 

LUISA | 

Nu ştiu nimic mai greu decât ruşinea, 

WURM ” 

- Dacă voeşti să... eliberezi pe maior, 

LUISA | 

De amorul su? Iţi baţi joc de mine? Atirnă 
de la voința mea ceeâce am fost silită a face? 

WURM 

Nu m'ai inţeles, dragă domnişoară, Maiorul tre- 
bue să te lase singur şi de bunăvoe,
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LUISA 

- El nu va face-o. : 

WORK 

| Aşa ți se pare. Ne-am adresa noi la d-ta, dacă 

am găsi vre un alt mijloc? 

LUISA 

II pot eu sili să mă urască? 

WURM 

Vom cerca! Şezi! 

LUISA 

Omule, ce ai de.gând? 

WURM 

Şezi şi scrie, Eată condeiu, hârtie şi cerneală, 

LUISA (se pune jos foarte turburată). 

Ce să scriu? Cui să scriu? 

WURM 

Cătră calăul tatălui d-tale. 

LUISA 

Ha! Cum te pricepi a schinjui suflete! (ia condeiul. 

WURM (dictând), 

„Domnul meu“. 

(Luisa scrie tremurând), 

WURM 

- „Trei zile nesuferite au trecut acum... acum.:. de 
când nu ne-am mai văzută, i:



LUISA (se oprește și leapădă condeiul), 

Cătră cine e scrisoarea? 

WURM 

Cătră calăul. tatălui d-tale. 

LUISA 

O! Dumnezeul meul 

E WURM 
„Insă e numai vina maiorului... maiorului... care 

m8 păzeşte toată zioa ca un Argus“, 

LUISA 
Ticăloşie cum nu s'a mai auzit! Cătră cine e 

Scrisoarea ? | " 

| WURM 
Cătyă calăul tatălui d-tale. 

LUISA (se primblă prin casă frângendu-și mânile), 

Nu! Nul Nu! Asta e o tiranie! O cerule! Pedep. 
seşte pe oameni omeneşte, când păcătuesc, insă 
dece să mă pui intre dou grozăvenii, dece să mă 
legeni aşa intre moarte şi infamie? Dece asmuţi 
asupra mea pe acest deavol lacom de sânge? Fa: ceţi ce vreţi! Niciodată n'oiu serie aceste cuvinte. 

WURM (luându și pălăria), 
Cum iţi place, domnişoară! Atirnă 'de la voința 

dumitale. 

LUISA | 

De la toința mea? De la voința mea? Barbarul! 
Spânzură pe vre un nenorocit asupra - prăpastiei 

I7. — Scrieri coniplecte, Vol, VI, ?
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iadului, cerânduii ceva, apoi hulește incontra lui 

Dumnezeu şii spune că atirnă de la voinţa lui. O! 

“Tu ştii prea bine că inima noastră e legată cu lan: 

ţuri de fer de inclinările fireşti, acum mi-e tot una! 

Dicteazăl Nu mai gândesc nimic. M& plec la infer- 

nalelo voastre viclenii (se pune ear jos). 

: WURM 

„M& păzeşte toată zioa ca un Argus, Ai scris ? 

LUISA 

Mai departe! Mai departe! 

WURM 

„Eri Presidentul a venit la noi. Era poznaş de 

văzut cum bietul maior căuta să-mi apere onoarea“, 

LUISA 

O, frumos! frumos! Sublim! Urmează ! 

URM 

„Neştiind cum să mă prefac am leșinat, am le- 

şinat ca să nu rid cu hohot“. 

LUISA 

O, Cerule! 

MURI 

„Insă masca incepe a-mi fi nesuferită, nesuferită. 

Numai de-aş pută scăpa“. 

LUISA 

(se opreşte, se scoală, se primblă prin casă cu capul 

plecat ca și când ar căuta ceva la pământ; pe urmă se 

. “aşază ear şi urmează a scrie). 

„Pută scăpa“.



WURM 
„Mâne e de serviciu. Pândeşte momentăl când 

va eşi de la mine şi vino la locul ştiut“ —ai scris 
ştiut? 

LUISA 

Am scris tot! 

WURM 

„La locul ştiut unde vei: găsi pe_iubitoarea du- 
mitale Luisa, 

LUISA 

Mai lipseşte adresa | 

WURM 

“ „Domnului Mareşal al Curţii de Ralb“, 

LUISA 

O, eternă Providenţă! Un nume ce-mi e atât de 
străin urechilor, ca aceste linii inimii mele! (Se scoală, ţinteşte câtva timp ochii pe hârtie, in fine o trece 
secretarului şi zice cu o voce obosită, stinsă). Eată, 
domnul meu! Ai in mânile dumitale numele meu 
nepătat, pe Ferdinand, toată speranța, fericirea vieţii 
mele... eu nu mai am nimica. 

WURM 

O, nul Nu despera dragă domnişoară ! Mi-e milă 
de dumneata, puate, cine ştie? S'ar put să trec 
pe deasupra unor lucruri... Intr'adevăr! Zău, mi-e 
milă de dumneata ! 

" IUISA (finteşte asupra lui o ochire pătrunzătoare). 

Nu termina, domnule! Umbli să-ţi doreşti un 
lucru grozav. :
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URM (vrând să-i sărute mâna). 

Spune: umblu să doresc această mână frumuşică. 

— oare este un lucru grozav ? 

LUISA (cu dișpreț şi furie). 

Da! căci te-aş sugruma în noaptea cununiei, şi 

cu plăcere aş lăsa să mă ucidă pe roată. (Vrea să 

easă, insă se intoarce iute). Mântuit-am domnule ?— 

Porumbiţa, poate sbura? 

WORK 

Încă un lucru de nimic, domnişoară! Trebue să 

vii cu mine şi să juri pe evanghelie, că ai scris a- 

ceastă scrisoare de bună voe fără să te fi silit cineva. 

LUISA 

Dumnezeule | Dumnezeule ! Chiar numele t&u 

trebue să pecetluiască fapta iadului (ese cu Wurm). 

(Cortina cade).



ACTUL 1V. 
———— 

SCENA I. 

Un salon in casa Presidentului, 

Ferdinand de alter (cu o sciisoare in mână, se răpede în casă, un cametrier întră pe altă uşă), 

| FERDINAND 
Na fost mareşalul pe-aici? 

CA MERIEROL 

„Domnule maior, domnul President v intreabă, 

FERDINAND 

Tunet şi trăşnet! intreb, m'a fost mareşalul aici? 

OAMERIERUL | 
Excelenţa sa e la masa de cârţi. 

FERDINAND 

Spune Excelenței sale să vie incoace in numele 
tuturor dracilor ! 

(Camerierul ese).
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SCENA II. 

FERDINAND 

(singur, citește scrisoarea când incremenind, când prim- 
blându-se furios prin casă). 

E cu neputinţă ! Cu neputinţă! acest vestmânt 

ceresc nu poate ascunde o inimă atât de infernală 

şi insă... însă dacă toţi ângerii sar cobori din cer 

să mărturisiască nevinovăția ei, dacă chiar. Dum- 

nezeu cu creaţia lui sar uni ca să mâărturisiască 

nevinovăția ei, e mâna ei, vânzare neauzită, u- 

riaşă, cum incă n'a văzut omenirea! Deaceea 

se indărătnicia să nu fugă cu mine! Deaceea... 

O, Dumnezeule! acum mă deştept, acum totul mi 

se descopere! Deaceea renunţa cu atâta eroism 

la amorul meu, şi mai, mai era să mb inşele şi 

pe mine dresul ceresc in-care işi invălise faţa. 

(Aleargă mai iute prin casă, pe urmă se opreşte gân- 

ditor). Să mb aprofundeze aşa! Să răspundă la 

fiecare simţire ferbinte, la fi care tremur timid şi 

dulce, la fiecare mişcare aprinsă... Să-mi pâtrundă 

sufistul in vibraţiile sale cele mai delicate şi mai 

neințelese, să-şi facă un calcul din fiecare lacrimă, 

să m insoțiască pe culmea cea mai răpede a pa- 

siunei, să m& feriască de ameţeală pe marginea 

oricării prăpăstii? Dumnezeule! Dumnezeule! şi 

toate aceste numai grimasă ?... grimasă 2... O! Dacă 

minciuna are o coloare atât de atrăgătoare, cum 

de nu s'a furişat prin ea nici un diavol in cer? 

Când i-am descoperit periculul amorului nostru cu 

ce fățărnicie convingătoare s'a ingălbenitl Cu ce 

demnitate imposantă a oborit obrasnicul despreţ 

al tatălui meu! Şi în tot acel moment muerea se 

simţia vinovată? Ce? N'a suferit şi proba de foc 

a adevărului ? Perfida leşinâ. Ce ai să zici tu de
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acum, adevărată simţire ? — şi cochetele leşină. Cum 
ai să te justifici tu, inocentă? — şi curlisanele le- 
şină! ştie ce a făcut din mine. Mi-a văzut tot su- 
fletul meu. In ochi mi se reflectă inima când îi 
dâdui inroşindu-mă cel intâăi sărut — şi ea nu simţia 
nimic ? simţia poate numai triumful meştegugurilor 
sale. Când in rătăcirea mea fericită credeam că, 
imbrățoşez in ea cerul intreg! câna dorurile mele 
cele mai selhatice se stingeau; când inaintea su- 
fetului meu nu se infâţoşea alt gând decât eter- 
nitatea şi Luisa... Dumnezeule | ea atunci nu simţia 
nimic? nu simţia nimic decât isbutirea planului 
său? nimic decât deşertăciunea ei măgulită? Moarte 
şi r&sbunarel Nimic decât că erum trădat! | 

SCENA III. 

„Mareşalul, Ferdinand, 

MAREȘALUL (intrând pe vizful degetelor), 
Ai arătat dorința, bunul meu... 

FERDINAND (șoptind intre dinţi). 

Să rup capul unui ticălos (tare). Mareşale, seri- 
soarea aceasta trebue să-ţi fi căzut la paradă din 
buzunar şi eu (rizând amar) din fericire am găsit-o. 

MAREȘALUL, 

Dumneata ? 

FERDINAND 

Din întimplarea cea mai ciudată. Mai zică-se că 
nu există o providenţă! : 

MAREŞALUI, 

Vezi cât sânt de turburat, baroane!
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FERDINAND 

„_Ceteşte, ceteşte (depărtându-se). Da n'am fost.bun 
amorez poate voiu juca mai bine rolul de mijlocitor. 

(In timp ce ceteşte mareșalul, Ferdinand se apropie de 
părete și ia două pistoale), 

MAREȘALUL (aruncă scrisoarea pe masă și vrea să fugă), 

La dracu! 

FERDINAND (oprindu-l şi trăgendu-l inapoi de braţ), 

Ingădue, dragă mareşale! Noutăţile ce iţi aduc. 

imi pare că-ți sunt plăcute! Vreau să-mi dai r&s- 

plata (îi arată pistoalele). 

MAREȘALUL (dând spăriat inapoi). 

Fii cuminte, scumpul meu! 

PERDINAND (lare şi grozav). 

Am mai multă minte decât trebue pentru a tri- 

mite un ticălos ca tine pe ceea lume, (Li dă cu deasila 
un pistol in mână şi-şi scoate totodată o basma). Na! 

tine, apucă captul basmalei! O am de la dinsa. 

MAREȘALUL 

S'apuc capbtul basmalei ? Perdut-ai mintea? 

PBRDINAND 

Apucă capttul, iți zic! altfel ai putea greş, mi- 

şelule! Cum tremură, mişelul! Ar trebui! să mul: 
ţumeşti lui Dumnezeu că pentru intăia oară ai să 

ai ceva in căpăţină! (Mareșalul vrea să fugă). stai | | 

te-oiu impedeca eu! (Il prinde şi inchide ușa). 

MAREŞALUL 

In salonul acesta, baroane?
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PERDINAND 

Pare că ai merita să easă cineva pentru tine 
afară de oraş, Aici va vu! mai tare; acesta tot va 
fi cel intăiu vuet ce vei fi fâcut in lume. Trage! 

MAREȘALUL (ştergendu-şi fruntea). 

Şi voeşti sâ-ţi expui viaţa atât de prețioasă, ti- 

nere plin de speranță? 

FERDINAND 

Trage, iţi zic! Nu mai am nimic de făcut pe lu- 
mea aceasta, 

MAREȘALUL ” 

„Insă eu am incă mult de făcut, iubitul, strălu- 
citul meu. 

FERDINAND 

Tu, ticălosule? Ce ai de făcut? Si faci pe omul 
intro societate. unde nu sunt oamsni, să te faci 
de şapte ori mare şi de şapte ori mic intr'o se- 
cundă ca fluturul in virful acului? S4 ţii un re- 
gistru de orice mirşăvie a stăpânului tău, şi să fii 
ecoul spiritului stu? Mai bine e să te iau cu mine 
ca pe o bestie rară, ca o momiţă imblânzită: să 
joci, să aportezi, să te strimbi la gemetele con: 
demnaţilor, şi cu momiţăriile tale de curtisan să 
inveseleşti eterna desperare! 

MAREȘALUL 

Tot ce porunceşti, dragul meu! 'Tot ce voeşti, 

numai dă la oparte pistoalele! 

FERDINAND 

Cu ce faţă stă inaintea mea acest fiu al durerii, 
făcând ruşine zilei a şasea a creaţiunii! Ca şi când
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un tipograf Par fi contrafăcut după Dumnezeul 

Păcat de dramul de creeri ce se găseşte în astă tidvă 

nerecunosestoare. Cu dramul acesta ar fi făcut şi 

dintrun pavian un om, când acuma a făcut numai 

ruşine minţii omeneşti. — Şi să 'mpărţiască inima, 

ei cu acesta! Monstruos! Neertat! Un blăstemat e 

in stare mai degrabă să te disguste de viţiu decât 

să te indemne la el. 

MAREȘALUL 

Mărire Domnului ! Incepe a fi glumej! 

FERDINAND 

Am să-l las să trăiască! Simţirea de milă care 
ne face să cruţăm un verme, să-i profite şi lui. 

Lor intilni, or da din umere şi or admira poate 

inţeleapta economie a cerului care hrâneşte crea- 

turi cu gunoiu, care face pe corb să-şi găsiască nu- 

trimentul la spânzurătoare şi pe curtisani in es- 

crementele suveranului. La urmă s'or mira de di- 

băcia Providenţii care au aşăzat și în lumea inte- 
lectuală şerpi şi tarentule pentru a-i curăţi de ve- 
nin. Însă (redevenind furios) vermina să nu sugă din 

floarea mea ori voiu sfărma-o aşa şaşa! (l sgudue 
cu violenţă), 

MAREȘALUL, (ofiând in sine), 

Of, Dumnezeule! de-aş fi departe de aice cale 

de o sută de mile, la Bicâtre lângă Paris, numai 

nu lângă acesta! 

FERDINAND 

Ticălosule! .De cumva ai pătat cureţia sa! Tică- 
losule ! De-ai gustat acolo unde eu aaoram ! (mai fu- 
rios) De cumva te-ai destătat acolo unde eu m5
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simţiam un Dumnezeu! (Tace o secundă, pe urmă 
grozav). Mai bine ar fi pentru tine, ticălosule, să fugi 

in iad, decât să dai peste resbunarea mea in raiu! 

Pănă unde ai mers cu fata, mărturiseşte! 

MAREȘALUL 

Dasă-mă, ţi oiu, descoperi totul. 

PERDINAND 

O! Cu dinsa cea mai simplă galanterie trebue 
să fie mai dumnezeească decât un şiroiu de volup- 
tate cu o alta. De ar vol să se prostituiască, de 
ar Yo), ar micşura valoarea sufletului, şi ar preface 
virtutea in voluptate, Pănă unde ai mers? Mărtu- 
riseşte ori trag. 

MAREȘALUL 

Nu e nimica, nu e nimica, toată. Aibi numai o 
minută răbdare. Eşti inșălat. 

FERDINAND 

Şi indrăsneşti să 1ni-o aduci.aminte, ticălosule ? 
Pănă unde ai mers cu dinsa? Mărturiseşte ori eşti 
mort! 

MAREȘALUI, 

alon Dieu ! Dumnezeule! Eaca vorbese! Ascul- 
tă-mă numai. Când... un părinte... un părinte in- 
Suş.., 

PERDINAND (mai fi urios). 

qi, -a vendut fata ? Şi pănă unde ai mers cu ea? 
Mărturiseşte, ori te omor! 

MABEŞALUL 
„Eşti furios. N'asculţi ? Nici n'am văzut-o. N'o cu- 

nosc, Nu ştiu nimic de dinsa.
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FERDINAND (dând inapoi), 

' Nici n'ai văzut-o? N'o cunoşti? Nu ştii nimic de 

ea? Nefericita s'a perdut pentru tine şi tu intr'o 
suflare te lepezi de ea de trei ori? Afară, răule! 
(îi dă o lovitură cu pistolul și-l impinge afară). Pentru 

fiinţi ca tine nu s'a inventat praful! 

SCENA IV. 

FERDINAND 

(dupi o lungă tăcere, in care trăsăturile sale desvălesc o. 
: idee grozavă), : 

„Perdut! Da, nefericito, sunt perdut, dar şi tu 
eşti perdută! Da, pe marele Dumnezeu! De sunt 

eu perdut şi tu eşti perdută. Judecător al univer- 

sului! N'o reclama de la mine! Fata ea mea. M'am 

desfăcut pentru dinsa de universul intreg, am re- 
nunţat pentru dinsa la intreaga ta creaţie. Lasă-mi 

mie fata! Judecător al universului! Colo milioane 

de suflete gem inaintea ta, spre aceia indreaptă 

ochiul indurării tale, pe mine lasă-mă să fac singur, 

judecător al universului! (incleştându-şi mânile). Co| 

Avutul şi puternicul creator să fie sgârcit de un 
singur suflet care e incă cel mai r&u din creaţia 
lui? Fata e a mea! Eu odinioară Dumnezeul, acum 

demonul ei! (Țintind ochii mari spre un unghiu). Să 

petrec o eternitate cu dinsa pe roata osindei, ochii 

mei pironiţi pe ai sti! P&rul nostru sburlit ame- 

stecându-se, adâncele noastre gemste topindu-se im-” 

preună, şi... atunci eu indoindu-i desmerdările, a: 

ducându-i aminte de jurămintele sale, Dumnezeule! 
Dumnezeule! Unirea va fi grozavă, dar eternăl 

(Vrea să easă iute şi intilneşte pe president).
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SCENA YV. 

Presidentul şi Ferdinand. 

FERDINAND (dand inapoi). 

O, tatăl meu! IN 

PRESIDENTUL, 
Imi pare bine că ne intilnim, fiul meu! Vin 

să-ţi vestesc un lucru plăcut, un "lucru, fiule, care“ 
te va surprinde mult. Să şedem. 

FERDINAND (se uită lung la el). 

Tată! (Inaintând spre el şi luându-i mâna cu mare 
mișcare). Tată | (Sărutându-i mâna și căzând în genunchi). 
O, tată! 

PRESIDENTUL 

Ce-ţi. este, fiul meu? Ridică-te! Mâna ta arde şi 
tremură, 

FERDINAND (cu simţire infocată, fezbinte). 

Iartă-mă de nerecunoştința mea, tată! Sunt un 
râul i-am necunoscut bunătatea, simţirile tale 
atât de părintești. O, ai avut un suflet prevăzător ! 
Acum e prea târziu. Iertare! Iertare! Binecuvin: 
tează-mă, tatăl -, 

"PRESIDENTUL (c'o figură nevinovată). 

Scoală-te, fiul meu! Imi vorbeşti in enigme. 

FERDINAND 

Fata ceea, tată. O! Tu cunoşti oamenii, mânia 
îţi era atunci atât de „dreaptă, de nobilă, de pă” 
rintească.
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PRESIDENTUL . 

Nu mă turbura, fiul meu! Blăstemată imi fie 
asprimea... am venit să-ţi cer iertare. 

PERDINAND 

Să-mi cei iertare miel Blăstem mie! Descuviin- 

area era inţelepciune! Asprimea era compătimire 

cerească, Fata ceea tată... 

PRESIDENTUL 

E o fată nobilă şi bună! Imi retrag prepusul 

pripit! A dobândit stima mea. 

FERDINAND (se ridică iute), 

"Ce, tată? Şi tu? şi tu? Nu-i aşa, tată, o fiinţă 
ca nevinovăția insăşi? Şi e atât de natural ao 
ÎUbiee. , 

PRESIDENTUL 

Spune mai bine, e un pecat a nu o iubi! 

TERDINAND 

Neauzit! monstruos! Şi tu care altfel pstrunzi 
inimile atât de bine! şi o priviai incă cu ochi răi! 

Ipocrisie fără exemplu. Fata ceea, tată!... 

PRESIDENTUL 

E vrednică să fio fiica mea! Virtutea-i va ține 
loc de străbuni şi frumuseţa loc de aur. Priaci- 
piele mele se pleacă amorului tău. Fie a ta! 

FERDINAND (ripezindu-se afari desperat), 

Asta mai lipsia incă! R&mas bun, tată! (ese), 

” * PRESIDENTUL, (urmându-l). 

Stâi! Stăi!... Unde fugi? (ese).
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SCENA VI. 
Un salon foarte bogat la Lady Milford, 

Lady Ailfora, Sofia (intră). 

LADY MILFORD 

Zici că ai văzut-o ? are să vie? 

SOFIA 

Indată ! Numai să-şi schimbe hainele de casă. 

- DADYI MILFORD 

Nu-mi spune nimic despre dinsa! Taci! 'Tremur 
ca o vinovată da a, vedea fericita persoană care 
simpatisează atât de cumplit cu inima mea. Şi 
cum a primit invitaţia ? 

SOPIA 

Intăi se tulbură, pe urmă pări gânditoare, se 
uitâ la mine cu ochi mari şi tăcă. Eu pregătisem 
un respuns pentru scusele sale, când cu o privire 
care m'a surprins mult, imi spuse: Stpâna d-tale 
imi ordonă aceea ce era să cer de la dinsa ca o 
favoare. 

LADI KILFORD (foarte neliniştiti), 

Lasă-mă, Sofio! Plânge-mă! 'Trebue să m$ ro- 
şesc dacă e 0 femee ordinară şi să desperez dacă 
e ceva mai mult! 

SOFIA 

Insă Milady, disposiţia in care te afli nu e pro: 
prie pentru a primi o rivală! Adu: “ţi aminte cine 
eşti! Chiamă-ţi in ajutor naşterea, rangul, puterea! 

_O inimă mai mândră trebue să vă inalţe şi mândra 
strălucire a infăţoşării.
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LADY MILFORD (distrasă), 

„ Ce spune nebuna? 

SOFIA (maliţioasă), 

Ori poate e o simplă intimplare că eşti tocmai 
astăzi gătită cu briliantele cele mai preţioase? 
Este o simplă intimplare că ai ales tocmai astăzi! 
rochia cea mai scumpă? Că anticamera furnică de 
servitori şi de paji: şi că aisă primeşti pe fata de 
burghez in sala cea mai mare a palatului? 

LADY MILFORD (primblându-se prin cast supărată), 

Neplăcut ! când vezi că femeile au ochi de lynx 
pentru slăbiciunile femeilor! Cât de jos trebue să 
fi căzut ca o asemenea creatură să mă aprofundeze! 

UN CAMERIEBR (intră), 

Domnişoara Miller! 

LADY MILFORD 

Eşi! Du-te! Lasă-mă! (Sofia ștă nedumerită. Lady 
Milford o ameninţă). Eşi iţi zicl (Sofia ese, ea se prim- 
blă prin casă agitată). Binel Tare bine că sunt agi- 
tată! N5 simt cum am dorit să fiu! (Cătră camerier). 
Invită pe.domnișoară. (Camerierul ese, Lady Milford 
se aruncă pe sofa şi ia o posiţie plină de nobleţă și trân: 
dăvie). N 

| SCENA VII. 
Luisa Billr (intră in casă și se opreşte departe de 

Lady Milford. Ea şeade cu spatele spre dinsa și o exa- 
minează in oglindă cu atenție, pausă). 

“LUISA 

Milady, sunt la ordinele voastre!



  

— 113 — 

LADY MILFORD 

(se intoarce spre Luisa, o salută cu o mică mişcare din cap, insă rece și despreţuitor), : 
Aşa! Eşti aici? Fară indoială domnişoara... dom- nişoara... cum iţi zic? 

LUISA (cam atinsă). 

“Tatăl meu se numeşte Miller, şi dumneavoastră aţi trimes după fata lui. 

LADY MILFORD 

Aşa! Intr'adevr! Imi aduc aminte, fata bietului 
musicant de care era vorba mai deunăzi,. (Dupt o mică tăcere, în sine). Figura interesantă, şi cu toate 
acestea nu e o frumuseţă. (Tare cătră Luisa), Apro- 
pie-te, fata mea (in sine). Ochi deprinşi să plângă, 
cât imi sunt de drapi așa ochi! (ear tare), Mai a- 
proape... şi mai aproape, sermană copilă, pare că 
te temi de mine. 

LUISA (cu nobleţă și demnitate), 

Nu, Milady, dispreţuese judecata mulţimii! 

LADY MILFORD (in sine), | | 
Ia vezi, mă rog, indărătnicia asta o are de la 

dinsul (tare). Mi-ai fost recomandată, domnişoară, 
M'um incredințat ca ai oarecare instrucţie şi pur- 
tare bună. Nu mă pot indoi! Voiu s*o cred şi n'aş 
Yol să desminţ, pe un protector atât de călduros. 

LUISA 

Cu toate acestea Milady, nu cunosc pe nimeni 
care să-şi fi dat osteneala să-mi caute o protec- 
toare, - 

37. —Saiei complecte, Vol. VI, 8
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LADY MILFORD 

Să-şi fi dat osteneala pentru cine? In privirea 

protectoarei ori a protejatei? 

LUISA 

Asta e prea inalt pentru mine, Milady. 

LADY MILFORD 

Ai mai multă r&utate decât ar putea presupune 

cineva după deschisa-ţi fisionomie. Te numeşti 

Luisa, şi de câţi ani eşti? 

LUISA 

De şaisprezece trecuţi. 

“LADY MILFORD (sculându-se iute). 

„Acuma totul e inţeles! Şaisprezece ani! Intăia 

palpitare a amorului; pe lira fecioară, cel intăiu 
sunet argintiu! Nimic nu e mai seducător! Şezi! 
Iţi vreau binele, dragă copilă Şi el iubeşte pentru 
intăia oară. E de mirat că se intilnesc razele ace- 

Jeiaşi aurore? (Cu multă amabilitate luând-o de mână). E 

hotărit! Voiu să-ţi fac fericirea, dragă (a parte). Ni- 

mic! Nimic! decât o visare dulce, tânără şi trecă- 
toare (desmerdând-o), Sofia: se mărilă, voiu să te 
iau in locul ei (in parte). Şaisprezece ani! Nu poate 

ține mult, 

LUISA (sărutându-i mâna cu respect). 

Mulţămesc pentru această favoare ca şi când aş 
putea-o primi. 

LADI MILFORD (cam supărată). 

“Vedeţi mă rog, ce damă mare! Altfel domni- 
şoare de starea dumitale se socotesc fericite de a



  

găsi o condiţie, Ce-i inchipueşti? Nu cumva de-. 
getele acestea sent prea gingaşe pentru lucru sau 
mica-ţi mână iţi dă atâta trufie? 

LUISĂ - 

Figura, Milady, atîrnă tot aşa de puţin de la 
mine ca şi naşterea mea. 

LADY MILFORD 
Ori iţi inchipueşti poate că frumuseţa -ta n'a 

să aibă sfirşit? Sermană fiinţă, cine ţi-a băgat a- 
cestea in cap, fie cine-a fi, te-a amăgit şi pe tine 
şi pe sine insuş. Faţa aceasta nu e aurită în foc, 
aceea ce-ţi arată oglinda ca un ce statornic şi ne- 
schimbăcios, e numai o spumă care incurând sau 
mai târziu se va şterge de mâna adoratorului tău, 
-Ce ai să faci atuncea? 

LUISA 

Voiu plânge pe un adorat, Milady, care a cum: 
p&rat un diamant pentru că-i părea lucrat in aur. 

“LADY MILFORD (făcându-se că nu iea seama). 

O fată de anii dumitale are totdeauna două o- 
glinzi, cea adevărată şi cea admirătoare, Linguşirea 
“dulce a celei de pe urmă indulceşte francheţa as- 
pră a celei intăi, Aceasta arată un semn urit de 
"vărsat; te amâgeşti, spune cealaltă, e un semn 
grațios. Voi, sermane copile, nu credeţi pe cea in- 
tăi decât când se uneşte cu a oua. Alergaţi de 
la una la alta pănă ce la urmă le confundați 
amândouă. De ce 'te uiţi aşa la mine? 

| LUISA 

M8 ertaţi, Milady, imi vine a plânge, asupra a-
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; 

cestui superb şi lucitor rubin care nu poate şti că 

persoana ps care o impodobeşte vorbeşte cu atâta 

asprime incontra deşertăciunii. 

LADY MILFORD (roşindu-se). 

- Nu da în lături, dragă. Ce alt lucru afară de 

speranţele basate pe figură, te-ar pută impiedica 

să alegi singura pasiţie in care poţi invăţa tonul 

şi manierele societăţii; singura posiţie unde te poţi 
desbăra de prejudeţele burgheze? 

LUISA 

Şi de inocenţa mea burgheză, milady ? 

LADY MILEORD 

Proastă, obiecţie! Omul cel mai desfrănat nu e 
destul do indrăsneţ să ne facă o propunere insul- 
tătoare dacă nu-l incurajăm noi inşi-ne. Arată-te 
cum eşti! Păstrează-ţi pururea onoarea şi demni- 
tatea şi garantez că juneţa dumitale nu va fi ex- 

_pusă la nici o ispită, 

LUISA 

Daţi-mi voie, Milady, să indrăsnese a mă indo 
de aceasta! Palatele oarecăror doamne sunt dese- 
ori asilul plăcerilor celor mai desfr&nate, Cine ar 
putea, crede că o biată fată de musicanta avut un 
curaj destul de eroic dea se arunca în mijlocul epi- 
demiei pe când simţia totodată groază de molipsire ? . 
Cui ar pută trece prin cap că Lady Milford ar nutri 
in conştiinţa sa un scorpion, că cheltueşte pentru 
a avea avantajul de a se inroşi in fie-care minut? 
Sunt francă, Milady! Aspectul meu v5 va pută fi 
plăcut in momentul când vă veţi intoarce de la 
vre-o plăcere! O! mai bine... mai bine... ţări nemă-
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surate să na despartă, oceanul să curgă intre noi! 
Aruncaţi o ochire in viitor Milady, pot să vie ore 
in care imbătarea va inceta, minute de obosire se 
Yor ivi, şerpii pocăinţii vă pot ataca sinul; şi a- 
tunci ce tortură, să cetiţi in faţa servitoarei acest 
senin vesel cu care inocența r&splăteşte o inimă 

curată (se retrage). Incă odată, Milady, vă rog să 
m8 iertaţi. 

LADY MILFORD 

(plimbându-se pe scenă cu mare mișcare interioară), 

„ Nesuferit! Să-mi vorbiască mie aşa? Mai nesu- 
ferit incă că are dreptate. (Păşind spre Luisa şi ui- 
tându-se in ochii ei), Copilă, tu nu mă poţi amăgi! 
Simple păreri nu se rostesc cu atâta infocare! 
Maximele acestea assund un interes mai infocat 
care-ţi arată tocmai serviciul meu atât de nesuferit, 

care-ţi a animat vorba astfel şi pe care (ameninţând-o) 

il voiu descoperi. 

LUISA 

Şi chiar de-l veţi descoperi? Şi chiar dacă cu 
dispreţ aţi impinge cu piciorul vermele vătămat, 
creatorul său nu i-a dat un ac cu care să se poată 
apâra de fiecare maltratare nedreaptă ? Nu mă 
tem de resbunarea voastră, Milady. O condemnată 
pe eşafod ride de peirea lumii! Nefericirea mea e 
atât de mare, incât nici sinceritatea nu o mai poate 
mări. (După o pausă, foarte grav), Voiţi a mă ridica 
din pulberea originii mele. Nu voiu să adâncesc 
această favoare suspectă. Voiu intreba numai ce 
a putut face pe Miiady să mă creadă atât de in- 
josită pentru a-mi fi ruşine de originea mea? Cine 
a autorisat-o să se constitue creatoarea “fericirii 
mele, inainte de a şti dacă voesce să primesc fe-
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ricirea din mânile sale ? Renunţasem la plăcerile 
lumii. Iertasem. nurocul de pripirea sa. Dece-mi. 
aduceţi earăş aminte de dinsa? Câna chiar Dum- 
nezeirea ascunde ochilor creatorilor razele sale, că 
Şi serafimul cel mai inalt să se ingroziască de te- 
nebrele ce-l inconjură, dece voesce oamenii să fie- 
indurători, cu atâta cruzime ? De unde vine, Milady, 
că fericirea voastră atât de lăudată cerşetoreşte 
invidie .şi admirare de la miserie? Fericirea voastră 
are nevoa de nenorocire? O! lăsaţi-m5 mai bine 
intr'o orbire care mă va putea impăca cu cruda 
mea soartă. Nu se simte insectul atât de ferice, 
până ce i se spune:că există un ocean in care se. 
găsesc flote şi balene? Insă voiţi: să fiu fericită >: 
(După o mică pausă inaintează spre Milady şi 6 intreabă), 
Sunteţi voi fericită, Milady? (Lady Milford se depăr-. 
tează răpede și turburată, Luisa o urmează şi-i pune mâna 
pe inimă). Aceăstă inimă este in unire cu aparen-. 
ţele zimbitoare ale rangului ? Şi dacă am trebui. 
să schimbăm in momentul acesta inimă cu inimă, 
soartă cu soartă, şi dacă vaş intreba cu inocența 
unui copil, adresându:mă la conştiinţă, dacă v'aş 
intreba cum aş intreba pe maica mea, mi-aţi da: 
consiliul să fac acest schimb? 

LADY MILFORD 

(in foarte mare mişcare, aruncându-se pe o sofa). 

Neinţeles! Neauzit! Nu, copilă, nu! N'ai venit 
pe lume cu mărirea aceasta și e prea tenără pen- 
tru ca s'o ai de la tatăl iu. Nu tăgădui! Recu- 
nosc in ea un alt invățător, 

LUISA 
(cu fineţă și uitându-se pătrunzător in ochii ei), 

-M5 mir mult, Nilady, că abia în momentul a-
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cesta aţi gândit la acel invăţător şi cu toate ace: 

stea dinioarea găsiseţi o condiţie pentru mine. 

LADY MILFORD (sărind de pe sofa), 

Nu e de suferit! Ei bine, da! Fiindcă tot nu ţi-l 

pot ascunde. Il cunosc, ştiu tot. Ştiu mai mult 
decât aş voi sa ştiu! (Deodată se opreşte şi urmează 

pe urmă cu vehemenţă care merge pănă la rătăcire). Insă 

cuteuză, nefericito, cutează să-l mai iubeşti ori să 

măi fii iubită de dinsul!... Ce zic? Cuteaza a mai 
gândi la el ori a-l face să gândiască la tine. Sunt 

puternică, nefericito, atât de sigură că este un 

Dumnezeu, eşti perdută! 

LUISA (hotărită). 

Cu desăvirşire, Nilady, dacă-l veţi putea sil să 

vă iubiască, 

LADY MILFORD 

Te 'nţeleg, insă nu vreau să mă iutiască! Voiu 
să inving această pasiune ruşinoasă, imi voiu 

stringe înima, dar voiu sdrobi pe a ta ; am să arunc 

intre voi stinci şi prăpăstii; am să trec prin pa: 

radisul vostru ca o furie; cum sparie un spectru 

hoţi ce comit o crimă, aşa va spăria numele meu 

sărutările voastre; figura ta tânără şi infloritoare 
se va vesteji şi se va risipi in braţele lui ca o 

momie uscată. Eu nu pot fi fericită cu dinsul, dar 

nici tu nu vei fil Află, imiserabilă! Şia sfarmma fe- 
ricirea este o fericire ! 

LUISA 

O fericire de care sunteți acum lipsită, Milady! 

Nu v8 calomniaţi inima. Nu sunteţi in starea im- 
plini amenințările aceste cumplite. Nu sunteţi in
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stare a chinui o fiinţă ce n'are altă vină, decât că a simţit ca şi voi. Insă vă iubesc, Milady, pentru mânia aceasta. 

LADY MILFORD (revenindu-și in fire), 
Unde sunt? Ce-am zis? Ce-am arătat ? Şi cui? 

Dumnezeule! O Luisă, suflet nobil, mare, divin! Iartă pe o rătăcită. N'am să-ţi ating nici un fr de ptr, copila mea! Doreşte! Cere! Voiu să te port pe mâni, voiu să-ți fiu amică, soră. Eşti săracă, Eată! (scoţină câteva brilianturi). Voiu să vând aceste juvaeturi, să-mi vând garderoba, caii, trăsurele, al tău să fie tot, numai. renunţă la el! 

LUISA (dând inapoi cu surprindere), 
Işi bate joc de o desperată, ori să nu fi luat parte Ja fapta barbară ? Ha! Aş putea să iau apa- renţa unei eroine şi să fac din neputința mea un merit. (Stă câtva timp gânditoare, pe urmă se apropie de lady Milfore, o ia de mână şi se uită la dinsa țintind 

și grav). Ta-l deci, Nilady! De bunăvoie iţi las omul, pe care mi-l au smuls de la inima-mi sângerândă cu cleşti infernali. Poate singură nu o ştii, Milady, insă tu ai dărâmat raiul a doi amoreji, ai despărţit dou inimi unite de Dumnezeu, ai sdrobit o fiinţă pe care o iubia cu şi pe tine, care-l laudă ca şi tine, şi de acuma nu-l va mai putea lăuda nicio: dată! La urechia Atotputernicului ajung și geme- tele de pe urmă ale vermelui călcaţ in picioare, nu poate să-i fie indiferent de a se ucide suflete ce Sunt ale lui! Acuma e altău! Acuma, Milady, ia-lţ Aleargă in braţele sale, tirie-l la altar, Numai nu uita că intre sărutările voastre are să se arunce spectrul unei sinucise. Dumnezeu va avea indurare. Nu-mi rămâne altă. mântuire! (Se răpede afară),
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SCENA VIII. 

LADY MILFORD 

(singură, Un moment stă rătăcită cu ochii țintiţi spre uşa 
pe care a cşit Luisa; in fine se deşteaptă din amețeală). 

Ce-a fost asta? Ce mi s'a intimplat? Ce-a spus 
nefericita? 'Tot, o cerule! Tot imi vuese incă la . 
urechi vorbele grozave şi : condemnătoare: pia-l!€ 
— Pe cine, nefericito? Darul făcut in spasmurile 

- morţii, grozavul legat al desperării tale? Dumne- 
zeule! Dumnezeule! Căzut-am atât de jos? Picat-am 
atât de iute de pe tronul mândriei mele, incât să 
culeg cu aviditate pomana ce-mi aruncă mărinimia 
unsi cerşetoare in cel de pe urmă chin a] vieţii ? 
plâ-ll“ şi asta o spune cu un ton, cuo privire! 
Ha! Emilie! pentru aceasta ai păşit peste margi- * 
nile date sexului tu? Ambiţionat-ai numele stră- 
lucit de nobilă Ingleză, ca să ţi se risipiască edi- 
ficiul falnic al onoarei lângă virtutea mai mare a 
unei burgheze părăsite? Nu, mândră nefericită ! 
Nu! Emilia Milford poate simți ruşine, insă. nici 
odată nu se va injosi. Şi eu am putere sa renunţ 
(se primblă măreț prin casă). Ascunde-te acum, femes 
slabă şi suferindă! Dispareţi imagini dulci şi au- 

„_rite ale amorului, mărinimia singură fie deacum 
călăuza mea! Aceşti tineri inamoraţi sunt perduţi» 
ori Milford trebue să se lepede de pretenţia sa şi 
să se stingă din inima prinţului. (După o pausă vioi). 
Sa sfirşiţ! E ridicat obstaculul teribil, rupte sunt 
toate legămintele intre mine şi duca, smuls din 
inima mea acest amor selbatic! Virtute, in braţele 
tale mă arunc! Primeşte ear pe Emilia, pe fata 
ia pocăită! Ha! Cât imi e de bine! cât de inălţată,
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de uşoară mb simt deodată! Măreaţă ca soarele 
când apune, voiu să mă cobor astăzi din culmea 
maririi mele, strălucirea mea peară cu amorul, şi 
in acest mândru exil nu mă insoţiască alta decât 
inima mea (se apropie de biurou hotărită). Acuma, 
indată trebue s'o fac, ca imaginea iubitului să nu 
reinoiască sângeroasa luptă a inimei! (Se așează și 
incepe a scrie), 

SCENA IX. 

Lady Jilford. Un Camerier. Sofia, pe urm Alareşalul 
i şi Servitori, 

OAMERIERUL 

Domnul Mareşal de Kalb e in anticameră cu o 
misiune din partea Ducăi, 

LADY. MILFORD (animată prin ceeace scrie). 

Ai să incremeneşti, Serenisimă marionetă! In- 
tradevăr! Ideea e destul de posnaşă pentru a in- 
curea nişte creeri de prinţ. Curtesanii au să amu- 

" ţiască, țara intreagă are să fie in clocot, 

OAMERIERUL şi SOFIA 

" Milady, domnul Mareșal! 

LADY MILFORD (intorcându-se). 

Ce? Cum? Cuatâta mai bine! Creaturi ca dinsul 
sunt numai pentru comisiuni pe lume. Invită-l!: 
(Camerieru! ese). 

„SOFIA (apropiindu-se timidă). 

Dacă nu m'aş teme, Nilady, să fiu indiseretă, 
(Lady Milford urmează a scrie). “Tânăra Miller a trecut 
prin anticanieră in cea mai mare agitaţie — şi d-ta,
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eşti infocată, vorbeşti singură. (Lady Milford tot 

scrie). Tremur! Ce s'a intimplat? 

- MAREȘALUL 
(apropie, face mii de reverențe Ladyi Milford care-i 

intoarce spa: tele; văzend că Lady Milforil nu-l vede, el 
s'apropie şi mai tare, stă in dosul scaunului şi caută să 

* apuce poala rochiei s'o sărute, pe urmă incet), 

Inălţimea Sa Serenisimă... 

LADY MILFORD 

(pune năsip şi ceteşte incă odată cele scrise). 

Are să mă acuse de nerecunoştinţă. Eram o pă- 

răsită! El m'a scos din miserie. — Din miserie? 
Schimb uricios ! Rupe sinetul, seducătorule! Eterna 
mea ruşine la plătit cu camătă. 

MAREȘALUL 

(după ce a umblat inzadar împrejurul Ladji), | 

Milady pare a fi cam distrasă. Oiu trebui să iau 

singur libertatea. (Tare). Inălţimea Sa Serenisimă 

mă trimite, Nilady, să intreb dacă in astă seară 

va fi Vauxhal ori comedie germană. 

LADY MILFORD (sculându-se rizând), 

: Una din două, ângerul meu! Păn atuncea să 

duci Ducâi dumitale biletul acesta pentru desert. 
(Cătră Sofia). Tu, Sofio, porunceşte să pue caii şi 
toţi oamenii mei să se adune aici in salon. 

SOFIA (ese inspăimântată), 

Cerule ! Ca presimţire! Ce are să se intimple? 

MAREȘALUL 

Sunteţi echaufată, Nilady ?
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LADY MILFORD 

Cu atât mai mult adevăr vor cuprinde aceste 
rânduri. Hura, domnule Mareşal! Este un loc va- 
cant. Ocasie minunată pentru mijlocitori! (Mareșalul 
aruncă o ochire ingrozită pe bilet), Ceteşte, ceteşte! 
Voiu ca cuprinsul să fie cunoscut de toată lumea), 

(Mareșalul cetește. In timpul acesta sadună servitorii 
| in fund). - 

„Inălţime! 
»Un contract ce-ai Tupt cu atâta uşurinţă nu mă 

mai poate lega. Fericirea țării era condiţia amo- 
rului meu. Amăgirea ţinu trei ani. Legătura imi - 
cade de pe ochi. Uresc favoruri udate de lacrimile 
supuşilor Inălţimii Tale. Dărueşte-ţi amorul, la care 
nu mai pot răspunde, ţării scăldate in lacrimi şi 
invaţă de la o prințesă Ingleză să ai indurare de 
un popor german. Peste o oră voiu fi dincolo de 
hotar“, 

Ioana Norfolk. 

TOȚI SERVITORII (murmură inspăimântaţi), 

Dincolo de hotar? 

MAREȘALUL (pune biletul pe masă insplimântat). 

Feriască cerul, frumoasă şi graţioasă doamnă! 
Cel ce va infăloşa acest bilet işi pune in risic ca- 
pul, precum şi cel care l'a scris. 

LADY MILFORL 

Asta e treaba ta, dragul meu! Ştiu că tu şi cei 
ca, tine nu cutezaţi să spuneţi chiar ceace-au făcut 
alţii! Eu aş fi de părere să se pue biletul intro 
plăcintă, in chipul acesta Par găsi Inălţimea Sa 
pe farfurie. ” |
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MAREȘALUL 

Ciel! Ce indrăsneală! Dar cugataţi, dar gândiţi 
pentru D-zeu, la ce disgrâce v& expuneţi, Milady! 

LADY MILFORD 

(se adresează la servitorii adunaţi şi vorbeşte următoarele 
cu mare emoție), 

Sunteţi inspăimântaţi, oameni buni? aşteptaţi 
cu ingrijire explicarea enigmei? Apropiaţi-vă, iu. 

biții mei! M'aţi servit cu zel şi credinţă, vaţi căutat 

mai des mulţămirea in ochii mei decât in punga 
mea; m'aţi ascultat din simţire, eraţi mânări de 
„bunătatea mea! O! Dece amintirea credinţei voa- 
stre trebue să fie amintirea injosirii mele ? Tristă 
ursită, că zilele mele cele mai negre au fost ale 
voastre cele mai fericite! (cu lacrimi in ochi). V5 Jas, 
copii mei! Lady Milford nu mai este, şi Ioana Nor- 
folk e prea săracă să-şi plătiască datoria. 'Treso- 
rierul meu să-mi verse caseta in mânile voastre. . 
Palatul acesta rămâne Ducăi. Cel mai sărac din- 
tre voi se duce de aici mai avut decât stăpâna lui. 
(Le intinde mânile, toţi servitorii le sărută foarte mişcaţi). 
Vă inţeleg, iubiții mei. Adio... adio pentru totdea- 
una! (Işi stăpâneşte emoția). Aud trăsura. (Se desface 
de mânele lor, vrea să easă, Mareșalul îi tae drumul). 

Fiinţă vrednică de milă, ce, tot aici eşti? 

MAREȘALUL, 

(care in timpul acesta s'a uitat la bilet cu o mină 
de idiot), . 

Şi biletul acesta să-l dau în insuşi inaltele mâni 
ale Inâlţimii Sale ?
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LADY MILFORD 

Fiinţă ticăită! Da! in Inaltele Sale mâni, şi să 
spui Inaltelor Sale urechi, că, fiindcă nu mă pot 
duce desculţă la Loretto, mă voiu hrăni cu lucrul : 
mânilor pentru a mă spăla de ruşinea de a fidom: 
nit asupra lui. -- DE 
(Se răpede afară, Toji ceilalți se depărtează foarte mişcaţi), 

(Cortina cade),



ACTUL vV. 

Camera musicantului. Noapte, 

SCENA |]. 

Luisa (şeade intr'un unghiu intunecos al camerii, cu 
capul răzemat pe braţ). După o pausă lungă şi adâncă, 
intră Diller (cu un fânar în mână, se uită cu ingrijice 
prin casă, fâră a vedea pe Luisa, pe urmă pune pălăria 

şi fânarul pe masă). 

MILLER 

Nici aici nu e! Nici aici! Am umblat prin toate 

stradele ; am fost pe la toţi cunoscuţii, am bătut 
pe la toate uşile, nicăiri nu mi-am văzut copila! 

(După o tăcere). Răbdare, sermane nefericit, aşteaptă 

zioa. Poate că-ţi vei găsi atunci singura copilă a- 

_runcată pe mal de cătră valuri. Dumnezeule! Dum- 
nezeule ! Dacă inima mea ar fi iubit pe fată cu ido- 

Jatrie ? Pedeapsa aceasta e aspră. Părinte ceresc, 

pedeapsa e aspră! Nu vreau să murmur, părinte 

ceresc, insă pedeapsa e > aspră, (Se aruncă desperat 

pe un scaun). 

LUISA (din unghiul stu), 

Ai aruptate, sermane bătrân, să te deprinzi cu 

ideea de a perde.
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MILLER (sărind de pe scaun). 

Acolo eşti, fata mea? Tu eşti? Dar dece așa singură şi fără de lumină? 

LUISA 

Pentru asta tot nu sunt singură. Când e negru de tot imprejurul meu, ideile mi se invoese mai bine cu intunericul ce mă inconjură. 

MILLER 

Dumnezeu să se indure de tine! Numai vermelui roditor al conştiinţei îi place a şedea ca buhna, Cei incăreaţi cu păcate şi stafiile fug de lumină. 

LUISA 

Şi aternitatea, tată, care vorbeşte fără marturi cu sufletele. - : 
MILLER 

Luiso, Luiso! Ce vorbe sunţ acestea ? 
LUISA (se scoală și inaintează), 

„Am suferit o luptă aspră! Tu ştii, tată! Dum- 
nezeu mi-a dat putere! Lupta s'a hotărit! Tată, se spune că sexul nostru e slab şi fraged! Nu o mai 
crede. T'remurăm de un Păianjăn, insă rizând pri- mim in braţele noastre monstrul negru „putrezi- 
nea!“ Asta ţi-o spun ca s'o ştii, tată. Luisa ta e veselă, 

NILLER Ii 
Ascultă Luis! As dori să te aud gemând. Mai bine mi-ai place astfel, : 

LUISA | 
Cum am să-l inşă!, tată! Cum am să amăgesc
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tiranul! Amorul e mai şiret decât răutatea, şi mai 
cutezător, asta n'a ştiut-o omul cel cu steaoa la 
pept. O, sunt dibaci cât an a face cu capul, insă 
cum se leagă de inimă râii se fac proşti. A gânait 
că printr'un jurământ şi-a asigurat perfidia! Jura- 
minte, tată, leagă pe cei vii, moartea insă rupe şi. 
lanţurile de fer ale lucrurilor sacre! Ferdinand va 
cunoaşte pe Luisa lui! Tată, vrei să-mi duci biletul 
acesta la adresa sa? Fi-vei atât de bun? 

MILLER 

Cui să-l duc, fata mea? 

LU:S4 

Curioasă intrebare! Eternitatea “Şi inima mea, 
n'au destul loc pentru a cuprinde un alt gând de- 
cât pentru el. Când aş fi putut deci scrie la alt- 
cineva ? 

MILLER (ingrijit). 

Ascultă, Luisă! Eu deschid scrisoarea! 

LUISA: 

Cum voeşti, tată, insă nai s'o inţelegi. Literele 
sunt reci cum sunt cadavrele şi n'au viaţă decât 
pentru ochii amorului. 

„MILLER (citeşte), 

- „Eşti trădat, Ferdinana! O inr&utăţire fără exem- 
plu a rupt legătura inimilor noastre, insă un ju: 
rământ grozav mi-a legat limba, şi tatăl tâua pus 
pretutindeni spionii sti. Dar de ai curaj, iubitul 
meu, ştiu un alt loc unde nici un jurământ nu te 
mai leagă şi unde nici un spion nu pătrunde, 
(Miller se opreşte și se uită grav la dinsa). 

37. — Sericri complecte. Vol, VI. 9
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LUISA 

“Dece te uiţi aşala mine? Sfirşeşte de cetit, tată. 

MILLER 

- „Insă trebue să ai destul curaj de a merge pe 

o cale intunecată, in care nimie nu te luminează 

decât Luisa şi Dumnezeu, trebue să vii plin numai 

de amor, lăsând in urma ta toate speranţele, toate 

dorinţele viitoare; nimic nu te poate ajuta decât 

inima. De voeşii, pleacă când clopotul din turnul 

Carmeliţilor va bate miezul nopţii. Dacă te temi, 

şterge cuvântul tare de la sexul tu, căci o fată 

te-a ruşinat“, (Miller pune biletul jos, se uită lung cu 

o ochire dureroasă și ţintit inaintea sa, insfirșit se intoarce 

cătri Luisa şi-i zice cu o voce stinsă). Şi acel loc, 

fata mea? 

„ DUISA 

Nu-l cunoşti? Zău, nu-l cunoşti, tată? Curios! E 

atât de uşor de găsit. Ferdinand il va găsi. 

MILLER | 

Hm! vorbeşte mai inţeles! 

| | LUISA 

Nu-i pot găsi în momentul acesta nici un nume 

plăcut. Nu trebue să te inspăimântezi, tată, dacă-ţi 

voiu spune un nume uricios. Acel loc... O! pentru 

ce amorul wa inventat cuvinte! Cel mai frumos 

Par fi dat lui. Acel loc, tată —insă trebue să m5 

lași să sfirgesc —acel alt loc e mormântul. 

MILLER. (merge şovăind la un scaun şi cade). 

O! Dumnezeul meu!



LUISA (merge la dinsul şi-l. şine). 

"O! nu aşa, 'tată! Groaza asta e numai pentru 
nume. Leapădă-i numele şi-ţi va părea un pat de 
cununie pe care dimineaţa aşterne covorul stu 
aurit şi primăverile ghirlande de flori. Numai păcă- 
tosul in desperare numeşte moartea un schelet ; 
e un copil gingaş şi blând, frumos cum ne se zu- 
grăveste Zeul amorului; insă nu e atât de nestator- 
nic, e un geniu pacinic şi tăcut care dă mâna sufle- 
tului, acestui peregrin obosit, şi-l duce pe deasupra 
prăpastiei timpului, deschide castelul. incântat al 
etenei fericiri, suride şi dispare. . 

MILLER 

Ce vrei să faci, fata. mea? Vrei să-ţi iei viaţa ? 

LUISA | 
Nu zice aşa, tată! A eşi din o societate in care 

Sunv r&u văzută, a merge intrun loc de care nu 
mă mai. pot lipsi, este asta un păcat ? 

MILLER - 

Sinuciderea e păcatul cel mai grozav din toate, 
fata mea! Singurul păcat de care nu te poţi po- 
căi, căci moartea şi crima se consumă fot inturi 
moment, : 

LUISA (se opreşte incremenită). 

Ingrozitor! Insă nu se va consuma aşa de iute. 
M8 voiu arunca intrun riu, tată, şi căzând voiu 
ruga pe Dumnezeu atotputernicul să se indure de 
mine. : : ” 

MILLER , 

Care vrea' să zică vrei să te căeşti de furtişag
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când ai pus lucrul furat in siguranţă. Luisă, Luisă? 

Ia seama! Nu-ţi bate joc de Dumnezeu in mo- 

mentul in care ai cea mai mare nevos de el. Oh! 

acolo, acolo a trebuit să ajungi! Te-ai lepădat de 
rugăciuns şi indurătorul şi-a tras mâna sa de pe 

tine... | 

LUISA 

A iubi este un păcat, tată? 

MILLER . 

* Când iubeşti pe Dumnezeu nu poţi iubi pe un 

om intratâta ca să păcătueşti. Adânc m'ai incuj- 

bat, Luiso! Adâne, adânc, poate până la mormânt. 

Insă nu voiu să-ţi mai ingreuiu inima. Luisă, fata, 

mea, dinioarea spuneam ceva. Credeam că eram 

singur. M'ai auzit; şi dece aş mai ascunde-0? Ai 

fost idolul meu! Ascultă Luisă, dacă mai ai in 

inima ta loc pentru iubirea unui părinte. Tu ai 

fost totul pentru mine; acuma nu risipeşti numai 

avutul tâu, şi eu am totul de perdut! Vezi părul 

meu incepe a se albi, timpul vine in care părinţii 

vreau să-şi stringă capitalul ce au pus in inimile 

copiilor lor! Vrei să mă nedreptăţești, Luiso, vrei 

să pleci luând cu tine averea părintelui t&u? 

LUISA (sărutându-i mâna cu cea mai mare mişcare), 

Nu, tată! Părăsesc lumea aceasta, incărcată de 

mari datorii, insă... 

MILLER 

Ia seama să nu te inşăli in socoteală, copilă. 

(Tare, grozav şi solemn), Ne vom intilni noi oare 

dincolo ? Dece te ingălbeneşti ? Luisa mea ințelege 

că nu o voiu putea ajunge in ceea lume pentru că



a plecat inaintea mea. (Luisa i se aruncă în braţe cu- 
prinsă de spaimă; . Miller o stringe cu frică la pept “și 
urmează solemn). O, fata mea, copil căzut şi poate 
şi perdut! Cumpâneşte bine in inima ta, greul cu- 
vent părintesc! Nu pot să te privighez, iţi pot 
smud) cuțitul din mâni şi tu poţi să te ucizi cu o 
andrea. De otravă pot să te păzesc, tu te poţi su- 
gruma cu o salbă de mărgele. Luiso, Luiso, tot'ce 
mai pot faca e săţi dau un sfat. Vrei S'ajungi a: 
tolo ca să ţi se imprăştie perfida rătăcire numai 
când vei fi pe puntea grozavă între timp şi eter- 
nitate? Vrei să te infăţoşezi dinaintea tronului 
celui ce ştie tot, cu minciuna asta pe gură: Crea: 
torule, pentru tine am venit, când ochiu-ți vinovat 
va căuta idolul tău muritor? Dar dacă zeitatea 
fragedă a creevilor tăi, verme şi el ca şi tine, s'ar 
tărăi la picioarele judecâtorului Suprem, şi va des- ! : 
minţi în momentul 'groazei increderea, ta profană 
şi va trimite speranţele tale amăgite cătră eterna, 
indurare pe: care ticâlosul va pută-o abia cere pen- 
tru dinsul? Ce ar fi atunci? (Mai tare). Ce ar fi a- 
tunci, nefericito ? (O ţine şi mai strins şi se uită câtva 
timp pătrunzător la ea, pe urmă o lasă iute). Acum nu 
mai am nimic de zis (ridicând mâna dreaptă). Nu mai 
respund Dumnezeule şi judecătorul reu, de sufletul 
acesta, (Căsră Luisa). Fă ce vrei. Sacrifică tenbrului 
tău o victimă care va inveseli demonii şi va oțen 
ângerii. Pleacă, !. Incarcă-te de toate păcatele tale 
şi de acest de pe urmă cel mai grozav, şi dacă 
sarcina ar fi incă prea. uşoară, blăstămul meu o 
va indeplini. Eată un cuţit, străpungerţi inima, şi 
(voind să se răpeadi afară plângend tare) inima tată 
lui tu! ” 

LUISA (aleargă după dinsul şi-l oprește), 
Stăi! Stăi! O tată! Dece dragostea e o silă mai
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cumplită decât furia tiranilor? Ce să fac? Nu pot 
nimic! Ce trebue să fac? 

MILLER 

“Dacă sărutările maiorului ard mai infocat decât 

Jacrimele tatălui tu, mori! 

LUISA (după o luptă dureroasă cu energie). 

Eată-mi mâna | Insă... Dumnezeule! Ce fac? Ce -- 

vreau să fac? Tată, jur, vai mie, vai! Vinovată 

ori spre ce parte mă plec! Tată, fie! Ferdinand, 

Dumnezeu ne priveşte. Aşa starăm memoria lui! 

(rupe scrisoarea), 

MILLER (o stringe in brațe, beat de bucurie). 

Acum eşti fiica mea! Ridicăcţi capul cu mândrie! 

Ai sacrificat un amorez, insă ai făcut un tată fe- 
ricit. (O imbrăţoșează plângând şi rizând totodată). O, 

copilul meu, n'am meritat zioa aceasta! Numai 
Dumnezeu ştie cum am meritat eu biet păcătos 

un asemenea ânger! Luisa, raiul meu, pricep puţin 

amorul, insă că trebue să fie o schinjuire de a 

renunţa, asta o inţeleg! 

LUISA 

Dar să fugim din ţara asta, tată. Să fugim din 

un oraş unde sunt de risultovarăşelor mele şi re- 

putaţia imi e perdută pentru totdeauna. Să fugim, 

să fugim de locul in care atâtea lucruri imi amin- 

tesc fericirea perdută. Să fugim dacă ecu putinţă! 

MILLER 

Unde vrei, fata mea! Dumnezeu a făcut să crească 

pâne pretutindene, şi vom găsi şi urechi pentru 

violina mea. Lasă să perdem tot, voiu pune in



musică istoria [suferințelor tale, voiu cânta cân- 
tecul fetei generoase care pentru aragostea tatălui 
ei şi-a rupt inima, cu balada aceasta vom cerşe- 
tori din casă in casă şi pomana va î dulce din 
mânile celor ce plâng. 

SCENA II. 

Ferdinand. Cei dinainte 

LUISA 
(il vede intăi și se aruncă cu un strigăt de spaimă in 

braţele lui Miller). 

Dumnezeule! Eată-l! Sunt perdută! 

MILLER 

Unde? Cine? 

LUISA 

(arată pe Ferdinand cu mâna intorcându-și faţa şi ascun- 
zându-se la peptul tatălui s&u), 

/ FI insuş, uită-te, a venit să mă ucidă! 

MILLER (il vede şi dă inapoi). 

Ce? D-ta aice, domnule baron? 

FERDINAND 

” (sapropie incet, se opreşte inaintea Luisei și ținteşte 
asupra €i:0' ochire pătrunzătoaze, după o pausă). 

Conştiinţă surprinsă, iți mulțămesc! Mărturia ta 

e grozavă, dar grabnică şi negreşită şi mă cruță 

de tortură! Bună seara, Miller! 

MILLER 

Pentru Dumnezeu! Ce voeşti, domnule baron ?
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Ce cauţi aice la noi? Pentru ce această visită ne- 
așteptată ? 

PERDINAND 

Imi aduc aminte de un timp, unde se impârţia 
zioa in jumătăţi de secunde, unde dorul de a mă 
vedea acusa minutarele orologiului de intârziere, 

şi aşteptaţi cu nerăbdare momentul in care trebuia 
să sosesc. Dece pricinueşte visita mea o aşa de mare 
surprindere ? ' 

MILLER 

Fugi, fugi, domnule baron! Dacă ţi-a mai r&mas 
incă o scântes de umanitate in inimă; de nu vrei 
să sugrumi pe aceea ce spui că iubeşti, fugi, nu 
mai sta nici un moment. Pacea s'a dus din căsuţa 
mea de când ai păşit pragul uşei. D-ta ai adus 
nefericirea acolo unde inainte domnia bucuria. 'Tot 
incă nu eşti mulţămit? Mai vrei incă să sgândă- 
reşti rana pe care a făcut-o cunoştinţa dumitale in 
inima singurului meu copil? 

PERDINAND 
Părinte deşănţat, vin să vestese fiicei tale o 

bucurie, 

MILLER 

Poate ear noue speranţe pentru o nouă despe- 
rare? Mergi, vestitor de nefericiri, faţa iţi desminte 
vorbele. 

PERDINAND 

Insfirşit am ajuns la țelul sperărilor mele! Lady 
Milforă, cel mai grozav obstacul pentru amorul. 
nostru, a fugit in momentul acesta din ţară. Tată- 
meu imi incuviințează alegerea. Soarta incetează



de a ne mai prigoni. O stea de fericire ne luceşte 
în cer. Am venit să-mi implinesc cuvântul şi să-mi 
conduc mireasa la altar. 

MILLER 

Îl auzi, fata mea? II auzi cum iși bate joc de 
speranţele tale amăzite? O inti”adovăr, d-le baron, 
frumos şade seducttoruiui să-şi gâdile spiritul cu 
victima sa. i 

FERDINAND 

Crezi că glumesc? Nu, pe onoarea mea! Ca vă 
spun e adevărat ca amorul Luisei mele şi cuvântul 
imi va fi sacru cum au fost şi jurămintele sale. 
Nu ştiu nimic mai sacru pe lume —tot te indoeşti 
incă? Tot nu văd in faţa miresei mele focul bu- 
curiei? Curios! Trebuo să fiţi tare deprinşi la min- 
ciuni dacă adevărul află atât de puțin crezâmânt. 
Naveţi incredere in cuvintele mele? Ei bine, cre- 
deţi atunci în astă mărturie scrisă. (Aruncă Luisei 
scrisoarea cătră mareșal, Luisa o deschide şi cade jos pa- 
lidă și nemișcată). 

MILLEB (fără a vedea pe Luisa, cătră maior). 

Ce insemnează aceasta, domnule baron? Nu te 
“ inţeleg. 

FERDINAND (ducându-l la Luisa), 

Cu atăta mai bine m'a ințeles ea. 

MILIER (căzând lângă fata lui), 

Dumnezeule! Fata mea! 

FERDINAND 

Palidă ca moartea ! Acum abia imi place fata ta! 
Niciodată n'a fost atât de frumoasă, onesta, pioasa



— 138 — 

ta fiică, cu asta faţă de cadavru. Suflul judecăţei 

de pe urmă care şterge lustrui de pe fiecare min- 

ciună, a şters acum şi dresul cu care astă dibace 

fărmecătoare ar fi amăzit şi pe ăngerii luminei. 
Fată: faţa cea mai frumoasă! Eată-i pentru ântâia, 
oară adevărata faţă! Lasă-m5 s'o sărut. (Vrea să 

se apropie). 
MILLER 

Inapoi, inapoi! Nu te atinge de inima părintească, 

copile. Nam putut-o păzi de desmerdările tale, insă 

voiu păzi:o de insultele tale. 

FERDINAND 

„Ce vrai, bâtrâne? Cu tine n'am treabă. Nu te 
amesteca. intrun joc unde partida e perdută, ori 

poate eşti şi tu mai nesocotit decât cum gândesc? 

Imprumutat-ai inţelepciunea celor şasezeci de ani 

cochetăriei fiicei tale şi purtat-ai acest păr vene- 
rabil cu meseria de mijlocitor ? O, de n'ai făcut'o, 
nefericite bătrân, culcă-te şi mori, e incă timp. 
Poţi adormi incă cu dulcea cugetare: am fost un 

părinte fericit! Un moment mai târziu şi vei arunca 
vipera veninoasă in iad, vei blăstema şi darul şi 

cerul ce ţi a dat, şi te-i cobor! in mormânt cu 
" blăstemul pe limbă. (Cătră Luisa). Grăeşte, neferi- 

- cit-o! Scris-ai această scrisoare? , 

MILLER (făcând un semn Luisei). 

Pentru Dumnezeu! fata mea! Nu uita! Nu uita! 

| LUISA 

O! scrisoarea asta, tată! 

FERDINAND 

„A căzut in alte măni? Binecuventată fie intim- 

plarea, ea a făcut mai mari fapte decăt mintea



socotită şi pururea va invinge spiritul cel mai in- 
țelept. Intîmplarea, zic? O! Dacă chiar o păserică, 
nu cade fără voea Providenţei, sar demasca un 
diavol fără ştirea ei? Vreau un răspuns! - Scris'ai 
această scrisoare ? - 

MILLER (cătră Luisa, conjurând-o). 

Curaj | curaj, fata mea! Spune singurul cuvânt: 
Da, şi totul e invins. 

FEBDINAN D 

Minunat! minunat | Şi tata e înşălat! Toţi inşă- 
laţi! Ia priviţi-o, infama! Cum îi refusă limba cea 
de pe urmă minciună, Jură pe grozavul, adevăra- 
tul Dumnezeu ! Scris'ai această scrisoare ? 

LUISA (după o luptă interioari dureroasă, in care tatăl 

său o incurajază cu ochii, energic). 

Am scris-o! 

FERDINAND (incremenește de groază), 

Luisa! Nul Pe sufletul meu! Minţi. La tortură 
şi inocenţa mărturiseşte crime ce n'a comis. Am 
intrebat cu prea mare iuțeală. Așa e, Luisa? Ai 
mărturisit pentru că te-am intrebat cu prea mare 
iuțeală ! 

LUISA 

Am mărturisit adevărul | 

„ PERDINAND 

Nu! zic! Nu! Nul Niai scris-o. Nici nu e mâna 
ta, Şi de-ar fi măna ta; de ce ar fi mai greu a 
contraface o scrisoare decăt a corumpe o inimâ? 
Spune adeverat, Luisă! Ori nu, nu, spune! Ai pu- 
tea spune da şi aş fi perdut! O minciuna Luisa,
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o minciuna! O, de-ai şti vre una, de mi-ai spune-o 
cu faţa ta deschisă şi ângerească, de mi-ai convinge 
numai urechea, numai ochiul, fie-mi inima inşălată 
in modul cel mai cumplit. O! Luisă! Tot adevărul 
ar dispărea, din creaţiune cu acest suflu şi probi- 
tatea şi-ar deprinde grumazul său ţapăn să-l plece 
ca curtisanii ! (cu o voce timidă şi tremurătoare). Scris” 
ai această scrisoare ? 

LUISA 

Pe Dumnezeu! Pe Dumnezeul grozav şi adovă- 
rat! Da? 

FERDINAND, (după o pausă, cu expresiunea celei 

mri adânci dureri). 

Femee! Femea! Faţa cu care te afli in momen: 
tul acesta inaintea mea! Cu faţa aceasta impăr- 
ţeşte paradisuri şi nu vei găsi un cumpărător nici 
in impărăţia osindei. Ştiut-ai ce-ai fost pentru mine, 
Luisă ? Cu neputinţă! Nu! N'ai ştiut că ai fost 
totul, pentru mine! Tot! E un biet cuvânt mie şi 
despreţuit insă eternitatea abia, il poate cuprinde! 
El conţine in sine sistemele cele mai vaste ale uni- 
versului! Tot! şi să te joci cu el cu atăta uşurinţă, 
O, e grozav! 

LUISA 

Ni-ai auzit mărturia, domnule de Walter. Eu sin- 
gură m'am condemnat.. Acuma mergi! Părăseşte 

0 casă, in care ai fost atât de nefericit! 

FERDINAND 

Bine! Bine! Eată sunt liniştit, sunt liniştit. Se 
spune şi de o ţară prin care a trecut ciuma că e 
liniştită. Şi eu. sunt liniştit. (După o scurtă gândire). 
“Incă o rugăminte, Luisa, cea de pe urmă! Capul
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imi arde. Trebue să mă r&corese. Vrai să- -mi faci 
un pahar de limonadă ? (Luisa ese). 

SCENA TI. 

Ferdinand şi Diller. (Amândoi se primblă cătva timp 
in tăcere, fie care intr'o partea a camerei), 

MILLER (se opreşte in fine şi se uită la maior foarte trist). 

Domnule baron, ţi se va micşora durerea dacă- ți 
voiu spune că te plâng din toată inima? 

” FERDINAND 

“Să lăsăm asta, Miller, (După câţiva pași). Miller, 
mai că nu-mi aduc aminte cum s'a intimplat de 
am venit in casa ta. Care a fost causa? 

VILLER 

Cum, domnule maior, nu-ţi mai aduci aminte ? 
voeai să iei lecţii de flaut de la mine. 

FERDINAND (răpede). 

“şi ți văzui fata... (incă o pausă). Nu te. -ai ţinut de 
cuvânt, prietene! Ne ințelesesem că-mi vei da lini- 
şte pentru orele mele de singurătate. A'ai inşălat şi 
mi-ai vândut scorpii. (Văzând o mişcare din partea lui . 
Miller), Nu te spăria, bătrâne! (Imbrăţișându-l cu en- 
tusiasm). Tu nu, eşti vinovat, 

MILLER (ștergându-şi ochii), 

Asta o ştie atotpulernicul Dumnezeu! 

PERDINARD (se primblă din nou, adâncit în gânduri 

'sinistre). 

„Cât de neințeles se joacă Dumnedeu cu noi! De 
un fir subţire nezărit atirnă ades greutăți nem&-:



— 142 — 

surate, Ştia omul că mâncând mărul va găsi moar- 
tea? Hm! O ştia el? (Se primblă mai agitat, pe urmă 
ia pe Miller de mână foarte miscat). Omule! Mi'ai v&n- 
dut prea scump câteva fluerări de flaut şi tu perzi 
încă şi câştigul tu, (Depărtându-se). O, de nu mi-ar 
fi trecut niciodată prin cap să invăţ flautul! 

MILLER (căutând să-şi ascundă emoţiunea). 

Mult mai zăboveşte limonada. De-mi dai voie, mă 
duc să văd... - 

PERDINAND 

„ Nuri atât-de grabnic, iubite Miller! (murmurând în 
parte). Mai ales pentru tata, Stăi. Ce voiam să te 
intreb? A! Luisa iţi e singura fată? Nu mai ai 
alţi copii ? 

"MILLER (cu foc). 

Nu mai am alţi copii, domnule baron. Nici imi. 
doresc alţii. Fata e tocmai căt trebue pentru a 
umple inima mea de părinte. Câtă iubire cuprin- 
dea inima aceasta am pus-o toată pe singurul copil. 

FERDINAND (foarte mișcat), 

- Ha! Ia vezi de nu-i gata băutura, iubite Miller! 
(Miller ese), - : 

SCENA IV 

Ferdinand (singur). * 

Singurul copil! Simţeşti, ucigaşule ?. Singurul, 
ucigașule ? Auzi tu, singurul? Şi acest om n'are in 
toată lumea lui Dumnezeu alt nimic, decăt un in- 
strument şi acest singur copil. Şi vrai să-l răpeşti ? 
Să răpeşti cerşetorului cel de pe urmă ban? Să
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sfarmi cărja paraliticului şi să i-o aruncl la pi-' 

cioare ? Ce? Avea-roiu inima s'o fac? A eşit fără, 

a provedă că va perde intr'o clipeală toate bucu- 

riile ce le-a pus pe faţa fiicei sale şi se intoarce şi 

o vede intinsă la picioarele lui, o floare vestejită, 

moartă, sfarmată cu r&utate, cea de pe urmă, sin- 

gura, nem&surata speranţă ? Ha! Și va sta dina- 

intea ei, şi va vedea-o, şi toată natura nu va mai 

avea nici un suflu de viață pentru dinsul; cănă 

ochirea lui nemișcată va pluti in zadar în imensi- 
tatea deşeartă căutând pe Dumnezeu şi in locul 
Dumnezeului său va intilni neantul. Dumnezeule! 
Dumnezeule ! Dar şi tată-meu nu are decât un sin- 

gur fiu, insă nu şi singura sa avuţie. (După o pausă). 

Dar ce? Ce perde el? Fata, pentru care simţirile 
cele mai sacre ale amorului nu erau decăt jucării, 

putea-va face fericirea părintelui stu? Nu va pu- 

tea! Nu va putea! Şi trebue să-mi mulţumească 
că sfarm o viperă inainte de a muşea şi po ta- 
tăl s&u, 

SCENA vV. 

aliller, Ferdinand. 

MILLER 

Acuş e gata, domnule baron! Şade biata copilă 
colo afară şi o inăduşesc lacrimile. Are să-ți dee 
in limonadă şi lacrimi de băut. 

PEBRDINAND 

Bine ar fi, de-ar fi numai lacrimi!... Fiindcă vor- 
biam dinioarea de musica Miller... (scoate o pungă). 
Iţi mai sunt incă Qator.... 

| | MILLER 

Ce? Cum? Ia lasă, domnule baron, drept cine



mă iei? Banii se află in bune mâni. Ar fio injurie 
—şi dacă a da Dumnezeu, nu ne vedem azi pentru 
cea de pe urma oară? 

PERDINAND 

Cine ştie? Ia! Nu se ştie cine moare şi cine 
trăeşte. i 

E MILLER (rizând), 

Cât despre asta, domnule baron, la d-ta nu-i teamă. 

PERDINAND 

"Nu se poate şti. N'ai auzit niciodată că au că- 
zut tineri, fete şi tineri, speranţa şi ;mândria pă- 
rinţilor amăgiţi? Ce nu fac chinurile şi b&trâneţa, 
o faca deseori trăsnetul. Nici Luisa ta nu e ne- 
muritoare. 

MILLER 

Dumnezeu mi-a dat-o! 

FERDINAND 

Ascultă, iţi spun, nu e nomuritoare. Fata-ţi e 
lumina ochiului. Te-ai legat de dinsa şi cu inima, 
Şi cu sufletul. Fii socotit! Numai un jucător in- 
drăzneţ pune tot pe o singură carte. Negustorul 
ce incarcă pe o singură corabie toată averea sa 
se numeşte nesocotit. Ascultă-mă ce-ţi spun... — 
Dar dece nu-ţi iai banii? 

NILLEBR 

Ce, toată punga cât e domare? La ce gândeşti ? . 

FERDINAND 

Să-mi plătesc datoria. Na! (aruncă punga pe masă, 
cad din ea câteva monede de aur), :
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MILLER (spăriat). 

„Ce? Pentru Dumnezeu, nu sună a argint! (Se 
apropie de masă cu groază). In numele tuturor sfin- 
ților, domnule baron, ce faci? Ia asta zic şi eu că-i 
"nebâgare de seamă! (impreunând mânile). Eatţă — ori 
sunt fărmecat, ori doamne iartă-mă, acesta e aur, 
aur curat, galben, adevăratul aur al lui Dumnezeu. 
Nu, Satana, nu măi prinde! 

FERDINAND 

„Bâut-ai vin vechiu ori nou, Miller? 

YILLER 

Trăsnet şi tunet! Uita-te! Aur! 
     

    " FERDINAND 

      
Ei gapoi? * 3 E 

so MILLER cure 
Dar la dracu, iţi spun, te jur pe numele lui Dum- | 

nezeu, aur! 

FERDINAND 

Foarte curios, in adeverl. : 

MILLER 

(după o tăcere s'aprapie de maior şi-i zice atins), 

Domnule baron, eu sunt un om drept şi simplu ; 
poate vroeşti să m& impingi la vre-o faptă rea, căci 
alâta aur nu se poate câștiga intr'un chip cinstit. 

FERDINAND 

Fii fără grijă, iubite Miller. Banii aceştia i-ai râ. 
„Stigat de mult, să mă ferească Dumnezeu săți 

tulbur' cu dinşii liniştea cugetului! 
37. — Scrieri complecte. Vol. VI, 10
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MILLER (Sirind in sus ca un nebun), 

Vrea să zică sunt ai mei, ai mei, ai mei, cu vo- 

inţa şi ştirea lui Dumnezeu ! (Aleargă la ușă strigând). 
Femee! Fată! Hurra! Veniţi incoace | (intorcendu-se). 
Dar, Doamne, de unde şi pănă unde m'am trezit 

eu cu atâta avuţie, cum am meritat-o? Ha? cum 
am câştigat-o ? . 

FERDINAND 

Nu cu lecţiile tale de musică, Miller! Cu banii 

aceştia iţi plătesc (se opreşte ingrozit) iţi plătesc... 
(după o pausă, cu durere) nefericitul vis de trei luni 
de zile ce am visat cu fata ta. 

MILLER (il apucă de mână şi-l stringe tare). 

Domnule baron, d--ai fi un biet băiat sărac de 

burghez, (mai iute) şi fata mea nu te-ar iubi, aş su- 
gruma:0 (uitându-se ear la bani cu tristeţă). Dar acuma 

eu am totul şi nu ţi-a rămas dumitale nimic, şi 
voiu trebui să intorc totul inapoi? Hei? 

FERDINAND 

N'aibi grijă, amice! Eu plec, şi in ţara in care 

voiu să m aşăz nu umblă aceşti bani. 

MILLER (uitându-se cu ochii nemişcaţi la bani), 

Aşa dar banii r&mân ai mei? Dar imi pare tare 
x8u că te duci. Să vezi cum am să trâăesc deacum 

inainte. Ce viaţă veselă am să petrec. (Iși pune p*- 

lăria pe cap şi se primblă prin casă). Şi am să dau 

dracului lecţiile mele de musică şi am să fumez 
tutunul cel mai bun şi când mă voiu duce vre- 

odată ia teatru de m'or mai vedea sus in porum: 

bărie să mb ia dracul! (vrea să easă),
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FERDINAND 

Stăi! Taci! şi viră-ţi banii in buzunar (apăsând 
pe cuvinte), Numai astăzi mai taci incă şi de vrei 
să mă indatorezi nu mai da deacum inainţe lecţii 
de musică. - i 

NILLEB 
(cu mai mare foc trage pe Ferdinand de haine cu 

bucurie), 

Da fiică-mea! Banii nu face pe om; nu, negreşit, 
ori c'oiu mânca cartofe, ori vânaturi, sătulul e sătul, 
şi straiul acesta tot bun rămâne cât nu străbat 
razele soarelui prin mânecă. Pentru mine toate 
astea's fleacuri, insă fetei au să-i folosiască banii; 
am să-i dau tot ce-i va pofti inima, 

FERDINAND (curmându-l iute), 

Taci! O, taci! 

MILLER 

Şi are să-mi inveţe franţuzeste ca apa şi să joace 
menuet şi să cânte, incât să-i mâargă vestea prin * 
gazete, şi are să poarte o capelă ca fata judecăto- * 
ului şi o chidebary cum îi mai zic, şi vor vorbi 
de fata musicantului cale de trei poşte. 

PERDINAND (îl apucă de mână în cea mai mare mișcare). 

Destul, pentru Dumnezeu, taci! Numai astăzi 
mai taci incă, asta-i singura mulţămire ce cer.
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SCENA VI. 

Luisa (intrând cu ua pahar de limonadă pe o farfurie) 
Cei dinainte, 

LUISA 
: (cu' ochii roşii de plâns presentează paharul lui, Ferdinană: 

cu glas tremurând). 

Ds nu e destul de tare, mă rog spune-mi,- 

FERDINAND 
(luând paharul, il pune pe masă şi se intoarce iute 

cătră Miller). 

A! Mai că eram să uit! Am să-ţi fac o rugă- 
minte, iubite Miller! Vrei să-mi faci o mică inda- 

" torire? | 

MILLER 

O mie, nu una! Ce pofteşti? 

PERDINAND 

Au să m'aştepte la masă, şi mă simt foarte râu: 
dispus. Imi e peste putință să mă duc intre oa- 
meni. Vrei să mergi pănă la tată-meu să-i spuisă. 
mă ierte? 

LUISA (se sparie şi-l intrerupe), 

Nu mă pot duce eu? 

MILLER 

La domnul President? 

FERDINAND 

Nu la dinsul insuş. Iţi vei face însărcinarea cătră. 
servitor ce ai să găseşti în anticameră. Ca să te 
creadă că vii din partea mea, îa ciasornicul meu. 
Voiu fi incă aici când te-i intoarce. S'aştepţi r&spuns.
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LUISA (ingrijată).. 

N'aş putea face eu toate acestea? 

PERDINAND (cătră Miller care vrea să easă), 
Stăi, incă ceva! Eată o scrisoare pentru tatăl 

meu, care a fost pusă intr'o scrisoare adresată 
-cătră mine. Poate vre-o afacere grabnică.. Totodată 
“vei da şi scrisoarea, i 

MILLER 

Prea bine, domnule baron! | 

LUISA (căutând să opriasci pe Miller, foarte ingrijită), 

Tată, foarte lesne aş putea face eu toate acestea ! 

MILLER | 
Eşti singură, fata mea şi e noapte întunecoasă 

“(ese), - 

FERDINAND 

Petrece cu luminarea pe tatăl tău, Luisă! (In 
“vreme ce Luisa petrece pe tatăl stu cu luminarea, el: se 
„apropie de masă și varsă otravă in limonadă). Da! Ora 
a sosit. 'frebue să moară! Puterile supreme mă 
iindeamnă, ângerul ei păzitor o părăseşte! ! 

' SCENA VII. 

„Ferdinand şi Luisa, 

“(Luisa se intoarce incet cu luminarea, o pune pe masă 
şi se așează de cealaltă parte a mesei cu ochii plecaţi; 
-din când în când aruncă spre el o ochire scurtă şi timidă, 
Ferdinand de cealaltă parte se uită cu ochii nemi;caţi 

inaintea, lui. Mare şi adâncă tăcere), 

| LUISA 
De vrei să mă acompaniezi, domnule de Walter, 

aş cânta ceva di clavir! (deschide clavicul), *
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(Ferdinand nu răspunde. Pausă). 

LUISA 

Imi datoreşti o revanşă la şah. Vrei să joci o 
partidă, domnule de Walter? 

(Ear pausă), 

LUISA 

Domnule de Walter, portofoliul ce ţi-am promis 
am inceput a-l coase, nu vrei să vezi desemnul? 

(Eac pausă), 

LUISA 

O! Sunt foarte nefericită! 

FERDINAND (fără a-și schimha posiţia), 

Asta ar putea să fie! 

LUISA 
Nu e vina mea, domnule de Walter, dacă ţi-e 

urit cu mine. 

FERDINAND (rizând cu amărăciune). 

Intr'adevăr, nu e vina ta, e vina proastei mele. 
modestii. 

LUISA 

Am ştiut că nu ne mai potrivim' unul cu altul,. 
deaceea m'am spăriat indată, o mărturisesc, când 
ai trimes pe tatăl meu. Domnule de Walter, m& 
tem că momentul acesta va fi pentru amândoi ne- 
suferit. Daca-mi dai voe mă duv să invit câteva. 
din cunoştinţele mele. 

FERDINAND 

Da! Da! Invită! Am să mă duc şi eu să invit. 
câteva dintr” ale mele.
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LUISA (uitându-se Ia el cu uimire), 

Domnule de Walter! 

FERDINAND (cu ironie), 

Pe onoarea mea! Cea mai bună idee, ce poate 
avea un om in asemenea cas. Prefacem acest trist 
duet intr'o adunare, şi ne r&sbunâm cu oarecari 
galanterii de capriciele amorului. 

" DUISA 

Eşti bine dispus, domnule de Walter! 

FERDINAND 

Atât de bine, incât S'ar putea spăria băeţii de 
pe stradă şi ar alerga după mine! Nu! Intr'ade- 
văr, Luisă! Exemplul t5u imi dă o bună lecţie, 
Am să profit de dinsa. Numai nebunii cred in- 
tun amor etern. Eterna uniformitate desgustă, 
numai, varietatea e sarea plăcerii. Să no dăm mâna, 
Luisă! Şi eu sunt de ideea aceasta. Să sărim din 
roman in roman, să ne tăvălim din noroiu în no- 
Toiu. Tu pe ici, eu pe colo, poate mi-oiu găsi li- 
liniştea perdută in vrun bordel. Poate, după ce 
ne vom intrece care de care, vom da unul peste 
altul incă odată ca două cadavre cu cea mai plă- 
cută surprindere ; poate ne-om recunoaşte la aerul 
familiei ca inti?0 comedie, căci nici un: copil nu 
tăgădueşte o asemenea mamă; şi desgustul şi ru- 
şinea vor infiinţa o armonie, care nu s'a putut rea- 
liza prin amorul cel mai infocat. 

LUISA 

O, june, june! Nu eşti incă destul de nefericit, 
voeşti să-ţi şi meriţi nefericirea ? : :
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PERDINAND (murmurând furios intre dinţi), 

Sunt nefericit.: cine ţi-a spus-o ? Femese, eşti prea 
vea pentru a simţi insăşi, cum poţi să judeci 
simţirile altuia? Nefericit? Ha! Cuvântul acesta 
mi-ar putea .deştepta furia din mormânt! Ştia că 
am să fiu nefericit. Moarte şi osindă! O ştia şi 
tot m$ vându. Vezi şarpe, aceşta era singurul cas 
in care te-aş fi putut ierta. Mărturisirea te pierde. 
Până acum puteam atribui păcatul neştiinţei, te 
dispreţuiam intr'atâta, incât nu te țineam vrednică 
de r&sbunarea mea (luând iute paharul). Aşa dar, nu 
erai uşoară, nu erai proastă, erai numai un de- 
mon (bea). Limonada-i searbădă ca şi sufletul tău, 
gustă! . 

LOISA 

O, cerule! indeşert nu m'am ternut de scena a- 
ceasta! . - 

DN FERDINAND (imperios), 

Gustă! 

LUISA 
(ia paharul şi bea; Ferdinand, din mo:nentul în care 

Luisa puse paharul la gură se depărtează intr'un unchiu 
al casei galben ca ceare), 

- Limonada e bună, 

FERDINAND (fără a se întoarce, cuprins de groază). 

Să-ţi fie de bine! 

“LUISA (după ce a pus paharul jos), 

O! de ai şti, Walter, cât de grozav imi insulţi 
sufletul! : 

” FERDINAND 
Hm! ,



LUISA 

„A să vie un timp, Walter... | 

FERDINAND (inaintând), 

O! Cu timpul nu mai avem nimic de făcut. 

LUISA | 

Unde amintirea serei de astăzi iţi va apăsa greu 
sufletul. 

PERDINAND 

(incepe a merge mai iute şi mai neliniștit, işi aruncă 
eşarpa și spada), 

Adio serviciu al prinților! 

| LUISA 

Dumnezeule, ce ai? 

| PERDINAND 

Mi-e cald şi mă inăduş. MB pun mai la indemână. 

LUISA 

Bea! bea! băutura te-a r&coni! 

- PERDINAND 

Negreşit. Muierea are inimă bună, dar aşa sunt 
toate. 

LUISA 

“alergând in braţele sale cu expresiunea cea mai plină a 
” amorului), 

Asta o spui Luisei tale, Perdinana? 

FERDINAND (respingnd-o). 

„ Fugi, fugi! Departe d> mine aceşti ochi dulci şi
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„seducători. S'a trecut! Arată-te in diformitatea 
ta cea mai monstruoasă, şarpe ; incolăceşte-mă, 
verme! Intinde verigile tale in chipul cel mai hi- 
dos, indreaptă-ţi capul spre cer, arată-te atâta de 
ingrozitoare cum ai fost când ai eşit din prăpastie, 
numai acuma hu mai fii ânger, e prea târziu, tre- 
bue să te strivesc capeo viperă, ori să desperez. 
Indură-te! 

LUISA 

O! Pentru ce a trebuit să ajungă păn acolo! 

FERDINAND 

Ce operă frumoasă a artistului ceresc! Cine ar 
putea crede şi cine ar fi putut crede? (luându-i 
mâna și ridicând-o in sus). N'am dreptul să te întreb, 
Dumnezeule Creator! Dar dece ai inchis veninul 
intrun vas atât de frumos? Viciul poate să existe 
sub o zonă atât de dulce? O, e neințeles !' 

LUISA 

A auzi aceste şi a fi silită să tac! 

FERDINAND 

Şi această voce dulce şi armonioasă... Cum pot 
da coarde rupte un son atât de melodios? (contem- 
plând-o cu ochi rătăciţi de amor). Totul atât de frumos, 
atât de proporţionat, atâr de dumnezeese perfect! 
Pretutindenea opera unei perfecţii cereşti! Pe Dum- 
nezeu! -Ca, şi când intregul univers n'ar fi fost zidit 
decât pentru a dispune pe Dumnezeu să creeze 
capdopera sa, şi numai la suflet a greşit Dumne-- 
zeu ? Se poate că acest monstru hidos să fi eşit 
in natură fără defect? (depărtându-se iute), Ori a vă&-- 
zut că de sub dalta lui eşia un ânger şi şi-a in=
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dreptat eroarea, dându-i o inimă cu atât mai per- 
versă ? 

LUISA 

O, indărătnicie criminală! Mai degrabă decât a 

crede că greşeşie, el invinovăţeşte cerul! 

PERDINAND (o imbrăţoşează plângend tare), 

Incă odată, Luisa! Incă odată ca in zioa când 
ţi-am dat cea intăi sărutare, când pentru intăia 
oară ai şoptit „Ferdinand“ şi buzele tale infocate 
intăia oară mi-au zis „tu“. O! mi se pare că în 
momentul acela inmuguria seminţa unei nesfirşite, 

nespuse plăceri. Eternitatea se infăţoşia achilor mei 

ca o frumoasă zi de mai; mii de ani auriţi săltau 
veseli ca juni logodiţi inaintea sufletelor noastre. 

Atunci eram ferice! O! Luisa! Luisa! Luisa! Dece 
mi-ai făcut aceasta ? 

: LUISA 

Plângi, piângi, Walter! Durerea iţi va fi mai 
dreaptă cu mine decât mânia. 

FERDINAND 

Te ?nşeli. Acestea nu sunt lacrimi de durere, nu 
e roa caldă şi binefâcătoare care curge ca un bal- 

sam pe rânile sufletului şi dă earăş mişcare roții 
intepenite a simţirii. Sunt picături singuratice şi 
veci, e grozavul şi eternul adio al amorului meu 
(puindu-i mâna pe cap cu un ton imperios, 'solemn și în- 
spăimântăter). Sunt, lacrimi pentru sufletul t5u, Luisă! 
Sunt lacrimi pentru Dumnezeire care s'a greşit in 
nesfirşita-i bunătate, care se lipseşte atât de crud 
de opera sa cea mai. strălucită. O, ar trebui ca în-: 
treaga natură să poarte doliu şi să se intristeze 
de ceeace se petrece in mijlocul ei. Se intimplă”
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“foarte des ca oamenii să cadă şi să peardă para- 
-disul insă când ciuma apucă şi pe ângeri, trebue 
să geamă intreaga natură. | 

LUISA 

Nu mă aduce la extremitate, Walter! Am energie 
cât şi alţii, insă ispita trebue să fie uvmeneazcă, 
"Yalter,-o vorbă inainte de ane despărţi, o soartă 
grozavă a turburat armonia inimilor noastre. De 
i-ar fi ertat să deschid pura... “Valter, aş putea 
“spune lucruri... aş putea... insă o soartă fatală 
mi-a legat limba, cum mi-a legat amorul, şi trebue 
să sufer să mă tratezi ca pe-o miserabilă prosti: 
tuită, : : 

FERDINAND 

Te simţi bine, Luisă ? 

LUISA 

Dece această intrebare? 

Da FERDINAND 
Mi-ar părea r&u să pleci co minciună. 

| LUISA 
Te conjur, Walter! | 

FERDINAND (in cea mai mare mişcare), 

Nu! Nu! Resbunarea aceasta ar fi prea satanică! 
Dumnezeu ferească ! Nu voiu s*o duc până in ceea 
lume. Luisă! Iubit-ai pe Mareşal ? N'o să mai eşi 
din această cameră, 

LUISA 

Intreabă. ce vrei. Nu mai r&spund nimica. (Se 
pune jos), ”
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FERDINAND (şi mai serios). 

Gândeşte la sufletul nemuritor, Iuisă. Iubit- -ai 
pe Mareşal? N'ai să mai eşi din această cameră. 

LUISA 

“Nu mai răspund. nimica. 

FERDINAND 

(S'aruncă la picioarele ei cu o emoție infricoșată). 

Luisă, iubit-ai pe Mareşal? Păn ce nu s'a stinge- 
incă luminarea... ai să te afli... inaintea lui Dum-- 
nezeu ! ” 

LUISA (tresare spăriati). 

Doamne sfinte! "Ce e asta?... Şi mă simt râu... 
(cade pe scaun inapoi). ÎN 

FERDINAND 
Aşa degrabă! O voi femeilor, contrazicere eternă! 

Nervele voastre delicate sufăr crime cara rod o- 
menimea pân; la rădăcină; şi un miserabil gram. 
de arsenic v& oboară, 

LUISA | 
Otravă! Otravă! O, Dumnezeul meu! 

FEBDINAND 

Aşa mă tem. Limonada ta a fost dreasă in iad.. 
In ea ai băut moartea, 

LUISA 

Să mor! Să mor! Dumnezeule indurător! Otrava. 
in limonadă şi să mor! O, indură-te de sufletul meu, 
Dumnezeule indurător! !
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FERDINAND 

"Acesta e lucrul de căpetenie... Şi.eu il rog să 
- se indure de el. 

LUISA 

Şi maica mea... tatăl meu... Mântuitorul lumii! 
Sermanul meu tată prăpădit! Nu mai este nici o 
mântuire? Sunt atât de tenără!... Şi nici o mân- 
tuire! Şi. de pe acum trebue să mă duc! 

PERDINAND 

Nu e mântuire, de pe acum trebue să te duci, 
insă fii liniştită, călătorim impreună. 

LUISA 

Ferdinand şi tul Otravă, Ferdinand! De la tine! 
O, Dumnezeule, iartă-l! — Dumnezeule indurător, 
iartâ-i „păcatul! 

FERDINAND 

Caută tu de socotelile tale, mă tem că sunt in 
rea stare. 

LUISA 

Ferdinand! Ferdinand! O, acum-nu mai pot să 
tac. Moartea... inoartea, desleagă de toate jurămin- 
tele. Ferdinand! Cerul şi pământul nu au nimic 
mai nefericit decât tine! Mor nevinovată, Ferdinand! 

PERDINAND (spăriat). 

Ce spune?... In călătoria aceasta nu se obicinu- 
eşte să se incarce cineva cu o minciună. 

LUISA 

Nu mint, nu mint, am minţit o singură dată
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in viața mea. Ia! „Ce frig m& pătrunde pân la 
0as6... când am scris scrisoarea cătră Mareşal,.. 

FERDINAND 

“Ha! Scrisoarea... mărire domnului! Mi-am căpătat 
ear toată bărbăţia, ” 

LUISA 
(limba i se incurcă, degitele incep a tremura convulsiv), 

Acea, scrisoare — pregăteşte-te s'auzi un cusânt 

„grozav — mâna scria ce inima  condemna — tatăl 

t5u a dictat-o! 

FERDINAND 

(stă impetrit ca o statue, pănă cade in fine la pământ ca 
lovit de trăsnet), 

LUISA 

„O! inşălare fatală | Ferdinand... m'au silit .. iar- 
tă-mă... Luisa ar fi preferit moartea... insă tată) . 
meu... primejdia... Au fost atât de vicleni... 

“FERDINAND (strind de la pământ cu furie), 

Multămesc ţie, Dumnezeule, incă nu simţese o- 
trava (Scoate spada), 

LUISA (slăbind din ce in ce mai tare). 

Vai! Ce vrei să faci? E'tatăl tău. 

FERDINAND (cu expresiunea celei mai mari furii). 

Ucigaş şi tată de ucigaş! . Trebue să-l iau cu 
mine ca judecătorul lumii să pedepsiască ! numai 
ps cel vinovat (vrea să easă).. 

LUISA 

Iertând mur: Mântuitorul — iertare pentru tine 
şi pentru dinsul! (moare).
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FERDINAND - 

- (se “ntoarce iute, vede cea de pe urmă mişcare a ei şi 
cade in genunchi dinaintea ei in cea mai cumplită durere). 

Stăi! Stăi! Nu fugi, ânger ceresc! (îi ia mâna insă 
o lasă ear iute să cadă). Rece, rece şi umedă; sufletul 
a sburat (se ridică). Dumnezeul Luisei mele! Jertare! 
Iertare pentru cel mai miserabil ucigaş! Aceasta. 
a fost ultima ei rugăciune! Cât-e de frumoasă şi. 
moartă! Moartea indurătoare a cruțat nevinovata 
ei față. Blândeţa nu era o mască, ea o păstrează 
şi după moarte. (După o pausă). Dar co? Dece nu. 
simţesce eu nimic? Puterea tinereţii vrea cumva să 
mă scape? Trudă deşartă! Acesta nu e scopul meu !: 
(la paharul). 

"SCENA VIII. 

Zerdinand, Presidentul, Wurm şi Sercitorii se răped... 
toţi inspăimântaţi in casă, mai pe urmă Miller urmat de- 

jandarmi şi de popor care se adună in fund). 

PRESIDENTUL (cu scrisoarea in mână). 

Ferdinand, ce vrea să zică aceasta ? N'oiu crede: 
niciodată... 

FERDINAND (aruncându-i paharul la picioare). 

Priveşte, ucigaşule ! 

PRESIDENTUL 

(stă impetrit, Toţi se sparie. Pausă teribilă), 

Fiul meu, dece mi-ai făcut aceasta? 

FERDINAND (fără a se uita la dînsul). 

O! Fireşte! “Trebuia să consult întăi omul de- 
stat dacă fapta se potrivia cu jocul. stu ? Intr'ade--
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văr, viclezugul de a despărţi legătura inimilor: 
noastre prin gelosie era bine urzit şi admirabil.- 
Calculul era făcut de un maestru: perfect, păcat. 
numai că amorul infuriat nu s'a supus ațelor de, 
sirmă ca. marionetele voastre. a 

„PRESIDENTUL (se uită rotind ochii imprejurul stu). 

Nu e nimeni aici să plângă pe un tată nemân- 
gâiat ? . ! 

MILLER, (strigând în dosul scenei), 
- Lăsaţi-mă să intru! Pentru Dumnezeu ! Lăsaţi-mă: 

să intru! - : . 

FERDINAND | . 

Fata asta e o sfântă, partea ei trebue so apere 
altul (deschide usa lui. Miller care se răpede inlăuntru cu 
jandarmi și popor). 

MILLER (cu cea mai mare spaimă), 

Copiiul meu! Copilul meu! Otravă! Se spune că 
Sar A luat otravă? Fata mea, unde eşti ? E 

FERDINAND 

„(Îl introduce intre president şi cadavrul Luisei). 

Eu nu sunt vinovat, Mulţămeşte acestuia. 

- * MILLER (căzând jos), 

O, Dumnezeule! 

FERDINAND : | 
Yoiu spune puţine vorbe, tată! Ele incep a-mi. 

fi numărate. Viaţa mi-a fost răpită de un trădător, 
mi-a fost răpită de tine. Tremur dea mă infăţoşa 
inaintea lui Dumnezeu; insă niciodată . n'am. fost 
37. — Scrieri complecte, Pol, VI, 1
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un r8u. Oricare ar fi soarta mea pentru eternitate, 
nu cadă asupra ta. Insă am comis un omor (cu 
voce tare şi teribilă) un omor pentru care nu vei 
cere să fiu singur respunzător inaintea judecăto- 
rului lumii. In acest moment solemn arunc asupra 
ta, partea cea mai mare şi mai grozavă. Caută tu 
singur să te poți desvinovăți. (Ducându-l la Luisa), 
Priveşte, barbarule! Desfătează-te de rodul grozav 
al iscusinţii tale, pe această faţă chinul a inscris 
numele tău și ângerii exterminători il vor cet. O fi- 
gură ca aceasta să stee inaintea sufletului tău, când 
vei muri şi să-ți inăduse cea. do pe 'urmă rugă- 
ciune. O figură ca aceasta stee ps mormântul tău 
când vei reinvia, şi lângă cel. Etern când te va 
judeca. (Leșină, servitorii il țin). 

PEESIDENTUL (ridicând braţul spre cer). 

Nu cere, nu cere de Ja mine sufletele aceste, ju- 
decător al lumii, cere-le de la acesta (arată pe Wurm). 

WURM (tresărind), 

De la mine? 

PRESIDENTUL 

Blăstămatule, dela tine, do la tine, Satană! Ta, 
tu mi-ai dat sfatul infernal. Asupra ta cadă res. 
punderea, eu imi spăl mânile. 

WURM 

Asupra mea? (riznd diavoleşte). Poznaş! Poznaş! 
Acuma ştiu şi eu cum işi arată dracii recunoştinţa. 
Asupra mea, ticălosule ? Era el fiul mou? Iţi eram 
eu stăpân? Asupra mea respunderea ? Ha! pe a- 
cest aspect care-mi inghiaţă toată măduva in oase! 
Asupra mea să cadăl Acuma vreau să fiu perdut,
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dar şi tu vei fi perdut cu mine. Aidem! Aidem! 
Să se strige pe toate stradele: Ucigaş! Deşteptaţi 
„magistraţii! Jandarmi, legaţi-m8 1 Duceţi-mă! Am 

să descopăr taine, să se ridice părul celor ce mă 
vor asculta (vrea si easă), 

PRESIDENTUL (il ţine). 

Turbatule, nu cumva?,... 

WURM (lovindu-l pe umăr), 

Ba voiu spune, camarade, voiu spune! Sunt tur- 

Dat intw'adevăr şi din causa ta; am să-ţi arăt că 

sunt turbat. Braţ la braţ impreună vom meryze la 

eşafod, braţ la braţ cu tine voiu merge in iad! 
Are să-mi gâdele sufletul, ticălosule, să fiu con- 
demnat cu tine împreună, (jandarmii i! duc), 

MILLER 

(care tot timpul a fost cu capul plecat pe cadavrul 
Luisei acufundat intr'o mntă durere, se ridică iute și 

aruncă punga la picioarele lui Ferdinand), 

Otrăvitorule! Na, i-aţi inapoi aurul blăstămat ! 
"Voeai să-mi cumperi fata cu el? (se răpede afară). 

FERDINAND (cu vocea stinsă). 

Ţineţi-l! E in desperare. E tributul unei grozave 

Tecunoştinţe. Luisă! Luisă! Eu vin... Adio... Lă- 

“saţi-mb să mor lângă acest altar! 

PRESIDENTUL 

(deșteptându-se din răticirea in care căzuse), 

" Fiule! Ferdinand! Nu mai ai nici o căutătură 
pentru tatăl tău disnădăjduit? (pun pe maior lângă 
Luisa),
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FERDINAND 

Cea de pe urmă căutătură e pentru Dumnezeul 
indurător. : 

PRESIDENTUL 
(căzând in genunchi inaintea lui in cea mai mare durere) 

Creatură şi Creator! Toţi m părăsesc. Nu-mi 
vei da o singură privire du mângăere? (Ferdinand îi 
intinde o mân€ murindă). 

PRESIDENTUL (se ridică iute). 

M'a iertat ! (cătră celalt). Acum la inchisoare! (ese, 
după el jandarmii). 

„5 -» (Cortina cade), .
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ACTUL I. 

_Grădina regală din Aranjuez. 

  

SCENA 1. 
Carlos, Domingo. 

DOMINGO 

Zilele frumoase de la Aranjuez 

Acuma au trecut şi Inălţimea Voastră! 

Porneşte tot mâhnit. Curmaţi odat” această 

Tăcere nenţeleasă. Deschideţi inima 
La peptul părintesc. Nu este preţ cu care 

Monarcul n'ar plăti a fiului stu pace 

— A unicului fiu, 

(Carlos pleacă ochii în jos şi tace). 

Mai este vre-o dorinţă 
Ce-ar refuza-o cerul la cel mai favorit 
Din toţi copii sti? Eram de faţă când 
Carlos prim! cu fală omajul în Toledo, 
Când prinții toţi veniră la sărutarea mânei, 

Saşa se prosternară intr'o ingenunchiare 

Nainte.-i, şase ţări, Am stat şi am văzut 
Cum sângele său falnic îi inroşea obrazul.
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Cum peptu:i se''nălţa, purtat de mânare planuri, 
Cum ochiul stu aprins sbura prin Adunare 
Ferice, ca şi câna ar fi voit să zică : 
Sunt mulțămit! 

(Carlos se uită la o parte). 
Mâhnirea ascunsă şi adâncă 

Pe care o cetim acuma de opt luni 
In ochii voştri, prinț, enigma 'ntregii curţi, 
Ş'a monarhiei spaimă, e causa multor nopţi 
Ce Maiestatea Sa petrece ?n ingrijire 
Şa multor, multor lacrimi ce vars'a Voastră mumă. 

CARLOS 

Mumă! O, facă Cerul, să pot uita acelui 
Ce mi-a făcut-o mumă! 

DOMINGO 

Prinţ! 

| CARLOS 
(îşi în răpede de seamă trecând cu mâna peste fcunte), 

Prea-Sfinţia Voastră 
Eu mam avut noroc cu-a mele mame; fapta 
Ce am făcut intăi când am văzut lumina 
A fost să-mi ucid muma, 

"DOMINGO 

- Se poate, nalte prinț, 
Ca astfel de mustrare s'apese gândul Yostru? 

CARLOS 

„Şi astă nouă mumă nu mi-a răpit ea mie 
A tatălui amor? Prea mult nu m'a iubit 
Tatăl meu niciodată. Un merit aveam insă :: 
Eram fiul său unic. Dar ea-i născă o fiică
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Şi cine poate şti ce 'n viitor acopâr 
A timpurilor valuri! 

DOMINGO 

_N& bateţi joe de mine. 
Ispania intreagă o indumnezeeşte 

Şi numai Voi la dinsa cu ură aţi privi? 
Yoi singur la vederea-i aţi asculta prudența ? 
Cum, prinţ? Cea mai frumoasă femse de pe lume, 
Regină, şi odată mireasa Voastră chiar? 
Cu neputinţă, prinţ! Nu este de crezut! 
Unde iubesc cu toţii, nu poate url Carol. 
Prinţ, luaţi bine seama, regina să nu afle 

Cât o ureşte fiul: aceasta ar rrâhni-o. 

CARLOS 

Crezi ? 

  

DONINGO 

Dac' Alteța Voastră işi aminteşte incă 
Turnivul cel din urmă ţinut la Saragossa, 

La care-a fost atins de-o aşchie de lanţă 
Inaltul nostru rege... regina ocupa, | 
Cu doamnele de curte, tribuna coa din mijloc : 
Şi se uita la luptă—deodat” o voce strigă: 
„E regele rânit!“ — Se turbură cu toţii, 
Murmurul se lățeşte, străbate la regină 

„Infantul!...“ strigă ea şi vrea să sw arunce 
In jos de pe tribună. — „Nu, regele 'n persoană!* 
Ii zic cei dimprejur. — „Ei bine, chemaţi nedici“ 

Răspunde ea atunce c'o rosuflare-adâncă. 

(după o tăcere). 

V5 văd pe gânduri? 

CARLOS 

Eu admir cu câtă artă!
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Părintele duhovnic al regelui adună 

Poveşti pline de duh. 

(serios şi intunecos). 

Dar pe cât ştiu, aceia care pândesc pe alţii 

Şi duc din casă 'n casă la vorbe şi la taine 
Pe lume mai mari rele fâcut-au decât chiar - 
Otrava şi pumnarul in mâni de ucigaş, 
Puteai să nu-ţi mai dai această osteneală. 

De-aştepţi vre-o resplătire, indreaptă-te la rege! 

DOMINGO 

Aveţi cuvânt, Alteță, de-a vă. păzi de oameni! 

Dar cu deosebire. Nu trebue să respingeţi 
Deodată cu făţarnici, pe-adev daţi prieteni. 

Eu binele Y vreau, 

CARLOS 

Vezi, tatăl meu aceasta 

Să nu cumva s'o afle, căci purpura ai perde-o. 

, DOMINGO 

“Cum? - | 

OARLOS 

Purpura intăia de care va dispune 

A Spaniei coroană nu-ți e fâgăduită? 

DOMIXGO 

De mine vreţi a ride. 

CARLOS 

O ! mă ferească Cerul 
Să rid de-acel. bărbat grozav, ce pe-al meu tată 
Il poate osindi şi poate ca să-l erte.
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DOMINGO 

Eu nu voiu cuteza cu sila a pătrunde 

In taina respectată a intristării Voastre. | 

Dar rog pe-Alteţa Voastră să vrea a-şi aminti 

Că pentru conştiinţe muncite,-un adăpost 
Biserica deschide, la care n'are cheie 

Nici un monare şi unde chiar crima-i ocrotită, 
De-a jurământului pecete. M5 "'nţelegeţi, 

Am spus deajuns. 

OABLOS 

Departe de mine fie gândul 
Să pun la incercare pe cel care păzeşte 

O astfel de pectte. 

DOHINGO 

> Ce neincredere! 

Alteță, r&u cunoaşteţi pe cel mai credincios 

Din servitorii voştri! 

CARLOS 

Deci, renunţaţi la mine 
Voi sunteţi un om sfânt, o ştie lumea, insă 
— Vorbina curat—sunteţi prea *mpovărat de trebi; 

Aveţi o cale lungă pân” veţi pută şedă . 

Pe tronul lui San Petru. Prea multe a afla 
Va mai măr povara. Aceasta cătră rege 

Co va trimis la mine, să spuneţi... 

DOMINGO 

Wa trimis ?,.. 

CARLOS 

Aşa am zis. Prea bine, o da, eu ştiu prea bine 
Că la această curte trădarea mă 'ncunjoară,
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Că sunt plătiti o sută de ochi să mă păziască, 
Că regele-a vândut pe unicul său fiu 
La cel mai de pe urmă din servitorii săi; 
Eu ştiu că mulţămeşte pe-acel care trădează 
Oricare-a mea silabă, cu daruri mai domneşti 
Decât cum a plătit vre-odat” o faptă bună, 
Eu ştiu... dar e destul! Mi-e plină inima 
Sam spus incă prea mult! 

DOMINGO 

Monarcu-i hotărit 
S'ajungă .aştăzi incă cu zioa la Madrid, 
Se şi adună curtea. Daca 'mi daţi vos, prinţ... 

CARLOS 
Prea bine, voiu urma; - 

(Domingo ese; dupi o tăcere), 
Nenorocite Filip, 

Nenorocit ca fiu-ţi! Eu văd de pe acum 
Cum sânger'al t&u suflet, muşcat ca de un şearpe, 
De-un otrăvit prepus. Presimli in gândul tău 
Cea mai ingrozitoare dintre descoperiri 
Și când vei fi făcut-o, turbarea te-a cuprinde! 

SCENA II. 

Carlos, A/archizul de Posa. 

OARLOS 

Cine-i? Pe cine vid? O ângeri păzitori! 
Rodrig! 

” MARCHIZUL 

Carlos! 
LARLOS 

Se poate? Nu o o amăgire ?



Tu eşti? O da, eşti tul Pe tine Pal meu pept 
Te string şi simt cum bate puternic al tău suflet! 
Deacuma va fi bine! Această *mbrăţoşare 
Indreaptă inima-mi cea bolnavă ; sărut 
Pe scumpul meu Rodrigo! 

MARCEIZUL 

V& "'ndreaptă? Sunteţi bolnav? 
Deacuma va fi bine? Ce lucru trebueşte 
Deacum să meargă bine ? Vedeti, eu stau uimit, 

CARLOS 

Ce causă neașteptată te-aduce din Bruxela? 
Cui am datori surprinderea aceasta ? 

» Dar mai intreb ? O, iartă, sublimă providenţă 
De-această profanare, pe-un em prea fericit! 
Cui altui decât ţie, putere-a tot inaltă? 
Ştiai că w'are Carol un ânger păzitor 
Şi mi-ai trimis pe-acesta. Şi mai intreb? 

MARCHIZUL 

- Ertaţi 
De nu respună, Altetă, altfel decât uimit 
La vorbe-aşa "'nfocate, Aşa nu m'aşteptam 
Că voiu jăsi pe fiul lui Filip. O roşeaţă | 
Ce nu e naturală aprinde-a Voastră față 
Şi buza vi se mișcă de-un tremur fioros, 
Ce trebue să gândese, iubite prinţ? Nu văd 
Pe tântrul erou la care mb trimite 
Un asuprit popor, căci in acest moment. 
Nu stă 'maintea Voastră acel Rodrigo, care 
Odată ca copil la joc va fost tovarăş — 
Eu azi vă *'mbrăţoşez ca un ambasador 
A "ntregei orneniri; provinţele de Flandra 
Plâng azi 'naintea Voastră şi cu puternic glas
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Cer mântuirea lor. Pierdută va fi ţara 

Această scumpă, dacă un Alba, crud călău 

Al fanatismului, cu ordine din Spania 

Va merge la Bruxela. Şperanţa cea din urmă 

A cestor mânâre ţări se razimă pe Voi 

Eroicul nepot lui Carol Quint. Dar astă 

Speranţă se va stinge când pieptul vostru nobil 

Va inceta, să bată pentru umanitate, 

o OARLOS 

E stins” orice speranţă ! 

MARCEIZUL 

Vai mie! Ce aud? 

CABLOS 

Tu imi vorbeşti de timpuri care-au trecut, Şi eu 

Visam odinioară de-un Carol ce ca focul 

Se inroşia la vorba de libertate, insă 

El este mort de mult. Acel pe care-l vezi 

Nu este vechiul Carol pe care ai lăsat 

Odată în Alcala, cen visuri dulci pierdut 

Spera că va aducu din nou timpul de aur 

In "Ţara Spaniolească. O! astă nălucire 
Era copilărească, dar mândră şi sublimă! 
Trecur'aceste visuri |... 

MAROHIZUL 

Cum ? visuri, prinţ? Aceasta 
N'a fost decât un vis? 

CARLOS 

O! Lasă:m5 să plâng 
Să vărs amare lacrimi la pieptu-ţi credincios! * 

Nu am pe nimeni — nimeni pe-acest intins pământ!



Păn unde străluceşte al tatălui meu sceptru, - 
Păn” unde pe-oceanuri pluteşte steagul nostru 

Nu este nici un loc in care jalea mea 

Pot s'o alin prin lacrimi, decât la pieptul tău. 

Pe tot ce tu şi eu, Rodrig, sperăm in ceruri 

Nu mă goni din pieptuţi! . 

(Marchizul se pleacă spre el în mare mișcare), 

Gândeste că aş fi 

Un biet copil orfan pe care Vai cules 

Va tronului picioare. Bu sunt un fiu de rege 

Eu nu ştiu ce-i un tată. De este-adevârat, 
“Cum inima mi-o zice, că tu din milioane 

Te-ai intimplat, tu singur, pe mine-a mă ?nţelege 

“Şi dacă ?n adevăr natura creatoare 

„Zid! din nou in Carol pe Roderig şi că 
In dimineaţa vieţei, a sufletelor noastre 
“Cântări armonioase produse au fost ele 

De tot aceleaşi coarde; şi dacă-ţi e mai scumpă 

-O lacrimă de jale ce-alin' a mea durere 

Decât favori regale, 

MARCEHIZUL 

Decât intreaga lume! 

CARLOS 

Aşa 's de jos căzut! Aşa ?s de miserabil, 
Incât, mă văd silit ca să-ţi aduc aminte 

De anii din pruricie şi să te rog acuma 

'O datorie vechie, uitată să-mi plăteşti 

Pe când te jucai incă cu minge şi soldati: 

Când tu şi eu eram copii cu minte-aprinsă, 

“Crescuţi ca şi doi fraţi şi eu alt chin n'aveam 

Decât de-a mă vedea intunecat de tine, 

Pân' ce, pierzând curajul de-a to putea intrece 

M5 hotării să-ţi purt iubire fără margini.
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Atuncea incepui cu nii de desmierdări 
Şi dragoste frăţească să te muncesc, iar tu 
Cu inimă trufașă mereu mb respingeai. 
Ades eu stam de-oparte — dar asta nai ştiut-o — 
Și dureroase lacrimi imi lunecau din ochi 
Când tu, pe lângă mine trecând, pe alţi copii 
De-o stare mai de iând, in braţe îi stringeai. 
Dece ps dinşii numai? ziceam cu intristare, 
Nu te iubesc şi eu? 'Ear tu ingenunchiând 
Nainte-mi cu răceală, ziceai: Aşa se cade 
A se purta cui flu de rege! 

MAROAIZUL 

Prinţ, lăsaţi 
Aceste amintiri copilăreşti de care 
Şi azi m& inrogese. 

- OARLOS 

Nu meritam aceasta. - 
Puteai disprețui, puteai inima mea 
S'o sfâşii, insă nu s'o depărtezi de tine. 
De trei ori ai respins pe prinţ şi de trei ori 
EI s'a intors, rugând să-i dai ata iubire, 
Ba chiar voind cu sila iubire aţi impune. 
Ce nu pută Carlos, aduse intîmplarea, 
Odată la un joc, scăpând din mână mingea, 
Lovişi pe-a mea mătuşă, regina de Boemia, 
In ochiu, şi ea, crezând ca fost făcut cu voie, 
Se plânse'câtră rege cu lacriine in față. 
Indată se chiemar copii toţi să spuie 
Din ei pe vinovat şi regele jură 
Cutezătoarea faptă sto pedepsiască aprig, 
Chiar daar fi infantul. Atunce te-am văzut 
Cum tremurai de-o parte şi eu, inaintând



Şi în genunchi căzând naintea regelui, 
Am zis: sunt vinovat, pe mine te resbună! 

MARCHIZUL 

Prinţ, ce-mi aduci a minte! 

CARLOS 

şi resbunâ. Carlos 
In mmijloo de curteni care stăteau în cere 
Cu ochii plini d6 milă, ea cel mai miserabil 

Din sclavi fu pedepsit. Eu mă uitam la tine 
Şi nu plângeam; toţi dinţii din gură imi scrăşneau 
Şi nu plângeam; ţişnia sub lovituri de biciuri 
Imp&rătescu-mi sânge, eu mă uitam la tine 
Şi nu plângeam. Atuncea te-apropiai, zicându-mi 
Cu lacrime ferbinţi : Invinsă mi-e mândria 

N8 voiu plăti de tine când rege'vei ajunge! 

MARCHIZUL (întinzendu-i mâna). 

M& voiu plâti, Carlos. Această juruință 

Făcută ca copil, eu .azi o repetez, 

M8 voiu plăti; şi mie imi va veni momentul. 

CARLOS 

Acum!—Nu ?'ntârzia; acum a sunat ora 

Să te plăteşti de mine! Imi trebue iubihe! 

O taină 'ngrozitoare frământă pieptul meu 

Şi trebui să ţi-o spun! In palida ta faţă 
Sentenţa mea de moarte eu voiu să o cetesc. 
Ascultă, te 'nfioară, dar nu respunde! Eu 

Iubesc pe muma mea! 

MARCEIZUL 

O Doamne! 

CARLOS 

” Nu, nu voiu 

37. — Scrieri complecte, Vol, VI. 12
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Să fiu cruțat. O! spune-mi că pe intreg pămentul 
Nu-i nimeni miserabil precum sunt eu — vorbeşte — 
Tot ce-ai putea să-mi spui gâcesc in gându-mi: Fiul 

„Iubeşte pe-a 'sa mamă. A lumii obiceiuri 
Şi ordinea naturei şa Romei legi congemnă 
Această pasiune; dorinţa mea loveşte 

In vecinicele drepturi co aro tatăl meu. 

O simt şi tot iubesc. Această cale duce 
La nebunie sau la eşafot. Iubesc, 
Iubesc fără speranță, iubesc fâră de lege, 
Cuprins de-a, morţii groază, cu viața in pericul, 
Aceasta o văd bine şi tot şi tot iubesc! 

| MARCEHIZUL 

Regina a aflat de-această inclinare ? 

„CARLOS 

Puteam să.mb descopăr? Nu-i ea a lui Don Filip 
Soţie, nu-i regină, ş'acest pământ nu este 
Pământul spaniolesc? Puteam să mă apropiiu 
De dinsa fără marturi când Filip o păzeşte 
Cu gelosia sa şi când o incunjoară 
A curţii etichetă? Opt infernale luni 
Acuma au trecut de când m'au rechiemat 
De la inalta şcoală, do când sunt osindit 
S'o văd pe toată ziua şi să fiu mut ca groapa. 
Sunt opt grozave leni, Rodrig, decând pe mine 
N5 arde-această pară, de când de mii de ori 
Pe buze-mi rătăceşte mărturisirea, insă 
Sfiala o impinge in inimă 'napoi. 
Dac'aş pulă, Rodrigo, vre-o câteva momente 
Să fu cu;dinsa singur, .. 

MARCEHIZOL 

Dar tatăl vostru, prinţ!
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" OARLOS 

Dece-mi aduci aminte? Vorbeşte-ini vai, de toate 

Mustrările câinţei, de dinsul nu-mi vorbi! 

HMARCHIZUL 

Uriţi pe tatăl vostru? 

CARLOS 

O nu, eu nu-l uresc. * 

"Dar groaza ce cuprinde pe făcttori de rele 

Mapucă şi pe mine acest teribil nume. 
A cui e insă vina când creşterea servilă 

Ce am avut, strivi in tântrul meu suflet 

A dragostei sămânță? Eram de şease ani 

* Când pentru *ntâia oară am fost adus 'naintea 

Acestui aprig om ce-mi zise că-mi e tată. 

Era 'ntr'o dimineaţă in care iscălise 

Patru sentinți de moarte in Şir; după aceea 

Abia îi revedeam când pentru vre-o preşală 

Eram să fiu mustrat. O Doamne! Eu simțesc 

C'aici amărăciunea mă 'neacă. — Să plecăm! 

MARCHIZUL 

O! nu, spuneţi-mi totul! Cuvintele-uşurează 

Un piept impovârat. 

CARLOS 

Adesea mă luptam 

Cu mine insumi; des, pa când la miezul nopţii | 

Dormiau a mele garde, rugain, ingenunchiând 

Pe Sfânta Preacurată, -cu lacrime şiroiuri, 

Şi mie ca să-mi: dee o inimă de fiu. 
Dar n'am fost ascultat. Rodrig, desleagă-mi astă 
Enigma providenţei: dece tocmai acesta 

Din mii şi mii de alţii a fost să-mi fie tată? -
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Şi lui dece ca fiu pe mine i s'a dat? 
Natura nu cuprinde in marele ei cere 
Fiinţe-aşa opuse. Cum a putut să lege 
Pe ambele extreme a genului nman 
C'un lanţ atât de sacru? O, soartă 'ngrozitoare 
Dece aceşti doi oameni ce fug unul de altul 
A fost să se 'ntilnească în tot acea dorinţă? 
Rodrig, tu vezi aicea două duşmane stele 
Ce 'n cursul veacurilor se 'ndreapt” odată numai 
In sbor una spre alta, s'ating şi se sfărâmă, 
Ş'apoi pentru vecie. se depărtează earăş! 

MAROHIZUL 

Presimt că a să vie un cias fatal!.., 

. ” CARLOS . 

Şi eu! 
MB urmăresc ca furii spăimântătoare visuri, | 
Se luptă bunu-mi geniu, pătruns de indoială, 
Cu *nfricoşate planuri. Ca intrun labirint 
Se pierde a mea minte in feliuri de sofisme, 
Păân mă opresc la malul unei adânci prăpăstii, 
Rodrig, dacă vre-odată uita-voiu că-mi e tată 

„. — In palidasţi privire eu văd că mă pricepi — 
De voiu uita vre-odată că el imi este tata, 
Ce-mi va păsa că-i rege? 

MARCEHIZUL 

Pot face-o rugăminte 
Iubitului meu Carol? Ori ce-aţi avea de gând 
Nimica nu incepeţi fâr' a vă sfâtui 
Intăi cu-amicul vostru. Aceasta imi promiteţi ? 

CARLOS 

Promit orice va cere iubirea-ți de la mine. 
Eu mă arunc cu totul în brațele-ți de-amic.
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MARCEIZUL . 

Se zice că monarcul se 'ntoarce ?n capitală. 
Timpul e scurt. De vreţi in taină cu regina 

A Y8 *ntilni, se poate numa 'n Aranjuez. 
Simplicitatea vieţei de-aici va inlesn).. . 

CARLOS, 

Speram şi eu aceasta dar in zadar! 

MARORIZUL 

Nu incă.. 

Eu merg şi md present şi dacă e in Spania 

Aşa precum era la Curtea lui Enric, 

La dinsa voi găsi o inimă deschisă, 

- De pot ceti in ochiu-i speranţa lui Cailos, 

Dac” o. găsesc dispusă laceastă 'ntrevedere, 

De pot a sale doamne să fie depărtate.... 

„CARLOS 

Mai toate devotate imi sunt şi mai cu seamă 

Marchiza Mondecar, al cărei fiu ca paj 

E in serviciul meu. 

MARORIZUL 

Prea bine. 

Stati pe-aproape ca la un semn ce-oiu face 

Sâ v arătaţi in indată. 

CARLOS 

Aşa voiu face, pleacă ! 

MAROAIZUL 

Nu pierd nici un moment, la revedere, prinţ!
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SCENA III. 
Reşedinţa reginei la „Aranjuez. — O grădină împărțită in 

două prin o alea. La fundul ei pavilionul reginei. 

Regina, Ducesa de Olicarez, Princesa de Eboli, Mlar- 
chiza de Jondecar (vin pe aleă). . 

REGINA (cătră Marchiză). 

Staţi v voi pe lângă mine, marchiză, veselia, 
Ce străluceşte ?n ochii princesei, toată zioa 
Ma prigonit, Abia şi-ascunde bucuria 
Că astăzi se disparte de viaţa câmpinească, 

EBOLI 

Nu pot tăgădui, Regină, că mă bucur 
De-a revedea Madridul. 

MONDEOAR: 

Și Maestatea Voastră 
Nu simte tot astfel? Nu este mulţămită, 
Că va pleca de-aicea? 

REGINA 

Imi pare r&u de-acoastă 
Grădină inflorită, unde mă simt cu totul 
Ca ?n universul meu. Da mult aceasta 'mi este 
Plimbarea favorită; aice mă salută 
Natura câmpinească, prietena intimă 

A 'ntăilor mei ani, aice gâsesc ceară 

Ale copilăriei nevinovate jocuri 

Ş'a Franţiei dulci vânturi adio ?n acest loc. 
Oh, nu-mi luaţi in nume de rtu astă simţire, 
Căci noi suntem cu toţii de patrie legaţi. 

" EROLI 

Dar cât de singuratic şi trist e acest loc! 
Te-ai crede in La Trappe.
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REGINA 

Dincontra, mie-mi pare Madridul mult mai trist. 

Dar care e părerea ducesei ? 

OLIVAREZ 

Maestate, 

Eu ştiu că-i obiceiul decând sunt regi in Spania 
De-a sta aici o lună, o altă lună ?n Pardo 

Şi iarna 'n reşedinţă. 

REGINA 

Ducesă, aveţi dreptate, 

Cu voi am renunţat să mai discut vre-odată. 

MONDECAR 

Ce animat Madridul va fi peste puţin. 
Gătită-i pentr'o luptă de tauri, plaza mayor, 

Şi un auto-da-fe ni se promite incă. 

REGINA 

Ni se promite! Astfel vorbiţi voi, Mondecar? 

Ă MONDECAR 

Şi dece nu? Eretici sunt cei care vor arde. 

REGINA 

Sperez că nu tot astfel gândiţi voi, Eboli? 

EBOLI 

Eu? Maestatea Voastră, binevoiasc” a crede 

Că nu-s mai rea creştină decât cum e marchiza,. 

REGINA 

Ah! Uit unde mb aflu! Dar să lăsăm aceasta. 
Vorbiam adinioarea de viaţa câmpinească. 

Ateastă lună "mi pare prea, răpede trecută.
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Imi promisesem multă, prea multă bucurie 
Că voiu afla aice, dar n'am putut găsi 
Aceea ce sperasem. Aşa se 'ntîmplă oare 
Cu fiece speranţă? Şi n'am cu toate-aceste 
Nici o dorință care să nu se fi *mplinit. 

OLIVAREZ | 

Princesă Eboli, noi incă nu ştim dacă 
Gomez poate spera şi dacă incurând 
Vom saluta intr'insul un mire fericit? 

REGINA 

Ducesă 'mi pare bine că mi-aţi adus aminte, 
(căură princesă) 

Şi eu am fost rugată să Stăruiu pentru dinsul Dar cum ? Eu vreau, bărbatul ce cere drept resplată Pe scumpa-mi Eboli, de ea să fie vrednic ! 

OLIVAREZ 

E vrednic Maiestate, căci graţiosul Rege | Prea mult îl onorează cu nalta Sa favoare. 

REGINA 

Nu mă 'ndoese c'aceasta îl face fericit. 
Dar aş dori să ştiu de poate el iubi 
Şi merita iubire. La asta, Eboli : 
Voi singură respundeți. Ă 

EBOLI 
(stă turburată cu ochii plecaţi, insfirșit cade in genunchi dinaintea reginei), 

Regină generoasă! 
De mine fi-vd milă! O, nu ingăduiţi — 
V8 rog pe. Dumnezeu! — să fiu jertfită.,, 

REGINA 

Cu? *
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Jertfită ? Te ridică! Deajuns! A fi jertfit 
E o amară soartă! Te cred. Ridică-te! , 
De mult ai refusat a contelui propuneri? 

EBOLI 

Sunt multe luni Qe-atunce. Prinţul Carlos era 
La şcoala 'naltă încă, 

REGINA 
(surprinsă, se uită la dinsa cu ochiu pătrunzător), 

Ă Şi pentru care causă 
V'aţi intrebat vre-odată ? 

EBOLI 

| Aceasta nu se poate 
Să fie, niciodată, din mii şi mii de cause. 

REGINA, 
O singură ajunge. De nu-l puteţi iubi 
Aceasta-mi e. destul. Să nu mai fie vorbă! 

(cătră celelalte dame) 
Azi incă pe infanta nu am văzut, marchizo 
Vă rog să mi-o aduceţi! 

OLIVAREZ (uitându-se la ciasornic), 

Nu-i ora, Maiestate. 

REGINA 

Nu-i ora unde-mi este iertat de a fi mamă? 
Imi pare r&u; vă rog, aduceţi-mi aminte 
Când va veni momentul. 

(Intră un paj și vorbește întet cu ducesa, care după 
aceasta se adresează cătră regină). 

OLIVAREZ 

Marchiz de Posa, Doamnă.
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REGINA - 

De Posa? 

OLIVAREZ 

E! se *'ntoarce din Franţa şi din Belgia 

Şi cere-acum favoarea să poată 'nfățoşa 
Scrisori ce i-au fost date de 'nalta Voastră mumă, 

REGINA 

Aceasta e iertat? N 

OLIVAREZ (cu indoiolă). N 

Instrucţiile mele 
- Nu pomenesc de casul când, intoreându-se 
De la o altă Curte, un grande de Castilia 
Aici in parc.aduce scrisori cătră regină. 

REGINA | 

Eu insă-l voiu prim pe risicul meu propriu. 

OLIVAREZ 

Dar mie, Maestate, daţi voe 'n astă vreme 
De-aici să mă retrag. 

REGINA 

Cum veţi voi, ducesă. 

(Ducesa ese, Regina face pajului un semn care ese indată), 

SCENA IV. 

Regina, Princesa de boli. Alarchiza de Alondecar, 
şi Marchizul de Posa. 

REGINA 

Bine-aţi venit marchize, in Țara Spanioloascâ !
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MARCHIZUL 

Ca astăzi niciodată nu m'am simţit mai mândru 
De patria-mi spaniolă.., 

REGINA (căiră dame). 

Domnul marchiz de Posa 

Care cu tatăl meu a sfărămat o lance 
La Rheims intrun; turnir şi de trei ori coloarea-mi 
Făcă să triumfeze — el este cel intăiu 
Din națiunea sa ce n'a fâcut să simt 

Ce gloriei de-a fi Spaniolilor Regină. 

, - (cătră marchiz) 

Când cea din urmă dată noi ne-am văzut in Louvre 
"Nu +8 trecea prin minte c'aice in Castilia 
V5 voiu primi ca oaspe. 

MARCEIZUL 

In adevăr, Regină, 
Eu nu visam atunce că Franţa ne va trece 

- Obiectul unic care făcea s'o inviaiăm. 

REGINA 

Spaniol plin de mândrie! 
" Obiectul unic!... asta o zici cătră o fiică 
A casei Valois? 

MAROHIZUL | 

Azi, Maestatea Voastră, 
Cutez să zic aceasta, căci azi sunteţi a noastră, 

REGINA 

V'a dus căletoria, pe cât aud, sin Franţa, 
Co veste imi aduceţi de la augusta-mi mumă 
Şi fraţii mei iubiţi? :
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MAROCHIZUL (dându-i scrisori), 

Găsii repgina-mumă 
Bolnavă, dispărţită da-orice plăceri a lumii 
Afară de-acea una: de a vă şti ferice 
Pe tronul spaniolese. - 

“ REGINA 

| Ferice, .. negreşit, 
Când văd cât sunt iubită de rude, de părinţi, 
Când imi aduc aminte de dulcele trecut. .. 
In drumurile voastre aţi fost la multe curţi, 
Ţări multe, obiceiuri diverse aţi văzut. 
Acum, intors in ţară,.se zice C'aveţi pângul 
De lume-a vă ascunde... de-a fi un domn mai mare 
In zidurile voastre decât cum e Don Filip 
Pe tronul su regal... de-a fi un spirit liber 
Un filosof... Eu una mă indoesc că viaţa 
De-aice vă va place. O linişte adâncă 
Domneşte in Madrid. 

MARCEIZUL 

De-aceasta nu 'se laudă 
Acum Europa "ntreagă. 

REGINA . 

Aşa aud. Din cele - 
Ce 'n lume se întîmplă, acum am pierdut chiar 
Aducerea aminte, (cir! princesa Eboli) 

" | Piincesă, o zambilă 
V&d colo inflorită. YVoiţi a mi-o aduce? 

(Princesa se duce Ja locul indicat, regina mai incet cătră 
marchiz), 

Marchize, sau mă 'nșel, sau inturnarea voastră 
Făcă aici la curte un fericit mai mult ?
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MÂRCEHIZUL 

Găsii un întristat po care-un singur lucru 
Il poate ferică. 

(Princesa se intoarce cu floarea). - 

EBOLI 

Pindcă a văzut 
Atât de multe țări, de sigur cavalerul 
Va şti să povestiască istorii minunate, 

MARCEIZUL 

Chiar « cere datoria de cavaler să cauti 
Ori unde aventuri: din tuate-i cea mai sacră. 
A apăra pe doamne. 

MONDECAR 

De urieşi ? Acuma 
Trecut e timpul lor. " 

“MARORIZUL 

Pentru cei slabi puterea oricând e uriaş. 

REGINA 

Marchizul are drept. Uriaşi tot mai sunt incă 
Dar nu sunt cavaleri. 

MABRCHIZUL 

Din Napoli deunăzi 
Viind, eu am fost martur la o 'ntimplare tristă 
Pe care amicia făci să o simţese 

Ca şi pe a mea insăşi. De nu aş osteni 

Pe Maestatea Voastră cu astă povestire... 

* REGINA 

Ce este de făcut? Pot curiositatea
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Princesei s'o inăduz? Incepeţi, căci şi mie 
Istoriile-mi plac, 

. MÂRCHIZUL 

Doub familii 'nalte de la Mirandola, 
Sâtule de invidia şi lunga duşmănie 
Pe care dintr'un secul in altul moştenise 
Din Guelfi şi Ghibelini, se hotăriră 'n pace 
A se uni, prin lanţuri de dulce înrudire. 
Fernand, nepot de soră a nobilului Pietro 
Şi gingaşa Matilda, a lui Colonna fiică, 
Au fost aleşi vaducă concordia ?ntre dinşii. 
Natura pentr'olaltă aşa frumoase inimi 
Nu mai formase incă; nu mai văzuse lumea 
Alegere ca asta, atât de potrivită, | 
Fernando nu văzuse decât portretul numai 
A gingaşei mirese.— Cât tremura Fernando 
Că ea n'o fi intocmai cum arăta portretul 
Pe care-abia 'ndrăznia să-l cread' asemănat, 
Ţinut de-a sale studii la Padova, Fernando 
Ardea de nerăbdare Matildei să-i şoptiască 
Omajul cel intăi de nesfirşit amor. 
(Regina ascultă cu mai mare luare aminte. Marchizul, 

după o scurtă pausă urinează povestirea, adresându-se mai: 
mult cătră princesa Eboli, pe cât permite presenţa reginei). 
Dar eatâ că Pietro, prin pierderea soţiei 
Devine earăş liber. Cu focul unui june 
Ascul'atunci- bătrânul al Famei glas puternic 
Vorbind de frumuseţa Matildei. El se duce 
EL vede, el iubeşte. Simţirea astă nouă 
Inăduşă în pieptu-i a sângelui şoplire, 
EL cere pe mireasa nepotului şi astfel 
Nedreupta sa răpire sfințeşte la altar. 

REGINA" 

Şi ce făcu Fernando?
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MARCRIZUL 

Pe-a amorului aripe 
EI, neştiind schimbarea, ferice sboară cătră 
Mirandola, şajunge spre noapte 'la castel, 

O veselă vuire de jos şi instrumente - 

Ce vine din palat, loveşte-a sa -ureche;: 

Uimit el urcă scara, şi stă, necunoscut 
In sala strălucită; acolo prin mulţimea 

Voioasă, fericită, zăreşte pe Pietro : 

Şun ânger lângă dinsul, pe care nici prin visuri 

Fernando nu-l găsise atâta de frumos. 

Dintr'o privire vede ce trebuia să aibă 

acuma prăpădise vai, pentru vecinicie | 

EBOLI 

Nenorocit Fernando! 

REGINA 

“Istoria-i sfirşită. 
Aşa-i că e sfirşită ? 

MARCRIZUI, 

Nu ?n totul.: | 

REGINA 

a Nu ne-aţi spus 
Că vi-i amic Fernando ? 

MARCHIZUL 

Nu am mai scump pe lume! 

EBOLI 

" Urmaţi îstorisirea, marchiz? 

MARCHIZUL 

Devine tristă
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Şi numai amintirea durerea-mi redeșteaptă. 
Ertaţi să m opresc. (tăcere generală) 

REGINA 

Pe fiică-mea 'nsfrşit 
Cred că-mi va fi ertat s'o *mbrăţişez, Princesă 
Aduceţi:o la mine! 

(Princesa se depărtează, Marchizul face semn unui paj 
care se ţinea in fund şi dispare. Regina deschide seri- 
sorile ce i-a dat marchizul şi pare surprinsă. In timpul 
acesta marchizul vorbește in secret și cu multă vioșie cu 
marchiza Mondecar, Regina, după cetirea scrisorilor, in- 

dreaptă o privire pătrunzătoare asupra marchizului), 

” Despre Matilda incă 
Nimica nu mi-aţi spus. Ea poate că nu ştie 
Cât sufere Fernando? ” 

MARCHIZUL 

Pân azi n'a pătruns nimeni 
In inima; Matildei. Dar sufletele mari 
Ştiu suferi 'n tăcere. 

REGINA * 

Ce cauţi imprejur? 
Pe cine vrei să vezi? 

MARCEIZUL | 

Gândesc, ce fericit; 
Ar fi in locu-mi altul pa care nu-l numesc. 

REGINA 

Cine-i de vină dacă nu e? 

MARCEHIZUL (intrerupend-o, cu vioşie), 

Pot cuteza 
Să tălmăcesc aceste cuvinte cum vroesc? 
Ar dobândi ertare dac'ar veni acuma?
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REGINA 

Acum, marchiz, acuma, ce vrei să spui 2... 

MARGEIZUL Sa 

Pută-va... 
Putâ-va să spereze? 

REGINA E 

Marchize, mă "'ngroziţi 
Doar nu va... 

MARCHIZUL 

A venit! 

SCENA V. 
Regina, Carlos, . 

(Marchizul de Posa şi Marchiza de Mondecar se retrag 
in fund), . 

CARLOS (n genunchi dinaintea reginei). 

In fine-a, sosit ciasul când Carol poate- atinge 
Această scumpă mână! 

REGINA 

Ce pasl Ce vinovată şi indrăzneață faptă! 

V8 ridicaţi, fugiţi! Suntem discoperiţi, 

M&5 incunjoară Curtea. : ) 

CARLOS 

Nu mă ridic, nu merg! 
M'au inrăd&cinat aice in genunchi 

Puteri fârmecătoare! : 

REGINA 
Nesocotitule! 

I7s— Scrieri complecte, Vel. VI, 13
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La ce sumeaţă faptă vă duce bunătatea-mi? 
Cum, nu ştiţi că-i regina că e a voastră mumă 

Cui adresaţi această cutezătoare vorbă? 

Nu ştiţi că eu—eu insumi voiu spune cătră rege... 

CARLOS 

Şi voiu peri... M5 ducă de-aici la eşafod! 
O. singură clipeală trăită "n raiu, cu moartea 

Prea scump nu se plăteşte. 

REGINA 

Dar e regina voastră, . 

" OARLOS 

O, Doamne! M5 retrag! Nu trebue s'ascult 

Când astfel porunciţi? O, mumă! cât de crud 

Cu mine vă jucaţi! O vorbă, o privire 

„Un. semn pot ca să-mi dee sau moarte sau viaţă. 

"Ce cereţi ca să fac? Ce poate fi sub soare 
Ce n'aş jertfi indată când aţi dori? 

REGINA 

| Fagiţi ! 

| CARLOS 
O Dumnezeule! | 

REGINA 

Cu lacrime vă rog Carlos, fugiţi, fugiţi 

Pân a nu fi surprinşi de doamnele de curte, 
De păzitorii mei; păn 'regele nu află 

Această, mare veste! .. 

anaos 
i 

, En soarta mi-o aştept! 

Sau moarte sau viață! Ce! Aş fi concentrat 
Intreaga mea, speranţă pe-acest moment in care
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V5- văd fără de marturi, ca să mă 'nfricoşeze 
Inchipuiri deşerte! O nu, regină, lumea 
Se poate inverti în jurul polelor 
De sute ori şi mii, păn ce favoarea asta 
Ursita-mi va mai da-o!. 

REGINA 

Nici trebui s'o mai dea! 
Nenororitule, ce cereţi. de la mine? 

CARLOS 

Eu am luptat, regină, invoce pe Dumnezeu 
Ca martur,—am luptat mai mult decât e*n stare 
Alt muritor pe lume! Regină, in zadar! 

„ Sdrobit imi e curajul. Sunt biruit! 

REGINA 

| Destul! 
De vreţi al meu repaos... 

CARLOS 

Eraţi a mea, mi-aţi fost 
Promisă 'n faţa lumii de două tronuri mari! 
Și Cerul şi Natura vă. destinase mie 
Şi Filip wa răpit... 

REGINA 

El este tatăl vostru! 

- * CARLOS 

Al vostru soţ 
REGINA 

:V8 lasă imperiul ce! mai mare. 
"Din lume moştenire. —. 

OARLOS | 
Pe voi mi-o face mumă!
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REGINA 

O Doamne! Aiurezi ! 

CARLOS 

Cunoaşte el comoara 
Ce are; poate el, cu inima sa rece, 

Pe-a voastră 3'o 'nţeleagă ? Eu nu voiu să mă plâng, 

Voesc să dau uitării nespusa fericire 
Ce eu aş fi avut-o, de-ar fi ferico «1! 
Dar nu e fericit! Acesta este chinul 

Demonic ce mă arde: el nu e fericit 

Şi nu va fi in vecil— Tu raiul mi-ai răpit, 

Ca să-l despreţueşti în braţele lui Filip! 

REGINA 

Gânâire "'ngrozitoare! 

OARLOS 

O! ştiu cine-a făcut 
Această insoţire! Eu ştiu cum poate Filip 

Iub), cum a peţit. Şi cine sunteţi voi. 
Aici, în astă ţară? Domniţi voi? Niciodată! 
Căci cum ar pută altfel un Alba să sugrume, 
Şi sângele să curgă pentru credinţă *n Flandra? 
Sau poate sunteţi voi soţia lui Don Filip? 
Nici asta n'o pot crede. l'emeea e stăpână 
Pe-a soţului iubire; dar cine pe a lui 
O are? Şi chiar dacă intrun moment de friguri 
Rosteşte "ntimplător o vorbă mai duioasă, 
Nu cere el ertare de-aceast' a sa preşală 
La sceptrul său de rege şi părul său cărunt.? 

REGINA 

De unde ştiţi că soarta-mi e jalnică de cână 
M'am insoţit cu Filip ?:
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OARLOS 

Mi-a spus-o inima - 
Ce simte cu ?nfocare că nesfârşit ferice , 
Ar fi a voastră soartă, de-ar fi cu-a mea unită, 

REGINA 

Om ttufaş şi deşert! Dar dac” inima mea 
Contrariul mi-ar spune? Dar dacă a lui Filip 
Iubire ne "'ndrăzneaţă, tăcută, sfiicioasă 
Mai dulce m'ar pătrunde, decât sumeaţa vorbă 
A mândrului său fiu; dac'a unui bătrân 
Respect şi ingrijire... 

OQARLO3 

| Aceasta-i altceva, 
Atunce... dar, atunce... vă rog să mă iertaţi! 
Aceasta n'am ştiut-o... că voi iubiţi pe rege! 

REGINA 

A-l onora imi este dorinţa şi plăcerea! 

"OAELOS 

Iubit-aţi vre odată? 

REGINA | 

Ciudată intrebare ? 

CARLOS 

Tubit-aţi vre odată? 

o REGINA 

Acum nu mai iubese! 

| CARLO 

V'opreşte inima sau jurămentul?



— 198 — 

REGINA 

o Prinţ, 
- V& duceţi! Niciodată nu voiu să mai aud 
Asemenea, cuvinte! 

e 

CARLOS 

„-  Y'opreşte inima 
Sau jurământul vostru ? 

REGINA 

M'opreşte datoria ! 
Nenorocitule, dece te mai incerci 
Să adânceşti ursita la care suntem ambii 
Siliţi a ne supune? ” 

_ OARLOS 

Siliţi? suntem siliţi ? 

REGINA 

Ce vrei? Ce insemnează un ton aşa solemn? 

VARLO3 

Aceasta insemnează că nu se simte Carol 
Dispus ca să se plece Val datoriei glas, 
Când poate să asculte a sa voinţă numai; 
Că nui dispus să fie cel mai nenorocit 
Din toat' această ţară, când numai Var costa 

"A legilor sfărmare ca să devie el 
Din toţi cel mai ferice. 

REGINA 

Ce, in”'aveţi speranţă ? 
Când totul e pierdut ?,., - 

CARLOS 

i Nimic. nu cred pierdut 
Afară de cei morţi!
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" REGINA 

V8 'ntemeiaii speranța 
Pe mine,.. muma voastră? : - 
(priveşte lung şi pătrunzător la dinsul, apoi urmeazi cu 

demnitate) , 

Şi dece nu? Un rege 
Urcându-se pe tron mai multe poate încă — 
El poate 'n foc s'arunce decretele semnate 
De-al său predecesor, el poate-a sale statui 
Să le restoarne... poate, căci cine Par opri, 
A mortului cenuşă din liniştea eternă 
Ce are 'n Escurial, s*o scoată la lumină 
S'o presure la vânturi şi, pentru a sfirşi - 
C'o fală şi mai mare... 

CARLOS 

Opriţi-vă, vă jur! 

REGINA 

"Se poate cununa cu propria sa mumă! 

CARLOS 

Fiu blăstămat ! 

(stă un moment nemișcat și mut) - 

, Acuma... da, totul e sfirşit. . 
Văd limpede aceea ce trebuca să-mi fe  - 
In veci intunecos. Eu v'am pierdut, pierdut 
Pe veci! S'au aruncat azi sorții! V'am pierdut! 
O! In simţirea asta cuprins e tot infernul, 
Infernul e cuprins şi 'n gândul cel contrar 
De-a vă avd! Vai mie! Durerea e prea mare! 
Se rup a mele nerve! - 

REGINA 

, Iubite, neferice 
Carlos, simţesc intreagă durerea fără margini
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Ce ?'n piept iţi clocoteşte. Amorul ca şi chinul 
Iţi este .nesfirşit, dar nesfirşită este 
Şi slava de-al invinge! triumfă, jun”. erou 
A! biruinţei: preţ e demn de-un luptător 
Puternic care simte c&n inima sa arde 
Virtutea atâtora impărăteşti străbuni! 
Fă piept, nobile prinţ. Nepot lui Carol Quint, 
Tu trebui să mergi vesel la luptă in momentul : 
Când alţi: bieţi muritori plec fruntea ?n desperare, 

CARLOS 

E prea târziu! O, Doamne! 

REGINA 

De-a fi bărbat? O Carol! 
Ce mare e virtutea când frânge victorioasă 
A inimii pornire | Sus te-a pus providența 

„Mai sus ca milioane de semeni de ai tăi. 
A dat cu părtinire la favoritul €i 
Ce-a refusat la alţii şi mii de mii intreabă 
Cum meritâ acesta în sinul mumei incă 
Să fie preferit naintea celorlalţi ? 
Curaj! Indreptăţeşte lucrarea providenței! 
Câştigă insuţi dreptul de-a merge ?'n fruntea lumii, 
Jertieşte-acea ce nimeni pân azi nu a jertfit. 

CARLOS 

Aceasta pot. Eu am putere uriaşă 
Ca să te dobândesc, dar n'am de a te pierde! 

REGINA 

Mărturiseşte, Carol, mândrie, amărăciune, 
Şi indărătnicie atrag a tale doruri 
Cu-atâta foc spre mine. La dragostea ce-mi dai 
Cu risipire mie, au drept regatele : 
Pe care-ai să domneşti. Ia seama, prăpădeşti
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” Averea de orfani ce-ţi e încredinţată. 
Amorul ţi-e puterea. Păn azi s'a rătăcit 

Spre mine. Dar deacuma, indreaptă:! o, indreaptă-l 

Spre viitorul tron şi vei simţi, in loc 

De ghimpi ai conştiinţei, cerească desfătare! 

Intâiul tu amor a fost Elisabeta, 

Ispania să-ţi fie al duilea. Ferice 
M8 plec naintea astei mai nobile simţiri! 

CARLOS 

(S'aruncă in cea mai mare mișcare la picioarele ei). 

"O! cât eşti de sublimă, cerească arătare! 
Dar, fie; tot ce ceri, eu voiu: să 'ndeplinesc! 

. “ (se ridică) 

Sub ochiul providenței, jur vecinică... O nu! 
Jur vecinisă tăcere, nu vecinică uitare! 

REGINA 

Cum aş pută să cer de la Carlos aceea 

Ce nu pot să 'mplinesc eu insumi. 

MABCEHIZUL (viind in grabă). 

- Regele ! 

REGINA 
O Doamne! 

: WARCHIZUL 

Alergaţi! Fugiţi de-aicea, prinţ! _. 

| REGINA | 

Prepusul său va fi grozav de te zăreşte... 

 OARLOS , 

Eu stau! | 
. REGINA 

Şi cine-alunce din noi-va fi. victima ?
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CARLOS (luând pe marchiz de braţ), 

Aidem, aidem, Rodrigo! (pleacă şi se intoarce). * 
! Ce pot lua cu mine? 

| REGINA 

Prietenia mumei, | 

CARLOS 

-- „Prietenie! Numă 

REGINA . 

Şi lacrimile-aceste din 'Țările de Jos! 
(Ea îi Q4 câteva scrisori. Carlos și Marchizul es, 

Regina se uiti cu ingrijire după damele sale care nu se 
văd nicăiri, Voind a se retrage spre fund, intilneşte pe 

rege care apare), . 

SCENA VI. 
Regele, Regina, Ducele de Alba, Contele Zerma, 

Domingo. (Câteva dame şi granzi care remân mai în de- - 
„părtare), 

"REGELE 
(după ce s'a uitat câtva timp in tăcere şi uimit impre- 
” jurul stu), 

Cum, singură ? Nici una din doamne nu-i aice? 
Aceasta mă surprinde. Unde's a voastre doamne? | 

REGINA 
Sir... - 

REGELE 

Singură? Dece? (cătră urmă), 

: De-această neiertată 
Greşală eu voesc să mi se dee seamă. 
Din doamnele reginei cui îi venise rândul 
Să facă azi serviciul?



m
e
m
 

SO
, 

ee
e 

e 
ta
 

— 203 — 

REGINA 

O! Nu +5 supăraţi, preainâlțate soţ | i 
Eu insumi sunt de vină. De mine-a fost trimisă 
Princesa Eboli... ! 

REGELE | 

A fost de voi trimisă, ,. 

REGISA 

Să cheme cameriera. Doriam să văd infanta, , 

” REGELE 

Dece intreaga curte s'a depărtat? Aceasta 
Pe cea intăi din doamne o scuză. Dar a doua? 

MONDEOAR 
+ 

(care se intorsese în timpul acesta și se amestecase cu 
celelalte doamne inaintând). 

Sir, simt că's vinovată,.. 

REGELE 

V6 incuviinţez 
Un timp de zece ani să vă gândiţi la asta 
Departe de Madrid! 
(Marchiza se retrage cu lacrimile in ochi.: Tăcere fene- 

rală, Toţi se uită plini de ingrijire la regină). 

„REGINA (cătră marchiză), 

Pe cine plângi, marchiză ? 
(cătră rege) 

Preinălţate soţ, dac'am greşit, coroana 
Acestei ţări, pe care eu nu am căuiat-o, | 
Trebuia să mă păzească de-această scenă. Este 
In astă ţar'o lege ce cheamă *n judecată 
Pe fiice de monare? E paza, siguranţa, 
Femeilor spaniole? Le apără un martur
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Mai mult: decât virtutea? Ş'acum, prea ?nalte soţ, Ertaţi, nu 'sunt deprinsă să văd plecând cu lacrimi - Pe cei ce 'n bucurie m'au fost servit. — Marchiză, 
(Desfăcându-și cingătoarea o dă marchizei). 

Pe rege-aţi supărat, pe mine nu, luaţi | 
Această amintire a amiciei mele - Şacestui cias; fugiţi din astă ţară grabnic, 
Numai aici, in Spania, voi. aţi greşit. In Franța Cu dulce vă vor şterge aceste lacrimi. Ah! 
Dece intotdeauna eu imi aduc aminte! 

(se sprijină de mareșala curţii şi-şi acopere faţa) 
In Franţa mea iubită era altfel ! 

REGELE (mişcat). 

Putut-au 
Mustrări să vă 'ntristeze de-amorul meu dictate? 
Sau un cuvânt pe care pe buze mi-l aduse 
Gingaşa-mi ingrijire ? (se, intoarce cătră granzi) 
Aice stau vasalii ce tronu-mi încunjoară, . , 
Se pleacă vre odată pe-a mele gene somnul 
Pân ce nu cercetez in fiecare seară 
„Cum inima se bate la "ntregul meu popor 
Din orice părți a lumii? — Şi grijă să am eu 
Mai mare pentru tron, decât pentru soţia, 
Ce inima-mi posedă ? Pentru poporul meu 
Respunde a mea spadă şi” ducele de Alba 
Dar pentru a soției credință 1espund numai 
Aceşti doi ochi ai mei! 

REGINA 

"De v'am atins, o doamne... 

REGELE 

- Se zice că eu sunt din lumile creştine 
Cel mai bogat monare şi soarele n'apune 
In ale mele state. Dar toate-aceste altul :



— 203 

Nainte-mi le-a avut şi le vor avă incă 
Mulţi alţii după mine. Un lucru e al meul!. 
Ce regele posede de la noroc atirnă. . 
Elisabeta insă lui Filip aparține | 
Ş'acesta-i locul unde şi eu sunt muritor. : 

| REGINA 

VB temeţi, Maestate ? | 

„2 REGELE 

De-părul meu cărunt? 
Câna a mă teme-odată am inceput, dendată 
Am Şi 'ncetat. (cătră granzi) , i 

Eu numtr pe granzii curţii mele 
Şi ce! intăi lipseşte. Nu văd pe-al meu infant. 
Copilul Don Carlos incepe-a mă 'ngrozi: 
Decând s'u inturnat din şcoli de la Alcala 
De mine se fereşte. Fierbinte-i al su sânge, | 
Dece:i e rece ochiul? Dece-i. a lui purtare 
Solemnă, măsurată ? ve recomand asupra-i, 
Să priveghiaţi. 

ALBA 

Veghez! Cât timp sub astă zale 
O inimă va bate, in linişte don Filip 
Se poate odihni. Precum stă cheruvimul. 
D'a raiului intrare, aşa stă duca de-Alba 
Naintea tronului. 

LEA 

Pot eu. să contrazic 
Cu-adâncă umilire pe ințeleptu-mi rege? 
Eu venerez prea mult pe-a Voastră Maestate 
Ca să vă judec fiul prea grabnic şi prea aspru. 
Mi-e grijă de-a lui Carol infierbintatul sânge . 
De inima sa, nu!,...
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"REGELE 

Puteţi, conte de Lerma 
Cu-asemenea cuvinte să "ndujoșaţi pe tată. 
Dar regele un razim in Alba va ada. 
Destul despre aceasta, Regala datorie 
N8 chiamă la Madrid. A eresiei ciumă 
Poporu-mi molipseşte. Rescoala se intinde 
In “Ţările; de jos. E timp să iau măsuri, 
O pildă "nfricoşată va indrepta rebelii. | 
Mâni, jurământul mare ce-l fac toţi suveranii 
Creştini, voiu să'mplinesc. Va fi o judecată 
De sânge fără seamăn. Intreaga curte-a mea 
Solemn e invitată. 
"el reconduce pe regină, ceilalți urmează). 

SCENA VII. 
Carlos (cu scrisori in mână); Aarchizul de Posa 
i (vin din părţi opuse). 

CARLOS 

Va fi scâpată Flandra. 
Sunt hotărit, Ea cere. Aceasta imi ajunge. 

MARCHIZOL 

Nu este de pierdut nici un moment. Se zice 
Că Alba a şi fost numit guvernator. 

CARLOS 

Chiar mâni cer audienţă Şam să reclam numirea 
Aceasta pentru mine, E 'ntâia rugăminte 
Ce indrăznesc a-i face, Nu poate să refuse. 
De mult cu neplăcere m5 vede in Maârid. 
Ce bun pretext acesta de-a mă ţină departe! 
ŞI... să-ţi mărturisesc, Rodrig ? sperez mai mulţ: 
Eu poate-oiu isbut! cu dinsul faţă 'n față
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Să dobândesc din nou favoarea, ce-am pierdut, 
El a naturei voce n'a auzit-o incă 
Şi voiu să văd, Rodrigo, de va avea, efect 
Când.s'a rosti prin mine. 

MARCHIZ UL 

- Acuma insfirşit 
Eu recunosc pe Carol. Sunteţi iar cum aţi fost. 

SCENA VIII, 

Cei dinainte. Contele de Lerma, 

LERMA 

Acum chiar a plecat monarcul şi am ordin... 

CARLOS 

Prea bine, conte Lerma, urmez pe rege 'ndată. 

MARCRIZUL 
(ficendu- -se că ar voi să easă, ceremonios), 

Alt ordin nu mai are a-mi da Alteța Voastră? 

E „ GARLOS 
Nimic, bună venire in ţară vă urez 
Şi veşti voesce mai multe să-mi spuneţi de prin 

[Plandra' 
(cătră Lerma care tot așteaptă) 

Urmez! ” 

SCENA IX. 

«Don Carlos, Marchizul. 

CARLOS 

Te-am inţeles. Şi sunt mulțămitor 
"Dar astă formă-ţi este atunci numai iertată
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Când un străin e față. Au nu suntem ca; fraţi Deşarta comedie de ranguri deacum fie Gonită dintre noi. Să credem că 'ntr'un bal | Mascat ne-am ntilnit : tu imbrăcau ca sclav - Şi eu dintrun capriciu cu mantia regală, Cât ţine serbătoarea, noi rolul ni-] jucăm C'un serios ridicul, ca să nu se deşiepte Mulțimea ameţită din dulcea sa: beție. Dar printre mască-ți face Carlos a] tu un semn... Tu ?'n treacăt imi stringi mâna şi noi ne inţelegem, 

MABCEIZ OIL 

Divin e acest vis! Dar va ţină. el vecinic ? Carlos se simte el âe sine-aşa de sigur Spre-a se impotrivi ispitelor ce-adue Puterea absolută ? O zi are să vie O mare zi, in care acest eroic suflet | . — Prevăd—are să fie supus. la grea *ncereare. * Don Filip moare, — Carol, imperiul ce] mai mare Din lume-l moşteneşte, — o ripă fără fund * Atunci il dispărțeşte de gintea muritoare - Ş'un zeu e azi acela ce eri era un om... Acum e! nu mai are defecte; amuţese A sale datorii cătră eternitate. 
Umanitatea — nume azi mare şi frumos Atunce se va vinde, se va tări *naintea Inaltului idol, Se-stinge-a sa *ndurare Odată cu durerea! In voluptăţi slăbeşte Virtutea ce-avusese, şi pentru nebunii Peri-i trimite aur; diavoli inlesnese 
A sale desfrenări. EI. imbătat adoarme In acest raiu ce Sclavii in juru-i au creat. A sa dumnezeire durează cât şi visul Şi vai, de-acel nebun ce compătimitor Din somn il deşteptează! Ce face-atunci Rodrigo?
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A amiciei voce e sinceră şi âreapta, | 
“ Slăbita Maiestate nu poate să simaţiaseă 

Teribila sa rază. Voi nu ați suferi - 
Pe-un cetăţean sumeţ, nici eu pe-un mândru rege! 

CABLO3 

-E dreaptă şi grozavă descrierea ce faci 
„Despre monarchi. Te cred. Dar' numai voluptatea 
“Deschide inima la viciuri. Insă eu Ă 
Deşi de douăzeci şi trei de ani, sunt incă 
Nevinovat. Aceea ce alţii risipiră 
La sinul voluptăţii, tăria minţii lor, 
Puterea bărbătească, eu unul le-am păstrat 
Domniei viitoare, —Şi cine-ar fi in stare, - 
Afară de femei, din pieptu-mi să te- “alunge ? 

MAROHIZUL 

Eu insumi. Aş putea să vă iubesc atâta, 
Atunci când mă voiu teme?. 

"CARLOS 

, | Aceasta nu va a. 
De mine-ai tu nevoe? Ca alţii ai tu patimi 
Care cerşătoresc Pa tronului picioare ? 
Te-atrage aurul? Supus, eşti mai bogat 
Decât voiu fi ca rege. Eşti lacom de onoruri? | 
Ca june, ai umplut măsura lor şi totuş 
Le-ai refusat.. Din noi care va fi datornie 
Şi care creditor?— "Tu nu respunzi şi tremuri, .. 
De-această incercare ? Aşa de puţin sigur 
Eşti tu de tine insuţi ? 

 MARORIZUL! - . 

Ei bine, mă 'nvoesc. 
Dau mâna. ap ” 
37. — Sericri complice, Vol, VI, 14
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CARLOS | îs 
Eşti al meu? 

MAROHIZUL 

Da, vecinic şi cu toată 
A inimei putere, . . | 

Ă " OARLOS 

Vei fi atât de bun 
Şi tot atât de drept cu viitorul rege . 
Ca astăzi cu infantul? 

„ MARBOCHIZUL, 

- Jur!” 

„CARLOS | 
. - Chiar atunce când 

Al linguşirii vierme va fi incolăcit 
Inima-mi nepăzită, când ochiul meu dulci lacrimi 
Să verse va uita, când pentru tânpuiri 
Se va'ncuia urechia-mi, vrei să-mi păzeşti virtutea 
Cu braţul tău puternic, vrei tu ca să mă scuturi 
Şi să-mi aduci aminte de marele meu nume? 

MARCHIZUL - . 
Da! ! . 

CARLOS 

Inc'o rugăminte. Deacuma spune-mi: tu? 
Eu pururea-am iubit ist semn dintimitate. 
Acest cuvânt frăţesc incânt” a mea urechie 
ŞI ?n inima-mi cu dulce presimt egalitatea. 
Nu te impotrivi. Gâcesc ca vrei să spui. 
Aceasta pentru tine e o nimica, insă 
Mult este pentru mine ce sunt-un fiu de rege. 
Voeşti să-mi fi un frate! .
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E i NARCEIZUL 
7 -Un frate! 

DE CARLOS 
|. - Nerg la rege. 
i Nimie nu mă mgrijeşte. Cu tine mână 'n mână 

Desfid seculul meu! :,.-. - 

(Cortina cade). 

 



“ACTUL II. 
In palatul .regal din Madrid, 

  

SCENA 1. 

- Regele Filip șezând pe tron. Ducele de Alba stă nu 
departe de rege cu capul acoperit. Carlos. 

CARLOS 

Guvernul trece 'ntăi. Dau pasul cu plăcere 
Ministrului. Acesta vorbeşte pentru Spania : 
Când eu... sunt fiul casei, 

(se inchină şi vrea să se retragă) 

REGELE 

Infantul să vorbiască, 
Şi duca să remâie! | 

CARLOS 

Atunci m'adresez, ducă, 
La bunătatea voastră şi rog să 'mpăduiti - 
Sa fiu ascultat; singur. Un fiu poate să aibă 
De spus tatălui său mai-multe ce-un străin 
Nu trebui să audă. Nu vreau să-ţi iau pe rege 
Am treabă cu-al meu tată şi pe puţină vreme. 

„ REGELE 

Stă faţai său prieten.



CARLOS 

Dar eu am meritat 
Să cred că-i şi al meu? 

REGELE 

-Cercat-ai să o meriţi? 
- Nu-mi plac acei copii ce caută. să facă 

- Alegere mai bună decât părinţii lor. 

OARLOS 

A ducelui mândrie nu sufere de-a fi 
L'această scenă martur? Po Dumnezeu ! Eu unul 
De-ar fi ca să câştig un sceptru, n'aş voi, 

Ca un supărăcios ce nu se mai roșeşte, 

Cu sila să mă vir intre fiu şi părinte, 

Să stau infipt pe loc, deşi deplin convins .. 

De-a mea nemernicie. Nu, pentru o coroană. 
Acest rol n'aş juca! 

REGELE | 
(coborindu-se de pe tron cu o privire de mânie asupra 

prinţului). 

Retrageţi-vă, duce ! 
(Acesta se indreaptă spre uşa principală prin carea intrat 

Carlos. Regele îi indică o altă uşă cu un semn). 

In cabinetul meu intraţi, pân v'oiu chema. 

SCENA II. 

Regele Filip. Don Carlos. 
CARLOS - 

(indată - ce a eșit ducele, inaintează spre rege, ingenun- 
chiază şi vorbește cu expresiunea celei mai adânci simțiri). 

Acuma am găsit din nou pe-al meu părinte | 

De-această indurare iţi mulţămesc. Dă-mi mâna!
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O, dulce zi! — Plăcerea acestei sărutări 
De mult fiului tu nu mai fusese dată. 
Dece atâta vreme m'ai depărtat de tine? 
Ce am făcut? ” 

REGELE 

| Infante, aceste meşteşuguri: - 
Nu vin din firea ta. Scuteştu-mă de ele, 
Nu-mi place. - 

CARLOS , , 

Ah, inţeleg! Acesta e limbajul 
Curtenilor. Părinte, nu-i drept, pe Dumnezeu! 
Nuri tot adevărat ce spune-un popă, sau 
A sale creaturi. Eu nu sunt rău, părinte, 
Un sânge prea fierbinte e r&utatea mea | 
Şi crima-mi, tinereţa, Eu nu sunt râu, o, nu! 
Deşi adeseori mişcări inviforate 
„Pornese in al meu suflet — in inimă sunt bun. 

REGELE 

'Ti-e inima curată, eu ştiu, ca rugăciunea, 

o CARLOS 

Acum sau niciodată! Sunteni fără de marturi. 
Hotarul etichetei ce despărţia pe tată - - 
De fiu, s'a dărâmat. Acum sau niciodată ! 
O rază de speranță in mine scânteiază 
Ş'o dulce presimţire pătrunde ?n al meu suflet. 
Spre noi se pleacă raiul cu-al ângerilor chor 
Ş'acel de trei ori sfânt priveşte cu mişcare 
Această mare scenă! — 0 tată, impăcare! 

: (cade in genunchi) 

| REGELE 

Te scoală! .
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CARLOS . 

Tmpăcare! 

REGELE (desfacendu- se. de dînsul). 

Această comedie 

E prea cutezătoare! - 

CARLOS - 

: E prea cutezătoare 

A fiului iubire? DI 

REGELE 

Ce? lacrimi 2. Arătare : 

Nevreânică ! M5 lasă, te du din ochii mei]. 

CARLOS 

“Acum sau niciodată, părinte, impăcare! 

REGELE 

Te du din ochii mei! De-ar fi chiar să ta văd 

Viind. de la r&sboae bătut şi ruşinat, 
Eu incă te-aş primi cu braţele deschise. 

Dar astfel, to resping. Numai o 'mişelie | 

Culpabilă se mcearcă să spele fruntea sa | 
In astfel de isvoare. Cel cu nu se 'nroşeşte | 
De-a arâta căinţă, nu va fugi de fapte 
Ce-aduc mustrări de cuget, 

CARLOS (in sine), 

Acesta cine ests? 

“Prin ce: eroare- acesta so strecurâ. "ntre oameni ?, 

Simbolul de credinţă etern al omenirii 

Sunt lacrimile, insa uscat-e ochiul sâu. 
Pe el nu l'a născut femeea. (tare). Te sileşte 
„Să 'nveti de timpuriu a plânge, căci altfel -
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Vei căuta zadarnic o dulce mângăere 
In lacrimi, mai târziu, in vr'un moment de chinw 

“REGELE 

Cu vorbele-ţi' pompoase crezi tu că-i saruncina 
Prepusul meu cel greu? : 

: 
Fa. CARLOS 

Prepus? Voiu să-l dărâm! 
Eu voiu să mă atirn de inima-ţi de tată 
Eu vreau cu braţ puternic să rup vertoasa coajă 
Ce-acopere prepusul in pieptul părintese | 
Cine 's care-mi răpiră a regelui iubire? 
Călugărul cs-ţi dă în schimbul unui fiu? 
Şi ce dispăgubire dă ducale de Alba 
Pentru-o viaţă tristă, lipsită de copii? 
Iubire vrei? Aice, in pieptul meu 'resare 
Un limpede isvor mai viu, mai infocat 
Decât s'ascunde ?'n balta glodoasă, turburată 
Din care Filip numai cu aur 0 culege. 

REGELE 

. Sumeţule; te-opreşte! Acei bărbaţi pe care 
Ii defăimezi, sunt servii ce singur nii-am ales, 
Tu ai să-i respectezi! 

CARLOS 

In veci! Eu simt c'acesa Ce-un Alba poate face, şi eu pot! Pot mai mult 
Căci unui mercenar cei pasă de o ţară 
Ce nu va fi a sa? Ceii pasă lui când părul 
Cărunt al lui Don Filip, cu totul inălbeşte?' 
Carlos te-ar fi iubiţ! M5 inspăimâ nt când cuget 
Că stai in părăsire Şi singur pe un tron.
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REGELE 

(pătruns de aceste cuvinte cade pe gânduri, După o  pausă). 

Sunt singur! - 

- "OARLOS 

Ai fost singur. O, nu mă mai uril 
Eu vreau să te iubesc cu dragoste de fiu, 
Dar nu mă mai uri. Ce dulce desfâtare 
De-a şti că ne slăveşte un suflet bun şi nobil, 
Că bucuria noastră pe altul îl incântă, 
Că frica ce simţim cutremură alt piept 
Ş'a noastră suferinţă alţi ochi îi umezeşte! 
Ce mândru-i şi frumos cu fiul său iubit 
Din nou de a percurge trandafiria cale 
A tinereţei noastre, de a visa din nou 
A vieţei dulce vis! Cât este de măreț 
De-a fi nemuritor prin fiul său ce poartă, 

„__Cu-a lui virtuţi inalte, a noastre binefaceri 
- Spre veacuri viitoare. Ce dulce e să sameni 

Ce fiul prea iubit va secera odată, 
Comori ca să-i aduni şi să presimţi ce mare 
L-a fi recunoştinţa! O tată, de-acest raiu 
Călugării avură prudenţa ca să tacă. 

REGELE (mişcat), 

O! Fiul meu, tu singur rosteşti a ta osindă. 
Această fericire pe care o descrii 
In-veci tu nu mi-ai dat-o. 

CARLOS 

Atotputernicul 
Să judece! ma singur mai alungat departe, 
Atât de al tâu suflet, cât şi de lângă tron! 
Pân astăzi, păn acuma (aceasta, fost-a drept ?) - 
Eu prinţ moştenitor al Spaniei am fost,
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In patria-mi străin; am. fost prisonier 
În astă ţară *n care odată voiu domni,. 
Cu drept era aceasta ? O, cât de deseori 
Eu mă "'nroşiam la faţă când trebuia să aflu 
De la ambasadorii puterilor străine ” 
Sau din gazete, cele ce-aici. se hotăriau 
La, curtea din Aranjuez, | 

LEGELE 

“Prea tare clocoteşte 
In inim' al t&u sânge. Tu poţi numai sfărma. 

CARLOS 
- Ei bine, dâ-mi ceva ca să sfărâm. Imi fierbe 
In inim al meu sânge. Ani douăzeci şi trei! 
Şi pentru nemurire nimic n'am făcut încă! . 
M'am deşteptat, mă simt! Chemarea de-a fi rege 

„Ca şi un creditor din somn azi mă deşteaptă. 
Şi toate oarele pierdute din junie 
Mi se infăţoșează-ca datorii de-onoare. 
Sos acum momentul cel mare şi frumos 
Când trebui să plătesc dobânzi pe capitalul. 
Ce-am fost imprumutat. Istoria mă chiamă, 
Şi gloria străbună şi sunătorul bucium 
Al famei! Sos! timpul când trebui să-mi deschid 
A slavei bariere. — Ingădue, o rege, 
Să-ţi spun ce rugăminte aice m'a adus. 

REGELE 

O altă rugăminte? Mi-o spune! 

" CARLOS | 
N Resvrătirea. 

Creşte-ameninţătoare în Țările do Jos, | 
Pe indărătnicii rebeli îi poţi supune -  . 1 
Cu o impotrivire puternică, prudentă.



spre a sfârma urgia fanatică trimiţi. | 

în Flandra cu oştire pe ducele de Alba 
Şi regele i-a dat putere suverană. 

„Cât e de glorioasă asemenea chemare! 

Cât e de potrivită ca să-ţi conducă fiul. : 
In templul nemuririi! încredinţează:mi mie 
Oştirile, o rege! Po mine mă iubesc . 
Plamanzii. Cu- al meu sânge "vespund de-a 'lor cre- 

(dinţă. 
REGELE - 

Tu imi vorbeşti ca 'n vis. L'această inisturie E 
Imi trebui un bărbat, nu un copil, ca tine. 

"CARLOS .-.. a 

Un om iţi trebueşte' și tocmai insuşirea 
Aceasta n'a avut-o in veci duca de Alba. 

“REGELE 

Prin ingrozire numai se va Sfărma răscoala... 

A fi. cu indurare şi blâna —e 'nebunie. 
Tu eşti prea bun la suflet, dar ducele. temut, 
Renunţă la aceasta! - . 

CARLOS 

„ Trimete-mâ-in Flandra 
Cu oastea; te increde in sufletu-mi cel blând. 
Regalul nurne singur ce va sbura maintea 
Standartelor ce-oiu duce, cu pac6 va supune 
Pe-acei ce duca de-Alba cu groază:i va sdrobi, 
Te rog ingenunchiând, E 'ntăia rugăminte 
Co fac in a mea viaţă. Increlinţează-mi Flanăra! 

REGELE 
(examinând pe infant cu o privire pttrunzttoare), 

Sa "ncred tot de o dată ambiţiunii tale 
Oştirea-mi cea mai bună? Să dau: cuțitul insumi
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La ucigaşul meu? 

« " OARLOS 

. „O, Dumnezeule! 
Acolo am ajuns!. Aceasta este roada : 
Ce am cules în ora'această prețioasă 
Ş'atât de mult dorită? 

(După o scurtă gândire cu ton mai blând). -- 
ÎN -Vorbeşte-mi cu blândeță, 

N'aş vrea să plec de-aice cu inim' așa grea. 
Fii mai îndurător. Mai fac cea.de pe urmă 
Cercare desperată. Eu nu pot suferi, 
In pieptu-mi de bărbat, să văd că mă respingi, 
Că tot imi refusezi; că laşi să plec de-aice 
.Din toate ale mele dulci visuri deşteptat, 
Ce! Alba şi Domingo vor fi biruitori | 
Şi fiul tău zadarnic nainte-ţi va fi plâns! 
O turmă de curteni, grandezza tremurândă 
Şi tagma de călugări intunecaţi şi palizi 
Erau cu toţii faţă când astă audiență 
Solemnă mi-a fost dată, ş'acum să es de-aice 
Cu-această umilire! Nu mă răni, o tată, 
Atâta de adânc, nu m'asvirh ca jertfă - 
Obraznicei batjocuri a plebei curtezane! 
S4 nu se zică 'n lume că fiul tu nu poate 
Nimic să dobândiască, pe când de-a ta favoare 
Străinii abusează. Drept semn de a ta stimă 
Trimite-m8 in Flandra in fruntea oastei tale! 

„REGELE 

Pe-a regelui urgie! Nu voiu sa mai aud 
Acest cuvânt, 

CARLOS 

” Cutez a regelui urgie 
A mă espune, Pentru cea de pe urmă oară
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te rog. Increde-mi Flandra. Eu trebue, eu vreau 
- Din Spania să plec. Aice vieţuese 
Sa sub toporul unui calâu. M'apasă cerul 
Madridului ca şi mustrări dup! un omor. 
O sgrabnică schimbare de climă poate numai 
Să vindece-al meu suflet. De vrei să mă indrepți, 

““Trimete-mă în Flandra! 

REGELE (cu linişte silită). 

o Bolnavilor ca tine 
Le trebui căutare sub ochii unui medic. 
Tu ai să stai in Spania, ear duca merge 'n Flandra, 

OARLOS (cu pornire). 

„* Acum Yeghiaţi asupră-mi, o ângeri păzitori ! 

„REGELE (făcend un pas inapoi). 

Te-opreşte! Ce 'nsemnează această isbucnire? 

| CARLOS | 

Nestrămutată-ţi este, părinte, notărirea ? 

REGELE o 
Ea vine de la rege! 

CARLOS 

Ni-e soarta hotărită | 
(ese in cea mai mare agitaţie). : 

SCENA III. | 
Regele (stă câtva timp cufundat în gânduri sinistre, 

apoi face câţiva pași prin sală incoace și incolo). Alba 
* (se apropie cu sfială), ! 

REGELE 
Fii gata să porneşti in fiece moment 
In Flandra. | .
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„AI.BA 

Sir, sunt gata. 

REGELE 
: Scrisorile 's făcute. 

" Acuma la regină t te du să-iei congediu: 
Şi *n ora de plecare te-arată la infant, - 

" ALBA 

Cu gesturi furioase eu lam văzut eşind 
Și Maestatea Voastră:se vede turburată 

" Adânc. Obiectul poate a cestei convorbiri... 

| REGELE 
“Obiectul convorbiri a' fost duca: de Alba. . 

(Regele se opreşte şi-l fixează cu asprime). 

Mi-ar fi plăcut să aflu că Don Carlos ureşte 
Pe consilierii mei, dar cu nemulţămire | 
Eu am discoperit că îi dispreţueşte. 

(Alba ingălbeneşte şi vrea să răspunză). 

Nu voiu r&spuns. Doresc ca să impaci pe prinţ. 

o ALBA - 

Sir... 

REGELE 

Spune cine 'ntâi m'a prevenit de planuri 
Culpabile ce fiu-mi urzeşte-asupra mea? 
Pe.-tine te-ăscultai atunci, pe dinsul nu.. 
Voesc să fac 'cercarea. Deatum va sta Carlos 
De tronu-mi mai aproape. — Mergi! 

(Regele intră in cabinetul stu, Ducele ese pe altă ușă).
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J SCENA IV 
. , 

Un salon in apartamentele reginei, 
Don Carlos intră prin ușa din mijloc in convorbire * cu Un paj. Curtenii, ce se pisesc acolo, se imprăştie prin 

camerile alăturate la venirea lui, E 

CARLOS !* | 
Scrisoarea-i pentru mine? Şi cheia? Pentru ce 
Imi dai pe amândout in taină? Vino *ncoace. 
De cine eşti trimes?" : 

" PAJUL (cu aer misterios), * 

[) ' 

Pe cât putui să văd . 
Acea ce m'a :trimes prefer” a fi gâcită . 
Decât a fi descrisă. - 

CARLOS . p 

„+: Aceea? O femea?. 
(uitându-se la paj.cu mai mare băgare de seamă) 

Cum ? Ce fel? Cine eşti? ” 

PAJUL | 

“Un păj din âi reginei. 
- 2. 

CARLOS 
. 

- (răpezindu-se asupra lui şi astupându-i gura cu mâna) 

Eşti mort! Taci! Ştiu' deajuns! 
(Rupe sigiliul cu grabă şi se retrage in fundul salei spre a ceti scrisoarea. In timpul acesta ducele de Alba intră, fără a fi băgât în seamă de prinţ şi trece pe lângă dinsul in apartamentul reginei. „Carlos incep a tremura şi schimbând, a se ingălbeni şi inroşi. După cetire stă multă vreme cu ochii aţintiţi pe scrisoare. Insfirșit se adre= 

sează cătră paj). E 
Scrisoarea ai primit-o din insăşi mâna ei?



- PAJUL „N 

Din însăşi mâna ei. 

OQARLOS 

Ţi-a dat-o in persoană ? 

O! nu m& amăgi. Eu incă n'am cetit 

Nimica scris 'de dinsa. 'Te cred, de poţi jura. 

Dar dacă-i o minciună, mărturiseşte-mi drept 

Şi nu mă lua m ris! 

PAJUL 

Să iau în ris! pe cine? 

CARLOS 

(se uită din nou la scrisoare ş'apoi privește pe paj cu 

indoială. După ce a făcut mai mulți paşi prin sală), 

” Părinţii t&i trăesc ? Slujeşte tatăl tâu 
La rege, a Spaniol? 

PAJUL 

_ Căza la St, Quentin. 

EI era colonel pe ceata de călări 

A ducăi de Savoia şi se numia Alonzo 

Conte de Henarez. 

CARLOS 

(luându-l de mână și uitându-se grav la dinsul)- 

Epistola aceasta 

Ţi-a dat-o Regele! 

PAJOL (atins). 

Acest prepus, Altaţă 

Eu nu Pam meritat. 

0ARLO3 (cetind scrisoarea), 

„Doschizi cu-această cheie odăile din fund 
„Ce sunt in pavilionul reginei, acolo
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„Te duci tot inainte Yajungi la cabinetul 
„Din urmă, pân la care nu poate să străbată 
„Nici umbră de spion. Acolo va pută Ă 
„Amorul să rostiască prin vorbe cesa ce 
„Au arătat păn astăzi prin semne sfiiicioase. 
„Amantul ne'ndrăsneţ acolo ascultare 
„Va dobândi, şi dulce resplată-i se va da | 
„Pentru a sa răbdare“. — Nu-i vis, nui nebunie. 
Acesta-i braţul meu, aceasta-mi este spada. 
Aceste vorbe's scrise. E drept, e adevăr, 
Eu sunt iubit, iubit, O! da, ea mă iubeşte! 
(aleargă prin cast ca nebun cu hraţele ridicate in sus). 

PAJUL 

Aidsţi să vă condue. 

CARLOS 

Să-mi vin intâi în Are. 
Această fericire cutremur'al meu suflet 
De spaimă şi de groază. Sperat-am vre odată 
Un vis aşa de mânâru? Ce om aşa de iute 
Se va pută deprinde de-a fi un Dumnezeu ! 
Ce-am fost şi ce's acuma? Alt cer mă luminează 
Alt soare imi luceşte! Iubit, da, sunt iubit! 

PAJUL (vrând să-l conducă), 

Prinţ, prinţ, aici nu-i. locul! Uitaţi... 

CARLOS 

Pe tatăl meu... 
Pe rege!... (lasă să cadă braţele, se uită cu spaimă im- 
prejur și "ncepe a se stăpâni). | 

E grozav! Amice, ai dreptate, 
Iți mulțămesc, am fozt puţin cam turburat, 
A fi silit să tac, să 'ngrop in pieptul meu. 
Atâta desfâtare, aceasta e grozav! | , 
37. — Scrieri complecte. Vol. VI - 15



— 226 — 

(Luând pe paj de mână și dueându-l de-o parte), 

Aceea ce-ai văzut—auzi? —şi n'ai văzut 
Ca un sicriu remâie in pieptu-ţi cufundat. 

Acum te du. Eu vin; nu trebui impreună . 
Să fim văzuţi aice. Te du. (Pajul vrea să easă). 

Mai stăi, ascultă 

(Pajul se "ntoarce, Carlos îi pune mâna pe umăr şi se 
uită in faţa lui serios și grav). 

Tu iei cu tine-o taină grozavă ca acele 

Puternice otrăvi ce sfarmă vasele 
In care sunt păstrate. Să-ţi st&pâneşti figura, 

In veci să n'afle capul ce sinul tău ascunde. 

Fii mut ca instrumentul care primeşte sonul 

i-l reproduce, insă el singur nu aude. 

Tu eşti copil — urmează tot astfel să r&mâi. 

Fii totdeauna vesel. Cât fă de inţeleaptă 

Acea ce te-a trimis, pe tine să te-aleagă 

Pentru-un mesaj de-amor. Pintre copii ca tine 

Ar căuta zadarnic Don Filip un spion. 

PAJUL 

Şi eu m'oiu simți mândru, Alteță, de a fi 

Stăpân peste o taină ce regele n'o ştie. 

„ OABRLOS 

Nesocotite tânăr! De-aceasta trebui tocmai 

Să tremuri.— De cumva ne-om intilni in public, 

Te-apropie de mine cu frică şi respect. 

In veci deşertăciunea să nu te ispitiască 

De-a arăta prin semne că prinţul te proteze. 

Gregala cea mai mare ce ai pută să faci 
Ar fi de-a:mi place mie, O ştire ce deacuma 
Ai mai avea a-mi spune, nu o rosti prin vorbe, 

Nu o increde limbii. Nu meargă vestea ta 
Pe drumul obicinuit al gândului! Vorbește 
Cu degetul, sau geana. Te-oiu asculta cu ochiul.
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Lumina şi văzduhul de primprejurul nostru 
Lui Filip sunt vendute, chiar zidurile mute 
Sunt în serviciul său. Aud viina 

(Camera reginei se deschide şi ese ducele de Alba), 

Porneşte! 
La revedere! 

PAJCIL 

Prinţ, băgaţi de seamă bine 
Să nu greşiţi odaea. 

CARLOŞ 

E ducele. Nu, nu. 
Prea bine, voiu veni, 

SCENA V. | 

Don Carlos. Ducele de Alba, 

ALBA 

Alteță, două vorbe. - 

CARLOS 

Prea bine, altă dată, 
(vrea să easă) 

ALBA 
In adevăr, aicea nu pare nimerit. 
Alteța Voastră poate preferă să mvasculte 
In cabinetul sâu? 

CARLOS 

” : Dece? Şaici se poata, 
Numai grăbiţi, fţi scurt. 

ALBA | 

Ce mă aduce
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La Inălţimea Voasiră e ca săi mulţămesc 
Adânc respectuos pentru cele ştiute... 

CARLOS 

Cum? mulţămire mie ? Din partea ducăi de-Alba? 

ALBA 

Indată ce-aţi eşit din sala regelui | 
Primii inştiinţarea să plee pentru Bruxella. 

CARLOS 

Aşa, pentru Bruxella ? 

ALBA 

Cui am a mulţăni 
De nu bunei voințe cu care-Alteţa Voastră 
A mijlocit la rege? 

CARLOS 

Cum, eu? Eu nici de cum. 
Plecaţi? — Plecaţi cu bine! 

ALBA 

Atât aveţi a-mi spune ? 
MS mir prea mult. Altfel nici:o insărcinare 
Nu are-Alteţa Voastră să-mi dee pentru F'andra ? 

QARLO3 

Ce-aş mai pută avea şi tocmai pentru Flandra? 

ALBA 

Dar nu de mult părea că soarta astei țări 
Cerea presența insăşi a Inălţimii Voastre... 

OQARLO3 

Cum?—Da, in ădevâr..A fost de-aceasta vorba 
Dar şi aşa e bine, mai bine chiar...
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ALBA 

M& mir... 

CARLOS (fără ironie). 

Sunteţi, — cine nu ştie? — un mare general. 
Invidioşii inşii o recunosc aceasta. 
Eu, eu sunt incă june. Chiar regele a zis, 
Şi a avut dreptate. Acum pricep eu singur 

» Aceasta, şi mă bucur. Ertaţi-mb... Drum bun! 
Vedeţi acum nu pot... am: grabă... veniţi mâne 
Sau când veţi socoti, sau la intoarcerea 
Din Flanăra... 

ALBA 

Cum? | 

CARLOS 

Plecaţi in timpul cel mai bun. 
Veţi merge prin Milano, Lotringhia, Burgundia 
Deacolo “in Germania... Germania? Da, da 
Vă ştie-acolo lumea, E luna lui April. 
Mai, Iunie, in Iulie; da, sau cel mai târziu 
La inceputul lunei lui August veţi ajunge 
In Flandra. O, sunt Sigur, curând vom auzi 
De-a voastre biruinţi, g'aveţi să meritaţi 
Increderea întreagă ce-am avut în Voi, 

ALBA 

Pută-voiu ca s'o merit, fiind deplin convins 
De-a mea nemetnicie ? 

N CARLOS 
(după o mică tăcere cu demnitate şi mândrie). 

Sunteţi atins? Cu drept. — Mărturisesc, n'a tost 
Prea generos din parte-mi de-a v'ataca cu arme 
Cu care nu sunteţi in stare să respundeţi.
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ALBA 
Ce fe!.., 

CARLOS 

Imi pare r&u că astăzi nu am vreme 
Să port această luptă cu Alba; altădată. 

„ ADBEA 

Prinţ, amândoi greşim în chip deosebit, 
Voi mai bătrân vă credeţi cu douăzeci de ani 
Și eu mi-aduc aminte de timpul când eraţi 
Cu-atâţia ani mai tânăr, 

CARLOS 

Ei bine? - 

ALBA Ra 
M85 gândesc 

Monareul câte nopţi ar fi răpit soţiei, 
Frumoasei voastre mume, să poată dobândi 
Pentru coroana sa un..braţ cum.e acesta. 
Desigur el ştia cu cât e mai uşor 
A propaga monarhi decât de-a-şi inmulti 
Provinciile ţării; cu cât e mai uzor 
A da un rege lumii, decât a procura 
O lume unui rege... 

GARLOS | 

E, drept, da, duce de-Alba. 

ALBA 
Cât sânge-a trebuit să verse-al său popor 
Pân dou picături din sângele său propriu 
Din voi fâcii un rege. 

CARLOS | 

E drept, aţi grămădit
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Cu multă dibăcie in două vorbe tot 
Ce meritul e ?'n stare s'opue naşterii. 
Acum aş vrea să ştiu la ce conchideţi, duce? 

ALBA 

Vai! de regalul prunc ce m leagăn fiind incă 
Ar cnteza să iee in ris pe doica lui! 

E dulce de-a dorm pe-a noastre biruințe. 
Coroana străluceşte de-a sale perle numai 
Dar nu de-a, noastre răni cu care-au fost plătite. 
Această a mea spadă dictat-au legi spaniole 
Popoarelor străine. Ea străluci naintea 

Standartelor. creştine, săpâ brazde de sânge 

In astă parte-a lumii spre a primi ssmânţa 

Credinței. Dumnezeu in ceriuri judeca ; 

Ici jos judecam eul! 

OARLO3 

Sa Dumnezeu, sau Dracul, ce face? Știu că braţul 
Cel drept aţi fest al său. Dar să curmăm aceasta, 
Sunt amintiri de care aş vrea să mă scutese. 
Eu respectez numirea ce regele-a făcut. 
E] are trebuinţă. de-un duce de-Alba, insă 
Eu nu-l invidiez de-această trebuință. 
Sunteţi un mare om. Se poate. Mai că-mi vine 
S'o cred. Mi-e frică insă că cu mai multe mii 
De ani aţi apărut pe lume prea de vreme. 
Un Alba era omul ce trebuia să vie 
I'al vremilor .sfirşit, atunci când sumeția 
P&catelor umane, va scoate din răbdare 
Cereasca bunătate, când crimele-or fi coapte 
Ca spicele din lanuri, şa trebui să vie 
O secere de moarte ce nu mai are seamăn. 
Atunci, duce de Alba, veţi fi la locul vostru, 
O, raiu iubit, o, Flandra !—Dar să nu mai gândese!—
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Se zice Gai luat cu voi un teanc intreg 
De hotăriri de moarte subscrise dinainte. 
Această prevedere e vrednică e laudă, 
Astfel nu mai aveţi de intrigi a vă teme. 
O iată, cât de râu ţi-am inţeles eu scopul! 
Eu te aveam de aspru fiindcă-mi refusai 
O 'msărcinare unde putea să străluciască 
Numai un Alba singur, pe când acesta este 
O probă de-a ta stimă... 

ALBA 

Această vorbă, prinţ 
Ar merita... 

CARLOS 

Ce! 

ALBA 

- Insă vă scapă 'naltul titlu De fiu al regelui. 

CARLOS 

Aceasta cere sânge 
a-ţi spada... : - : 

ALBA (rece). 

Contra cui ? 

"CARLOS | 

: Din teacă scoate-ţi spada 
Ori te străpung... , 

ALBA (scoțând spada), 

Ei bine, de sunt silit... 

(se lupti).
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" SCENA VI. 

Regina. Don Carlos. Iucele de Alba. 

REGINA 
(eşind spăriata din apartamentul ei). 

Ce este? Săbii goale! i 
cătră prinţ cu nemulțămire şi cu ton im erios p ț 4 C p 

O, Carlos! 

CARLOS 
(turburat de vederea reginei, lasă si cadă braţul, stă 

un moment fără mişcare, apoi se răpede spre duce şi-l 
imbrăţoșează). 

Impăcare! 
Să fie tot uitat! (S'aruncă, fară a zice un cuvânt, la picioarele reginei, apoi se ridică iute şi se răpede afară 
in cea mai mare turburare). - 

„ALBA (surprins şi cu ochii țintiți asupra lor). 

Pe Dumnezeu! Aceasta-i ciudat! 

REGINA 

(stă câteva momente turburată şi nehotărită, apoi se indreaptă incet spre apartamentul ei; ajungând la ușă 
se intoarce), 

Duce de-Alba! 
(ducele o urmează în apartamentul ei) 

SCENA VII. 

Cabinetul princesei Eboli. 

Princesa boli [in toileti simplă dar elegantă, cântă 
acompaniându-se pe alăută. Apoi intră Pajul reginei). 

EBOLI (ridicându-se răpede). 

El vine!



PAJUL (viind grăbit). 

Singură! m& mir că nu-l vea incă 
Dar trebue să vie inaată. 

BOLI 

Trebue? 
EI prin urmare vrea— e lucru hotărit.. 

PAJUL 

El vine 'n urma mea. — Princesă, vă iubeşte! 
Aşa sunteţi iubită cum nimeni n'a fost incă, 
Şi nici va fi vre odată. Ce scenă am văzut! 

EBOLI (atrăgendu-l spre dinsa cu nerăbdare), 

Zi iute, i-ai vorbit? Ce-a spus? Cum te-a primit? 
Ca vorbe a rostit? Părea nedumerit? - 
El a gâcit persoana ce cheia i-a trimis, 
Sau n'a gâcit? Sau poate el a gândit la alta? 
Zi bine, nu răspunzi nici un cuvânt? Ruşine! 
Eşti azi nesuferit, eşti rece ca o piatră ! 

PAJUL 
Am vreme să vorbesc? -- Şi cheia şi biletul 
In antecamera reginei i le-am daț. 
Când am scăpat cuvântul că m'a trimis o damă 
Se turburâ îndată. 

EBOLI 

Se turburâ ?— Prea bine. 
Dar spune, spune iute... 

PAIUL 

Voiam să-i zic mai multe. 
Dar el, galben ca ceara, mi-a smuls din mâni scri. 

i - . [soarea 
ŞI, ameninţător, uitânqu-se la mine,
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Mi-a spus că știe totul. Scrisoarea co i-am dat 
EI o ceii cu spaimă şi incepi deodată 
Să tremure 'n tot trupul... 

EBOLI 

| . A zis că ştie totul? 
Aşa a zis? - " - 

PAJUL 

Aşa, şi mă 'ntrebâ de trei ori 
De patru, dacă voi, chiar voi mi-aţi dat scrisoarea? 

EBOLI 

Chiar eu? Deci m'a numit pe nume? 

PAJUL 

Nu; pe nume 
Nu v'a numit căci, zise, spioni de-ai regelui . 
Prea lesne ar pută-s'asculte,. să pâriască... 

EBOLI (surprinsă), 
A zis aceasta? 

PAJUL 

| Da, a zis că regele 
Se "'nteresează mult, prea mult să aibă ştire 
De-acea scrisoare... 

EEOLI 
| Cum? EL 4 vorbit de rege, 

Ai auzit tu bine? Do rege? a rostit - - 
Chiar vorba asta 2 

PAJUL 

Da. Şi mi-a mai zis că este 
O taină primejdioasă, că trebui să-mi păzesc
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Orice cuvânt şi semn ca regele să n'aibă 
Cumva vre un prepus. 

EBOUI (după o-scurtă gândire, cu mirare), 

Se potriveşte totul. 
El a aflat de sigur... Nu:i de crezut! — Căci cine 
Să-i i descoperit? Dar mai intreb? — [-a zis-o 
Amorul, da, amorul, cu ochiul său de goim... 
Dar spune mai departe: când a cetit biletul... 

PAJUL 

Biletul ar cuprinde, mi-a zis, o fericire 
Ce-i dă fiori de spaimă, pe care niciodată 
EI nu ar fi visat-o. Atuncea insă duca 
De Alba a intrat şi ne-am văzut siliți... 

EBOLI 

Dar pentru Dumnezeu, co treabă avea duca... 
Şi el dece nu vine? dece să intârzis? 
Vezi cum te-ai inşălat? Ah! cât de fericit 
EI ar fi fost in vremea ce ai pierdut spuindu:mi 
Că vrea a fi ferice, - 

PAJUL 

N& tem că duca de-Alba... 

EBOLI | 
Ear ducat Ce amestec are-un ostaş ca dinsul 
Cu dulcea-mi fericire? Nu'a putut să-l lase, 
Ori să-l indepărteze? — e lucru prea uşor 
Când vrei. — 01 prințul t&u aşa de r&u pricepe 
Amorul, cât pricepe şi inima femeei ! 
El nu ştie ce sunt minutele. — Tăcere ! 
Aud viind! Te du! E prințul. Fugi iţi zic. 
Dar undei alăuta? voesce a fi surprinsă 
Cântarea-i va da semnul. -



SCENA VIII. 

Princesa boli şi indată apoi Carlos, 

(Eboli se așează pe un scaun şi cântă), 

 OABLOS 
(intră repede și se opreşte ca lovit de trasnet). 

O, Ceruri! unde sunt? 
EBOLI (lăsând aluta şi întimpinându-l), 

Ce văd, prinţul Carlos ? 

| CABLOS 

Unde-s ? Ce amăgire ? 
Eu am greşit odaea? 

BBOLI 

Ce bine ştie Carol, 
A nimeri odăi in care se găsesc 
Femei fără de marturi | 

OARLOŞ 

Princesă, mă iertați. ,. 
Princesă .., am găsit o .ușaici deschisă, .. 

" EBOLI 

Ciudat! mi se părea că insumi o *ncuiasem. 
rr. 

CQARLOS 

Vi sa părut — dar nu, vă inşălaţi, de sigur 
Aţi vrut s'o incuiaţi. Aceasta cred şi eu. 
Dar aţi uitat in urmă ; era deschisă. Eu 
Aud pe cineva cântând! din alăută... 
Era o alăuta. (uitându-se imprejur) Aşa, eavo colo. 
Şi mie alăuta — vă jur pe al meu suflet! — - 
La nebunie-mi place. Ascult. M5 Simt uimit,
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Şi m5 răped pierdut in camera aceasta, .. 
Să văd frumosul ochiu al blândei cântărețe 
Ce-atât mă fârmecase.. 

2 BBOLI 
Ni O curiositate 

Care s'a liniştit indată, pe cât văd. 
(după o mică tăcere cu ton semnificativ), 

O, cât stimez bărbatul cel gingaş care minte 
Spre a cruța pudoarea unei femei... 

CARLOS (cu incredere). 

Princesă, 
Simţese că 'n loc de-a drege, eu stric, Scutiţi-mă 
De-un rol ce nu's in stare să-] joc cu nici un chip. 
Aici voi aţi cătat un adăpost de lume. - 
Aice, depărtată 'de oameni, aţi voit 
Să vadânciţi cu totul in tainele ascunse , 
A sufletului “vostru. Deodată eu, impins -" 
De steaoa-mi neagră, vin şi turbur visul vostru, 
Deaceea, spre pedeapsă, am să m& duc în grabă... 

. 4 ” 

EBOLI (intăi surprinsă, apoi stăpânindu-se). 

Prinţ, cât sunteţi de.răul: 

CARLO3 

Princesă, ințeleg 
Privirea ce-aruncaţi în jur şi onorez 
Timiditatea voastră. Vai de bărbatul care 
In faţa turburării unti femei, se face 
Mai indrăzneţ! Pe mine sfiala mă cuprinde 
Când văd pe o femee riainte-mi tremurând. 

EBOLI | 

Să fie cu putinţă! Un scrupul aşa mare . 
E fără de exemplu din partea unui tânăr



Şi incă fiu de rege. Dar, prinţ, acum vă rog 
Eu singură să staţi. Aşa virtute mare 
Pe ori şi ce femee' o linişteşte: — Ştiţi 
Că arătarea voastră aşa neaşteptată 
Cântarea-mi favorită mi-a intrerupt. Deaceea' 
Am s*o încep din nou. Pedeapsa voastră, prinţ, 
Va Â să m'ascultaţi, “ 

(se duce spre canapea şi îa alăuta). 

CARLOS (puindu-se cam firă 'voe lângă princesă). 

Pedeapsa mi-e plăcută, precum mi-a fost şi vina, 
Cuvintele din cântec erau aşa irumoase - 
Incât le-aş asculta voios de-â treia oară, 

- BBOLI 

Cum? voi aţi auzit!.., Aceasta e grozav! 
Căci cântecul vorbește, imi pare, de amor! . 

+ CARLOS 
Şi dacă nu mă'nșâl de/un amor ferice : 
Cea mai frumoasă vorbă ce poate să rostiască 
O gur'aşa frumoasă —ce-i drept mai mult frumoasă 
Decât adevărată... | - 

EBOLI 

i Nu e adevărată ? 
Vă indoiţi 2.., 

CARLOS (serios). 

Socot că va fi foarte greu, 
Carlos şi cu princesa de Eboli să poată 
Vre-odat' a se *nţelege când vorba-i de amor, 
(Princesa stă uimită. EI îa seama şi urmează cu galanterie). 
Căci cine-ar pută crede când vede a princesei 
Trandafirie faţă, că a pătruns amorul
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Vre-odată 'n acest sin? O, pontru voi, princesă 
Nu poate fi pericul că-ți suspina de dor 
Şi nu-ţi fi ascultată, — Adevărat amorul 
E cel fâr' de speranţă. 

EBOLI (redohândindu-și veselia). 

O prinţ, tăceţi, lăsaţi 
Un ton aşa de jalnic. — Star zice că chiar astăzi 
Pe voi vă prigoneşte o soartă duşmănească. 

(luându-l de mână cu ton desmerdător). 
Nu sunteţi vesel, prinţ, voi suferiţi. So vede. 
E cu putinţă, prinţ? Să suferiţi, voi, care 
Aveţi chemarea dulce ca să vă bucuraţi 
De bunurile lumii, voi cărvia natura 
I-a dat cu prisosinţă a sale daruri toate 
Şi care aveţi dreptul la fericiri inalte? 
Voi, fiul unui rege; mai mult decât atâta, 
Voi ce din leagăn incă, primit-aţi însuşiri 
Atât de strălucite, incât'a lor lumină , V8 'ntunecă chiar rangul; voi care *'n țribunalul 
Femeilor, aveţi judecători dispuşi 
Ca să vă dea dreptate chiar fără cercetare ; 
Şi cine hotăreşte, de nu femeile : 
De merit, vitejie şi slavă bărbăteşti ? 
Voi care birviţi c'o Singură privire 
ȘI, insuş fiind rece, pe alţii îi aprindeţi ; 
Voi care, de-aţi iubi vre-odată cu amor 
Aţi da o fericire cum nu-i in paradis! 
Acel bărbat pe care natura, Ia *nzestrat 
Cu deopotrivă daruri, să poată ferici 
Pe mulţi şi pe puțini, ar fi nenorocit! 
O cer, ce i-ai dat totul, dece i-ai refusat 
Și ochii ca să vadă a sale biruințe ?:
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- CARLOS 

(care tot timpul a fost aculundat in o adâncă distracjie, se deşteaptă prin tăcerea ptincesei), . a 

Frumos! Neasem&nat! Cântaţi acest pasaj, 
Princesă, înc'odată + 

FEOLI (uitându-se la dinsul cu mirare). 

Carlos, unde eraţi ? 

CARLOS (sculându-se), | 
E bine că-mi aduceţi aminte! Sunt silit 
Să plec, să pler in grabă de-aici... 

EBOLI - 

Unde? 

CARLOS 

A fară La aer, să resuflu. Lăsaţi-mă, princesă . Imi pare că in juru-mi se “flacără pâmentul!.., 

EBOLI (oprindu-l cu putere). . 

Ce-aveţi, de unde vine această nenţeleasă Purtare? (Carlos se opreşte pe gânduri. Ea îl atrage lângă dinsa pe canapea). 

Dragă Carol, ră trebue Tepaos. - In turburare fierbe a] vostru sânge, staţi 
Aice lângă mine. Goniţi aceste negre, 
Aprinse fantasii şi vă *ntrebaţi in sine 
De ştie-a voastră minta ce inima v'apasă? 
Şi dacă ştiţi, nu este in toat” această curte Un singur cavaler, nu este nici o damă . .. In stare să +8 "ndrepte, voiam să zic, in stare Să vă 'nţeleagă; nu e nici una demnă... 
37. — Scrieri complecte. Vel, VI, 16
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-OARLOS (distras). 

Poate 
Princesa Eboli.., 

EBOLI (ripede, veselă). 

In adevăr! 

CARLOS 

Daţi-mi 
O suplică, o scrisoare de recomandaţiune 
La tată-mio. Se zice c'aveţi trecere mare. 

" EBOLI 

Cine v'a spus aceasta ? (in parte) Aha! acest prepus 
Făcea ca să muţiască. - 

CARLOS 

| Istoria aceasta acuma a aflat-o 
Desigur toată lumea. Ideea imi venise 
De-a merge in Brabant ca să... ea să-mi câştig 
Pintenii mei acolo. Dar tată-mio n'a vrut. 
EI, ca un bun părinte, se ingrijeşte mult 
Că nu cumva in vremea ce-oiu comanda oştirea 
Să captt o receală. 

EBOLI 

Carlos, sunteţi făţarnic. 
Mărturisiţi c'aceste sunt numai meşteşuguri 
Ca să scăpaţi de mine. Priviţi in ochii mei! 
Acel ce nu visează decât isbânzi şi lupte 
Cavalereşti — acela, se va 'njoşi 'ntr'atata 
Incât să fure lacom cordele prăpădite 
De dame... şi.,. ertaţi... (depărtând cu dibicie gu. 
lerul lui, scoate un fiong de cordea ce era ascuns acolo) 

” la dinsul să le-ascundă 
Ca scule preţioase ?
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CARLOS (dând înapot cu Surpriadere), 

Aceasta e prea mult, princesă, sunt trădat. 
Nu-i nimene in stare pe voi să vă insele, 
V'aţi inţeles cu demoni, cu spirite 'nfernale! 

EBOLI 

De-aceasta ră miraţi? De-atât numai? Vă prindeţi 
Că voiu reaminti inchipuirii voastre 
Istorii, da, istorii, .. Cercaţi, mă intrebaţi! 
Când a capriciului nevinovate glume, 
O şoaptă trecătoare ce s'a pierdut in aer, 
Un zimbet, stins indată de gânduri serioase, 
Când chiar un gest; o mină făcute fără voe 

"Nu au scăpat de mine in seamă nebăgate, 
Veţi judeca uşor de-am ințeles, atuncea 
Când vreaţi a A 'nţeles. 

OABLOS 

Aceasta-i indrăsneţ! 
Princesă, bucuros, m5 prind. Vă *ndatoriţi 
In inima-mi a face discoperiri pe care _: 
Nu le-am ştiut eu insumi? 

EBOLI (serios şi cam atinsă), 

Nu le-aţi ştiut voi insuţi $ 
V5 'mprospătaţi mai bine memoria ! Aici nu e 
O camer' a reginei in care ţi se cere 
Să te ascunzi sub mască. Vă turburaţi, s'aprinde Deodată faţa voastră ! O da! Cine-ar putd | 
Să fie-aşa dibaciu, aşa pătrunzător 
Atâta de sumeț, de a pâna pe Carol 
Când Carol se socoate păzit? Cine-l văzu 
La balul cel din urmă când, fiind cavalerul 
Reginei, a lăsat-o deodată şi, intrând
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Cu sila in părechia de-alături, dete mâna 
Princesei Eboli, in loc s'o dea reginei — 
Greşală, prinţ, pe care, chiar regele a văzut o 
Ce-atunci venise tocmai ? 

CARLOS (cu suris ironic). 

| __ Chiar el? In adevăr. 
El mai ales aceasta nu trebuia s'o vadă ? 

EBOLI 

Nu trebuia să vadă nici scena din capelă, 
Pe care prinţul Carol acum va fi uitat-o, 
Eraţi in rugăciunea naintea Preacuratei 
Fecioare, in genunchi, când s'auzi deodată — 
Yoi nu eraţi de vină —un freamât, o mişcare 
De rochii femeeşti, Atunci pe gloriosul 
Infant al lui Don Filip un tremur il apucă 
Cum tremur'un eretic in faţă cu altarul; 
Pe palida sa buză se stinge rugăciunea ; 
In focul pasiunii — era o comedie 
De ris şi plâns deodată, —el ia mâna statuai 
Şi sărutâri de foc se "ntipăresc pe peatră, 

CARLOS 

M8 invinovăţiţi degeaba. Am făcuţ 
Aceasta din credință, 

EBOLI 

Prinţ, asta-i altceva. — Atunci şi intro seară când Carol sta la joc 
Cu mine şi regina Şi când cu dibăcie 
El imi fură mănuşa, — atunci era distras? 

(Carlos se scoală spăriat). 
Ce-i drept dup'o- minută a fost aşa amabil “Să joace ?n loc de carte mMănuşa mea pe masă.
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CARLOS 

O Doamne! Ce-am făcut! 

EBOLI 

Un lucru ce acuma 
Nu-l veţi tăgădui, sperez. Cât de plăcută 
Surprindere-am avut, când am găsit in urmă 
"O hârtiuţă mică ascunsă in mănuşă. 
Era cea mai duioasă romanţă, prinţ, pe care... 

OARLOS (curmându-i vorba iute). 

Era .., 0 poesie. Nimic mai mult. In capu-mi 
Se fac câte odată beşice deşanţate 
Ce tot atât de iute se sparg cum se formează, 
Atât a fost. De-aceasta să nu mai fie vorbă! 

“EBOLI 

(se depărtează de dinsul cu mirare şi observă câtva 
timp din depărtare). 

Eu am sfirşit. A mele cercări nu ss pot prinde 
De-acest original. (tace câteva momente) 

Dar cum ? Nu e aceasta 
O fudulie numai ce, pentru ca să facă 
Plăcerea sa mai mare, aşează pe-a sa faţă 
A modestiei mască? 

(apropiindu-se de prinţ şi privindu-l cu indoială) 

| Prinţ, tălmăciţi-mi singur. 
Naintea unei uşe, cu farmece 'ncuiată 
M5 aflu, şi n'am cheea cu care s'o descuiu. 

CARLOS 

Tot astfel stau şi eu 'naintea voastră,
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EBOLI 

(îl părăseşte iute, se plimbă câtva timp in tăcere şi pare a gândi la ceva grav, Insfirşit, după o pausă, se adresează la dinsul cu gravitate), 

Fie! M5 hotăresc in fine de a vorbi. Pe voi - V'aleg judecător. Aveţi un suflet nobil, Sunteţi bărbat şi Prinţ şi cavaler. M'arune La pieptul vostru, prinţ; cer mântuirea mea Sau, dacă nu:i scăpare şi dacă sunt pierduta, Voi compătimitor să Plângeţi a mea soartă, (Prinţul sapropie cu mirare plină de interes), . Un favorit obraznic al regelui Don Ruy .. Gomez conte de Silvia imi cere mâna; Filip A incuviinţat; tocmeala e făcută, 
Şi eu am fost vendută ]a creatura sa. 

CARLOS (cu foc). 
Vendută? Voi vândută şi earăş de vestitul. Neguţitor al Spaniei ? i 

PBOLI 

Nu; ascultați intăi | „Păn la sârşit. N'a fost destul să mă jertfiască Politicei, ei chiar imi urmărese virtutea. Cetiţi! Acest bilet va demasca pe-un sfânt, (Carlos ia hârtia, dar ascultând cu nerăbdare istorisirea , princesei, nu-și ia timpul să citească), 
Unde-oiu găsi scăpare ? Pân astăzi, prinţ, mândria. Mi-au apărat virtutea, Dar insârzit,., 

CARLOS 

„ Căzureţi! Căzureţi insârşit! Nu! Pentru Dumnezeu ! Nu!
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EBOUI (cu mândrie și nobleţi). 

Eu să cad! Prin cine? O! nepâtrundere, 
A spiritelor mari! A socoti favoarea 

Femeii, fericirea iubirii ca o marfă .. 

Ce este de vânzare! Ea singură pe lume 

La nimeni nu se vinde decât la sine insaşi. 

Amorul este prețul amorului ! El este 

Odorul fără preţ pe care voiu să-l dau 

În dar, sau dacă nu, eu voiu să-l inmorment 

Făral gusta in veci! — ca negustorul mândru 

Ce stând nesimţitor la toată bogăţia 

De pe Rialto, şi de regi bătându-şi joc, 
Au aruncat în mare mărgăritarul său 

Prea mândru de a-l vinde mai jos de al ssu preţ, 

CARLOS (in parte). 

Pe Dumnezeu ! Această femee e frumoasă ! 

EBOLI 

Numească-se aceasta capriciu, vanitate 

Tot una-i! Eu nu 'mpart a mele desfătări! 

Bărbatului acela pe care loiu alege 

Eu totul îi voiu da. Voiu da odată numai 

Dar pentru vecinicie. Pe unul îl va face 

Amoru-mi fericit, dar. el se va simți 
A fi un Dumnezeu! A sufletelor noastre 

Duioasă armonie, o blândă sărutare, 

Imbătâtoarea oră a dulcii voluptâţi, 

Al frumuseţei farmec divin —aceste *s toate 

Colori impreunate, pornite dintro rază, 

Sunt frunze dintr'o floare. Şi eu, nesocotita! 
Eu singură aş rupe o foae din potirul 

Acestei scumpe flori ! Eu insumi a femeei 

Inaltă maestate, cap'd'opera naturei
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Eu insă-mi aş Sfărma-o, ca să "ndulcese cn dinsa, Cele din urmă zile a unui desfrânat! 
CARLOS (in parte). 

Nu este de crezut! Era aşa femee . Ascunsă in Madrid! Şi pentru "ntăia oară O aflu abia astăzi! 
- 

EBOLI 

De mult această curte, De mult această lume eu le-aş fi părăsit ŞI ?n zidurile sfinte a unei mănăstiri M'aş fi inmormântat! Dar este inc'un lanţ Un Singur, ce mă leagă puternie de-astă lume. Ah! poate-i o fantomă, dar mi-e atât de scumpă! Iubesc şi nu's iubită! 

CARLOS (cu foc, mergând spre dinsa), 

Tu eşti, tu eşti iubită! Ii jur! Atât de sigur că e un Dumnezeu In ceruri! Eşti iubită cu dor nemărginit! 

EBOLI 
Juraţi? Voi mi-o juraţi? Ah! asta a fost zisă De ângeru-mi ce] ben. Dar, dacă voi jurați, Carlos, atunce cred, atunce sunt iubită ! 

CARLOS (stringând-o cu dragoste in braţe), 
Copilă blândă, dulce; fiinţă adorată ! Te-ascult şi te privesc uimit, in desfâtare | Ce muritor sub ceruri te-ar fi văzut odată Şi S'ar pută fan că incă n'a iubit? Dar ce caţi tu aice la curtea lui Don Filip? Ce vrei aice, ânger frumos, printre călugări Şi intrige Popeşti? Aceasta nu e clima In care Prosperează aşa gingaşă floare,
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Ei ar.voi s'o rupă! Ar vrea... O, se 'nţelege! 

Dar nu! atât de sigur că inima-mi se bate, - 
Nu! Eu te voiu cuprinde cu braţul meu, te-oiu duce 
In braţe printre demoni şi iadul lor. Voiu fi 

Ângerul tău de pază! 

EBOLI (cu privirea celui mai mare amor). 

O! Carol, ce puţin 
V'am cunoscut! Ce bine plăteşte-al vostru suflet 

Pe cel ce-a căutat nobleţa-i s'0 priceapă. 
(ia mâna lui și vrea s?o s?rute). 

CARLOS 

Unde sunteţi, princesă ? . 

EBOLI (eu fineţă şi graţie privind mâna lui), 

Căi este de frumoasă | Cât este de bogată 

Această mână! Prinţ, ea are două daruri 

De impărţit: un sceptru şi inima lui Carol! 
Şi... poate amândouă aceeaşi muritoare ? 

La una acest dar măreț, dumnezeesel! 

Ce-ar fi, de-aţi hotări in două să-l imparteţi ? 
Reginele nu ştiu iubi şi o femee 

Ce poato să iubiască nu ştie a domni. 
Deaceea e mai bine să impărţiţi; —chiar astăzi, 

Chiar astăzi, prinţ. Cum, poate voi ați şi impărţit ? 

Atunci cu-atât. mai bine. Cunose € eu pe această 

Femeo fericită ? 

OARLOS 

Vei şti-o; ţie numai 
Copilă, m& discopăr. Da, voiu-să mă discopăr 

Nevinovatei. tale simţiri, naturei tale 

Curate, sfinte incă, Tu eşti din astă curte 
Intreagă, cea mai demnă, unica, cea dintăi
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Ce 'ntreg suiletul meu 1] înţelege. — Ei bine, 
Mai mult nu-ţi voiu ascunde. Iubesc! 

EBOLI 

| Vicleanule, Aşa ţi-a fost de greu ca să mărturiseşti ? 
Am trebuit să fiu intăi aemnă de jale 
Ca 'n urmă să mă afli şi demnă de amor! 

CARLOS 

Ce-i asta? Ce 'nsemnează 3, ,, 

EBOLI 

| A-ti bate joc de mine 
N'a fost frumos ; chiar cheia să zici că n'ai primit-o? 

| CARLOS 
O! cheia, cheia! (după un moment de gândire) 

Da; era aşa... Acum 
Acum eu inţeleg! 0, Doamne! 

EBOLI , 
(Tăcere lungă din partea amândurora. Deodată princesa 

strigă şi cade). 

Blăstâm! Ce am făcut! 

OCARLO3 
- (ridicându-se cu expresia celei mai violente dureri). 
Să cad atât de jos din raiul ce visasem! 
O, asta e grezayi 

EBOLI (ascunzându.şi faţa in perine). 

O Doamne! Ce discopăr! 
CARLOS (căzând in genunchi dinaintea ei). 

Nu's vinovat, princesă .,. pasiunea mea. „+ 0 crudă Inşălăciune .,, jur, că nu sunt vinovat!
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EBOLI (respingându-l). 

Fugi, pentru Dumnezeu ! din ochii mei!,.. 

CARLOS 

In veci! 

In astă turburare cumplită să vă las! 

EBOLI (respingendu-l cu violenţă). 

Din generositate, din milă, fugi din ochi-mi! 

Voeşti să m& omori? Uresc privirea ta! 

„__ (Carlos vrea să easă), 

Dă-mi cheia şi scrisoarea ! Scrisoarea ceealaltă, . 

CARLOS 

Cealaltă? Care alta? 

EBOLI 

Acea a regelui. 

| CARLOS 

A cui? 

BOLI 

A regelui, pe care ţi-am fost dat-o. 

CARLOS 

Scrisoarea regelui şi scrisă cătră voi? 

EBOLI 

O ceruri! In ce stare grozavă mb găsesc! 
Dă-mi inapoi scrisoarea, imi trebui... 

CARLOS 

- IN Regele 

Serisori vă scrie. vou?
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EBOLI: : 

, Dă-mi inapoi scrisoarea 
In numele-a toţi sfinţii! 

CARLOS 

Nu trebuia scrisoarea 
Să-mi demascheze mie pe care cineva? 

i EBOLI 
Sunt moartă! Dă-mi acuma... 

CARLOŞS 

Scrisoarea. .. 

EBOLI 

O! smintită 
Ce sunt! Ce am făcut! 

CARLOS 

Deci insuş regele 
Scrisoarea v'a trimis-o! Aceasta schimbă totul. 

(ridicând scritoarea in sus cu mare bucurie) 
Scrisoarea asta-i scumpă, e grea, neprețuită ; 
Sunt prea uşoare toate coroanele lui Filip 
Ca s'o rescumpere!— Scrisoarea „.. o păstrez! (ese) 

EBOLI (cămând să-i taie drumul), 

O Doamne-atotputernie! Pierdută ! Sunt pierdută! 

SCENA IX, 

Princesa Eloli (singură). 

(Ea stă un moment ameţită; apoi, după cea eșit Carlos, 
aleargă după dinsul şi vrea să-l cheme inapoi). 

Prinţ, incă un curent; prinţ, ascultați! — Se duce! 
El mă dispreţueşte! Oh! Eată-mă lăsată
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- In crudă isolarel Respinsă, părăsită! 
(Cade pe un scaun după o pausă), 

Ba nu, sacrificată! Sacrificată unei . .. 
Rivale. El iubeşte— nu este. indoială. 

Ei mi-a mărturisit-o. Dar cine e acaastă 
Femee fericită? Atât e vederat 
Că dragostea lui este contrară datoriei: . 

Se teme să nu fie descoperit. Ascunde 

Amorul stu de rege. Dece de rege tocinai, 
Când regele-ar dori să-l vadă 'namorat? 

Sau poate se ascunde Carlos de Filip, nu 

Fiindcă-i este tată, ci dintr'o altă causă? 
Când a discoperit proiectele galante 

A regelui, atunci i-a isbucnit deodată 

In faţă bucuria... Dece virtutea lui 

Altfe! atât de aspră, acuma dispăruse — 

Acum, tocmai acum ? Şi ce folos va trage. 

Câna regele reginei necredincios... 

(se oprește deodată surprinsă de o idee subită. Tot-" 
deodată scoate de la sân flongul de cordea ce luase de 

la Carlos, il priveşte şi-l recunoaşte). 

Nebună 

Ce sunt! O, insfirşit acum! Unde-mi era 
Gândirea! Ochii mei se dispainjinesc.. . 
De mult ei se iubise, nainte ca monarcul 
S'o iee de soţie. Şi prinţul niciodată 

Nu ma vezut pe mine când ea nu era faţă. 

Deci el se adresa la dinsa, pe când eu 

Credeam că sunt iubită cu-amor aşa fierbinte, 

Cu dor nemărginit! O crudă amăgire! 

Şi vai! a mea simţire ei am discoperit-ol 
(pausă) 

Și oare o iubeşte de tot fâr' de speranţă? 

Nu pot să cred aceasta, Amor fâr de speranţă . 

Nu poate ca să ţie in lupt” aşa de mare!
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Să nu vrea voluptatea s'o guste, după: care Suspină in zadar. cel mai inalt monare 
Din lume... Astă jertfă n'o face un amor Ce-i fără de speranță! — Ce arzător era Sărutul său! Cu câtă iubire el m'a strâns La pieptu-i infocat| Aşa 0 incercare 
Prea mare ar fi fost pentr'o fidelitate 
Ce nu-şi aşteaptă plată! EL cheia a primit-o, Convins că i-a trimis-o regina; aşa dar El a crezut Amorul în stare de a face Un pas aşa sumeţ! Şi a vonit, da, el A cutezat să viel Deci crede că soţia Lui Filip e in stare să ia o hotărire Atâta de nebună! Ar crede el aceasta | De-n'ar fi fost prin alte dovezi incurajat? — E totul dat !— El este ascultat. Ea. îl iubeșia pol viul Dumnezeu! , Această Sfântă simte! — Cât este de vicleană ! Eu insami tremuram in faţă c'o virtute Aşa de 'nfricoşată, Ea strălucia alături Cu mine, ca o zină. Eu mă stingeam in faţă Cu-aşa lumină mare! Invidiam in suflet Această frumuseţă, această linişte 

Sublimă, ce nu ştie a inimei umane 
Adânc mişeate valuri ! Ş'această linişte 
Era numai părere ? Ea urmăria deodată 
Pe ambele plăceri opuse; fața ei 
Şi-o *mprejmuia cu raza virtuţii şi 'ndrăznia In taină ca să guste a viciului dulceaţă! "Aşa o sumeţie ar fi avut! O faptă 
Ca asta s'ar urma Şar sta nepedepsită Fiindcă nu s'arată nici un resbunător! Pe Dumnezeu ! aceasta n'a fil.. O adoram... Vreau r&sbunare! Vreau ca regele să afla Această "nşălăciune ! — Dar cum?
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(după o scurtă gândire) In acest chip. 

Uşor va merge ştirea pâw' la urechia lui!., 

SCENA X. 

- Un apartament in palatul regal. 

Ducele de Alba. Domingo. 

DOMINGO 

Aveţi ceva a-mi spune? 

ALBA 

Da, o descoperire 

-Ce astăzi am făcut-o şi despre care incă 
Imi trebui lămuriri. 

DOMINGO 

De ce discoperire 

Vorbiţi ? 

ALBA | 

". M'am intilnit cu prinţul Caro! astăzi 
In antecamera reginei. El mi-aruncă 

Insulte. Ne aprindem. Se face sgomot mare. 

Ne scoatem spadele. Atunci, la acest vuet, 

Regina se arată, se pune intre noi, 

Priveşte pe Carlos cun ochiu care trăda - 
Intimitate strinsă şi mare-autoritate,. 

TPaceast'a ei privire se moaie braţul lui; 

EL sboară Val meu piept! simţesc o sărutare 

Fierbinte — el dispare! 

DOMINGO 

Aceasta este foarte 
Suspect, duce de Alba. Treziţi in mintea mea 

Prepusuri vechi pe care de mult eu le hrănesc.
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- Gonisem aste gânduri ce incă nim&ruia Păn astăzi nu le-am spus. Sunt săbii care au. Două tăiuşuri; sunt prieteni indoelnici De care eu mg tem. E greu de a cunoaşte Pe Cameni, insă este mai greu de a-i pătrunde. Cuvinte 'ce-am scăpat sunt ca acei prieteni Pe care-am insultat, Deacoea taina mea Eu am inmormântat-o pân timpul o va scoate De sineş:la lumină. A face Oarecare Serviciuri regilor e foarte primejdios, Ca glontele acela ce, dacă nu loveşte In ţintă, se intoarce "napoi cătră ţintaş, Eu aş pută să jur pe evanghelie Că este drept ce Zic, dar a avea un martur, O vorbă prinsă 'n sbor, o filă de hârtie, Mai mult se prețueşte decât cea mai intimă Simţire ce o ai, E o nenorocire Că ne aflăm in Spania. 

ALBA | 
Dece nenorocire ? 

DOMINGO 
La orice altă curte se pot găsi prilejuri In care pasiunea pe sine să se uiie, Aici este legată cu legi spăimântătoare,. Reginele Spaniole cu greu pot să greşiască — Aceasta voiu s*g cred — dar. dac'odată numai S'ar intimpla aceasta, ce bine-am profita ! 

ALBA 
Ascultă mai departe. Carlos a văzut astăzi Pe rege. Audienţa ţină un cias intreg. El a cerut guvernul Provinţelor de Jos Cu multă stăruinţă. Din camera, de-alături Eu tot am auzit. Apoi, când la eşire
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Ne-am intilnit, v&zui că ochii lui sunt umezi 

De lacrimi. La amiazi îl ved cu o figură 

'Triumfâtoare, vesel că regele pe mine . 

M'a preferit. Imi spune că-i e mulţămitor, 

Că toate-ar fi schimbate, c'aşa ar fi mai bine. 

El nu ştie să mintă. Cum trebui să desleg 
Aceste contraziceri? El pare incântat 
Că rugămintea Ii n'a fost indeplinită 
Şi mie regele imi dă astă favoare | 

Cu semne de mânie. Ce trebue să cred? 

In adevăr această onoare seamănă 

Mai mult cu un exii decât cu o favoare, 

- DOIINGO 

Acolo am ajuns? Acolo? Un moment 

Să sfărâme zidirea pe care-am ridicat-o 

In ani intregi de muncă? Şi voi păreţi a fi 

Aşa de liniştit? Cunoaşteţi pe-acest tânăr? 

Simţiţi ce ne aşteaptă de va avea puterea? 
E... prinţul... nu-i sunt duşman, dar m&ngrijesc 

(de tron, 
De Dumnezeul nostru, de sfântul s&u altar... 

Infantul... îl cunosc, pătrund în al lui suflet... 

Lucrează la un plan infricoşat, Toledu; . 

EI vrea ca să devie regent, s&nlătureze 

Credinţa noastră sfântă. Aprins e al său suflst 
De o virtute.nouă ce, plină de mândrie 

Şi mulțămită *n sine, refusă ajutorul .. 

Oricărei religiuni. EI cugetă ! In minteavi 
Hrâneşte deşanțate chimere. El pe om 

Il onorează; Duce, se potriveşte el ! 

Să fie-al nostru rege? i 

"ALBA a 

Fantome. AI nimica 

37. — Scrieri complecte, Vol, VI. 17
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Mânâria unui june ce, poate, vrea să joace . Şi el un rol acuma, când n'are nici o treabă, Vor trece-acestu toate când rândul va veni Ca el să porunciaseă, 

DOMINGO 

Eu mă 'ndoesc; e măndru De libertatea sa. EI nu vrea să asculte Şi nu ştie că altfel nu meriţi a supune Pe alţii ascultării. E bun de-a î pe tron? Giganticul său spirit va rupe cu "ndrăznială Urzeala iscusitei politici ce-am ţesut. Zadarnic am cercat trufaşa-i sumeţie 
S'o moiu prin voluptăţi. EI s'a impotrivit Ispitei. Iţi e frică să vezi așa un spirit Păzit de-aşa un trup. Ş'acum ajunge Filip La şasezeci de ani, 

ALBA 

Departe vă intindeţi Privirile. e 

DOMINGO 

Regina cu dinsul e unită, .. Incet se furişează in pieptul lor doctrina Cea nouă, deşi incă pe-ascuns, pe nesimţite, De va lua proporţii mai mari, noi vom vedea-o Urcându-se pe tron. Cunosc astă franceză Din casa Valois, Dacă-şi permite Filip Să aibă slăbiciuni, această inimică 
Secretă, resbunarea, spre noi va indrepta-o. Norocul păn'acuma ne este cu priinţă ; Să-i prevenim: 09 cursă să-i prindem pe-amândoi. Acum să insuftăm lui Filip un prepus — Probat sau neprobat — destul ca indoiala Să intre ?n al stu suflet. Aoi nu ne indoim.



Si nu-i greu de-a convinge când singur eşti convins 

De-avem incredinţarea că putem face noue 

Descoperiri, desigur vom face incă multe. 

„ALBA. 

Remâne intrebarea cea mai de seamă. Cine 
Va *nştiinţa pe rege? 

DOMISGO | | 

„Nici voi, nici eu. Aflaţi 
Acel proiect pe care de mult cu sirguință 

L'am pregătit în taină. Azi incă ne lipseşte 

Al treilea tovarăş şi cel mai insemnat: 

Din toţi. Inamorat e Filip de princesa 
De Etoli. Hrănesc această pasiune 

Ce-mi inlesneşte planul. In insuşirea mea 
De sol, am pregătit cu *ncetul pe princesă 

La scopurile noastre. Şi dacă isbutesc, 

Această tânără femee o vom face 
A noastră aliată, vom face-o chiar regină, 

Ea insâş mi-a trimis respuns să vin aice. 

Eu am speranţă bună. Poate 'ntr'un singur cias 

De noapte, crinii mândri ai casei -de Valois, 

Vor fi striviţi de talpa unei femei spaniole, 

„ ALBA - 

Ce-aud? Eu stau uimit. Dominicânule, 
Te-admir, ne-ai dat isbânda! 

DOMINGO 

„ Tăcere? Cine vine?, 
Ea este. Insăşi ea, 

ALBA 

. In camera de-alături .- 

| M'ascund. De-a fi nevos... : ”
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- DOMIRGO 

Prea bine. Te-oiu chiema. 

SCENA XI. 

Princesa Eboli. Domingo. 

DOMIKGO 

La, ordinele voastre, princesă, 

EBOLI 

Suntem singuri ?- 
Imi pare cam v&zut incă pe cineva. : 

DOMINGO 

Cum ? 

„ EBOLI 
Cine a eşit pe uşă chiar acum ? 

DOMINGO 

E ducele de Alba, princesă, ce vă roagă 
A fi primit şi el. . 

EBOLI 

: Ce vrea, ce poate duca 
Să vree? nu ştiţi... 

DOMIIGO 

N Eu?—Nu pot intăi să aflu. 
- Din care intimplare am astăzi fericirea 
Ca să vă vtd ain nou? 

(pausă in care așteaptă răspunsul ei) 
Venit-a insfirşit vre o imprejurare 
Mai priincioasă pentru dorinţa regelui ? 
Avut-am eu dreptate să Sper că o mai coaptă.:
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Giândire vă va face ca să primiţi in ne - 

Propunerile mele, ce tot aţi refusat 
Din îndărătnicie, sau din capriciu ? Astăzi 
Aştept cu nerăbdare... 

PBOLI 

, | Aţi inmânat la rege 
Respunsul meu din urmă? 

DOMINGO 

“Am tot întârziat 
Să-i fac aşa o rană. E incă timp, princesă, 

Atirnă de la voi săi alinaţi durerea. 

EBOLI 

Ducsţi-vă la rege şi spuneți că-l aştept. 

MARCHIZUI: 

Frumoasa mea princesă, pot crede serios 

Asemenea respuns? 

BB30LI 

- Eu nu glumesc, imi pare. — 

Mă&nspăimântaţi. — Ce este? Ce am făcut, când Voi, 

Chiar Voi vă *ngălbeniţi! 

DOMINGO 

Surprinderea aceasta... 

Princesă.. abia pot să înțeleg... 

EBOLI 

Nici trebui, 

Eu n'aş vrea pentru tot ce am mai scump pe lume 

Aceasta să "nţelegeţi. Destul că e aşa. 

Nu v5 munciţi degiaba să ştiţi cui datorii 
Asemenea schimbare. Eu mai adaug incă. -



— 262 — 

Spre mângăerea voastră că voi nu aveţi parte, 
Şi nici biserica, Vacest al meu 7 8cat, 
Deşi bisericii, pe cât mi-aţi doveait, 
Ii e ingăduit in oarecare casu i, 
Să intrebuințeze spre "naltele ei scopuri, 
Chiar trupurile noastre, Aceste curioase 
Principii: sunt prea *nalte, părinte, pentru mine, 

DOMINGO 

Princesă, le retrag de nu sunt necesare. 

PBOLI 

Rugaţi din partea mea pe rege ca purtarea-mi 
Să no ?nţeleagă rău. Aceea ce am fost 
Odată sunt şi astăzi. A Zucrurilor stare 
Deatunci s'a schimbat numai. Câna plină de 'n- 

Du [dignare 
Eu n'am vrut să primese propunerile sale 
Atunce îl aveam de soțul fericit 
A celei mai frumoase regine; eu credeam 
C'o soaţă credincioasă e -vrednică, să-i fac 
Aşa un sacrificiu. Astfel credeam atunce, 
Dar astăzi cred mai bine... 

DOMINGO 

Urmaţi, urmaţi princesă, 
“Văd că ne inţelegem. 

EBOLI 

Intr'un cuvânt: am prins-o! 
Nu voiu s'o cruţ mai mult, Făţărnicia ei 
Acum e demascată. A inşălat pe rege, 
Ispania intreagă, pe mine. Ea iubeşte, 
Eu ştiu că ea iubeşte. Am să-i aduc dovezi 
Ce-o vor.umplă de groază. A inşălat pe rege... ,
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Dar jur că nu va fi neresbunat! Eu voiu 
Să-i smulg cu mâna mea fățarnica sa mască 

De naltă abnegare şi vina ei pe frunte 

S'o vadă toată lumea. Această luptă mie 
Imi este dureroasă, dar ce mă 'nveseleşte 

Şi ceeace mă 'ncântă e că a ei durerea 

Va fi cu mult mai marâ. 

DOMINGO 

Sunt Jucrurile coapte! 

Ertaţi să chem pe duce. 

„_ BBOLI (cu mirare). 

Ce vreţi să faceţi? 

SCENA XII. 

Princesa Eboli, Ducele de Alba, Domingo. 

DOMINGO (conducând pe duce). 

Duce 
De Alba, vestea noastră soseşte cam târziu. 

Princesa Eboli ne spune un secret 
Pe care de la noi credeam că-l va afla. 

ALBA 

Atunci presenţa mea nu poate s'o surprindă. 
In mine nu mă 'ncred. Discoperiri de-aceste 

Le face mult mai sigur privirea femeească, 

EBOLI 

Discoperiri.. . : | 

DOMINGO 

Am vrea, princesă, să ne spuneţi 

„In care loc şi oară doriţi ca noi...
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EBOLI 

„Ei bine 
V'aştept mâni la amiază. Puternice cuvinte 
Mb fac să dau pe faţă chiar regelui această 
Nelegiuită taină, 

ALBA 

: De-aceasta am venit. 
Voi trebui deindată să 'nştiințaţi monarcul, 
Voi insuţi. Căci pe cine ar crede mai uşor 
Decât pe voi, acel tovarăş prea dibaciu 
“Ce-a dat soţiei sale? . 

DOMINGO 

Pe voi, ce veţi avea 
Oricând asupra lui putere fără margini. 

ALBA 

Sunt duşman declarat al prinţului, 

DOMINGO 

Aceasta 
Se zice şi de mine, pe când asupra voastră, 
Princesă Eboli, nu e nici un prepus. 
In vreme ce noi trebue ca să păzim tăcere 
Pe voi vă "ndatoreşte insărcinarea voastră 
De a vorbi. Odată ce-a fi inştiinţat, 
Ne va chiema monarcul. Lucrarea incepută 
De voi—noi vom sfirși-o, 

ALBA 

Dar cât mai grabnic trebui 
Aceasta să sa facă. Momentele sunt scumpe. 
Aştept pe tot minutul porunca de plecare.
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DOMINGO 

(după un moment de reflecţie intorcendu-se cătră princes), 

De sar putea cumva găs! scrisori. — Scrisori 

De la infant minuni ar face... Pe cât ştiu... . 

Imi pare că dormiţi în camera reginei? 

EBOLI 

In camera de-alături. Dar pentru ce? 

DOMINGO 

. Acela 
Care-ar pută deschide o broască... Nu cunoaşteţi 
In ce loc ţine cheia ce umblă la casetă? 

EBOLI (gândind). 

E o idee buna. Da; socotesc că cheia 

Se va găsi uşor. 

DOMIX&O | 

Când serii scrisori, iţi trebue 
un om ca să le ducă. E numeroasă curtea 
Reginei; dac'am da de-o urmă... sau cu aur 

De-am face o cercare... 

ALBA 

N'a prins de veste nimeni 

De are-aici la curte infantul vre-un prieten? 

DOMINGO 

Nici unu ?n tot Madridul. 

” ALBA 
Aceasta e ciudat! 

DOMINGO 

Mă credeţi. Disprețueşte intreaga curte; am . 

Dovezi despre aceasta.
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ALBA 

Al Imi aduc aminter 
Eşind de 1a regină eu am v&zut pe prinţ În vorbă cu un paj de-al ei; vorbiau in taină. 

EBOLI 

Nu... asta... era vorba de altceva... 

DOMINGO 

Dece? Dac'am putea afla... imi pare prea suspest... . 
(cătră duce) - Cunoaşteţi pe-acel paj? 

PBOLI 

Copilării! Ce poate Să fie altceva ? Destul că ştiu ce este, Deci noi ne-om mai vorbi, nainte ca să văd Pe rege. Păn'atuncea se pot afla mai multe. 
DOMINGO (luând-o la o parte). 

Şi poate regele spera, pot să i-o spun? Şi care va fi ciasul in care-a lui dorinţe Se vor indeplini ? Pot să-i vestese Şaceusta? 

EBOLI 

Peste câteva zile am să m& *mbolnăvese, Indată de regina au să mă dispărţiască, . După cum ştiţi că este la Curte obiceiul, Nemai eşind atunci din casă... 

DOMINGO 

Minunat Partida-i câștigată. Acum desfid pe toate Reginele din lume!
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PBOLI 

. Momentul a venit 

Când trebui la regina să merg. La revedere! 

” (ese răpede). 

SCENA XIII. 
Ducele de - Alba. Domingo. 

DOMINGO 

(după o pausă în care a urmat pe princesă cu ochii). 

Dacă ne-ajută, duce, această faţă rosă 

a voastre bătălii... 

ALBA 

“Şi Dumnezeul i&u! 
Aş vrea să v8d ce trăsnet ne poate sfărăma! 

SCENA XIV 

O monăstire. 

Don Carlos. Un călugăr. 

: OABLOS (cătră călugăr, intrând). 

EI a şi fost pe-aice? De-aceasta-mi pare rău. 

CĂLUGĂRUL 

De trei ori pân acuma. S'a dus abia dun cias. 

OARLOS 

W'a spus că se intoarce? Nu a lăsat respuns? 

CĂLUGĂRUL 

A zis Care să vie nainte de amiază.
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CARLOS 

(apropiindu-se de o fereastră și uitându-se afară). 
Departe de la drum e monăstirea voastră. De 'ndrept ochii incolo, văd turnuri din Madrid Şi 'n partea asta v&d curgând Manzanaresul,. Imi plac aceste locuri. 'Păcut aici e totul Şi tainic... | 

CĂLUGĂRUL, 
Ca intrarea in lumea ceealaltă, 

CARLOS 

La probitatea ta eu am incredinţat, . Părinte, tot ce am mai scump, mai sfânt pe lume, Din muritori nici unul nu trebue să afle Sau chiar să presupue, cu cine voiu vorbi Aice in secret. Eu âm cuvinte grave S'ascund de toată lumea pe omul ce aştept. Deaceea am ales această mănăstire. Socot c'aici sunt Sigur de pândă şi trădări, Nu ai uitat părinte cuvântul ee mi-ai dat? 

CĂLUGĂRUL 

Alteța Voastră aibă incredere in noi. 
Prepusul regilor nu cată prin morminte; Ear curiositatea lipeşte-a sa urechie De uşa fericirii sau patimei umane. 
In zidurile-aceste iu mai există lumea, 

CARLOŞ 

Părinte, poate crezi că ?n astă prevedere Şi frică se ascunde un cuget vinovat? 

.. CĂLUGĂRUL 

Nu cred nimic,
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„CARLOS 

Te 'nșăli. "Te 'nşăli in adevăr. 

Secretul meu s'ascunde, de oameni, nu de Domnul. 

CĂLUGĂRUL 

Aceasta, fiule, pe noi nu ne priveşte. 

Deschis stă adăpostul acesta, celor buni 

Şi celor vinovaţi. Şi dacă hotărirea 
Iţi este rea sau bună, culpabilă ori dreaptă, 

Deaceasta vei da samă cătr'al tău suflet numai. 

CARLOS (cu căldură). 

Aceea ce ascundem nu poate supăra 

Pe Dumnezeul vostru. E vorba de fâptura 
Sa cea mai minunată. Socot că fără teamă 
Eu ţie iţi pot spune... 

CĂLUGĂRUL 

Dece? In care scop? 
Mai bine mă scuteşte. De mult m'am despărţit '- 
De lume g'ale ei, gătindu-mă de drumul 

Cel mare ce-am să-l fac. Dece, puţină vreme 

Nainte de-a porni, să ?ncare umerii mei 
Cu alte sarcini nous? Puţin ne trebueşte 

Pentru a dobândi eterna fericire. | 

Aud sunând, E ora să merg la rugăciune (ese)- 

SCENA XV. 
Den Carloe. Marchizul de Posa (intră). 

: „CARLOS 

A! Eatărte 'nsfirşit! 
MARCHIZUL 

La ce ispită grea
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Tu mi-ai supus răbdarea. Da două ori lumina 
A resărit pe ceruri, de când soarta lui Carol 
S'a hotărit, abia acuma am s'o aflu. 
V'aţi impăcat? Respunde! 

CARLOS 

Cu cine? 

MAROBIZUL 

. Cu monareul. 
Şi pentru Flandra earâş s'a hotărit,.. - 

CARLOS | 

| Să plece 
Chiar mâni duca de Alba. Aceasta-i hotărit, 

MARCHIZUIL, 

Nu este cu putință. Nu este! Tot Madridul 
SA fie inşălat! Se zice c'ai avut, 
O lungă audiență şi regele... 

CARLOS 

A: rămas 
Ca piatra nemişcat. Deacuma despărțiți 

» Suntem pentru vecie mai mult decât am fost. 

MARCEIZUL 

Tu nu te duci in Flandra? 

CARLOS 

Nu! Nut 
MARCHIZUL . 

O! ale mele 
Speranţe !
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CARLOS 

Lasă asta. De când ne-am dispărțit, 
Rodrigo, ce *'ntimplări în viaţa mea! Intâi 

“Tu ai să-mi dai un sfat. Eu trebui să-i vorbesc. 

MARCEIZUL 

Reginei? Nu. La ce? 

_ OARLOS 

'Sperez... Te 'ngălbeneşti? Fii liniştit. Eu trebui 

Şi vreau să fiu ferice. Dar vom vorbi de-aceasta 

In altă zi; acuma să-mi dai un sfat cum, unde 

Ii pot vorbi.. " , ! 

MABGEIZUL 

Ce este? Pe ce se 'ntomeează 

Un vis aşa nebun? 

CABLOS 

Nu-i sa pe Dumnezeu ! 

E adevăr. 
„(scoțând scrisoarea scrisă de rege princesei Eboli). 

Această scrisoare importantă 

-Cuprinde adevârul. E liberă regina 

Şi față cu dreptatea umană şi in față 

-Cu iegile divine. Ceteşte şi ?ncetează 
De-a te mira mai mult! | 

MABOHIZUL (deschizând scrisoarea). 

Ce văd?.E insăşi mâna monarcului? 
(după ce a cetit scrisoarea) 

La cine-i adresată ? 

CABLOS | 

Princesei Eboli. 

Alaltăieri mi-aduce un paj dintr'ai reginei
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O cheie gun răvaş scris de o mână, mie 
De tot necunoscută; imi zice că 'n aripa 
Cea stingă din palat, ce este destinată 
Reginei, mă aşteaptă in una Gin odăi 
O damâ, ce de mult eu aş iubi. Indată 
M5 duc,.. 

MARCHIZUL 

Nesocotite, te duci? 

" CARLOS | 
. , Nam cunoscut 

Scrisoarea. Cunosc numai pe lume o femee. 
Afară de-acea una, de Carol care alta 
S'ar crede adorată? Cuprins de-un dulce farmec 
Eu sbor spre acel loc. Un cânt dumnezeese 
Pornind dintr'o odae imi este călăuzul, 
Deschid o uşă... intru... şi ce discopăr? Vai! 
Te las să judeci spaima... 

 WARCEIZUL | 

Gâcesc ce s'a "ntimplat, 

CARLOS -: - 

De nu cădeam, Rodrigo, pe mâna unui ânger * 
Eu aş fi fost pierdut, de sigur. — Inşălată 
De vorba imprudentă ce ochii mei rostesc, 
Se lasa fi răpită de dulcea' nălucire 
Că ea ar fi idolul spre care aspirez. 
Se simte 'nduioşată de chinul cel ascuns 
Ce 'n faţa mea se vede şi generosu-i suflet 
Amoru'i imi oferă. Tâcerea-mi respectoasă 
Luând-o drept sfială, o rupe, şi-mi deschide, 
Tot nobilul ei 'suflet.
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" KARCEHIZUL 

Tu-mi povesteşti aceasta 
Aşa da liniştit ? Princesa Eboli | 

Te-a inţeles. Desigur ea a pătruns în taina | 

Amorului ce simţi. —Ai insultat:o aspru — 
Pe rege e stepână.. 

QTEGA C- 7277 GARLOS a (ea încredere). 
    

  

         

    

A 
se Ea este virtuoasă, 

OARLOS 

  

* Bucures? - | 

Da e, din egoismul amorului. Cunosc 

Asemenea virtute. Cât este de departe 

De idealul mânăru şi liber ce răsare 

Din sufiet .de la sine ca floarea de. pe câmp 

Ce, fâră ajutorul culturei gisvoltată, : 

Produce minunate, fărmecătoare flori. . 

Ea este ca o plantă din zone călduroase 

Pe care-ai transportat-o intro mai aspră climă. 

E creştere, principiu — numeşte-o cum iţi place, 
O nevinovăție cu trudă câştigată, 

Cu vielenii şi lupte amare ce-a purtat 
Cu -propriul său sânge, dar cerul care vrea, 

Virtute-adevărată puţin o ia in seamă. 
Tu singur cump&neşte. Princesa va pută 

_Să ierte vreodată reginei c' un bărbat. 

A refusat virtuteari, păzită cu-aşa muncă, NI 
Ce vru ca săi jertfoască, spre a păstra soţiei 
Lui Filip-un amor lipsit de-orice speranţă? 

| CARLOS 

Cunoşti tu pe princesă aşa:de bine?.. 

MARCEIZUL | 
- Nu. 

Abia de două ori eu am văzut-o, insă 

I7.— Scrieri complecte, Vol. VI, 18



— 274 — 

Să-ţi spun inc' un cuvânt. Mi's'a părut că dinsa 
S'a apărat atâta de-a viciului ispită 
Tiindcă ştia bine ce preţ are virtutea. 
Văzui şi.pe regină. O ce deosebire 
Carlos, intre-amândouă! C'un sentiment firesc 
De nevinovăție, uşoară, fără grijă, 
Departe de-acel calcul al buneicuviinţe 
Ce trebui studiat, străină deopotrivă 

Fiind de sumeţie şi de timiditate, 
Ea merge cu pas lin şi sigur pe ângusta 
Cârare a decenţei, neavând nici o idee 
Ce admiraţie impune; chiar atunce ' 
Când insăşi nici visează că merită-aprobare. 
Acesta-i e portretul. S'aseamână cu dinsul 
Princesa Eboli? Ea nu-şi perdu virtutea 
Fiindcă te iubia. Condiţia virtuţii 
A fost al ei.amor. Tu nu ai esplătit-o 
Şacuma va cădă. ! 

CARLOS (cu vioiciune).. 

Nu, nu! 
(după ce a. tăcut câţiva paşi cu agitare) 

- Iţi spun că nu! 
O! Dacar şti, Rodrigo, cât de frumos îl prinde - : 
De a răp! lui Carol cea mai dumnezeească 
Din fericiri — credinţa in' binele ce este 
In sufletul uman, 

MARCEIZUL 

Am meritat această 
Mustrare? Nu, iubite. Nu, nu, pe Dumnezeu! 
Aceasta n'am voit. O! dac'ar fi un ânger 
Această Eboli, Yoios aş venera-0 
Şi aş ingenunchia, cu tine, inainteii 
Numai de n'ar cunoaşte secretul tău.
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 GARLOS ? 

| * Yezi tu 
Ce neintemeiate sunt ale tale temeri? 

Mai are alte probe decât acele numai 

Ce ar acoperi-o pe diusa cu ruşine ? | 

Va cumpăra ea trisla plăcere-a resbunării 

Cu al onoarei preţ? - 

| XARORIZOI, 

Sunt multe ce-au jertfit 
Onoarea, că să poată să spele o insultă, 

CARLOS (ridicându-se agitat). 

Aceasta e prea crud. Eai nobilă şi mândră. 
Eu o cunosc. N'am teamă. Zadarnic te incerci 
Speranţa să-mi goneşti. Am să vorbesc reginei. 

MARCEIZUL: 

Acuma? Pentru ce? 

CARLOS . 

Eu nu mai cuţ pe nimeni —eu trebui să-mi - stiu 

[soarta 
Tu cată să-mi găseşti” un mijloc să-i vorbesc, 

MARCEIZUL 

Şi vrei in adevăr ca să-i araţi scrisoarea ? 

- CARLOS 

Nu m&ntreba maj mult... Un chip ca să-i vorbesc... 
Găseşte-un chip... | a 

MABCHIZUL 

- M5 “şei, sau imi ziceai odată 
Că tu iubeşti regina? Şi-ai de “gând această
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Scrisoare să-i arăţi? Carlos, în ochiul tău 

„(Carlos pleacă ochii și tace). 

Cetesc ceva. ce-mi este străin, necunoscut. | 
Tu iţi intorci privirea? E dar adevărat 

Eu nu m&nşel, Să văd... 
(Carlos îi dă scrisoarea, marchizul o rupe). 

CARLOS 

Ce faci? Perdut-ai mintea? 
(cu o mişcare mai blândă). 

Mărturisesc' țineam prea mult să am scrisoarea. 

7 MARORIZUL | 

Aşa-mi părea şi mie. Deaceea am şi rupt-o. 
(Marchizul priveşte pătrunzător pe Carlos, care se uită 

la dinsul cu. neliniște. Tăcere lungă). 

Reşpunde ce raport e între profanarea 

Regalei insoţiri şi intre-amorul tău ? 
De Filip te-ai temut ?. Ce lanţ impreunează 

Călcarea datoriei din partea soţului 
Cu-a tale indrăzneţe speranțe? Ce folos! - 
ţi dă a lui greşală? :Acuma te pătrund. 
Ce r&u am cunoscut pân” azi amorul tău. 

CARLOS 

Rodrigo, cum, ce crezi? ' 

MARCRIZUL 

"Eu văd c'a mea părere 
Deacum trebui s'o schimb. O! da, odinioară 
Fra altfel. Atunce erai așa bogat, 
Aşa ce arzător. In marele t&u suflet 
Un univers intreg putea să intre. Astăzi 
Au dispărut vai! toate, naintea astei patimi 
Şi. unui egoism meschin. Inima ta 
E moartă. Ochiul tău o lacrimă nu varsă,
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O lacrimă măcar pentru cumplita soartă 
A 'Tărilor de Jos! O! Carol ce sărac 
Şi miserabil eşti de când pe astă lume 
Tu nu iubeşti pe nimeni, decât pe tine, 

CÂRLOS 

(s* aruncă pe un scaun, După o pausă, putându-și abia 
opri plânsul). 

- Ştiu 
Că nu mă mai stimezi. 

MARCEIZUL 

Nu. Imi esplie această 
Mișcare, “Te-a "'nşălat o nobilă simţire ! 
A ta a fost regina şi regele-a răpit-o. 
Modest pănă acuma, tu nu te-ai increzut 
In drepturile tale, gândiai că poate Filip 
Era de dinsa vrednic. Incât abia *ndrăzniai' 
Ca să-ţi exprimi părerea ce-l condemna pe dinsul. 
Acum scrisoarea asta-ţi păru hotăritoare; 
Tu te-ai simţit mai vrednic. C'o mândră bucurie .. 
Tu te-ai crezut in drept să invinovăţeşti . 
Destinul de răpire, âe crudă tirănie.. 
Ai fost triumfător de-a fi cel insultat ; 
Căci sufletele mari se 'nalţă in mândrie 
Când sufâr nedreptatea. Dar fantasia ta 
Aici se 'nşălâ. Mândria ta simți i 
O mulţămire insă amorul işi promise . 
Speranţă. — Acum vezi ce bine-am inţeles 
Ce fel te-ai inşălat.” i 

CARLOS 

Te amăgeşti; Rodrigo. 
Străine-au fost de mine simţiri aşa de *nalte, 
Cum vrei să mă convingi.



MARCHIZUL 

Crezi tu că te cunosc -- 

Atâta de puţin? Vezi Carol, când greşeşti 
Zu caut totdeauna printre virtuţi pe-aceea 

La care aş pută să imputez greşala. 

Tu poţi ca să „vorbeşti reginei, Tu ai dreptul. 

CARLOS (imbrăjoșăndu- D. 

A! cât mă inroşesc, când m& compar cu tine! 

MAROHIZUL 

'Ţi-am dat cuvântul. Restul îl -iau asupra mea. 

Un gând sumeţ, ciudat şi iericit r&sare 
In fantasia mea. Pe care ţi-l va spune - 
O mai frumoasă gură.. Nă "nfățoşez reginei 

Şi resultatul poate s'a hotâri chiar mâne. 
Dar pân atunci, Carlos, tu nu trebui să uiţi 
„Că un proiect pe care o rațiune naltă 
„Îl concepii, chiar dacă de zeci de mii de ori. 
„Lvai incerca zadarnic, nu trebui părăsit 

„Când implinirea lui neapărat o cere 

„Durerea omenirii“.— Auzi? Adăţi aminte: 

De Flandra.. 

„CARLOS 

'Totul, totul ce tu-mi vei porunci : 
Şi o virtute 'naltă,. - 

MARCHIZUL (ducându-se la fereastră). 

Destul. Trecut e timpul. 
(se imbrăţoşează) N 

Aud pe-ai tei tovarăși. Acuma fii ear prinț 
Şi eu vasalul tău. 

. CARLOS . 

Tu mergi drept in oraş?



XARCEIZUL 

Deadreptul. 

CARLOS 

Stăi! O vorbă. — Eram să uit o ştire 

De mare 'nsemnătate: Răvaşele-adresate 
In Flandra, le deschide chiar regele "n persoană 
Sau dat porunci secrete la poştă —am aflat.. 

MARCEHIZUL. 

De unde ştii 2 

CARLOS 

Don Raimond de Taxis mi-e prieten. 

MARORIZUL (după o mică tăcere), . - 
Ei bine, ele-atunce vor face un incunjur RE 
Prin ţările germane. : 

"(es prin. deosebite părţi) 

(Cortina cade).



ACTUL IL, 
  

SCENA I. 

- „ Odaea de dormit a regelui, 

(Pe masă două luminări aprinse. In fundul „odăei mai 
mulți paji adormiţi în genunchi. Regele in imbrăcăminte 
de dimineață stă lângă masă, lăsând să cadă un braț în 
jos. Dinaintea lui se vede un medalion şi mai multe hârtii). 

REGELE 

Cine-ar tăgădui că ea odinioară 
A fost cam exaltată! Eu n'am putut de sigur 
Să-i inspirez amor. Dar ea părea vreodată 
Că simte astă lipsă? Pâţărnicia ei 
E dară dovedită! 
(Aici face o mişcare care-l deşteaptă din gândurile lui. 

EL se uită cu surprindere imprejur). 

Unde eram? Veghiază aici regele singur? 
Luminile au ars şi incă nu e zioă? 
Pierdută-mi este noaptea! Primeşte-o drept dormită, 
Natură! Un monarc nu are timp să ?ndrepte 
Pierdutele lui nopţi. Acum m'am deşteptat 
Şi voiu să fie zică! 

(EI stinge luminările şi deschide o fereastră. Primblându-se 
prin casă, vede copii dormind şi se opreşte câtva timp 

inaintea lor in tăcere; apoi trage clopoțelul).
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d Sin antecameră 
Dorm oare incă toți? : 

„SCENA IL. 
„___ Regele Contele de Lerma. 

"LERMA (cu spaimă, văzend pe rege). 

Sir, nu +8 simţiţi bine? 

REGELE 
A îsbucnit un foc 

In pavilionul sting. aţi auzit.strigând? 

LERMA . 

Nu, Maestatea Voastră. 

REGELE 

Nu? Cum, aş fi visat? 
Nu poate fi aceasta o simplă intimplare, 

În aripa aceea .nu este a reginei 

Odae de dormit? 

- LERMA 

Da, Maestatea Voastră, 

REGELE 

Aces vis mă "ngrijeşte. In viitor să puneţi 

O gardă indoită, indată ce 'nserează, 
Dar asta să se facă in taină, mă auzi? | 
In cea mai mare taină. Dece priveşti la mine? 
Aşa pătrunzător?. | 

LERMA 

Eu văd că ochii voştri sunt roşi şi cer repaos. 

Pot, Maestăţii Voastre să-i amintesc cât sunt 
De scumpe-a sale zile, cu câtă ingriiire,
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Popoarele-ar vedea pe faţa Voastră urme 
„De nopţi fără de somn? Un cias de dimineață 
Sau două de repaos... 

REGELE (cu priviri turburate), 

Repaos? O, repaos eu nu voiu mai găsi 
Decât in Escurial. Cât doarme un monare 
Coroana şi-o expune; bărbatul inima 
Expune a soţiei!— Nu! E o calomnie! 
Acea care mi-a spus-o n'a fost şi ea femee? 
Şi calomnia insăşi e a femeei nume. 
Nu-i sigură o crimă decât cânâ un bărbat 
O poate-adeveri. 

(cătră paji care s'au deşteptat in acest timp) 
Chemaţi pe duca de-Alba, - 

(pajii es) 
Apropie-te, conte. Adevărat să fie? 

(privește pe conte cu ochi pătrunzători) 
O de-aş pută cet în inimi numai clipa, 
Cât bate o pulsare! — Adevărat e2— Jură! 
Sunt inșălat! ! a 

LERMA 

O! rege... 

_ BEGELB 

Tot. rege, vecinic rege, 
Şi earăş numai rege! N'ai alt respuns decât 
Cuvinte seci şi goale? Lovese in stincă, cer 
Sâ-mi dea o picătură de apă, ca să pot 
Să sting aprinsa-mi sete, şi ea, in loc de apă, 
Dă aur clocotit. | ! 

LERMA 

“Ce lucru, Sir, să fie -. 
Adevărat ?
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REGELE 

Nimica. ,. Nimica, te poţi duce. 
(contele vrea să se ducă, regele îl chiamă inapoi) 

Eşti insurat? Eşti tată? 

LERMA | 

| Da, Maestatea Voastră,-. 

REGELE 

Eşti insurat şi totuş cutezi să stai o noapte 

Lângă stăpânul t&u ? Cărunt iţi este părul 
Şi nu te inroşeşti de-a crede că soţia 

Credinţa ţi-a păstrat-o? Fugi, fugi acasă grabnic: 

Ai s'o găseşti acuma la pieptul incestuos 
Al fiului tău. Crede pe rege şi te dul 

'Pu stai uimit, priveşti la 'mine plin: de grijă, 

Fiindcă ptrul meu acum e:alb şi el? - 
Nenorocitule, să ştii că o regină 

Virtutea nu-şi pătează! Eşti mort de te” "ndoeşti! 

„LEBMA 

Să mă "'ndoesc eu? Cine in .toate statele 
Inaltuijui meu rege ar fi aşa 'ndrăzneţ 

S'arunce măcar umbra de veninos prepus 

Pe o virtute-aşa curată, ângerească ?. 

Regina cea mai bună... . 

REGELE. 

Regina cea mai bună! 

Deci dar şi pentru tine ea este cea mai bună? 

In juru-mi v&d că are prieteni călduroşi, 

Ea trebui foarte scump să-i fi plătit, mai scump 

Decât ştiu că-i in stare să dee. Tu poţi nerge!— 

Să vie ducele!
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LERMA 

Chiar îl aud afară, * 

REGELE (cu ton mai blând). 
Ce-ai spus adinioarea e adevărul, conte. 
Simţesc că-mi arde capul din causa astei nopți, Trecute fără soma. Să uiţi ce-am putut spune 
In visul acest treaz. Auzi? Sunt; graţiosul Tău rege ca *nainte. Ă 
(li intinde mâna spre sărutare, Lerma ese şi. deschide - ușa ducelui de Alba), 

SCENA III. 

| „Ducele de Alba. Regele. 

ALBA (se apropie de rege cu sfială), 
Eu sunt-uimit de-un orâin „ce-mi vine la un cias Aşa neobicinuit, . , 

(sti uimit privind pe rege mai deaproape) 
A Maestăţii Voastre - 

Privire... 

| REGELE 
(s'a pus jos şi a luat în mână medalionul de pe masi, se uită multă vreme-la -duce in tăcere), 

Aşa dar, e drept, nu-i credincios Din servitorii mei nici unul... 

ALBA 

Cum ? : 

"REGELE 

- Da moarte: Sunt insultat şi nimeni nu mă inştiinţează ?
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ALBA (cu o privire de mirare), - 

Cum, o insultă care atinge pe-al meu rege --: 

Şi eu n'aş fi ştiind-o? 

REGELE (arătându-i scrisori). 

Cunoşti această mână ? 

ALBA dă 

E a lui Don Carlos. 

REGELE 

(după o pausă in care se uită la duce cu ochi 
pttrunzători). 

Nimica nu prepui? 

N'ai prevenit odată de ambiţiunea sa. 
NWaveam să mă mai tem de alt nimic din partei ? 

ALBA 

Ambiţiunea este o vorbă mare, largă 
Care cuprinde ?'n sine un sens nemârginit. 

„ BEGELE 

Şi alta n'ai a-mi spune? 

ALBA 
(după oarecare tăcere, ca și când ar vol să ascundă | 

lucruri ştiute). 

Sir, Maestatea Voastră 
A "'ncredințat' imperiul sub privigherea mea. 
Eu datorese coroanei acele mai intime. 
Ştiinţe ce.adun şi grija mea intreagă. 
Afară de aceasta, orice gândesc sau ştiu 
Sau presupun -imi este a mea proprietate. 
Aceasta-i un domeniu inviolabil, sfânt 
Pe care-un rob vândut, ca şun vasal, e ?n drept. 
A nu-l discoperi la regii pămenteşti:. :
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Nu tot ce-mi pare.mie că am. pătruns cu ochiul 
B matur. pentru rege. Cu toate-aceste, dacă 
Voeşte şi'n aceasta să-l mulţămesc, îl rog 
Când m'a 'ntreba, să uite că el e suveranul. 

- REGELE (aânduri scrisorile). 

Ceteşte ! 
ALBA (ceteşte și se intoarce :ripede Cătră rege). 

- Cine este nesocotitul care 
A dat hărtia asta in mâna regelui? 

| + REGELE 
Ce! Prin “urmare ştii de cine este vorba, 
Deşi nuii nici-un nume aice insemnat ? - 

. "ALBA (dâna 'napoi turburat), 

M'am prea grăbit. 

REGELE : 

Tu ştii? 

ALBA (după o scurtă gândire). 

, Ş Ei bine, voiu vorbi. - 
St&pânu-mi porunceşte == eu nu pot da *napoi. 
Eu nu ascund; cunose persoana despre care... 

- „REGELE 
O, zeu al resbunării! Ajută-mă să afiu 
O moarte şi mai crudă! Deci este cunoscut,. 
Deci e atât-de bine știut de toată lumea 
CA ei se ințeleg, incât fâră de alte 
Mai strânse cercetări, la cea intăi privire 
Gâcegte ori şi cine! Aceasta e prea mult! 
Aceasta n'am ştiut-o! : Deci -eu sunt cel din urmă 
Ce aflu... cel din urmă.din tot regatul meu!
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ALBA (aruncându-se la picioarele regelui). 

Da Sir, sunt vinovat. MB inroşesc de-această . 
Prudență mişelească ce m'a'ndemnat să tac, 

Pe când onoarea voastră, dreptatea, adevărul 
Imi porunceau a spune... deci, dacă tac cu toţii, 
Sa frumuseţei vrajă inchide orice gură, 

Eu, eu voiu inârăzn! ca să vorbesc, deşi 
Incredinţarea blândă a unui fiu iubit, 
Ale soţiei lacrimi şi dulcele ei farmec.., 

REGELE 

Ridică-te, iţi dau cuvântul meu de rege! 

Vorbeşte fără teamă! : . 

„ ALBA (eutinu -s€), 

| Waduceţi inc aminte 
De scena din grădina de la Aranjuez,: 

Când aţi găsit regina cu fața turburată . 
Şi fără nici o doamnă, intr un boschet deoparte, . . 

REGELE 

Hal Ce aud 2 Urmează! - 

"ALBA 

” , - Marchiza Mondscar | 
Atunci a fost trimisă din Spania 'n exil : 
Fiindc'a fost ; aşa de generoasă ?n grabă. 
Sa se jerifească pentru regina ei. Acuma 
Suntem inştiințaţi. Marchiza n'a făcut 
Decât a 'ndeplim porunca ce primise. 

Fuses'acolo prinţul. 

REGELE | 

Ah! El fusevacolo!
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ALBA i ati 

Prepusul s'a născut din Oarecare urme | 
R&mase pe năsip ce, din boschet pornind, 
Se indreptau spre-o grotă ce nu era departe 
Şi'n care s'a găsit a printului batistă, 
Un grădinar acolo pe prinţ îl întilnise | 
Mai in acel minut când Maestatea Voastră 
Intrase în boschet. | 

- BEGELE .. | - 
Şi ea a plâns câna eu 

Am arătat mirare! Pâcă să mă *nroşese 
Naintea 'ntregei curţi; să simt de mine insumi! 
Ruşine; inaintea virtuţii ei să stau - Si 
Ca şi un vinovat! , (Mare şi adâncă tăcere. El se aşează și-și acopere faţa), 

Da, duce, ai dreptate, 
Aceasta m'ar impinge la hotăriri grozave, - Te du. Vreau un moment să fiu cu mine singur. 

" ALBA 

Sir, asta nu-i deajuns... , 
REGELE (luând hârtiile de pe masă), 

- Nici asta? Nici aceasta? Şi nici acest nămol de probe sdrobitoare? 
O! e mai limpede decât lumina zilei! 
De mult o presimţisem. Păcatul a *nceput . Atunci când in Madria intăi eu am primit-o Din ale tale. mâni. [mi pare că văa incă, 
Cum galbenă ca ceara, ea-şi aţinti privirea 
Pe p&rul meu cărunt, Atunci chiar iîncepă . 
Vicleana, comedie. “ 

ALBA. 

A prinţului mireasă
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Se prefăcu în mumă. De mult ei se unise 
In tot acea speranță; de mult se 'nţelesese 
In doruri infocate pe care le-osindea 
Schimbarea intimplată. Sfiala care altfel 
Intăia declarare o intovărăşeşte 
La ei era invinsă ; ispita, intemeiată 
Pe amintiri plăcute vorbi cu indrăzneală, 
Uniţi prin armonia simţirii şi a virstei, 
Din causa 'mpiedicării aprinşi, ei ascultară 
Cu-atât mai mare foc indemnul pasiunii. 
Politica lovise in sentimentul lor, 
Şi poate fi probabil ca ei să recunoască 
Consiliului de stat un drept asupra, lor 
Şi umili să se plece alegerii făcute. 
De cabinetul vostru ? Ea care s'aştepta 
La dragoste, primi in loc o diademă, .. 

REGELE (atins şi cu amărăciune), 

Argumentaţi prea bine şi cu fiheţă multă, 
A voastră eleganţă admir... Yg mulţămese. 

(sculându-se rece şi mândru) 
Aveţi cuvânt, regina faci greşală mare 
De-a nu-mi impărtăşi scrisorile acestea 
a nu-mi mărturisi a prinţului venire 
In parcul din Aranjuez. O. generositate 
Greşită a impins-o să cadă 'n astă vină. 
Voiu şti s*o pedepsesc. (trage clopoţelul) 

- În antecameră cine mai este ? Duce, 
Voi nu-mi mai trebuiţi, puteţi să vă retrageți! 

ALBA 

Prin zelul meu prea mare poate am displăcut 
De-a doua vară, Sir?.,, ă 

I7- — Scrieri complecte. Vol. VI, 19
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" REGELE (cătră un paj care întră). 

, Domingo să se cheme.— 
V6 iert că cinci minute aţi incercat să faceţi 
Să-mi fie mie frică de-o crimă ce se poate 
Comite 'contra toastră. (Alba ese), 

SCENA IV. 
Regele, Domingo. 

(Regele se primblă câtva timp prin casă spre a se linişti), 

DOMINGO 

(întră un moment după eșirea ducelui; se apropie de rege 
şi se uită la el in tăcere solemnă). 

Sunt mulţămit să v&d pe Maestatea Voastră 
Atât de liniştită, - 

REGELE 

Aceasta te surprinde? 

DOMINGO . 
Şi proniei cereşti îi mulţăraese că grija-mi 
Era nentemeiată. Acuma pot spera... 

REGELE 

Că grija ta... Ce lucru facea să te 'ngrijeşti ? 

DOMINGO 

Sir, nu tăgăduese că am aflat o taină, 

REGELE 

Dar eu am arătat dorința să mi-o spuneţi ? 
Dece mă preveniţi pân eu nu vă intreb? 
Aceasta, pe onoare! — imi pare prea "'ndrăzneţ!



  

| 
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DOMINGO 

Sir, locul, ocasiunea când am aflat; pecetea 
Sub care mi s'a zis, mă disvinovăţese, . - 
La spovedanie mi s'a incredinţat 

Ca un pâvat ce-apasă pe cugetul acelei 

Ce o discoperise şi pentru care cere 
Iertare de la ceriuri. Princesa se căeşte 
Târziu acum de-o faptă de carei este frică. - : 
„Că va avea grozave urmări pentru regină. 

REGELE 

Ce inimă de ânger! Voi aţi gâcit dece 
Eu v'am chemat. Vroesc să es din labirintul - 
Acest intunocos in care un zel orb 
M'au aruncat. Eu cer să-mi spuneţi adevărul. 
Vorbiţi cu mine sincer; ce trebue să cred? 
Ce trebui hotărit? Chiamarea voastră este: 
A spune adevărul. 

DOMINGO 

Chiar când chiamarea mea n'ar cere ca să am 
Blândeţă şi cruțare, eu tot aş conjura . 
Pe Maestatea Voastră, de nu vrea liniştea. 
S'o piardă, a nu ?mpinge şi mai departe incă 
A sale cercetări, a nu cerea să afle 
O taină ce nu poate să nu fie amară . . 
Când va A cunoscută. Aceea ce ştim astăzi, 
Uşor e ce uitat. O vorbă pronunțată 
De rege — şi regina in veci nu a greșit. 
A regelui voinţă, precum dă fericirea 

Aşa dă şi virtutea; o. linişte egală 
Ce-ar arăta monareul va 'mprăştia de sigur 
Aceste minciunoase şoptiri ce calomnia 
In lume-a respândit
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REGELE 

Cum, şoapte: despre mine, 
Ce-ar fi imprăştiate pintre poporul meu? 

"DOMINGO 
Minciuni, minciuni — eu jur! Dar sunt de-acele casuri 
In care o credinţă păstrată de popor „- 
Chiar când.nu-i dovedită, aşa-i de iasemnată 
Cum e şi adevărul. 

REGELE 

- Pe Dumnezeu! Acum 
Ar fi aşa un cas! | | 

DOMINGO 

Un nume onorabil 
E lucrul cel mai scump şi singurul în care. 
Regina e silită să fe deopotrivă ' a 
Cu ori şi ce femee născută din popor. 

REGELE: 
o Cred că'n privirea asta '. 

N'avem a ne "mgrij. IE E 
(se opreşte şi aruncă o privire de indoială asupra lui 

Pa , Domingo). Pa 

Se vede, capelane,. , 
C'o vesta rea m'aşteaptă din gura voastră.— Spuneţi, 
Nu prelungiţi ; de mult cetese în faţa voastră 
O tristă prevestire, .Vorbiţi, orice va fi! 
Nu mă lăsaţi să sufăr mai mult tortura asta. 
Poporul ce' gândeşte? - e 

DOMINGO 

| „Repet, Sir, că poporul 
Se poate inşăla — de sigur se inşală. 
Aceea ce vorbeşte nu trebue nici cum



Să turbure pe rege.., Dar... cau ajuns acolo | 
Să zică aste vorbe... a - : 

REGELE 

„+ + -„Ce vorbe? Atât timp 
Eu trebui să vă rog să-mi daţi o picătură 
De-otravă ?... 

DOMISGO 

, L'acea vreme poporul se gândește 
Când Maestatea Voastră era de moarte-aproape:: 
Treizeci de s&pt&mâni ss trec abia şi el 
Ceteşte că Tegina născuse 'o 'copilă.,. : a 
(Regele se scoală şi trage clopoțelul. Ducele de Alba 

intră. Domingo turburat) a 
Sir, sunt uimit... a 

REGELE (intimpinând pe ducele de Alba) 

"'Toledo, te ştiu bărbat, mb scapă 
De preotul acesta! .. | a i 

: DOMINGO : 
(EI și cu Alba schimbi priviii nedumerite; După o pausă). 

-. De-am fi putut gâă 
C'acel ce-aduce ştirea va căpăta mustrări, ,. 

REGELE 

Bastard aţi zis? Din morţi abia aş fi 'nviat 
Când ea se simți mumă? Ce! dacă nu mă *nşă, 
Aceasta s'a 'ntimplat atunci când rugăciuni 
Cetit-aţi prin biserici lui Sfântul Dominic : 
Pentru. minunea care cu mine o făcuse? 
Ce-atunci a fost minune, acuma nu mai este? 
Deci voi m'aţi inşălat sau astăzi sau atunce?. 
Şi eu să v5 mai cred? Ah! Eu vs pătrund bine...
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Dac'ar fi fost complotul chiar de pe -atunce matur 
Işi pierdea Sfântul slava. 

ALBA 

Complot! 

REGELE în 

Să vă ?ntilniţi 
In tot acea părere cu-atâta potrivire 
Şi. ințelegere să nu fie "ntre voi? 
Aţi vrea să cred aceasta ? Să nu fi băgat seama 
Cu câtă lăcomie v'aţi aruncat pe pradă ? 
Cu. câtă voluptate vă desfâtaţi, de chinu-mi 
şi cruda mea pornire; să nu văd cu ce zel 
Aşteaptă ducele să iee el favoarea 
Ce pentru fiul meu putea fi hotărită; 
Cu câtă mulţămire cucernicul părinte 
Doria să inarmeze meschinai r&sbunare 
Cu brațul 'cel puternic al supărării mele? 
M5 socotiți un are pe care Paţi pută 
Intinde după voie? Nu! incă am voință! 
De e să ms: 'ndoesc, cu voi trebui să 'ncep. 

ALBA 

N'a meritat credinţa ce o purtăm coroanei 
Această tâlmăcire. 

REGELE 
po “Credinţa voastră? dal 

Credinţa te previne de crime viitoars * 
Ear de trecut. vorbeşte a r&sbunării sete. 
Spuneţi-mi, ce câştig mi-aduce zelul vostru? 
De e adevărat aceea ce. atătaţi 
Ce-mi mai rămâne alta decât durerea crudă 
A: unei despărțiri, sau jalnicul triumf
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Al resbunării.— Nu! Yoi imi aduceţi numai 
Nesigure prepusuri M& "mpingeţi pân la malul 
Unei adânci prăpastii şapoi mă pârăsiţi |! 

DOMINGO 

Se pot aduce alte dovezi când ochiul nostru 
Nu veda prin el insuş? 

REGELE 

(după o lungă pausă adresându-se serios şi solemn cătri 
Domingo). : 

Eu voiu s'adun pe granzii regatului şi insu-mi 
În fruntea lor să judec. Atunci, de-aveţi curajul, 
Veniti, vă 'nfâțoşaţi naintea tuturora 

Şi invinovăţiţi-o că este adulteră! 
Atuncea fâră milă ea va peri. Infantul 
Cu dinsa o să moară —dar băgaţi bine seama — 
De este ea in stare să se indreptăţiască, 

Atunci veţi peri voil Vreţi adevărului | 
Acest omaj s'aduceţi ? Nu vreţi ? Tăceţi? Nu vr eţi? 
Aceasta e un zel de minciunos. 

ALBA (care a stat de o parte rece și liniştit), - 

Eu vreau! 

REGELE 
(se intoarce uimit și priveşte câtva timp pe duce drept 

in ochi). 

Aceasta e sumeţ! Dar imi aduc aminte 

Că ?n crunte bătălii voi v'aţi riscat viața 
Pentru mai mici motive. V'aţi pus viaţa ?n joc. 
Precum s'aruncă sorții spr6 a pută avea 

Nimicnicia slavei | Ce-ţi este ţie viaţa? 

Eu sângele regal nu-l dau pe-acel nebun 
Care sperează numai a-şi săvirşi viaţa 

In raze de mărire.— Resping jertfirea ta!
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Mergi, mergeţi, aşteptaţi în sala de-audienţă 
Alt ordin ce V'aş da! " 

SCENA V, 
Regele (singur). 

Acuma dă-mi un om, inaltă providență ! 
Tu mi-ai Gat mult. Acum un om. imi dărueşte! Tu singură cu ochiul p&trunzi cele ascunse, 
Dă-mi un prieten, eu nu.am a totştiinţă, 
A mele ajutoare. le ştii cum sunt, Liam daţ 
Pentru a lor serviciu resplata cuvenită, 
A lor greşeli şi viciuri le-am imblânzit, le-am pus Un frâu ca să slujiască la scopurile mele, Ca trăsnetele tale ce curăţă pămâutul, 
Imi trebui adevăr. A-i disgropa isvorul 
Cel limpede din tinu glodoasă a greşălei, 
Nu-i soarta regilor, O, dă-mi pe-acel om rar, 
Cu inima deschisă, cu minte luminoasă 
Şi ochiu pătrunzător ce poate să nvajute 
Să aflu adevărul. Eu voiu să arunc sorții 
Ca dintre mii şi mii ce se ingrămădese 
Spre soarele puterii, să aflu pe-acel unul! 
(Deschide o casetă și scoate tablete. In ele răsfoeşte 

„câtva timp). 
V5d nume, numai nume, nici chiar o insemnare 
De causa pentru care au ineritat să fie. 
Trecuts ?n aste table, şi ce-i mai uităcioasă 
Decât recunoştinţa ? Dar eată dincoace, 
Pe astelalte table eu ved orice greşală 
Tuscrisă cu 'ngrijire. Cum? Asta nu e bine. 
Dorinţa r&sbunării mai are trebuinţă 
De-aşa un ajutor? (cetind mai departe) 

: ” - — Egmont? Ce cată el
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Aice? Biruinţa ce-avă la Saint Quentin 
De mult timp e uitată, II pun pintre cei morţi. 

(li șterge numele și.] inscrie pe o altă tablă), 
Marchiz de Posa? Posa? De loc nu-mi mai adue 
Aminte de-acest om. Şi -văd la al stu nume 
Făcute două semne — dovadă că Pam pus 
La trebi prea insemnate. Cum ? Poate acest om . 
De mine să s'ascundă, să eviteze ochiul . 
Regalului datornie? Pe Dumnezeu! Acesta 
In tot cuprinsul ţării, 'e singurul ce mare 
De mine trebuiuţă. De-ar. fi ambițios 
Sau lacom de avere, de mult ar fi venit 
Naintea tronului, Să-mi cerc oare norocul 
Cu-acest original? Un om 'care de mine 
Nu are trebuinţă, va şti in faţa 'mea 
Să spue adevărul ! (ese) 

SCENA VI. 
Sala de audienţă, 

r 

Don Carlos in convorbire cu Prinţul de Parma, Ducii de Alba, Feria şi Medina Sidonia, Contele de Lerma şi alţi granzi cu hârtii in mână și așteptând pe rege. 

- MEDINA SIDORIA 
(de care toţi se feresc, se adresează cătră ducele de Alba 

care merge incoace şi incolo singur şi pe gânduri). 

Voi, duce aţi vorbit cu regele, cum credeţi, 
Cum Vaţi găsit dispus? | | ” 

ABE 

Prea r&u şi pentru voi 
Şi pentru-a voastre veşti, 

MEDINA, SIDONIA 

In focul bătăliei
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Cu flotele Ingleze eu mă simţiam mai bine, - 
Decât in astă sală. 
(Carlos care a privit la dinsul cu interes, s'apropie şi-i 

- " ” stringe 'mâna) 

Vă mulţumesc adânc 
Pentru aceăstă faptă mărinimoasă, prinţ. . 
Vedeţi cum fug de mine cu toţi. Peirea mea 
50 vede hotărită. 

" CARLO3 

Puteţi avea speranţă 
In graţia regală şin inocenţa voastră, 

MEDINA SIDONIA 
I-am prăpădit o flotă cum nu se mai văzuse 
Pe valurile mării. Ce este capul. meu 
Pus in asem&nare cu-acele şaptezeci 
Pierdute galioane? Da, prinţ, cinci fii ai mei 
Ca voi, plini de speranță, aceasta-mi sfarmă pieptul! 

SCENA VII. | 
Regele (apare in costumul regal), Cei dinainte. 

Toţi işi scot pălăriile şi se aşează in două linii, formând ţ p i i 
"un semicerc imprejurul lui, Tăcere). 

REGELE (aruncând o privire răpede peste ei). 

Acoperiţi-vă ! 

(Don Carlos și Prinţul de Parma S'apropie cei întăi şi sărută mâna regelui, EI se 'adresează cu bunăvoință cătră 
acest din urmă, fără a vrea să bage in seamă pe hiul său). 

Nepoate, muma voastră 
Doreşte ca să ştie de suntem mulţămiţi 
De voi la curtea noastră,



" PARNA . 

Nu *ntrebe inaintea 

Intăei bătălii in care voiu lupta. 

REGELE 

Nu v5 'ngrijiţi, odată va fi şi rândul vostru, 

Atunci când 'sfărămate vor fi aceste trunchiuri. - 

(câtră ducele de Feria). 

Ce-aduceţi? 

FERIA (plecând un genunchiu inaintea regelui). 

Comandorul cel mare-al Calatravei 

Mună azi dimineaţă, şa ordinului cruce 

Aduc... 

REGELE 

(ia cavaleria şi se uită in jurul stu), 

In: urma lui cine va fi mai vrednic 

S'o poarte? 

(face semn ducelui de Alba! care pleacă nn genunchiu și 
i-o pune la gât) 

Duce de-Alba, intăiul căpitan 
Al meu sunteţi, mai mult să nu fiţi niciodată 

Şi nu vă va lipsi favoarea mea. 
(bagă în seamă pe ducele de Medina Sidonia) | 

„Ah! eată 
Şi amiralul meu. pa - 

MEDINA SIDONIA . , 

(se apropie şovăind și cade in genunchi plecându-și capul) 

Atâta am adus, o rege, din Armada 

Şa Spaniei junime..- 

REGELE (după o lungă tăcere). 

Deasupra mea e Domnul! 
Eu v'am trimis la luptă cu oameni.nu cu stînci :
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Şi cu fartune; dure, v&-urez bunăvenire 
Aice in Madrid. (îi intinde mâna spre sărutare) 
a Eu vă mai mulțămese 

Că mi-aţi păstrat in voi un vrednie servitor. 
Astfel îl recunosc şi, granzii mei, doresc 
Cu toţi să-l recunoască. 
(îi face semn să se scoale şi st se acopere, apoi se adre” 

| sează cătră ceilalţi) : 
. Ce mai e? | 
(cătră Carlos şi prinţul de Parma) 

- : Prinţilor, 
Eu vă salut. | 
(Aceştia es. Granzii ceilalţi inaintează, pleacă genunchii şi înfăţişează regelui hărtiile lor. E1 se uită răpede la ele 

şi le dă ducelui de Alba) .- 

Mi-ţi da aceste 'n cabinet, 
Sfirşit-am ? (nimeni nu respunde) 

Cum se 'ntimplă că printre granzii mei 
In veci să nu găsesc pe ui marchiz de Posa? 
Imi este cunoscut acest marchiz de Posa 
Cu fală m'a slujit, Nu este el in viaţă? ! 
Dece nu se arată? 

LERMA 

Marchizul s'a intors 
Acuma de curând din lungi călătorii 
Ce a făcut în toată Europa. El se află 
Chiar in Madrid Şaşteaptă o zi de audienţă 
 Obştească, să depue adâncele-i omajuri 
Ia tronului picioare, . 

ALBA 

Marchiz de Posa? — Da, 
E bravul cavaler de Malta, Maestate, 
De care faima spune o faptă mult măreaţă. 
Când maestrul cel inare al ordinului zise



La cavalerii sti in insulă să vie 
(Pe când de Soliman era impresurată) 
Acest marchiz. pe-atunce de optsprezece ani, 
Dispare de o dată de la inalta Şcoală 
De-Alcala unde sta, şi fâr” a fi chemat 
S'arată ?n La Valette. „Mi-o cump&rată crucea“ - 
El zise, „dar acuma eu vreau ca să o merit!“ 
El a fost unu. dintre cei patruzeci viteji 
Ce-a, susţinut incontra, lui Piali, Ulucialli, 
Hassan şi Mustafa castelul de Sant Elmo 
In trei asalturi crunte urmate zioa mare, 
Când insfirşit dugnanul castelu! îl luâ 
Şi imprejur căzuse toţi cavalerii, el 
De sus s'aruncă ?n mare şi- vine "n La Valette, 
Trec două luui, duşmanul din insulă porneşte 
Şi cuvaleru 'n şcoală se 'ntoarce să sfirgiască 
A sale *nvăţături. : 

PERIA 

Acest marchiz de Posa 
Descoperi in urmă vestita conspirare 
Din Catalonia şi couservâ Coroanei 
Priu dibăcia sa provincia cea mai mândră. 

REGELE (in sine), | 

Uimirea m& cuprinde. Ce fel de om să fie 
Acel ce face fapte de-aceste şi nu are 
Din trei bărbaţi ce ?ntreb, nici un invidios ? 
Desigur acest om are-un caracter rar. 
Sau nu are nici unul. Din curiositate 
Eu vreau ca să-i. vorbesc. PR 

(Cătră ducele de Alba)” Chiar azi, când liturghia 
Se va sfirși, laduceţi in cabinetul meu, 

(Ducele ese, Regele chiamă pe Feria) 
Şi voi in locul meu să presidaţi consiliul (ese), .
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PERIA 

Ce bun e azi monarcul! 

MEDINA SIDONIA . 

Spuneţi că e un zeu! 
Un zeu fu pentru mine! 

FERIA 

Ce bine admirale, waţi meritat norocul 

A voastră bucurie o *'mpărtăşese, 

"UNUL DINTRE GRANZI 

| | Şi eu. 

AL DOILEA GRANDE - 

Şi eu nu mai puţin. | ! 

AL TREILEA GRANDE 

Aveam fiori de grijă. 
Un general ca voi! Ă 

CEL INTĂIU 

N'a fost mărinimie 
Din partea regelui, a fost numai dreptate, 

LERMA (eşind, cătră Medina Sidonia), 

Cât v'au imbogâăţit deodată două vorbe, 

SCENA VIII. 

Cabinetul. regelui, 

DMarchizul de Posa şi Ducele de Alba. 

MARCEHIZUL, (intrând), | 

Vrea să-imi vorbiască, mie? Aceasta nu se poate. 
V8 inşălaţi de nume. — Şi ce vrea de la mine?



ALBA 

El vrea să v& cunoască, 

 MARORIZUL 

Din curiositate! 
Atunci păcat de timpul ce-oiu pierde. Viaţa noastră 
Se duce aşa de iute. 

ALBA | 

: YV5 las cu steaoa voastră, . 
Aveţi pe rege 'n mână. Cătaţi a folosi . 
Momentul cât mai mult, căci, dacă îl veţi pierde 
A voastră va fi vinal (esec). 

SCENA IX. 

MARCHIZUL (singur). 

Tu ai zis bine, duce. Noi trebui să cătăm * 
Să folosim momentul ce vine-odată numai. 
In adevăr, curteanul acesta-mi dă o bună 
Povaţă, dacă nu în inţelesul lui 
Măcar in sensul meu. 

(după ce s'a plimbat puţin prin casă) 

: Ce 'caut eu aice?. | 
Să fie un capriciu al intimplării numai 

Că-mi reproduc figura oglinzile aceste? 
Că m'au ales pe mine, cel mai puţin probabil 
Din multe milioane, şi amintirea mea 

A fost improspătată in gândul regelui? 

Să fie o 'ntimplare? N'a fi ceva mai mult? 
Şi ce e intimplarea, de nu o piatră brută 
Ce capătă viaţa sub mâna cea dibace 
A statuarului? E drept că providenţa 
Ne-aduce întimplarea, dar omul cu-a sa mână 
Trebui s'o prelucreze spre scopurile sale.
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Ce-mi pasă ce voeşte monareul de la mine, Ştiu foarte bine ceea ce eu voiu de la dinsul, De-ar fi chiar o scântee de adetăr pe care 
Sumeţ aş arunca-o in sufletu-i despotic, 
Cât de imbelşugată ea poate să dovie 
In mâna providenţei! Acest fel sar putea 
Că ceea ce-mi părea intăi a f capriciu 
Să aib'un scop cu minte. De-a fi aşa sau nu— 
Tot una-i! [n credinţa aceasta voiu lucra. 
(Face câţiva paşi prin casă şi se oprește insfirșit inaintea unui tablou, contemplându-l in linişte, "Regele apare in odaea de alăture dâna „Câteva ordine. Apoi intră şi pri- vește câtva timp pe marchiz, fără a fi văzut de dinsul), 

SCENA X, 

REGELE (privindu-l cu mirare). 

V'aţi mai infăţoşat naintea mea ? 

MARCHIZUL 

Nu. 

REGELE 

o | Voi Aţi binemeritat de scaunul regal. 
Dece v'aţi depârtat de-a mea .recunoştință ? In amintirea mea stau mulţi. Atotştiinţa | 
O are numai Domnul. Aveaţi indatorirea 
De-a căuta roi singur a regelui ochire 
"Dece nu aţi făcut-o? | 

MARCHIZUL 

De două zile, Sir, 
Eu m'am intors in țară... 

REGELE . 

Nu voiu să fiu dator.
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La cei ce mi-au făcut serviciuri. Cereţi-mi 
O graţie. 

- MARCHIZUL, 

MS bucur de legi. 

REGELE 

Şun ucigaş 
Posede acest drept, “ 

MAROHIZUL 

Cu cât mai mult îl are Şi cetăţeanul vrednic. Sir, asta imi ajunge. 

REGELE (în parte). 

Ce sentiment de sine şi inimă sumeaţă ! 
Dar m'aşteptam la asta. Imi place pe Spanioli Să-i vâd plini de mândrie chiar când intrec măsura, — Mi-aţi părăsit serviciul, aud... 

MARCEIZUL 

Eu m'am retras Ca să fac loc la unul mai vrednic decât mning. 

REGELE 

Imi pare r&u. Când oameni ca voi se ţin deoparte Atunce pierde Statul. Sau poate v'aţi temut 
De-a nu fi intr'o sferă pe care-ar merita-o 
Destoinicia Voastră? 

MARCEHIZUL, 

O, nu, Sir, eu sunt sigur Că ziditorul care cunoaște lucrul său, 
Al oamenilor suflet, va fi pătruns indată 
La ca muncă sunt bun. Cu o recunoştinţă 
Adâncă eu simţesc ca graţie imi faceți, -. 
37. — Scrieri complecte. Val, VI, 20
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Avend de'al meu merit aşa părere mândră, 
Dar... 

" REGELE 
Nu vă hotăriţi? 

MARCHIZUL 

Eu nu sunt pregătit, acuma, Maestate 

De-a reproduce ?n vorba unui supus al Vostru 

Acea ce-am gândit ca cetățean a! lumii, 

Căci, Sir, atunce, când eu pentru totdeauna 
M'am depărtat: de tron, nu m'am crezut dator 

Ca să-i: dau socoteală de pasul co făcusem, 

REGELE 

Atâta sunt de slabe motivele ce-aveţi? 
Ce credeţi a risca de cer să mi le spuneţi? 

SARORIZUL 

Cel mult a nea viaţă— de-aş vrea să le spun toate. 
Şi dacă nu-mi permiteţi m'aş spune adevărul. 
De cereţi să aleg intre disgraţia 
Şi "ntre disprețul vostru, m8 hotăresc să par, 
Sir, inaintea voastră, „ca vinovat mai bine 

Decât ca un nebun.. 

REGELE (cu vie așteptare). 

Ei bine? 

MAROHIZUL 

Eu nu pot 
Să fiu slugă domhească. (Regele îl priveşte cu mirare) 
Nu vreau ca să se 'nşăle cumpărătorul. Dacă 

M8 intrebuinţaţi, voiţi de mai nainte 

Să fie regulate a mele fapte toate. 

Vreţi numai braţul meu, ş'al meu curaj în lupte



Și mintea mea in sfaturi. Nu faptele în sine, 
Ci aprobarea care la tron voiu 'dobândi-o, 
Aceasta lea fi scopul. Dar eu cred că virtutea . 
In sine are preţ. Acel bine pe care -!. -..... 
L'ar fi făcut monarcul prin mijlocirea mea,:- 
I'aş îi produs eu insumi Şaş fi avut plăcerea 
Liberului arbitriu, dar nu o datorie... o 
Aceasta-i scopul Vostru? In creaţiunea Voastră 
Aţi suferi să intre un creator straint — 
Şi eu m'aş injosi, când pot să-fiu artistul, - 
De-a fi a lui unealtă? Eu omenirea *ntreagă . 
lubesc, şi ?n monarhii nu pot ca să iubesc | : 
Decât pe mine insumi, . - - 

REGELE 

Entusiasmul vostru 
De laudă e vrednic. Aţi vrea să faceţi bine. 
Ear pentru-un oin cu minte şi pentru-un patriot 
Mijlocul e tot una prin care-l puteţi face. - ” 
In toate ale mele regate căutaţi 
Un post care var pune in stare-a satisface 
Aceste simţiri mândre, : 

" MAROEIZUL 

Eu nu găsese nici unul. 

" REGELE 

Cum ? 

MABCHIZUL E 
. Maestatea Voastră 

Voeşte-a .respândi prin mijlocirea mea - 
A omenirii bine. Dar astari fericirea 
Pe care le-o doreşte iubirea mea cea, pură ? ' 
O, inaintea ei ar tremura de sigur 
“Regala maestate. O nouă fericire
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Au iscodit pe lume politica şi care 
Se poate respând) de scaune regale, 
Căci au creat in inimi dorinţi necunoscute - 
Pe care le 'mplineşte. Ea bate pe-ale sule 
Monede adevărul, — un adevăr pe care 
I! poate suferi. Şi ori şi care marcă 
Ce nu s'aseamână cu dinsul, e oprită. 
Dar ceea ce coroanei îi este priincios 
Ajunge-mi oare mie? Iubirea cea frăţească] 
Ce am pentru-omenire vrea ea ca, să slujiască * 
Drept mijloc de-a râpi a fraţilor mei drepturi? 
Pot crede fericiţi pe oameni când nu au | 
Şi dreptul de-a gândi? Nu. mă siliţi pe mine 
Să 'mpart o fericire ce voi aţi hotarit, 
Refus de-a *'mprăştia asemenea monedă. 
Nu pot sluji !a domni! 

REGELE (răpede), 

Sunteţi un protestant. 

MARCEIZUL (după o scurtă gândire). 

Credinţa Yoastră Sir, e şi credința mea, 
(după o pausă) 

Ved că nu mă 'nțelegeţi. De-aceasta-mi era frică. 
Acum când mâna mea a ridicat perdeaoa 
Ce-acoperea misterul. regalității. Cine 
Vă poate-asigura, că voiu mai crede sfânt 
Aceea ce pe mine nu mă mai ingrozeşte ? 
Fiindc'am cugetat asupra msa, eu poate 
Arăt primejdios. Dar nu sunt, Maestate, 
Dorinţele-mi cu toate aice se mărginesc. 

(pune mâna pe piept) 
Pornirea furioasă ce vrea să schimbe totul 
Ce este in ființă, şi care mai mult incă 
Ingreunează lanţul ce nu poate sfărma,
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In veci sângele meu nui va infierbânta! 
Nu, idealul meu nu s'a indeplini 
In seculul acesta. Eu sunt un cetățean 
Din veacuri viitoare, Poate-o imagine 
Să v5 neliniştiască? Suflând pe ea puteţi, 
Să faceţi să dispară. , 

REGELE 

Sunt eu intăiul care cunoaşte-această parte. | 
A sufletului vostru? - 

MABCHIZUL 

Această parte — da, 

REGELE : 
(se scoală, face câţiva pași şi se, opreşte dinaintea + mare 

chizului, in parte), 

Acest limbaj e nou. Mijlocul lingăirii 
Şi el se invecheşte. Ş'apoi a imita .. 
Pe alţii injoseşte pe omul cel cu merit, | 
Se pot odată face cercări şi cu alt: mijloc... 
Dece nu? Ceea ce surprinde —isbuteşte. 

(tare) 

Dacă 'nțelegeţi treaba aşa, prea bine, eu : 
Vroesc să "'nființez la Curte-un nou oficiu , 
Ce pentrun spirit tare ar fî... 

- MARCEIZUL 

- „ „Eu înţeleg. | 
Ce josnică idee aveţi de demnitatea 
Umană, căutând chiar in limbajul unui 
Om liber, meşteşugul linguşitorului! . | | 
Şi ştiu din care causă aţi fost silit de oameni 
Ca să gândiţi astfel. Căci ei din voia lor 
Şi-au lepădat nobleţa; din bună voia lor : 
S'au coborit pe-o treaptă. atât; de injosită.
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Ei fug inspăimântaţi de nobila fantomă 

A demnităţii lor. Miseria le place 

Şi lânţurile lor. le infrumuseţează. 
Cu:o mişelie cărei ii zic inţelepceiune.. 

Sa şti cum să le porţi virtute :insemnează. 

Astfel aţi primit lumea. Astfel o moştenise 

Şi gloriosul vostru părinte. Cum puteaţi 

Să onoraţi pe om in stare-aşa de tristă? 

REGELE 

Găsesc şi adevăruri cuprinse n aste vorbe, 

MARCEHIZUL 

Păsat insă e'atunce când aţi schimbat pe omul 

Zidit de creator intr'o fantomă-a voastră 
Ş'aţi declarat acestei ființi din nou create 
Ca voi sunteti un zeu, păcat, că intr'un punct 

Voi aţi greşit: in punctul de-a rămână voi singur 

Tot numai om, tot numai ființa cea zidită 
De-un creator divin. Ca muritor voi aţi 
Urmat de-a suferi şi de-a avea dorinţe. 
Vă trebue simpatie, pe când un Dumnezeu 
Voeşte sacrificiuri, fiori şi rugăciuni. 

O! jalnică schimbare! Intoarcere-a naturei T 

De-aţi injosit pe om să fie-un instrument 

Cine-a 'mpărţi cu voi al armoniei farmec? 

REGELE (in parte). 

Pe ceriuri! a lui vorbe ating sufletul meu! 

MARCEIZOL 

Dar pentru voi nu 'nseamnă nimic această jertfă. 
Deaceea sunteţi unic, — de feliul vostru singur — 
Şi, dând aşa un preţ, sunteţi un Dumnezeu. 

O, dacă nu ar Â aşa, ar fi grozav! 

Când, pentru fericirea atâtor milioane
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De oameni, voi in schimb nimie naţi, câştiga, 
Când sfărâmarea numai. a Jibertăţii lor 
V'ar mulţămi! dorinta ? O, daţi-mi voe, Sir, 
Să mă retrag: Obiectul mvatrage fară voe , 
Mi-e plină inima; ispita e prea mare | 
Când mă găsesc in faţă cu-acela singur, cărui. 
Aş vrea s'o deschid toată. 

(Contele de Lerma intră şi zice câteva cuvinte incet . Cătră repe, Acesta îi face semn să se retragă și remâne 
“în posiţia de mai nainte), , 

REGELE (cătră Marchiz, după eşirea lui Lerma). - . 

Urmaţi! n 

MABOHIZUL (după o tăcere). 

Simţese tot preţul... 

REGELE 

"Urmaţi pân la sfirşit 
Aveaţi mai multe a-mi spune. . “ 

MARCHIZUL 

Sir, mă intore acuma 
Din Flandra şi Brabant, Ce mândre, ce frumoase 
Provinţii! Ce puternie popor, cât e de mare 
Şi cât de bun deodată! O! de a fi părinte 
Aşa unui popor, gândiam, trebue să fie 
Un sentiment, divin! — Atunci in calea mea 
Am dat de oseminte de oameni ca arsese, 
(EL tace. Ochii săi se opresc asupra regelui, - care cearcă a se uita și el în ochii lui, dar pleacă. turburaţ ochii la 

- păment). - 
Aveţi dreptate, Sir, E văd, sunteți silit, 
Dar că aţi fost în stare a 'ndeplini aceea 
Ce aţi crezut că este a Voastră datorie, 
Aceasta in'a uimit in mod ingrozitor.



O, ce păcat că jertfa in sângele-i scăldată 
Nu poate să ?ntoneze o odă de mărire 
La geniul acelui ce a sacrificai-o ! 
O, ce păcat că's oameni, nu geniuri: de-o natură 
Mai naltă, care scriu istoria omenirii! 
In urma veacului acesta, a lui Filip | 
Vor curge alte veacuri mai blânde, ce-or aduce : 
Mai drepte şi mai bune gândiri, când fericirea 
La care cetăţenii au drept, se vă *mpăca 
Cu-a Domnilor mărire. Atunce va fi 'statul 
Sgârcit de-ai săi copii şi: chiar necesitatea 
Va deveni umană, 

REGELE 

„Când eu aş tremura 
De veacul cel de astăzi şi de blâstemul stu, 
Credeţi c'ar mai pută âă vie veacuri blânde? 
Priviţi in jurul vostru, în Spania. Aice 
Prosperă fericirea cetăţenească *'n pace 
Curată şi senină, o pace ca aceasta 
Eu voiu s'0 dau şi Flandrei. 

“ MAROHIZUL 

O pace de morminte! 
Şi credeţi că-ţi sfirşi ceea ce-aţi inceput! 
Speraţi că veţi opri in loc astă schimbare 
„Ce azi creştinătatea o sufere, că veţi 
Intârzia această obştească primăvară 
Ce 'ntinereşte lumea? Voi singur in Europa 
Voiţi a vă opune la roata ce destinul. 
O 'ntoarce nesfirşit, voiţi cu mâna Voastră, 
Da spiţe s'o opriţi? Aceasta nu va fil 
Chiar de pe-acum fugiră din staturile voastre 
Mii şi ear mii — săraci, dar liberi şi voioși. 
Şi tocmai cetăţenii pe care i-aţi pierdut
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Din causa religiunii, eran acei mai nobili, Elisabeta braţe de mumă a intins 
La toţi acei fugari gastfel infricoşat 
Britania *nfloreşte prin artele spaniole. 
Lipsită d'industria creştinilor cei noi 
Grenada stă pustie; şi veselă, Europa 
Priveşte pe-al ei duşmari, cum sângeră de rana Ce şi-a făcut-o insași, 
(Regele e mișcat, Merchizul n seama și se apropie cu : câțiva paşi), - 

Se Voiţi a resădi 
Pentru eternitate şi moarte semânaţi ? 
Aşa o siluire:nu va trăi mai mult 
Decât autorul ei. Ingratitudine - 
Va naşte munca voastră — zadarnic cu natura 
Veţi fi luptat, 'zadarnie veţi fi jertfit o viată 
Regală pentru scopuri de dârâmare numai, 
Nai sus stă omenirea decât vă ?nchipuiţi ; 
Ea se va deștepta din lunga ei dormire : 
Şi sfărămându-şi lanţul, va cere inapoi 
Prea sfântul drept a! ei; ea.va asemăna 
Al vostru nume cu Neron şi Buziris 
ŞI... asta mă 'ntristează ,.. căci sunteţi bun... . 

REGELE 

| | De unde 
Vă vina siguranţa cu care imi vorbiţi ? - 

„MARORIZUL, | | 
Pe sfântul Dumnezeu! Da, da, o repetez. ! 
Daţi inapoi aceea ce ne-aţi luat. Lasaţi 
Cu generositatea, ce-i semnul celui ture, 
Să curgă fericirea din cornu "mbelşugării . 
Ce-aveti in mâna voastră, lăsaţi spiritele 
S'ajungă ?n ţara voastră pân la maturitate, Daţi inapoi aceea ce ne-aţi luat. Fiţi rege
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Pe mii şi mii de regi! 

(se apr pie de rege cu curaj şi aruncă asupra lui priviri 
hotărite şi aprinse) 

O, dacă eloquenţa a celor milioane 

De-a căror fericire vorbim in astă oră 

Ar fi prin gura mea in stare să s'arăte!, 

O! căci astă scântee ce văd in ochiul vostru 

Nu se preface 'n pară! Svinliţi de voi departe . . 

O indumnezeire ce-i impotriva firii 

Şi care ne omoară! Fiţi pentru noi un tip 

De tot ce este vecinic şi drept! O, niciodată 
N'avă un muritor aşa putere mare 
S'o intrebuinţezv ca şi un Dumnezeu. 
Toţi regii Europei la numele Spaniol . 
S'ar inchina, păşiţi in fruntea regilor 

Europei, un cuvânt de mâna voastră scris 

Şi lumea o să fie din nou creată, daţi 
Gândirii libertate! - 

(S'aruncă in genunchi dinaintea ui) 

REGELE 

(surprins işi intoarce faţa, apoi işi indreaptă din nou 
privirea asupra marchizului). 

Ciudat entusiast! Dar.;; vă sculaţi... eu voiu.. 

MARCEIZUL 

Priviţi in jurul vostru zidirea asta mândră! 

Intregu-i fundament e pus pe libertate 
Şi tot prin libertate cât este de bogată! 
Inaltul Creator aruncă vjermişorul 
In picătura mică de rouă şi îl lasă 
Acolo să se mişte cu liberuii instinct, 

Chiar in impărăţia corupţiei ş'a morţii! 
Dar creaţiunea voastră ce mică şi ângustă! 
Un freamăt pintre frunze spăimântă pe stăpânul 

Intregi creştinătăţii. De ori şi ce virtute
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Voi tremuraţi, când EI, spre-a nu neliniști, 
Frumoasa libertate, mai bine toiul straşuie 
Al relelor îl '1asă să se dislânţuiască 
In universul său; el creator, de nimeni 
Nu las au fi vezut, ţiindu-se ascuns 
Sub legile-i eterne; pe-aceste legi le vede 
Un spirit tare, insă pe dinsul nu.—EI zice; 
„Ce-mi trobue un zeu ? Ajunge lumea ?n sine!“ Şi niciodinioară o inimă creştină 
Nu l'a slăvit atâta ca profanarea asta, 
A spiritului tare, 

"REGELE 
Si vreţi să vă cercaţi .de-a 'ntemeia un. tip 
Atâta de sublim prin oameni muritori, 
In staturile. mele? 

MABCEIZUI, 

Voi aţi putea-o face, 
Yoi numai. Care altul? Puterea consacraţi-o 
L'a oamenilor bine, acea putere vai! 
Ce-atât de multă vreme s'a intrebuinţaţ 
L'a tronului mărire! Daţi earâş omenirii 
Perduta sa nobleţă. Să fie cetăţeanul 
Aceea ce a fost, al stăpânirii țel, . 
Să nu i se impuie o altă mărginire 

„ Decât de-a respecta a fraţilor săi drepturi. . 
Când omul revenit in sine va *nţelege 
Simţirea demnităţii şi naltele virtuţi | 
Vor naște a libertăţii, când Sir, veţi fi făcut 
Să fie ţara voastră din toate celelalte 
A lumii, mai ferice, arunci sunteţi dator 
Pământul să-l supuneţi. 

REGELE (după o lungă tăcere), | 

Eu v'am lăsat cuvântul
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Să vi-l sfirşiţi. Văd bine că altiel se reflectă 
In capul vostru lumea, decât la ceilalţi. 
Deaceea nu voesce sâ vă supun măsurii 

Celei obicinuite. Eu sunt intăiul, cărui 

Intregul vostru suflet voi l'aţi distăinuit, 

O cred, fiindc'o ştiu. De vreme ce-aţi putut 
Asemenea păreri, cu-atâta foc create, 
Pân azi să -le ascundeţi, de vreme ce-aţi avut 
Prudenţă-atât de mare, vreau, tinere, să uit 

Că le cunosc şi chipul in care le-am aflat. 

Sculaţi-vă, eu vreau ]a junele acela 

Ce s'a lăsat impins de focul tinereţii 

Să nu respund ca rege, ci numai ca bstrân, 

Eu vreau fiindcă vreau. Intro natură bună 
Eu cred că chiar otrava se poate transforma 

In nobilă substanţă. Dar vă feriţi, fugiţi 

De inchisiţiunel Eu n'aş fi mulţămit 
De vaş vedea... 

MARCEIZUL 

W'aţi fi... Voi n'aţi fi mulţămit? 

REGELE (privind cu interes la Posa). 

Eu incă m'am văzut aşa un om. Marchize, 
V5 inşălaţi. Prea r&u să nu gândiţi de mine 
Eu nu vreau un Neron să fiu faţă cu voi. 
Nu vreau să se stirpească oricare fericire 
Sub stăpânirea mea. Chiar voi puteţi urma 
De a trăi ca om sub ochii mei. 

MARCHIZUL (răpede), 

„Da, Sir 
Concetăţenii mei? O! eu n'am avut scopul 
Să vă vorbesc de mine, să-mi apăr causa mea. 

Supuşii voştri, Sir...
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REGELE 

Şi fiindcă ştiţi bine 
Cum voiu fi judecat de veacuri viitoare, 
Să afle de la voi cum m'am purtat cu oameni 
Când intilneam pe unul, 

„MAROHIZUL 

O, cel mai drept din regi 
Nu fie totdeodată cel mai nedrept! In Plandra - 
Mii de supuşi de-ai voştri mai buni sunt decât mine, 
Dar numai astăzi... poate — voiu indrăzni, o rege, 
A spune cu francheţă — pentru intăiaşi dată 
Sub astă faţă blândă vă&zut-aţi libertatea, 

„ REGELE (serios dar blând), 

Destul despre obiectul acesta, tinere, 
Ştiu bine că-ţi vorbi intr'altfel când pe oameni 
Ca minei veţi cunoaşte. Dar aş avea plăcere 
Să vă mai v&d g'alt'dată. Cum să v5 'ndatoresc? 

MARCEHIZUIL, 

Lăsaţi-mă cum. sunt. Ce preţ aş mai avea 
Când m'aş lăsa şi eu a fi corupt ca alţii ? 

REGELB 

Eu nu pot suferi asemenea, mândrie. 
Cu 'ncepere de astăzi ești în serviciul meu. 
Nu vreau nici un răspuns! Aşa va fi! (după o pausă) 

a. Dar cum? 
Ce vream ? N'am avut scopul să caut adevărul? 
Şi am găsit aici mai mult chiar. Mi-aţi vorbit 
In calitatea mea de rege, insă nu 
Ca tată şi ca soţ? , 

(Marchizul stă pe pânduri nedumerit) 

Y5 inţeleg, dar chiar



De-aş fi din toţi părinţii cel mai nenorocit, 
Nu pot să mă simţese prea fericit ca soţ ? 

MARCHIZUL 

Daca avea un fiu, măreț plin Ge speranță 
Şi o soţie blândă şi demnă de iubire 
Dau muritorilor un. drept la acest nums, 
Atunci v5 bucuraţi voi Sir, de amendouă 
Aceste fericiri. _ 

REGELE (cu aer intunecos). 

| Nyw's fericit! In veci 
Nu am simţit ca astăzi cât sunt de depărtat 
De ceea ce-am dorit. 

(priveşte pe marchiz cu melancolie), 

MARCHIZUL, 

E bun, e nobil prinţul 
Aşa Pam judecat de când Pan: cunoscut. 

REGELE 
Dar eu altfel — aceea ca mi-a răpit el mie 
Nici o coroană *n lume n'o poate *nlocui. 
Să-mi iee o regină atât de virtuoasă,.. 

MARCHIZUL 

Sir, cine-ar cuteza?,.. 

REGELE 

Toţi... lumea... calomnia 
Eu insumi! Eat” aicea dovezi ce fără greş 
O invinovăţesc; mai sunt şi altele . 
Ce fac ca să mă tem de râul cel mai mare. 
Imi vine greu, ce-i dreptul, să cred aşa o vină... 
Căci cine o acusă? De-a fost in stare ea 
Să cad” atât. de jos, cu cât sunt mai în drept
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Să cred'că Eboli o cleveteşte numai. 
Au nu-i ureşte popa pe fiu-mi şi pe ea 
Şi nu ştiu eu că Alba cloceşte răsbunare ? 
Femcea mea-i mai bună decât sunt ei cu toţii! 

0 MARORIZUL, 
Sir, este ceva incă in sufletul femeei 
Ce mai presus se 'nalță ae orice aparență 
Şi orice clevetire — virtutea femeească, 

REGELE 

Tot astfel zic şi eu. Nu e uşor să cazi 
Aşa de jos cum ei acusă pe regină, 
Nu e aşa de lesne, cum ei vor să arâte 
De-a rumpe lanţurile onoarii ; tu Marchize, 
Pe oameni ii cunoşti. De mult aveam nevoie 
De un bărbat ca tine; ai suflet bun şi frane 
Şi tot cunoşti pe oameni — deaceea te-am ales.. 

MARCEIZUL (surprins și spăriat), 

„ Pe mine, Sir? 

REGELE 

Ai atat naintea regelui 
Şi n'ai cerut nimica, nimica pentru tine. 
Aceasta-mi este nou —tu vei drept. Pasiunea 
Nu-ţi va rătăc), ochiul, La fiul meu te du 
Increderea-i câştigă. Şi inima reginei - 
O cercetează. lţi dau puteri desăvirşite 
S'o vezi fără de martori. Acum mă lasă singur! 

: (trage clopoțelul). g poţ 

MARCEHIZUL 

Te pot să iau cu mine o singură speranță
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Atunci această zi o am de cea mai dulce 
Din toată viaţa mea] 

REGELE (intinzându-i mâna spre sărutare). 

Nu e nici pentru mine - 
Pierdută! 

(Marchizul se scoală şi ese. Contele Lerma intră) 

" Cavalerul la mine va intra 
Deacum neanunţat! 

(Cortina cade).



    

ACTUL IV. 

SCENA 1. 
“Un. salon la Regină, - 

Regina. Ducesa de Olivarez. Princesa de Eboli. Contesa Fuentes şi alte dame, | 

REGINA (sculându-se, cătră ducesă), 
Nu s'a mai găsit cheia? Atunci trebui stricată 
Caseta — chiar acum, - 
(Văzend pe princesa de Eboli Care se apropie de dinsa şi-i 

sărută mâna), 

„- Bine-aţi venit, princesă, 
Imi. pare foarte bine că sunteţi indreptată, 
Deşi tot palidă... . i 

PUENTES (cu r&utate). 

. Aceste friguri rele 
Slăbesc nervele noastre cum nu ne aşteptăm. 
Nu e aşa, princesă ? ! 

REGINA 

| „_„ Doriam atât de mult 
Iubita mea, să vin eu insumi să v& văd, 
Dar ştiţi, nu mi-e ertat. 
I7- — Scrieri complecte. Vol, VI 21



OLIVAREZ 

. Desigur au avut 

Destule visite princesa, 

| REGINA 
Negreşit. 

Dar ce-aveţi? Tremuraţi ? 

EBOLI 

Nimica, Maestate, 

Cer voie-a m retrage. 

"- REGINA 

Voi nu mărturisiţi. Sunteţi mai boinară 
Decât aţi vrea să credem. Văd că vă oboseşte 
A sta mult in picioare. Contesă, ajutaţi | 

Princesei să s'aşeze aici pe taburet, 

EBOLI 

Mai bine es la aer (ese). 

| REGINA 

| Contesă, o urmaţi 

Ce curios acces! 

(Intră un paj și vorbeşte incet cu ducesa; ea se intoarce 

indată cătră regină) 

“ OLIVAREZ 

| Marchizul Posa, Doamnă, 

El e trimis de rege. | 

REGINA 

Să vie, îl aştept. 

(Pajul ese și deschide ușa marchizului)



SCENA 11. 
2larchizul de Posa. Cei dinainte, 

(Marchizul pleacă un genunchiu dinaiatea reginei care-i 7 face semn să se scoale). 

REGINA 
Ce ordine aduceţi din partea regelui? 
Pot să primesc.cu marturi... 

MARCHIZUL! 

| Am ordin de-a vorbi : Cu Maestatea Sa Regina singură. 
(Doamnele se depărtează după un semn al reginei), 

SCENA III. 

Regina. Marchizul de Posa, 

REGINA 

Cum? Pot să mă incred ochilor mei, marchize, 
Sunteţi trimis de rege ?... 

MARCEHIZUL 

A Aceasta, Maestate, 
YV5 pare curios? Dar mie nicidecum. 

REGINA 
Atunci a eşit lumea din calea-i regulată. 
Marchize... Voi şi EI... 

MARCHIZUL 

Nu prea ne potrivim... Aceasta-i cam aşa. Se pot incă vedă 
Şi mai ciudate lucruri in timpurile noastre.
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REGINA |! 
Mai minunate, nu. - - 

MARCEHIZUL 

Să zicem că la urmă 
Aş Î fost convertit; că m'aş fi obosit 
Sa joc intr'una rolul unui original 

“La curtea lui Don Filip. Ş'apoi ce insemnează 
Aceasta ? Cel ce vrea a fi folositor 
Altora, e silit să 'nveţe a se pune 
In rând cu ceilalţi. La ce poata Sluj 
Sectarul ce s'arată cun alt port decât alţii? 
Să zicem — căci ce om ar fi atâţ de trufaş 
De-a nu 'căta recruți pentru a sa credinţă — 
Să zicem că eu umblu cu gândul să aşez 
Credinţa mea pe tron? 

- REGINA 

O nu, marchize, nu, eu n'aş vrea nici in glumă 
Să cred c'aţi fi in stare S'aveţi inchipuiri 
Aşa copilăreşti. Voi nu sunteţi, marchize, 
Un visător de-acei ce-ar intreprinde lucruri - 
Ce nu pot fi sfirşite. - 

MAROHIZUL | 

Aceasta nu se ştie, 

REGINA 

Dar ceea ce-aş putea cel mult să cred, marchize, 
Şi foarte mi-ar părea ciudat din partea voastră 
Ar... | ” 

n - MARORIZUL 

Fâţărnicia ? Se poate...



— 325 — 

REGINA 

| ” Niciodată Nu v'aş invinul de neoneştitate, . . 
Desigur regele n'a vru prin voi să-mi spue Aceea ce-mi veţi zice, 

MARCEIZUL 

Nu. 

REGINA 

, : „..î + Poate scopul bun Să scuze râul mijloc? A voastră demnitate — Ertaţi-mi indoiala — se poate ea pleca , La fapte ca aceasta? In veci n'aş putea crede, , 

- MARORIZUL,. 
Nici eu, dac'ar fi vorba pe rege să-l inşăl, ' Dar nu am acest Scop. Eu vreau ca să-] slujesc Mai bine, mai onest, decât a vrut e] insuş. 

REGINA 

Acun v8 recunosc, Deajuns despre aceasta, Ce face el? . - 

MARCHIZUL 

Monarcul? — Curână, ps cât imi pa re Eu voiu fi r&sbunat de judecata aspra - Ce-avurăţi despre mine, Acea veste ce eu Nu mă grăbiam prea tare a v'o: impărtăşi, Nici Maestatea, Voastră nu pare a avă. 
Prea mare dor s'o afle. Cu toate-aceste trebui | S'o spun. Monareul roagă pe Maestatea. Voastră - Să nu primiască astăzi pe-ambasadorul Franţei. | Aceasta-mi fu chemarea. Acum e implinită,
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REGINA 

aceasta este totul, Marchize, ce aveaţi 
Din partea lui a-mi spune? a 

MAROHIZUL 

„ Cam totul, Maestate, 
Ce m'a indreptățit să cer o audienţă. 

REGINA 

NB 'nduplec cu plăcere a nu afla aceea 
Ce trebui să remâe o taină pentru mine. 

KARCHIZUL | 
Aveţi.dreptate, Doamnă. Ce-i drepte, dacă n'aţi fi 
Femeea ce sunteţi, eu waş pută da ştire 
De oareşicare lucruri... eu v'aş putea 'ndemna 
A vă păzi deapruape de oarecare oameni... 
Cu voi insă aceasta nu e trebuineios. 
In apropierea Voastrâ resară şi apue 
Primejdia, şi voi nu trebui s'o aflaţi. 
Aceste nu sunt demne s'alunge somnul, dulce 
Din faţa unui ânger. Nici n'am venit din causa 
Aceasta. — Don Carlos... - 

REGINA 

Cum aţi lăsat? 

MARCHIZUL 
- EI este 

Ca ințeleptul antic la care 'n vremea lui, 
Iubirea de-adevăr drept crimă-a fost privită. 
Precum s'a hotărit acesta ca să moară 
Pentru a sa iubire, aşa e hotărit 
Și Don Carlos să moară pentru amorul său. 
Aduc puţine yorbe — dar eată-l pe el insuş.: 

(Dă reginei o scrisoare),



REGINA (după ce a cetit), 

Doreşte să-mi vorbiască, 

- MARGRIZUL 

Şi eu doresc aceasta. 

REGINA 

Va fi mai mulțămit când va vedă cu ochii 

Că nu sunt fericită nici eu?! 

MARCHIZUL 

| Nu, dar aceasta 
Va face ca să fie mai hotărit, mai ager. 

„REGINA 

Cum ? : 

MARCEHIZUL , 

“Ducele de Alba a fost numit in Flandra. 

REGINA 
Numit... aşa aud. 

MARCEI2UL i 

| Să-şi schimbe regele 
Această hotărire... în veci nu o va face. 

Cunoaştem pe monarc.— Dar pe de altă parte 

E sigur că infantul nu poate sta aice, - 

Acuma mai ales, Asemenea nici Flandra 
Nu poate fi jertfită.. 

| REGINA 

E mijloc de-a opri? 

MARCHIZUL 

a, poate. Mijlocul e mai aşa de rtu 

n
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Cum e primejdia“ EI este îndrăzneţ. 
Ca insăşi desperarea. Dar alt chip nu cunosc, 

REGINA 

Spuneţi-mi-l! 

MARCEI2UL 

„... Gutez, regină, numai vouă 
A-l spune, De Ia voi, din gura voastră numai 
Il poate auzi Carlos fără de groază. 
Desigur numele ce i-] vor da, n'a fi 
Prea dulce la auz, : 

REGINA. 

O resvrătire,.. 

MAROHIZUL - 
Prințul 

Va fi neascultător cătră, monarc. In taină 
S'a duce 'n- Flandra, unde cu brațele deschise 
Flamanzii il aşteaptă. Provinţele unite 
Cu toate se rescoală la semnul ce va da. 
Se intăreşte causa cea bună prin presenţa. 
Infantului. Şi tronul spaniol va tremura 
De-a sale arme. Ceea ce tată-seu in Spania 
I-a refusat, în Flanâra îi va incuviinţa, . 

REGINA | 
Voi aţi vorbit cu dinsul chiar astăzi. Socotiţi 
Aceasta cu putinţă?. - 

MARCEIZUL 

Da, pentru “am vorbit 
Cu dinsul astăzi chiar, 

REGINA (după o pausă), 

Acest plan mă 'nspâimântă,
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Şi farmecă deodată. Socot caveţi dreptate. 
Ideea e sumeaţă şi poate că de-aceasta . 
Imi place. Voiu s'o ]as în gându-mi să se coacă, 
Şi prințul o cunoaşte? 

MARGEIZUL 

Dup'al meu plan, avea 
Să o audă prinţul intăi din gura voastră. 

REGINA 

Ideea negreşit e mare.,., de n'ar fi 

A prinţului juneţă. ., 

NAROHIZUL 

Nimic nu face-aceasta 
Acolo va , găsi pe Egmont şi Orania, 

Aceşti. viteji răsboinici ai impăratului 

Carol al cincelea, atât de inţelepţi 
In sfaturi, pe cât sunt de "ngrozitori in lupte, 

REGINA (cu vioiciune), ' 

Ideea este mare, e mândra. Prinţul trebue 
El insuşi să lucreze. Simţesc aceasta viu. 
Nu poate să urmeze să joace dcest rol 
Pe care i lau dat aice in Madrid. 
Pe mine *'n locul lui mă umileşte-adânc. 

Al Franţei ajutor, precum şi al Savoiei, 
Eu le fâgăduesc. Gândesc ca voi, marchize, 
EI trebui să lucreze. Dar va avea novoa 
De bani. . 

MARCEIZUL 

Stau gata banii. 

REGINA | a, 

Şi eu găsesc mijloace.
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MARCHIZUL 

Deci pot să-i dau speranţă pentru-o intrevedere? 

REGINA a 
Voiu mai gânq), , 

MAROHIZUL 

: Carlos aşteaptă să-i aduc Respunsul, Maestate.— Eu i-am făgăduit Să nu mă ?ntorc cu mâna deşartă, 
(presentă reginei tabletele sale) Două linii, 

REGINA (după ce a scris). 
Doresc să vă mai vă! 

 MARORIZOL E 
_ Oricând veţi porund. 

REGINA 

Oricâna voiu porunci... oricând... cum să'nțeleg Această libertate? 

MARCEIZUL 

Aşa nevinovat pe cât puteţi, regină, 
Ne bucurăm de dinsa.: Aceasta mulţămiască . Pe Maestatea Voastră... : 

7 REGINA (curmându-l), 

Cât m'aş simţ) ferice Dear fi ca libertatea să aibă adăpostul 
Acesta in Europa! De Var avea prin Carol! — A mele simpatii vă sunt asigurate, 

MARCHIZUL 

O, eu ştiam prea bine c'aveţi să mg 'nţelegeţi ! (Ducesa: de Olivares apare la ușă)



  

REGINA (cătră marchiz, cu răceală), 

Ce-mi vine de la rege, e sacru pentru mine. 

Marchize, ar&taţi-i adâncul meu respect! 

(îi face un semn. Marchizul ese), 

SCENA IV. 

O galerie, 

Don Carlos. Contele de Lerma. 

CARLOS 

Aico suntem singuri. Ce veste-aveţi a-mi spune ? 

i LERMA | 

Alteța Voastră-avea la Curte un prieten... 

CARLOS (surprins). 

Pe care nu l'aş şti? Ce feliu? Ce vreţi să ziceţi? 

LERMA | 

Atunci v5 cer iertare că am aflat mai mult 

Decât trebuia să ştiu. Dar voiu adăogi, 

Spre-a nu neliniști pe Inălţimea Voastră - 

Că taina mi-a fost spusă de-un om prea credincios, 

Căci—pentru a fi scurt—o ştiu prin mine insumi. 

CARLOS 

De cine este vorba? 

LERMA 

E vorba de Marchizul | 
De Posa. 

CARLOS . 

Cum?



LERMA 

De ştie despre Alteța Voastră. Mai mult decât ar fi ertat oricărui altul A şti, după cum Sunt in drept de a mă teme... 
CARLOS 

Vă temeţi.,. 

„ DERMA 

El a fost la rege. 

CARLOS 

” Ei şapoi? 

LERMA 

Mai mult de două ciasuri, au convorbiţ în taină, 
CARLOS 

Ei bine? 

| | LERMA 

Na fost vorba de lucruri nensemnate, 

CARLOS 
Desigur, 

. 
LERMA 

, Deseori am auzit rostind 
Al vostru nume, prinţ. 

CARLOS 

Sperez că nu va f Aceasta un semn rtu. 

LERMA 

Apoi, azi dimineață 
La rege ?'n cabinet fă vorba de regină, In mod misterios.



  

  

— 333 — 

CARLOS (dând inapoi, surprins), 

Conte de Lerma ?. 

LERMA 

| Când 
Marchizul a eşit eu am primit porunca 
Să-l ias deacum să intre neanunsat, la rege. 

OARLOS 

Aceasta "m adavăr e gravl.. 

LERMA 

Fără exemplu, 
De când slujesc pe rege, 

CARLOS | 

E grav, e foarte grav. 
ŞI... de regină, cum aţi zis c'ar fi fost vorba? 

LERMA (dând inapoi). 

Nu, prinţ, aceasta este încontra datoriei, 

CARLOS | 
Ciudat! O parte-mi spuneţi şi alta imi ascundeți. 

LERMA 

Intăia trebuia, s'o spun Alteţei Voastre 
Dar de-a vorbi mai mult, mopreşte datoria 
Ce am cătră monare. - o 

CARLOS 

Aveţi cuvânt. 

| o LERMA o 
3 | a Marchizul 

E cunoscut de toţi a fi om 69 onoare,
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CARLOS . 

L'aţi judecat. prea bine, 

LERNA 
. Virtutea totdeauna 

Rămâne nepătată păn” vine incercarea: ' 

| CARLOS 
A sa va rămânea in urmă ca *nainte. 

LERMA 

Pavoarea unui rege puternic merită 
A ÎL băgată m seamă. E ca o undiţă 
De aur care-a prins mai multe virtuţi aspre. 

CARLO3 
Da; insă... 

LERMA 

E adesea prudent de-a da pe faţă 
Aceea ce mai mult nu poate sta ascuns. 

„ OARLOS 

Prudent... dar precum ziceţi, Marchizul e ştiut 
A îi om de onoare, . 

LERMA 

De este tot cinstit 
Mai r&u nu se va face prin indoiala mea, 
Ear Inălţimea Voastră câştigă indoit. 

(Vrea să eas*). 

OARLOS (mișcat, îl urmează şi-i Strânge mâna), 

O! suflet bun şi nobil! Am intreit câştig. 
Azi m'am imbogăţit cu incă un prieten 
Şi n'am pierdut pe-acela ps care îl aveam. 

” (Lerma ese).



SCENA V. 

Darchizud de Posa (vine prin galerie) Carlos. 

| MABCRIZUL 

Carlos! Carlos! 

CARLOS 

Ce este? Cine mă chiamă? Tu eşti? 
Prea bine; inainte alerg Ja mânăstire. 
Urmează-mă in grabă (vrea să easă). 

MARCHIZUL - 

Mai stăi două minute, 

| CARLOS 

De-am fi văzuţi. .. , 

MAROHIZUL 

Nu crea. Nam mult de spus. Regina... 

. CABLOS 

Ai fost la tatăl meu? - 

MARCEIZUL 

Am fost; el mă chemase. 

| CARLOS (cu curiositate), 

Ei bine? | 
MARCHIZUL 

Ai s'o vezi. S'a hotărit, . 

OABL03 

Dar el, 
Dar regele, ce vrea ?
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„MARCHIZUL 

EI? Prea puțin. Voia 
Să ştie cine sunt, din curiositate, .. 
Prieteni prea amabili ce, fără ca săi rog, 
Voiau' să-mi facă bine... Mai ştiu eu ? — Mi-a propus 
Să intru în serviciu. | ” 

CABRLOŞ3 

Dar tu ai refusat ? 

MARCHIZUL 

Mai este indoială ? o 

CARLOS 

Şi cum v'aţi dispărţit? 
Prea, bine. 

MARCEIZUL 

Aşa dar, de mine n'a fost vorba? 
De tine? De tine? Da, a fost aşa, in general. 

(scoate tabletele şi le dă prinţului) 
Primeşte dau5 rânduri acum de la regină 
Şi mâne voiu afla, in care loc, şi cum... 

CARLOS 
(ceteşte distas, pune tabletele in buzunar şi vrea să casă), 

Eu merg la mânăstire. 

MARCHIZUL 

Mai stăi, ce grabă mare 2 
Nu vine nimeni. : ' 

CARLOS (cu o zimbire silită), 
Rolul, se vede, Pam schimbat 

Eşti azi aşa 6 sigur?
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„MABOEHIZUL 

“ Azi... Sigur, deco azi? 

'0ARLOS - 
Şi ce-mi scrie regina? 

MARCHIZUL 

"Dar nai cetiţ acuma ? 
CARLOS 

Eu? Da, in adevăr. - 

MARCHIZUI, 

- „Dar ce-ţi este? Ce ai? 

CARLOS 

(recetește tabletele, apoi cu foc şi încântat), 

0! Anger! Da, voiu fi, voiu fi de tine vrednic! 
Pe sufletele mari, mai tare le măreşte 
Amorul! — Ce-a fi, fie! Când tu imi porunceşti 
Ascult. — Aici imi scrie ca să mă pregătesc 
La grave hotăriri. Nu ştii? Ce vrea să spuie? 

MARCEHIZUL 

-De-aş şti, eşti tu acum dispus să mă asculți? 

CARLOS . 

Eu te-am atins, Rodrigo. Dar sunt âistras. M5 iartă, 

, MARCHIZUL | 
:Distras, dece? 

CARLOS 

" Fiindcă... Eu singur nu ştiu bine. 
Deci sunt a mele aste tablete? 

37. — Scrieri complecte, Vol, VI | 22
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MAROHIZUL 
. Nu de tot. 

„Chiar am venit cu gândul să cer şi pe-ale tale, 

- CARLOS 
A mele, pentruce ? 

MARCHIZL, 

Şi ori şi ce nimicuri 
Pe « care un străin nu trebui să le vadă ; 
Ravaşe sau 1 fragmente, in scurt: dă-mi portofoliul! 

CARLOS 

Dar spune-mi, pentruce ? 

MARCEIZUL 

Spre a pre 'ntimpina 
Oricare intimplări. Ce om poate să zică 

_Că-i. sigur de surprinderi ? Aceasţa e o pază 
Nainte de primejăii. Eu nu gândiam de loc 
Că tu ai sa te sparii. 

GARLOS 

Păzeşte-l! 

MARCHIZUL 

Npgreşit. 

_ CARLOS 

Rodrigo, eu ţi-am dat un lucru foarte scump. 

MARCHIZUL, 

Tot mai puţin decât mi-ai dat mai inainte 
La monăstire dar avem să nai vorbim 
Asupra celor ce avem de pus la cale. 
Acuma... remas bun! (vrea să easă),
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CARLOS 

(nehotărit pare a lupta cu sine insuș. Insfirşit îl chiamă 
: Înapoi). - 

. Mai dă-mi incă odată 
Scrisorile aceste. E una pintre ele ce-mi scrise 12 

- Alcala, 
Atunci când eram bolnav de moarte. Totdeauna 
Pe inim'am purtat-o. Imi vine foarte preu 
Sâ mă dispart de dinsa. Pe-aceasta lasă-mi-o, 
Pe-aceasta numai, ia-le pe toate celelalte. 

(El scoate şi-i dă inapoi portofoliul). 

MARCHIZUL, 

„Nu-mi place să ţi-o dau. Din toate la scrisoarea 
Aceasta țineam mult, 

OARLOS | 

. Rămâi cu bine! 
(EL se depărtează incet și în tăcere, la ușă se opreşte 

un moment, apoi se intoarce şi-i aduce scrisoarea). 
e Eat-o ! 

(Mâna lui tremură; ochii i se umplu de lacrimi; se 
aruncă in braţele marchizului şi-şi pune capul în pieptul lui). 
Aceasta nu-i in stare so facă tatăl meu. 
Nu e aşa, Rodrigo? El nu eate in stare! 

- SCENA VI. 

MAROHIZUL (uitându-se după el cu surprindere), 

Să fie cu putinţă ? Deci nn lam cunoscut 
De tot? In inimă ar fi avut un loc 
In care păn' acum eu.nu aş fi pătruns? 
Nencredere in mine? Dar'nu, e calomnie. 
Ce mi-a făcut e! mie ca să-l invinuese 
De-aşa o slăbiciune? Cad insumi in greşala
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De care îl acus,.. Că uimit... desigur.., 
Aceasta cred uşor, Putea să presupue 
Camicul său va fi atât de-ascuns cu dinsul ? 
Că se pătruns de chin ? Carlos, nu sunt in stare 
Durerea să ţi-o vindec, Ba inima-ţi cea bună, ' 
Eu sunt silit, mai mult so intristez: Monarcul 
Creză "n depositarul care-a primit secretul 
Intim şi sfânt al său. Credinţa insă cere. 
Recunoştinţă. Vorba de ca folos ţi-ar fi 
Pe când a mea tăcere necazuri nu-ți aduce, 
Ba poate t6 scuteşta de ele? Pentruce 
Să deşteptăm pe omul ce doarme ca să vadă 
Un nour de furtună pe capu-i atirnat? 
Ajungă că eu cere incet a-l depărta 
Şi când te vei trezi senin va fi deasuprarţi, 

SCENA VII. 
Cabinetul Regelui. ” 

Regele intrun jilţ, lângă dtasul Infanta. Clara Eugenia. 

REGELE (după o lungă tăcere). 
Nu, nu! E fiica mea! Natura poate ea 
Cu-atâta adevăr să mintă? Acest ochiu 
Albastru e al meu! M5 regăsesc în toate : 
Aceste trăsături. O, da, tu eşti copilul 
Iubirii mele. En te striâg Ja al meu piept, 
Tu eşti sângele meu. (se oprește turburat) | 

: Ce fel, sângele meu! 
Pot să m5 tem de-un lucru mai r&u decât acesta ? 
A mele trăsături nu sunt şi ale lui? 
(A luat medalionul in -mâni şi se uită când la dinsul, cînd la oglinda din faţă, insfirşit Îl aruncă la pământ, se 

scoulă răpede și respinge pe infanta). 
Pugi! In acest abis mă pierd!
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SCENA VIII. 

Contele de Lerma. Regele. 

LERMA 

Sir, chiar acum 
Regina a intrat in antecameră, 

REGELE: 

Acuma ? 

| . LERMA 

” Şi se roagă de rege-a fi primită. | 

REGELE 

Acum, acum? La astă neaşteptată oară ? 
Nu pot ca să-i vorbesc. Nu, in acest moment! 

" LERNA 

Sir, Maestatea Sa apare in persoană, . 

SCENA IX. . 
"Regele. Regina (intr). Infanta. 

(Iufanta aleargă spre muma sa şi se aruncă in braţele ei. 
Regina cade in genunchi dinaintea regelui, care se uită 

la dinsa turburat şi uimit), 

REGINA 

Tnalte soţ şi rege, eu trebui... sunt silită 
La tron să cer. dreptate. 

"REGELE 

Dreptate? 

REGINA 
. 

| Sunt tratată 
Nedemn la astă curte. Mi s'a sdrobit caseta...
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REGELE 
Cum? - Sa REGINA. 

Lucruri de preţ mare din ea mi s'au luat! 

a REGELE 
Preţ mare... pentru voi? 

o REGINA 
| Prin reaoa tâlmăcire 

Pe care indrăzueala unor străini ar da-o, 
S'ar crede... - 

REGELE 
Indrăzneala. ,. şi reaoa tâlmăcire. . 

Dar v& sculaţi... i 

REGINA 

Eu nu mă scol, inalte soţ, 
Păn nu vă veţi lega că prin puterea voastră 
De rege, imi veți da, drept satisfacere, 
In mâni pe vinovat, sau dacă nu, atunce 
Să depărtaţi de mine o curte unde află 
Tâlharii adăpost, ! 

REGELE 

> Sculaţi-vă! In starea 
Aceasta... V5 sculaţi!.., 

REGINA 
Eu ştiu că vinovatul e de un râng inalt 
Căci” se găsia 'n casetă briliante, perle, pentru 
Mai mult de-un milion, şi el s'a mulțămit 

"-Cu câteva scrisori. 

REGELE 

Scrisori ce aş pută,,.
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| REGINA 

Cu mulţă mire, Sir. Scrisorile-mi erau 
Precum Şun medalion trimise de infant, , 

REGELE 

De cine? 

a _ BEGINA 

De infant! De fiul vostru, 

REGELE . 

| Vou8? 

REGINA 

Da, mie. | | 

- “REGELE | 

De infant! Aceasta-mi spuneţi mio? 

REGINA | | 

Dece, Sir, nu aş spune-0? - 

REGELE | 

Şi cu aşa 0 frunte? 

REGINA 

Pece sunteţi surprins? Imi pare că Waduceţi 
Aminte de acele scrisori ce don Carlos, 
Mi-a scris la Saint Germain, fiind indrituit - + 
De curţile-amândout. Dar, dacă şi portretul 
Ce Va trimis deodată, era şi el cuprins 
In astă 'narituire, sau dacă o prea vie 

Speranţă i-a peninis să facă acest pas, 

Eu nu voiu incerca aceasta să disleg. 

De-a fost atunci pripire— uşor e de ertat — 
„MB fac chizeşă insami, căci nu putea atunce
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"Prin gând măcar să-i treacă că scrie mumei sale. 
(Vede turburarea regelui). " 

Ce este, ce aveţi ?2 

INFANTA 
(care in vremea aceea a luat medalionul de jos şi s'a „jucat cu dînsul, îl aduce reginei), . . : 

Vezi, co portret, frumos ! ” 

REGINA 
Medalionul meu ! ” — 
(Ea recunoaște medalionul şi rimâne nemișcată de uimire. Amendoi se uită unul la altul cu ochii aţintiţi. După o 

lungă tăcere). 
, „E arept, Sir, acest mijloc 

De-a-şi incerca soţia imi pare foarte nobil 
Şi prea regal. Dar eu aş indrăzni a face » 
O intrebare incă. 

REGELE 

E rândul meu să ?ntreb! 

REGINA 

Nu voiu ca inocenţa să sufere din causa 
Prepusurilor mele. Deci dacă s'a făcut , 

" Această tâlhărie din chiar ordinul vostru. , 

REGELE 
Da. 

, REGINA 

Eu atunci pe nimeni macus şi nici deplâng 
Decât numai pe voi, că maţi găsit soţia 
La care-ar fi fost bune asemenea mijloace, 

REGELE | 
Cunosc acest limbaj, dar -pentru-a dona oară 
EI nu- mă va "nşăla, precum na inşălat
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In parcul din Aranjuez: Cunosc pe-acea regină 
Curată ca un ânger ce-atnnci s'a apărat . : 
Cu'atâta demnitate, Azi o cunosc mai bine. 

” REGINA 

Ce insemneaz'aceasta ? 

„REGELE 

Deci, Doamna mea, Pe scurt şi fără de incunjur, spuneţi adevărat e C'atunci nu aţi vorbit cu nimeni in grădină? - Adevărat e, spuneţi! ă 

REGINA 

E drept că eu atunce vorbisem cu infantul. 

REGELE 

In adevăr? Atunce e totul dat pe față! 
Aşa incumătare! Aşa puţină grijă 
Pentru onoarea mea! i 

REGINA | 
Onotre, Sir? De-a fost Onoarea in pericol, atunci a fost in joe 

O cinste mult: mai mare, decât acea pe care - Ca zestre mi-a adus-o coroana de Castilia. 

REGELE 

. 

Dece-aţi tăgăduit ? 

REGINA 

Fiindcă nu-s deprinsă 
Să las a mi se face naintea 'ntregei curţi, 
Uri interogatoriu ca unei acusate. 
Eu n'oiu' tăgădui in veci un adevăr, 
Când el mi se va cere cu blând şi cu respect,



Dar fu acesta tonul, ce Maestatea Voastră 

Atunci în Aranjuez cu mine aţi luat? 
E oare adunarea grandezzei, tribunalul, 

Naintea cărui trebui reginele să 'dee, 
In publice socoteală de viaţa lor privată? 
„Am dat infantului această intilnire : 
Fiindcă mi-o ceruse cu multă stăruinţă, 

Eu am făcut aceasta, fiindcă am voit; 

Fiindcă nu primesc ca obiceiul singur 
Să judece de-s bune sau rele-acele fapte, - 

Pe care eu'le ştiu a fi nevinovate. 
Și vouă, v'am ascuns-o fiindcă nu eram 

Dispusă să discut, cu Maestatea Voastră - 

De-această libertate, naintea Curţii mele. 

REGELE 

Vorbiţi c'o sumeţie cam mare, Doamna mea! 

„REGINA 
Şi mai ădaug incă: din câusă că infantul 
Nu aflâ-acea dreptate in pieptul părintesc, 

Pe care-o vredniceşte. 

REGELE 

Pe care-o vredniceşte? 

REGINA 

Căci, Sir, dece: "aş ascunde? Eu îl stimez, iubesc 
Ca pe'un neam prea scump, ce-odată a fost găsit 

Chiar demn să poarte-un nume mai dulce pentru 

- mine, 
Eu n'am putut pricepe dece a trebuit 

Să-mi fie mai străin decât oricare altul, 

Tocmai fiindvodată el trebuia să-mi fie 
Mai scump decât oricine, De poate 'nfiinţa . 
Politica relaţii; după folos şi plac, 

7
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De-acolo nu resultă că poate tot așă 
De lesne să le sfarme. Eu nu voiu să, urăsc 
Pe cine mi se zice, şi — dacă sunt silită 
Acuma să vorbesc — nu voiu să simt mai mult 
Voința mea, legată,., o 

„REGELE 

, Elisabeato, Yoi. ' 
N'aţi cunoscut in ciasuri de slăbiciuni, Această 
Aducere aminte vă face indrăzneaţă. 
Vă 'ncredeţi in puterea ce-ades a incercat, . 
Yoinţa-mi hotărită. Dar cu atât mai mult 
Vă fie frică! Tocmai acea ce m'a făcut 
Să cad in Slăbicinni, m poate arunca, 

- In furie grozavă! | 
Ie REGINA 

Dar ce-am făcut? 

REGELE (luând o de mânt). 
. . De este 

Aşa; dacă măsura vinovăţiei voastre | 
- Prea plină de pe-acuma, se va mai umple incă - 
De greutatea numai a unei resuflări, 
De's inşălat,.. (îi lasă mâna) 

Atunci voiu st&pâni pe 'cea 
Din urmă slăbiciune — voesce şi pot aceasta — 
Atunci, Elisabeto, vai vouă şi vai mie! 

REGINA +! 
Dar ce-am făcut?.,, | 

— REGELE 

Atunce, din parte-mi, curgă sânge! 
| REGINA 

Acolo am ajuns! O, Dumnezeule!
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REGELE 

“Eu nu mă "mai cunose pe mine —nu respect 
- Nici legi şi obiceiuri, nici al naturei elas, 
Şi nici tratatele cu rațiuni străine. , 

„ REGINA 

0, Sir, cât vă deplâng! 

REGELE - 

Tu m deplângi! Ce milă! 
A unei curtizane! 

INFANTA . 

E regele * n mânie, 
Şi dulcea mamă plânge.. 

(Regele smulge copila de la mumă) 

“REGINA 
(cu blândeţe şi demnitate şi cu glas tremurător). . 

De maltratări eu trebui copilu să-mi păzesc. 
Vin fiica mea cu mine. (o ia in braţe) 

De nu vrea regele 
Să to mai ştie, eu voiu căuta dincolo 
De Pirinei prieteni ce drepturile noastre 
Le-or apăra! (Vrea să easă). 

- REGELE 

Regină! 

REGINA | 

Aceasta o prea mult ! 
Eu nu niai pot! 

- (vrend să “apropie de uşă, cade cu copilul in prag) 

REGELE (alergând spre. dinsa cu spaimă), 

"O Doamne! Ce-i asta?...
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INFANTA (strigând cu groază). 

| | Mamă! Mamă! Ah! sa umplut de sânge! (aleargă afară). 

REGELE (vrâna să o ridice). 

Ce groaznică "'ntîmplare! Vai, sânge! Meritat-am 
Aşa pedeapsă crudă! Te scoală, vino-ţi earăş 
In fire, te ridică! Avem să fim surprinşi! 
Te scoală! Toată curtea să vad'acesr spectacul | 
Te jur, ridicâ-te! (ea se ridică ajutată de rege), 

» SCENA X. , | j 
Cei dinainte, Alba, Domingo (intră spărieţi. Urmează _ mai multe dame), 

REGELE 

. Conduceţi pe regină a casă, Nu-i e bine. 
(Regina ese intovărăşită de dame, Alba şi Domingo 

s'apropie), 

ALBA | 

In lacrime regina şi sânge ?n fața ei,.. 
” REGELE 

Aceasta îi surprinde ps demonii aceea 
_* Ce-acolo m'au adus? 

“ALBA, DOMINGO 

Ce feliu? 

REGELE |. 

Care mi-au spus 
Destul ca să-mi aţiţe mânia, dar nimic 
Ca să mă *ncredinţeze.
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ALBA 

. ” “ Am spus cât am ştiut... 

REGELE 

Y5 r&splătiască iadul! Acuma mă căesc - 

De ceea ce-am făcut. Aşa feliu nu vorbeşte 

Un cuget vinovat!.., 

MAROHIZUL DE POSA (afară din scenă). 

Eu pot intra la rege? 

SCENA XI. 

" Marchizul de Posa, Cei dinainte. 

. REGELE 

(mişcat prin acest glas și fâcând câţiva paşi intru intim- 
pinarea marchizului). 

Eată-l! Bine-ai venit, marchize. De voi, duce 

Eu nu mai am nevoe, Puteţi să vă retrageţi! 

(Alba şi Domingo se uită unul la altul cu uimire și es 
în tăcere), 

/ 

SCENA XII. 

Regele. Darchizul de Posa. 

MAROEHIZUL 

Pentr'un bătrân resboinie ce şi-a expus viaţa, 
In zece bătălii, e crud de-a se vedă 

Astfel indepărtat, 

REGELE 

V& şade bine vouă 

De a vorbi astfeliu, dar eu sunt în tot dreptul 

Să fac, ce am făcut. Accea ce-mi sunteţi 

Voi in puţine ciasuri, el n'a fost pentru mine -
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Intr'o viaţă *'ntreagă. Eu nu voiu să ascund - 
A mea bunăvoință; eu voiu să străluciască 
Pecetea cea regală a bunătăţii mele, 
Să străluciască viu. Eu voiu pe-acel bărbat 
Ce mi-am ales prieten să văd că-l invidiază, 

MAROEIZUL 

Cum? Chiar atunci când vălul obscurităţii numai 
Fâcea să vrednicească un nume ca acesta? 

REGELE 
Ce-aduceţi ? - 

MAROEIZUL 

Când treceam prin antecameră — - 
Am auzit o veste grozavă ce nu-mi pare 
Să fie cu putinţă... de-un aprig schimb de vorbe, 
De sânge, da regina... . - 

REGELE 

„_YVeniţi de-acolo? 

MARCEHIZUL 

i Eu M'aş ingrozi de-ar fi adevărată ştirea, 
Şi daca ?n lipsa mea aţi fi avut ceva, 
Veşti foarte insemnate ce am discoperit 
Cu totul schimbă starea de lucruri dinainte. 

REGELE 
Ei bine? | 

MAROHIZUL 

Am găsit prilej de-a pune mâna 
Pe-un portofoliu care cuprind» diferite 
Hârtii de-a prinţului. Sperez că prin aceasta 
S'a face oarecare lumină... 

(El dă regelui portofoliul lui Carlos),



REGELE (resfoindu-le cu grabă Îşi curiositate),- 

“Un ravaş 
Ce tată-miu *mpăratul i-a scris, şi despre care 
Eu nu-mi aduc aminte să fi ştiut vreodată... 

(Îl citeşte, îl pune deoparte şi ia răpede pe celelalte): 
Planul unei cetăţi... diverse cugetări 
Extrase din Tacit... Dar asta, ce-i? O mână 
“Cu-mi pare cunoscută. E scris de o femee 

(ceteşte cu luare aminte, când tare, când incet) | 

"„Peschizi cu-această chee odâils din fund 
„Ce sunt in pavilionul reginei“... — Ce'nsemnează ?— 
„Acolo va pută amorul... ascultare... 
„Va dobândi: şi dulce resplatăii se va da,... 

Demonică trădarea! Acuma recunosc 
E ea, e mâna ei... 

MARCEHIZUL 

Regina? Nu se poate. 

REGELE 
Princesa Eboli! 

MARCEHIZUL 

Atunce adevtrul imi spuse mai deunăzi 

Un paj dintr'ai reginei, Henarez, care-a dus 
Şi cheea şi scrisoarea. 

„REGELE (luând mâna marchizului cu vie mişcare). 

Marchize, eu căzusem pe 'mâni infricoşate ! 

Nuierea asta. „„ da, mărturisesc, marchize, 
Ea a deschis caseta reginei cu putere. 

Din partea ei. veni intâia *'nştiinţare. 

Şi i inţeles cu dinsa călugărul desigur. 
Eu am fost jertfa unei infâme *'nșălăciuni.
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| MARCHIZUL 
Atunci e incă bine.., 

REGELE 

Marchize, mă "ngrijese 
Că poate cu regina am intrecut măsura, 

- NARCHIZUL 
De-a fost intre regină şi prinţul succesor 
Secrete ințelegeri, desigur că uceste 
Au fost de-o altă fire, decât s'a presupus. 
Am sigură ştiinţă că planul prinţului 
Ds a pleca in Flandra porni de la regină, 

REGELE. 

Şi eu credeam aşa. 

MARCEHI2UL 

Regina-i ambițioasă — 
Să indrăznesc a spune? — Ea vede cu necaz 
Că este'amăzită in mândrele-i speranțe 
De a lua o parte la statului putere; 
A prințului juneță aprinsă îi păru - 
Ca este priincioasă la planuri viitoare. 
Şi inima ei... nu ştiu de poate să iubiască,,. 

REGELE 

„O! de-ale ei proiecte politice nu tremur. 

MARCHIZUL 
De este ea iubită ? De naveni a ne teme 
De lucruri şi mai grave din partea prinţului? 
Această intrebare imi pare importantă 
Şi merită desigur s'o cereetăm deaproape. 
Aici o privighere mai aspră-i necesară, 

37. — Scrieri complecte. Vol, VI 23
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| REGELE 
_ 

“ Respundeţi pentru dinsul ! 

MARCHIZUL (după un moment de reflecţie). 

- De credeţi, Maestate 
Că pot indeplini această 'nsărcinare, 
V5 rog s'o "'neredinţaţi in mâna mea cu totul | 
Şi fâră îngrădire. - 

REGELE 

Aşa va fi, 

MARCHIZUJ, 

Aş vrea 
Să nu fiu turburat in cele ce voiu crede 
Că sunt trebuitoare, prin nici un ajutor, 
Oricât ar pută fi acesta de inalt, 

- REGELE 

Prin nimeni, v6 promit. Ați fost ângerul meu 
Cel bun. Cât de mulţămitor vă sunt pentsu știința 
Pe care mi-ați adus-o. 
Cătră Lerma care intră in vreme ce pronunţa cele din 

urmă cuvinte), 

Cum aţi lăsat regina? 

LERMA 

Se simte incă slabă. 
(se uită la marchiz cu o privire de neincredere şi ese), 

 "MAROHIZUL (după o pausă). 

"Mai este o măsură 'ce-mi pare necesară. 
Se poate ca infantul să fie prevestit. 
El are mulţi prieteni ; chiar poate inţelegeri 
In gând, cu resculaţii. Din frică ar fi 'n stare 
Să ia o hotărira chiar disnădejduită.
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Deaceea ar f bine, ca să luăm măsuri _De pe acum, prin care dendată s'ar pută - Intimpina vre-o faptă... , 

- REGELE 

Aveţi dreptate, insă... 

MARCEIZUL 

Un ordin de-arestare, ce Maestatea Voastră Mi-ar da in mâna mea, de care m'aş pută Sluj. chiar la momentul primejdiei, .. 
(văzând că regele sii pe gânduri) 

Acesta Ar fi o taină mare de stat pân” la momentul. 

REGELE (pişina la_ masă şi scriind ordinul), m 

. , Regatul e in joc — primejdiile mari 
Dau vos să luăm chiar extraordinare 
Mijloace; eată, ţineţi marchize ; n'am nevoe Sa v5 mai recomand cruţare.., 

MARCEHIZUL (luând ordinul). 

, Este pentru 
Imprejurări extreme. 

REGELE (punându-i mâna pe umăr), 

E du, scumpe marchize Şi adă ?n al meu suflet repaos inapoi 
Şi somn nopţilor mele, 

(Es amândoi in deosebite părţi).
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SCENA XIII 

O galerie, - 

Carlos (vine in mare agitaţie). Contele de Lerma 
(Îl întimpină din altă parte). 

, CARLOS 

Vă căutam. Da 

LERMA 

Şi eu pe voi, 

CARLOS 

. In numele - | 
Lui Dumnezeu! Spuneţi-mi, adevărat e? 

LERMA 

Ca? 

CABLOS 

Ca ridicat pumnalul asupra ei; că plină 

De sânge a fost scoasă din cabinerul lui... | 
In numele-a toţi sânţii! respundeţi co să cred! 

Ce este-adevărat ? 

" LERMA 

Ea a căzut in leşin 
Şi s'a julit puțin. Atâta tot. 

OARLO3 

o Nu este 
Nici un pericul, conte? Respundeţi pe onoare! 

LEBMA 

Nu e pentru regină. Dar este pentru Voi,
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OARLOS 

Nu e pentru regină! Mărire Domnului ! 
Eu auzisem lucruri grozave: Regele 
S'ar fi infuriat pe mamă şi copil 
O taină insemnată s'ar f descoperit... 

LEBRMA 

- Acest din urmă punct e poale-adevărat, 

CARLOS 

Adevărat... Co fel? | i 

a LEBMA i 

V'am dat o 'nştiinţare 
Chiar astăzi, prinţ, pe care voi aţi dispreţuit-o. 

- V8 folosiţi mai bine de-a doua ce vă dau, 

CARLOS 

Cum? 

LERMA 

Dacă nu mă 'nşăl eu v'am văzut deunăzi 
Ţiind un portofoliu de catifea albastră,- 

__ Cusut cu fir de aur... 

CARLOS (uimit). 

Eu am in adevăr 
Aşa un portofoliu, Ei bine ? 

LERMA 

| ” Pe de-o parte 
Avea o siluetă cu petre *ncunjurată, 

| CARLOS 

Aşai.
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LERMA 

Adiniearea intrând din intimplare 
In cabinet la rege, imi pare c'am văzut 
Acelaş portofoliu in mâna lui şi faţă 
Era Marchisul Posa, 

CARLOS (viu, după un moment de tăcere şi uimire), 
Nu este-adevărat! | 

LEBMA 

__ Atunce negreşit 
Sunt un inşălător! - 

CARLOS (privindu-l), 

Da, eşti inşălător! 

| LERMA 

Vă iert! | | 

| CARLOS 
(foarte agitat aleargă prin casă, apoi se opreşte inaintea lui). 

Ce ţi-a făcut? Ce ţi-au făcut a noastre Nevinovate lanţuri, că vrei a le sfărma 
Prin mijloace-infernale? 

| LERMA 
„_ Respect durerea Voastră Alteță, ce vă face atâta de nedrept. - 

| | CARLOS 
O Doamne! Doamne! Doamne! Păzeşte al meu suflet De-acest grozav prepus! 

LEBMA 

, Chiar imi aduc aminte 
Cuvintele anume ce regele rostia
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Când am intrat în casă: „Cât de mulţămitor 
V& sunt pentru ştiinţa pe care mi-aţi adus-o!“ 

CARLOS 

Taci, taci! : | - 
LERMA * . 

Duca de Alba ar fi disgraţiat, 
Sigiliul statului, se zice, s'ar fi luat 
Din mâna prinţului Ruy Gomez şi dat 
Narchizului, 

CARLOS (pierdut in reflecţii). 

Şi mie aceasta mi-a ascuns-0? 
De ce mi-a tăinuit?.,, “ 

LERNA 

Uimită, toată Curtea, 
Il are de pe-acuma de favorit şi de 
Ministru preaputernie, 

CARLOS 

El m'a iubit, O, da 
EL m'a iubit prea mult, I-am fost, mai scump decât : Chiar sufletul său insuş. Aceasta 0 ştiu bine, 
Mia dat mii de dovezi. Dar oare milioane 
De oameni, ţara lui, să nu-i fie mai scumpi 
Decât un singur om? A fost inima, sa 
Prea mare pentru un amic, şi fericirea 
Lui Carol mult prea mică pentru amorul său. 
El ma jertfit pe mine virtuţii sale. Pot 
Deaceasta să mă supăr? E sigur, da, acuma 
E sigur, Pam pierdut! (se intoarce și-și acopere faţa), 

LERMA 

- . O! preinalte prinţ, 
Ce v'aş pută eu face? ,
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CARLOS (fără a se wta la dinsul), 

Să mergi de-aici la rege 
Și să mă vinzi şi tu. Zu n'am nimic de dat, 

i LERMA | 
Voiţi să aşteptaţi acele ce-or urma? 

- CARLOS | 
(răzemându-se pe balustradă şi privind cu ochii ţintiţi 

inaintea lui). 

Eu V'am pierdut! Deacuma, de tot sunt părasit! 
Ă LERMA 

Nu vreţi să vă gândiţi la siguranța voastră? 

OARLOS 
La siguranţa mea! Om bun ce eşti! 

LERMA | 
- Şi altfeliu 

“Nu sunteți pentru nimeni dator a vă 'ngriţi? 

CARLOS (tresărină), 
O Doamne! Ce-mi aduci aminte! Mumă-mea | 
Scrisoarea ce i-am dat-o, ce nu voiam întăi 
Să-i las şi tot i-am dat! 

(se primblă prin cast trângendu-și mânile), 

Dar ea, cum merită 
Aceasta de la dinsul? Era dator pe dinsa 
S'o cruţe. Spune, Lerma, ma fost dator ?. 

(răpede, hotărit) . Eu trebui 
Să merg s'v 'nştiințez ; trebui s'o pregătesc. 
Lerma, iubite Lerma.., pe cine să trimit? 
Nu mai am ei: pe nimeni? Mărire ţie Doamne! 
Mai am inc'un' prieten. Ş'acolo nu mai este 
Nimica de pierdut! (ese răpede),
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LERNA (urmându-l și chemându-]). 

Frinţ, unde alergaţi ? 

SCENA XIV. 

Regina, Alba, Domingo. 

ALBA 

De ns daţi voe, Doamnă... 

REGINA . 

Ce este? 

DOMINGO 

  

Ingrijirea 
Adâncă ce simţim pentru persoana 'naltă 
A Maestăţii Voastre, nu iartă să păstrăm 
Tăcere in privirea unei imprejurări . = 
Ce-a voastră siguranță ameninţă. 

ALBA , 
| 

Venim 
Să dăm pe faţă grabnic prin astă prevestire 
Complotul indreptat contra persoanei voastre. 

DOMINGO 

Şi Maestăţii Voastre să punem la picioare 
Serviciele noastre Şi "ntregul nostru zel. 

REGINA (privindu-i cu mirare), 
Cucernice părinte Şi voi nobile duce 
In adevăr o mare uimire-mi pricinuiţi. 
Eu nu mă aşteptam la un devotament . 
Atâta de profund din partea lui Domingo 
Şa, ducelui de Alba. Eu ştiu cum să-l măsor,. Vorbiţi de un complot ce m'ar ameninţa, ., Pot şti din care parte?...
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"ALBA 

Rugăm să vă păziţi 
De un marchiz de Posa ce-i intrebuințat 
La trebile secrete a Maestăţii sale. 

REGINA 
„Aud cu mulţămire că regele-a făcut 

O astfej de numire. De mult timp mi s'a zis 
C'acest marchiz ar fi un om onest, un om 
De mare 'nsemnătate. Favorile regale 
Nu s'au dat niciodată cu-aşa dreptate mare. 

DOMINGO 

| Cu- -aşa dreptate mare? Avem ştiinți mai bune. - 

ALBA 

De mult cunoaşte lumea ce treburi acest om 
S'a "nduplecat a face. ,. 

REGINA 

| Ce poate îi? Aprindeţi 
Curiositatea mea. - 

DOMINGO 

“E mult timp, Maestate 
De când caseta voastră n'aţi mai deschis? - 

REGINA 

Ce feliu? 

DOMINGO 

şi n'aţi băgat de seamă de nu cumva lipsesc 
„Din lucruri preţioase ? 

REGINA 

Eu nu 'nțeleg ce-mi spuneti,
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Aceea ce-mi lipseşte o, ştie toată curtea, | Dar Posa ? Ce amestec poate marchizul Posa Să aibă'cu aceasta? 

“ALBA 

Amestec foarte mare, ' Căci, Doamnă, îi lipsesc şi prinţului mai multe . Hârtii foarte "nsemnate, ce-au fost văzute astăzi... In mâna regelui pe când avea marchizul : O tainic audienţă. ' 
REGINA (după Oarecare reflecţie). 

Ciudat, de tot ciudat! Găsesc deodat” un duşman de care nici visam Şi pe de altă parte, doi alţii ce nu ştiu Că mi-ar fi fost prieteni. (privindu-i pătrunzător) 
Căci eu in adevăr Acel serviciu rău ce mi s'a făcut faţă Cu regele "1 puneam in sama voastră şi Tocmai vroiam să-l erţ, ” 

ALBA 

In sama noastră ? 

REGINA 

Da. 

DOMINGO 
In sama noastră, duce! 

“ REGINA * 

" Cât sunt de mulţămită * Să văd că fără drept avui astă părere | Dealtminteri, astăzi chiar aveam de gând să rog Pe Maestatea Sa S'aducă inainte-mi : Pe-acusatorul meu. Deci cu atât mai bine! Am să invoc ca martor pe ducele de Alba, Să-mi vie ?n ajutor .. o
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ALBA 

Eu? Maestatea Voastră 
„Yorbeşte serios ? 

REGINA 

Pentru ce nu? 

DOMINGO 

Din causă 
Că astfel a-ţi slăbi serviciele secrete 
Ce noi vam pută da, 

REGINA 

Serriciele secrete? 
(cu mândrie) 

Aș vrea, duce de Alba să ştiu ce treabă are 
Soţia regelui de pus cu voi la cale, 
Sau cu Sfinţia voastră pe care soţul meu 
Nu trebui să o afle? Sunt eu culpabilă 

„Ori sunt nevinovată? 

DOMINGO 

Ce intrebare! 

ALBA 

Insă 
De n'ar fi regele atât de drept cum credeţi ? 
Sau dacă cel puţin acum nu ar fi drept? 

REGINA 

Atunci voiu aştepta ca să se facă drept. 
Ferice cel ce n'are nimica de pierdut, 
Când regele-a fi drept! 
(Se inchini la dinşii şi ese; ceilalți se depărtează in 

altă parte).
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SCENA XV. | 
Un apartament al princesci de Eboli. . 

Princesa de Eloli; indati apoi Carlos. 

EBOL 
Să fic-adevbrată acea ciudată, veste 
Ce umple toată curtea ? 

CARLOS (intrând), 
Princesă, nu vă temeţi, voiu fi aşa de blând“ 
Ca un copil. 

EBOLI | 

O, prinţ! surprinderea aceasta. „i 

- OARLOS 
VB credeţi insultată, — tot incă? 

EBOLI 

Prinţ! 

CARLOS 

Tot incă 
Y8 credeţi insultată | Respundeţi-mi, vă rog! 

EBOLI 

Ce e aceasta? Prinţ, se vede că uitaţi... 
Ce căutaţi la mine ? 

CARLOS (luând-o de mână cu vioiciune), 

Copilo, poţi tu vecinie 
Să mă. priveşti cu ură? Nu iartă niciodată 
Amorul cel respins? 

EBOLI (trăgându-și mâna), 

Prinţ, ce-mi aduci aminte?
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„OARLOS 
A mea nemulţămire şi bunătatea, ta, 
Ah! Ştiu că eu, copilo, te-am insultat amar! 
Am rupt inima ta, şi lacrime am stors 
Din ochii tăi de ânger — şi vai! nici astăzi chiar 
Nu am venit aice ca să-mi arat căința! 

| EBOLI, 
Prinţ mă lăsaţi, eu nu vreu... 

OARLOS 

o Eu am venit fiinâcă 
Eşti o fiinţă blânăă, fiindcă mă incred 
In nobilul tău suflet. Copilo, nu mai am 
Nici un amic pe lume, decât pe tine numai. 
„Era o vreme *n care tu binele-mi vroiai, . 
Tu n'ai să urşti vecini; nu-i fi neimpăcată ! 

EBOLI (intorcendu-şi faţa). 

Tăcere! O destul, prinţ! pentru Dumnezeu ! 

CARLOS 

Eu vreu să-ţi amintesc trecutul timp de aur, 
Să-ţi amintesc amorul, amorul t&u, copilo 
Pe care lam !ovit atâta de nevrednic. 
Voiu să mă 'ntemeiez ps ceea ce ţi-am fust, 
Şi precum miai visat in inima-ţi cea bună, 
Odată numai, incă odată mă priveşte 
Cu-ai sufletului ochi aşa precum am fost, 
Şi fă acelei umbre o jertfă ce'n veci mie 

"Nu vei putea să-mi faci! 

EBOLI 

- O, Carol cât de crud 
Cu mine vă jucaţi!
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CARLOS 
Ă Mai mare te arată Decât e sexul tău! Insultele 1e uită ! 

Fă ce nici o femea n'a mai făcut vreodată Şi nici nu va mai face! Ceva nepomenit Cer de la tine, fă, te jur ingenunchiând, Fă, ca să pot vorbi reginei un cuvânt! 
(Cade in genunchi inaintea ei). . 

ă / 

SCENA XVI. 
Cei dinainte. Darchizul de Posa (intră răpede; urmat de doi ofițeri din garda regală), 

MARCEHIZUL (resnflând greu se aruncă Între ei). 
Ce-a zis? Nu-i da crezare! . 

CARLOS (incă in genunchi, ridicând" glasul), 

Pe tot ce-ţi e mai sfânt! 
MARCEHIZUL (intrerupăndu-l răpede şi viu). 

„Nu-l crede, aiurează. El e nebun! 

CARLOS . 
Ă | E vorba De viaţă şi de moarte ! Duceţi-mă la dinsa! 

“ MAROKIZUL 
(depărtând pe princesă cu putere de llngă dinsul). 

Eşti moartă de-l] asculţi ! PR (Cătră unul din ofiţeri) . Conte de Cordova Din ordin prea inalt, (arată ordinul de arestare) 
Alteja Sa Regală E prisonierul vostru! : Ă 

(Carlos: remâne impietrit, ca lovit de trăsnet. Priacesa scoate un țipet de spaimă şi vrea să fugă, Ofițerii remân
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uimiţi, O pausă adâncă in care Marchizul de Posa se vede 
tremurând şi dându-și osteneala de a-și redobândi liniştea, 

”. Cătră prinţ). 

Cer spada Voastră. Voi princesă, să mai staţi! 
(cătră ofiţeri) 

Sunteţi respunzător că Inălţimea Sa. 
Nu va vorbi cu nimeni, nici chiar cu voi; de-aceasta 
Respundeţi cu viaţa, (Mai zice câteva vorbe incet ofi- 
țerului, apoi se adresează incet cătră celalt). 

Mă duc să m5 arunc 
Ta regelui picioare, eu insumi să-i. dau samă. 

(cătră Carlos)” 

Şi vou; m'aşteptaţi! Vin prinţ peste un ciast 

(Carlos se lasă condus fără a da semne de vre-o simţire 
oarecare. Trecend lasă să cadă o privire stinsă asupra 
marchizului care-şi acopere fața. Princesa mai cearcă o- 

dată să fugă; marchizul o opreşte de braţ). 

SCENA XVII. 

Princesa de IEbuli. Marchizul de Posa. 

EBOLI _ | 

Lăsaţi, in numele lui Dumnezeu !... eu vreu... 
Să fug... 

MABCEIZUL 

(ducând-o in faţa scenei cu aer aspru și spăriat).. 

. Nenorocito, ce ţi-a mărturisit ? 

| ESOLI 

Nimic! Lăsaţi-mă ! Nimic! 
MARCEIZUL 

"Ce ai aflat? 
De-aici nu e scăpare, Tu n'ai să repetezi 
La nimene pe lume!
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_ EBOLI (uitându-se cu fiori la dinsul), 

O Doamne! Ce'nsemnează ? Nu vrei să mă omori? 

MAROHIZUL, (scoțând un pumnar), 

Ba am, in adevăr, 
Acest gând. 'Te găteşte! 

EBOLI 

Pe mine! Fie-ţi milă! 
O Doamne! Ce-am făcut? 

, MAROEIZUL 
(privind cătră cer şi apăsând pumnalul pe pieptul ei), 

E incă timp. Otrava Din buzele aceste n'a cu:s pănă acuma. , 
De sfârâm vasul, toate remân precum au fost. A Spaniei ursită .,, so viaţă de femee! 

(Stă in atitudinea aceasta nehotărit). 

EBOLI 

(care a căzut in genunchi îl priveşte cu ochiu sigur), 
Ei bine, dece stai? Eu n'am cerut cruţare. 
Eu vreau şi merit moartea. 

MARCHIZUL 
(lăsând mâna să cadă incet, După o scurtă reflecţie), 

N Această faptă-ar fi, 
Pe cât de mişelească, pe-atâta de barbară ! 
Nu, slavă ţie Doamne! Mai este un alt mijloc! 

- (Lasă să cadă pumnarul şi aleargă afară, Priricesa ese , răpede pe o altă ușă). 

37. — Scrieri complecte. Vol, VI 24 -
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SCENA XIII. 
Un apartament al reginei. 

Regina. Contesa de Fuentes, „ 

REGINA = 
Ce sgomot in palat! Contesă, orice vuet 
M8 "'nfricoşează astăzi. Vă rog, vedeţi ce este 
Şi m inştiinţaţi. 
(Contesa Fuentes ese şi princesa Eboli se răpede inăuntru), 

SCENA XIX. 

, Regina. Princesa de Eboli, 

EBOLI 

(resuflând greu, palidă şi schimbată la fag, cade.in 
genunchi dinaintea reginei), 

Regină ! Ajutor! El este arestat. 

REGINA : 

Cine ? 

EBOLI 

Marchisul. Posa din ordinul regal 
Făcu prisonier, ,. 

REGINA 

. Pe cine? Dar pe cine ? 

- EBOLI 

Pe prinţ. 

REGINA 

Pierdut-ai mintea ?
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EBOLI 

i II duc acuma chiar, 
REGINA 

= 

De cine-i arestat ? 

EBOLI 

De Posa. 

REGINA 

Slavă ţie, O Doamne, că marchizul. Pa arestat, nu alțul! 

„ EBOLI 
Regină, spuneţi asta atât de liniştit, 
Atât de rece... Doamne! Nu presimţiţi, nu ştiţi)... 

REGINA 

Dece-a fost arestat? Pentru o greşală poate Ce este prea firească caracterului iute Ce are acest june. - . 

PBOLI 

Nu, nu. Eu ştiu mai bine, „ Regină! — O vicleană şi infernală faptă! — El nu poate să scape! El trebue să moară ! 

"REGINA 

EBOLI 
Şi eu sunt Ucigaşul! 

REGINA 
Ce 'spui, nesocotito!.. ,
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BOLI 

Şi pentru ce să moară? 
O! dac'aş fi ştiut c'a merge păn acolo!... ” 

REGINA 

Princesă, sunteţi incă in fierbere prea mare. 
Vă adunaţi întăi gândirile; vorbiţi 
Mai lin, nu în smagini aşa de *ngrozitoare 
Ce-mi dau fiori in suflet. Ce ştiţi, ce s'a 'ntimplat? 

EBOLI 

O, nu aveţi, regină, această bunătate - 
Cerească pentru mine! Ea arde ai meu suflet 
Ca flame din infern. Nu's vrednică să *nalţ 
Privirea-mi hulitoare, la raza strălucită 
Ce vă "'nconjoară fața, Striviţi pe-o ticăloasă 
Ce cade in 'genunchi şi pleacă fruntea sa 

" Pătrunsă de căință, rușine şi dispreţ!... 

REGINA 
Vai! Ce mărturisire am să aud?... > 

 EBOLI 

O, Sfântă! 
O, ânger de lumină! Nu ştii, nu presupui 
Ce demon ai primit cu atâta bunătate! 
Cunoaşte-l azi mai bine! Eu, eu am fost tâlharul 
De care-ai fost prădată. 

REGINA 

Voi? 

EBOLI 

Eu am dat la rege 
Scrisorile acele... '
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REGINA 

Voi? 

EBOLI 

- Eu am cutezat 
SA te 'nvinovăţesc! . “ 

REGINA 

Cum, voi, voi aţi putut,,. 

“EBOLI 

Amorul!... Resbunarea! 'Turbarea, ., Te uram 
Şi vai! iubiam pe prinţ! 

| REGINA | 

Şi pentru că-l iubiaţi. .. 
| EBOLI ” 

T-am fost mărturisit-o şi dinsul m'a respins. 

REGINA (după o tăcere), 

Acuma disleg totul. Sculaţi.vă... iubiaţi, ,. . 
Vă iert..Să fie toate uitate! Ve sculaţi ! 

(îi intinde mâna) 

PEOLI 

Nu vreu, imi mai remâne să fac o 'nfricoşată 
Mărturisire incă. Nu mă ridic, regină, ., 

| REGINA 
Cu am să mai aud? Vorbeşte | 

_ EBOLI 

Regele... 
Ispita... Ochii tâi se ?ntore, în ei cetesc 
Osinda... acea crimă de care eu pe tina:
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“Te invinovăţiam — eu insămi am comis-o! 
(Işi apasă fruntea aprinsă de pământ; regina ese. Tăcere lungă. Ducesa de Olivarez ese după câteva minute din Camera unde a intrat regina şi găseşte pe princesă incă În aceeași posiţie; S'apropie incet; la vuetul paşilor săi, princesa ne mai văzând pe regină se ridică răpede in sus). 

SCENA XX. 
“Princesa de boli. Ducesa de Olivarez. 

EBOLI” 

Ma părăsit, o.Doamne! Acum s'a sfirşit totul! 
„OLIVAREZ (apropiindu-se). 

Princesa Eboli... _ 

EROLI 

- Eu ştiu dece-aţi venit, 
Ducesă. V'a trimis regina să-mi rostiţi. 
Sentenţa — spuneţi iute! 

OLIVAREZ 

- Regina mi-a dat ordin SA iau a voastră cruce ga voastre chei. 

PBOLI i (scoate de la sân o cruce şi o dă in mânile ducesei), 
- Am voe Să mai sărut odată mâna reginei mele ? 

| OLIVAREZ | 
In mănăstirea Sfintei Maria veţi afla 
Ce s'a mai hotărit asupra voastră, _ 

EBOLI (isbucninâu-i lacrimile), 
| ” Cum? Nam să-mi mai vtd regina?
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OLIVAREZ (o. imbrățoșează intorcendu-și faţa), 

Remâneţi fericită! . (Ese răpede. Princesa 0 urmează pini la ușa cabinetului care se inchide răpede după ducesă. Câteva minute ea stă nemişcată in genunchi dinaintea uşei. Apoi se scoală şi 
ese acopeiindu-și faţa). 

| SCENA XXI. 

Regina. Marchizul de Posa. 
REGINA 

Ah! Insfirşit v5 văd, marchize. 

MARCEHIZUL, 
(palid, schimbat la faţă, cu glasul tremurând, în toată scena aceasta pătruns de o mișcare adâncă şi solemnă). 

— Singură 
E Maestatea Voastră? Nu poate niminea 
Din camerele-aceste vecine să ne-asculte? 

| REGINA | | 
Nimeni. Dece? Ce-aduceţi? IE 

(privindu-l inai de aproape și dând inapoi spăriată) 
“ Aşa schimbat! Ce este? Imi daţi fiori, marchize, vă-i fața *ngâlbenită 

Ca la un mort. pf 

MAROHIZUL Ă 

„ Desigur, acum veţi fi aflat... 

REGINA 

Căi arestat Carlos şi chiar de voi, se zice, 
Deci e adevărat? Eu n'am voit pe altul 
Să cred... : 

i MARCEHIZUL 

E adevărul!
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REGINA 

"De voi ? 

MARCHIZUL 

, De mine. 
REGINA (priveşte câtva timp la dinsul cu indoială). 

i , Eu Respect :faptele voastre chiar când nu le 'nţeleg. De astă dată insă — vorbesc cu ingrijirea 
Ce simte o femee — mă tem că aţi jucat Un joe cutezâtor, 

7 

MAROHIZUL 

Şi am pierdut! 

REGINA 

O ceriuri! 
MARCRIZUL, 

Regină, fiţi pe pace. EI e în siguranță, 
Eu singur am pierdut! 

REGINA | 
Ce am Saud, o, Doamne! 

MARCEHIZUL 

Căci cine ma *ndemnat să pun pe-o carte totul? Da, tot; să joc cu Cerul un joc aşa "ndrăzneţ? Cine-i acel om Care asupra-i ar lua Sumeaţa hotărire de a ţină in mână A intimplării cârmă-—el, muritor ce este — Lipsit de-atot ştiinţă! O, e dreptate! Insă Dece vorbasc de mine acum? Momentul este Atât de preţios. ca viața unui om. Şi cine ştie dacă din mâna marelui
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Judecător nu cade acuma picătura 
Din urm'a vieţei mele, 

REGINA 

| Din mâna marelui 
Judecători Ce ton solemn! Nu inţeleg 
Ce insemneaz'aceasta, dar mă infiorez!: 

MARCEHIZUL 

EI este mântui! Cu care preţ —tot unai! 
Dar numai pentru astăzi, Ii mai remân puţine Momente! Să le cruțe! Chiar astă noapte trebui Să plece din Madria, Ă - 

“REGINA 

Să plece astăzi chiar! 

MARCEHIZ2UL 

Sunt pregătiri făcute. Acolo 'n mănăstirea 
In care a găsit un sigur adăpost 
Prietenia noastră, așteaptă caii gata, 
Aceste polițe cuprind averea *ntreagă 

- Pe care ?n astă lume mi-a hărăzit-o soarta. 
Voi mai adăugiţi aceea ce lipseşte. 
Desigur aş avea in inimă mai multe 
De spus lui Carol, multe ce-ar trebu) să afle; Dar poate n'oiu. găsi destul timp să vorbesc 
Cu dînsul despre toate. Voi îl vedeţi chiar astăzi, Deaceea, cătră voi mă adresez. ! 

REGINA 

- Mărchize, 
De vreţi al meu repaos, vorbiţi mai desluşit 
Şi nu-mi vorbiţi in aste enigme *nfricoşate : 
Spuneţi, co s'a 'ntimplat ? !



— 378 — 

MAROHIZUL 

Mai am să fac o gravă 
Mărturisire incă şi v'o depun in mâni, 
Avui o fericire pe care prea puţini 
Au cunoscut-o 'n viață. Eu am iubit pe-un fiu 
De rege; inima-mi, la unul consacrată, 
înbrăţoşea intinsa intregul univers, 
Cream în sufletul lui Carol paradisul 
A multor milioane de oameni. O, frumoase 
Erau a mele visuri! Dar nalta providenţă 
Voi să mă ridice 'nainte de-a *mplini 
Aceast'a mea chemare. Curând n'o să mai aibă 
Pe-al său Rodrig. Amicul deacum trece iubitei 
Insărcinarea sa. Aici, pe-acest altar, 

- Pe inima reginei, depun legatul meu 
Din urmă, — cel mai scump! Acolo îl găsiască, 
Când eu nu voiu mai fil 

(Îşi intoarce faţa. Lacrimile î1 inăduşă), 

REGINA . 

Aceasta este vorba 
A unui om ce moare. Sperez că este numai 
Aprinsul vostru sânge... sau care este sensul: 

- Cuvintelor aceste ? i 

MARCHIZUL - 

(Caută să se stăpânească şi urmează cu un ton mai hotărit), 

| Ziceţi infantului 
Ca să-şi aduc'aminte de jurâmântul nostru 
Pe care l'am făcut în zile entusiaste, 
Pe nafora cea sfântă, ce-am impărţit in două. 
Pe-al meu vu l'am ţinut; căci -credincios i-am fost 
Pan la morment, acuma 6 rândul să ție 
Pe-al său... ”
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po REGINA 
Pănă la moarte ? 

MAROHIZUL 

- O, caute ca visul, Cutezătorul vis a] statului cel nou 
Pe care Pa creat prietenia noastră, 
Să fie implinit. EI pue intăi mâna La astă “piatră brută. De va sfirşi sau nu, Să nu se ingrijiască. El lucrul să-l înceapă! Când alte veacuri multe vor trece, providența “Din nou va reproduce pe-un fiu de Domn ca dinsul, Pe-un tron cum e al lui, şi va aprinde earăş, Cu-acelaş entusiasm pe noul favorit. Ziceţi-i când va fi bărbat, să respecteze A tirereței visuri ; şi”n inima-i, in astă Dumnezeească floare să nu lese-a intra Al raţiunii vierme atât de lăudat; 

Să nu se amăgiască când cuminţia plebei : S'a pune să huliască 'entusiasmul mânaru, Acest copil ceresc. I-am spus-o dinainte. . . 

= REQIRA 

Marchize, ce *nsemnează?,., 

MA RCHIZUL, 
- Spuneţi-i că depun Pe conştiinţa lui al oamenilor bine, 

Că in momentul morţi cer asta de la dinsu] Şi sunt in drept de-a cere. In mâna mea era; Să fac ca să resară o zi mai strălucită, Asupra astor ţări. Monarchul mi a deschis Inima lui; mi-a zis că eu sunt fiul său, Mi-a 'ncredinţat pecetea şi ducele de Alba Nimica nu mai este,
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(Se opreşte şi se uită câteva momente la regină in tăcere), 

Voi plângeţi ? Nobil suflet! 
Cunosc aceste lacrimi! Le face bucuria 
Să curgă. Dar acuma s'a isprăvit. Sau Carol, 

„Bau eu. Alegerea fu răpede, grozavă. 

Unul din doi era pierdut şi acel unul 
> Vroit-am să fiu eul — Nu mă 'ntrebaţi mai mult. 

REGINA 

Acuma insfirşit incep a ințelege. 

Nenorocitule, ce aţi făcut? 

MAROHIZUL 

Am dat 
O scurtă oar' a serei pentru-a pută scăpa 
O mândră zi de vară. En părăsesc pe rege, 
Căci regelui ce pot săi fiu ? Speranţa mea * 
Putea, să infloriască inti'un pământ; uscat? 
Destinele Europei s'or coace ?n inima 
Prietenului meu. Lui, Spania i-o las. 
Ya suferi sub mâna lui Filip pân atunci, 
Dar vai, şi lui şi mie, de-ar fi să mă căesc! 
Dac'aş fi ales rău! Nu, nu! Cunose pe Carol 
Aceasta nu va fi in veci! Căci, drept chezăş „ 
V5 am ps voi, regină! (după o tăcere). 

Eu am văzut amorul 
Acesta incolţind, văzui din pasiuni 
Pe cea mai jalnică cum prinde răd&cină 
In pieptul său, Atunci era "n puterea mea 
S'o *năduş. Insă eu hrânii acest amor 
Ce nu-mi pără funest. Poate că lumea altfel 
Va judeca. Nu m5 căese. Inima mea 
Nu mă 'nvinovăţeşte. Eu am văzut viaţă 
Acolo unde alţii ved moarte; intro flamă 
Lipsită de speranţă zărit-am a speranţei
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Strălucitoare rază, Şi vream să o conduc 
La tot ce-i bun, la tot ca este mai fremos. . 
In omenire eu nu am găsit imagini 
ŞI nici cuvinte ?n limbă. Atunci țelul acesta 
I-am arătat şi 'ntreaga mea 'ngrijire-a fost 
Sâ-i tălmăcesc amorul, ” 

REGINA 

Marchiz, atât de mult 
V5 ocupa amicul, incât voi m'aţi uitat 
Pe mine pentru dinsul. In adevăr atunce 
Când aţi voit să fiu ângerul stu de pază 
Şi când i-aţi dat virtutea 'drept armă, aţi crezut 
Că eu aş fi lipsită de orice slăbiciune 
Umană? Naţi gândit cât este inima | 
Atunci de indrăzneaţă, când cu aceste vorbe |. Inşală pasiunea ? 

MAROHIZUL 

. Ea este indrăzneaţă 
Pentru orice femee, dar nu e pentru una : 
De una eu respund. Sau poate vă *nroşiţi . 
De cea mai nobilă dorinţă: de-a 'nsufla 
Eroică virtute? Ce-i pasă lui Don Filip 

" Dacă transfigurarea ce-i pusă n Escurial 
Insuflă pictorului ce stă 'naintea ei 
Dorinţa nemuririi ? Divina armonie 
Ce stă ascunsă ?n liră de cineii stăpânită? 
Ds cel ce-a cumpărat-o, şi care, surd cum este 
Veghiaz' asupra ei? EI are drept s'o sfarme 
Dar nu a cumpărat şi arta de a scoate 
Dintr'insa tonuri mândre şi să le impreune 

„In armonii divine. Există adevărul, 
Dar pentru ințelept. Şi frumuseța este 
A inimii ce simte. Făcute's pentru-olaltă,
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In veci nu-mi va răpi nici o prejudecată 
De rând, astă credinţă. Promiteţi-mi că-l veţi 
Iubi in veci. Nici oamenii şi nici un eroismu 
Deşert să nu vă 'mpingă vre-odat'a-] renega ! 
Aceasta mi-o promiteţi; regină, imi promiteți ? 

REGINA 

Eu vă promit să fie in veci inima mea 
Judecătorul unic despre al meu amor. 

_MABOHIZUL (retrăgEndu-și mâna), 

Eu mor deacum in pace —chemarea mi-e'mplinită! 
(Salută pe regină și vrea să plece). 

REGINA (urmându-l cu ochii in tăcere). 

Vă depârtaţi, marchize; nu-mi spuneți când şi dacă 
Ne vom vedea ?n curând? 

MARCHIZUL (revine şi işi intoarce faţa). 

Ne-om revedea desigur. 

REGINA 

Acum v'am inţeles. O, Posa! pentru ce 
Voi mi-aţi făcut aceasta? 

MARCHIZUL 

Sau el, sau eu! 

REGINA 

Nu, nu! 
Voi in această faptă v'aţi aruncat, fiindcă 
V8 pare-a fi sublimă. Vg ştiu! Mărturisiţi 
De mult aţi aspirat la dinsa. Mii de inimi 
Să peară! Ce vs pasă ? Mândria voastră numai 
Să fe mulţămită! Acum vs ințeleg 
Voi n'aţi ţintit. la alta decât Ia admirare! 

=.



  

— 353 — 

MAROHIZUL (uimit in sine). 

Nu m'aşteptam la asta | 

REGINA 

Nu este cu putință 
Marchiz ? Nici o scăpare? 

MARCHIZUL 

"Nici una] 

REGINA 

a i Nuii nici una? Gândiţi-vă mai bine! Nici una? Nici prin mine? 

MAROHIZUL 

Nu este nici prin voi. 

REGINA 
Deplin nu mă cundaşteţi; 

Eu am curaj! a ! ” 

MARCHIZUL 

O ştiu, 

REGINA | 

Şi nu este scăpare? 

MAROEHIZUL 
Nu! 

REGINA (se depărtează acoperindu-şi faţa), 

Mergi, nu mai stimez nici un bărbat! 

MARCHIZUL (in cea mai mare mișcare se aruncă la picioarele ei). 

Regino O Dumnezeule! 'Tot e frumoasă viaţa! 
" (Se ridică și ese răpede, Regina intră in cabinetul ei).
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"SCENA XXII 

Un salon la rege. 

Ducile de Alba şi Domingo se primblă in tăcere 
fiecare de-o parte, Contele de Lerma ese din cabinetul 
regelui; pe urmă Don Raimond de Tazis, marele maistru 

al poştelor). 

LERWA 

Marchizul incă nu s'a arătat? 

ALBA 

Nu incă! 

TAXIS (intrând), 

M8 anunţaţi la rege conte de Lerma,! 

LERMA 

Nu vrea. 
Pu nimeni să primească. 

TAXIS 

Spuneţi că sunt silit 
Indată să-i vorbesc. Un mare interes 

A! Maestăţii Sale. Grăbiţi-vă, aceasta 

Nu rabdă *ntârziere. (Lerma intră in caPinet), 

ALBA 

Deprindeţi-vă, Taxis 

Saveţi ceva răbăare. Nu veţi vedea pe rege! 

TAZIS . 

Nu? Pentru ce?: 

ALBA 
1 

Afară de-aveţi cumva 'nvoirea 

Marchizului de Posa, ce ţine arestaţi 
Pe tată şi pe fiu.
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TAXIS 

De Posa? Cum? Ah, da! 
Acel care mi-a dat scrisoarea asta tocmai. 

ALBA 

Cum, un răvaş? 4 

TAXIS | 

Ce trebui să meargă la Bruxella. 

ALBA 
- 

Bruxella ? _ 

TAXIS 

=. O depun în mâna regelui. 

ALBA | 

Bruxella ? Capelane, aţi auzit? 

DOMINGO 

Aceasta 
Imi pare prea suspect. 

TAXIS 

Cu câtă ingrijire, 
“Cu, câtă turburare e! mi-o recomanda! 

N DIMINGO 

Aşa ? Cu turburare? 

"ALBA | 

Şi cui e adresată? 

" TAZIS 

Prințului de Orania. 
37. — Scrieri complecte, Vol. VI „? 25
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ALBA 

Lui Guilelm? Capelane, 
Aceasta e trădare! 

DOMINGO 

„De sigur. La moment 
Scrisoarea, trebue dată in mâna regelu:. 
Ce merit mare-aveţi de-a vă indeplini 
Serviciul cătră rege cu-aşa asprime multă! 

TAXIS 

Părinte, imi fac numai 0 datorie a mea. 

ALBA 

Şi bine faci. 

LERMA ă 

(eșind din cabinet cătră marele maistru al poştelor). 

Monarcul voeşte să ve vadă. 
(Taxis intră in cabinetul regelui), 

Tot incă n'a venit marchizul ? 

DOMINGO 

Pretutindeni 
Ii caută. 

ALBA . 

Ciudat! Foarte ciudat! Infantul 
E prisonier de stat și regele nu ştie 
EI insuş pentruce! 

DOMINGO 

Cum? El nici n'a venit 
Măcar Să dee seamă ?.
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ALBA 

Şi regele ce-a zis? 

LERMA 

Monareul păn acum n'a zis nici un curent. 
(S'aude vuet in cabinet) 

ALBA 

Tăcere! Ce s'aude ? 

TAXIS (eşind din cabinet). 

Conte de Lerma! - 
(intră amândoi) 

DOMINGO 

Ce-i? 
Cu faţa spăriată... scrisoarea astă prinsă... 
Nu ea bine, duce. 

ALBA 

Pe contele de Lerma 
Il chiamă, deşi ştie că voi şi eu 1 suntem 
Aice in salon.. - 

DOMINGO 

Trecut e timpul nostru! 

ALBA 

Nu mai sunt eu acelaș, naintea căruia, 
Aice orice uşă se deschidea indată? 
Căt de schimbat e totul in jurul meu; străine 
Imi par acuma toate. 

DOMINGO 
(s'a apropiat incet de ușa cabinetului și ascultă). 

Ascultă !
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ALBA (după o pausă). 

. Ce tăcere! 
" S'aude cum resuflă! 

DOMINGO 

Sunt uşele "'ndoite 
ŞI sonul nu străbate. 

ALBA 

Fugiţi! Aud viind. - 

DOMINGO (depărtându-se de uşă), 

Imi pare-acest moment solemn, infiorător, 
Ai zice că acuma ceva se pregăteşte 

„De mare 'nsemnătate. 

SCENA XXIII. 

Cei dinainte, prinţul de Parma, ducii de Teria 
şi Medina Sidonia (impreună cu mai mulţi granzi intră). 

PARNA 

"Sa poate-intra la rege? 

| ALBA 

Nu. 

PARMA 

Nu? Cine-i la dinsul? 

PERIA 

Desigur e marchizul de Posa? 

| ALBA 

Tocmai el 
S'aşteaptă.,
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PARMA 

Chiar acum sosim din Saragossa 
Şi am găsit Maaridul intreg cuprins de spaimă, 
Adevărat să fie? . : 

DOMINGO 

Da, din nenorocire, 

PERIA 

Da? A fost arestat de-acest, marchiz? 

| ALBA 

Aşa e. 

PARMA 

Dece ? Ce s'a 'ntimplat? 

ii ALBA 
î | Dece? Nimeni nu ştie 

Afară de marchiz şi Maestatea Sa, 

| „PARMA 

Şi făr' a convoca Cortejii ? 

PERIA 

| Vai şamar! 
De cel ce-a luat parte la astă violare 
A legilor de stat! 

AUBA | 
- Si eu zic: Vai de dinsul! 

- MEDINA SIDONIA 
Şi eul! - 

CEILALȚI GRANZI 

Şi noi cu toţii!



ALBA 

Cu mine cine intră 
In cabinet? M'arunc la regelui icioare. . p 

LERMA (răpezindu- -se afară din cabine) - 

Duce de Alba! 

DOMINGO 

Ah! Mărire ţie Doamne! 
O! insfirşit... (Alba intră răpede). 

LERIA (abia răsuflând şi toarte mişcat). 

De vine marchizul, spuneţi-i 
Că Maestatea Sa acuma nu e singur, 
II va chiama. - 

DOMINGO 
(cătră Lerma in vreme ce ceilalţi se adună imprejurul stu 

cu curiositate). 

Respundeţi, ce-a fost, conte? 
Sunteţi ca un cadavru de galben. 

_LERNA (vrend să easă), 

Infernal! 

PABRNA şi FERIA 

Dar ce este? Ce este? 

MEDINA BIDONIA 

Ce face regele? 

„DOMINGO (impreună). 

Ce este infernal ? Ce? 

DERMA 

“Regele a plâns!



  

DOMINGO 
A plâns? 

TOŢI (cu mirare). 

-Regele-a plâns! 
(S'aude un clopoțel in cabiae:. Contele de Lenna se ră: 

pede inăuntru). 

DOMINGO (urmându-l și vrend să-l opriască). 

Staţi, conte,.. un cuvânt! S'a dus şi ne-a lăsat 

Pe toţi pătrunşi de groază! 

SCENA XXIV. 

Princeza de boli. Feria. Jledina Sidonia. Parma, 
Domingo şi ceilalţi granzi, 

EBOLI (intrând in cea mai mare turburare), 

Unde e regele? Eu trebui să-i vorbesc. 
(cătră Feria) 

Voi duce, m'anunţaţi! 

PERIA 

EL este ocupat 
Cu lucruri foarte grave. Nu poate intra nimeni. 

- BBOLI 
4 

Nu iscăleşte oare sentenţa cea grozavă? 

I'au inşălat, eu am dovezi temeinice : 
Că este insălat. 

DOMINGO (aruncându-i de departe o privire expresivă), 

Princesă Eboli! 

EBOLI (mergând spre dinsul). 

Şi voi sunteţi aice, părinte? Tocmai bine! 
De voi am trebuinţă. Să-mi daţi un sprijin. 
(Ea îl ia de mână și vrea să-l tragă după dinsa in cabinet)
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DOMINGO s 

Eu? . 
Veniţi-vă în Âre, princesă ! LS 

PERIA 

| ” Unde mergeţi ? 
Acuma regele nu vă primeşte, staţi! 7 

EBOLI 
'Prebui să m primiască ! S'asculte adevărul 
De-ar fi de zece ori un Dumnezeu... 

DOMINGO 
: | j Fugiţi! 

Puteţi să pierdeţi totul! Nu mergeţi! 

EBOLI ! 

- Omule! 
Zu — tremură de frica idolului puternic 
La care te inchini. Eu nu mai am ce pierde! 

(vrând să se răpeadă in cabinet intilneşte pe ducele 
de Alba). 

. ALBA 
(ochii săi strălucesc. Are aerul triumfător. Se răpede 

asupra lui Domingo şi-l imbrăţoșează). 

Daţi ordin prin biserici să cânte rugăciuni 
Isbânda e a noastră | 

DOMINGO 

A noastră ? 

ALBA (cătră Domingo şi ceilalți granzi). 

Domnilor, 
Intraţi acum la rege! Curând veţi and) 
Mai multe despre mine! 

"(Cortina cade).



  ACTUL v. 

SCENA 1. ” 
(O sală din palatul regelui. Ea este despărțită prin 

ostrețe de fer. de un mare vestibul prin care sentinele 
merg incoace şi "'ncolo). 

Carlos. Marchizul de Posa. - 

(Carlos şede la o masă, cu capul răzemat pe braţ, ca și 
cum ar dormi. In fundul sălii mai mulți ofițeri sunt in- 
chişi cu dînsul. Marchizul intră fără a $ băgat in seamă 
de Carlos, și zice incet câteva cuvinte ofițerilor care se 
retrag indată. Se apropie de Carlos şi-l priveşte un mo- 
ment in tăcere şi cu tristeţă, Insfirşit face o mișcare care 
deşteaptă pe Carlos din ameţeala sa. Carlos se scoală, 
vede pe Marchiz şi tresare spăriat. Se uită la dinsul câtva 
timp cu aer pierdut, apoi trece mâna peste frunte ca și 

când ar voi să-şi aducă aminte de ceva). 

MARORIZUL 

Eu sunt, Carlos. 

_ OARLOS (intinzendu-i mâna). 

Ă Vii incă la mine, să mă vezi? 
Aceasta-ţi şade bine.
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HAROHIZUL 

— Gândiam, poate să ai: 
Nevoe de-un prieten. 

CARLOS 

Aşa ? In adevăr? 
Tu ai gândit aceasta ? M& bucur foarte mult, 
Oh! am ştiut prea bine că încă mă iubeşti. 

MARCHIZUL 

Dar am şi meritat să ai astă părere. 

CARLOS 

Nu e aşa? O da, noi ne'nţelegem incă. 
Aşa imi place. Astă cruţare, bunătate 
Şed bine unor inimi atât de nobile 
Cum e a ta şa mea. Să ne închipuim 
Că din dorinţele ce-aş fi avut, e una , 
Nedreaptă. Pentru asta trebuia să-mi refusezi 
Şi tot ce este drept? Prea aspră poate fi 
Virtutea, dar nu crudă Şi nici neomenoasă. 
Tu vei fi suferit prea mult. O da, sunt sigur. 
Ştiu cât te-a fi durut inima ta cea bună 
Când pentiu sacrificiu iţi pregăteai victima. 

MARCHIZUL 

Carlos, ce vrei să spui? 

- CARLOS 

| Acum vei implini 
Tu Singur ceea ca eu trebuia să fac, - 
Dar nu am fost in stare, Vei da Spaniolilor 
Acele vremi de aur pe care de la mine 
Zadarnic le sperau. Deacum... eu sunt pierdut, 
Pierdut pentru vecie! Tu ai simţit aceasta. 
O! dragostea această grozavă, a stricat
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Prea timpuria floare a geniului moul 
Pentru măreţele speranţe ce-ai avut | 
“Murisem. Providența sau poate întimplarea 
Te-au apropiat de rege, Discoperind secretu-mi 
Puneai pe dinsul mâna. Puteai bunul stu geniu 
Să fii deacum... De nu e scăpare pentru mine - 
E poate pentru Spania. Aici ah, nu-i nimie 
De condemnat decât nebuna mea orbire 
Daa nu fi băgat samă pân astăzi că tu eşti 
Atâta de măreț pe cât de iubitor! 

MARCHIZUL 

Nu, eu nu prevăzuseim aceasta, nu gândiam 
"Că generositatea unui prieten poate 
Fi mai ingenioasă decât a mea prudenţă, 
Intreaga mea zidire se nărueşte, căci 
Vitam inima ta. 

CARLOS 

O, dacă ţi-ar fi fost 
Posibil, cel puţin, pe dinsa so fereşti | 
De-această soartă crudă, in veci ţi-aş fi păstrat 
Nespusă, mulţămire. Au nu puteam să sufăr 
Eu singur? Trebuia să fie şi ea jertfă ? 
Dar să nu mai vorbim! Nu voiu să-ţi fac mustrări 
Ce-ţi pasă de regină? Iubeşti tu pe regină? 
Virtutea ta cea aspră ce ara să s'ocupe 
Cu micile 'ngrijiri ale iubirii mele ? 
M8 iart” am fost neârept! 

MABOEHIZUL 

Acuma eşti nedrept, - 
Dar nu fiindcă. -mi faci mustrările aceste. 
Dac'aş merita una le-aş merita pe toate. 
Şi eu atunci n'aş sta astfel *naintea, ta.
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- (scoţend portofoliul) . 
Eată vre-o câteva scrisori ce mi-ai fost dat 
Ca să-ţi păstrez. Ia-le! 

| CARLOS | 
(privind cu mirare când scrisorile, când pe marchiz), 

Cum? 

MARORIZUI, 

Si - 'Ţi le 'napoiez, 
Fiindcă 'n mâna ta vor fi mai sigure 
Acum decât la mine. 

- OARLOS 

Ce-i asta? Regele 
Nu le-a cetit şi nici măcar nu le-a văzut? 

MARCEIZUL 

Scrisorile aceste? | 

CARLOS 

Tu nu iai arătat 
Pe toate? 

MAROHIZUL 

Ă Cine-ţi zice că i-aş fi arătat 
Vre una? e 

CARLOS 
Contele de Lerma, 

MARCEIZUL 

- , El ţi-a spus? 
Acum înţeleg totul. Da, tot! Cine putea 
Aceasta s'o prevadă? Aşa dar, Lerma?... Nu, 
Acest bărbat in veci nu a ştiut să mintă. 
Celălalte scrisori sunt in mâna regelui,
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CARLOS (Îl priveşte multă.vreme cu uimire adâncă), 

Atunce pentruce mă aflu 'n acest loc? 

MARCHIZUL 

Spre o mai bună pază când ți-ar mai veni gândul 
Ca să-ţi incredinţezi din nou secretul tău 
Princesei Eboli. Ă 

CARLOS 

Ah! Insfirşit acum 
Pricep!... Acum se face Jumină!.,. 

MAROHIZUL (mergând spre ușă). . 

Cine vine? . 

SCENA II. 

Ducele de Alba. Ceidinainte. 

ALEA , 

(se apropie cu respect “de prinţ, întorcând spatele marchi- 
| zului in toată scena). 

Prinţ, sunteţi liber. Eu am fost trimis de rege 
Să v6 vestesc. ! 

(Carlos priveşte cu mirare la marchiz, Toţi tac). 

N8 simt ferice de a fi 
Intăiul care vine... 

CARLOS 

(se uită la amândoi cu mare mirare. Dupi o pausă 
cătră Duce). . 

Vâa că m'au arestat 
apoi mă lasă liber, fără să mi se spuie 
Măcar din care causă?: :



ALBA 

Prinţ, a fost o greşală, 
La care; pe cât ştiu, a indemnat pe rege 

Vre un inşălător, | _ 

OARLOS 

, Dar mă găsesc aice 

In urma unui ordin regal? 

ALBA 

: Dintr'o eroare 

A Maestăţii Sale, 

CARLOS 

Eu sunt, in adevăr . 
De-aceasta prea mâhnit, dar dacă-i o eroare 

„A regelui, el trebui să vie in persoană, 

Greşala s'o indrepte. 

(Caută să cetească in ochii marchizului și arată ducelui 
inaltă mândrie), 

Se zice că eu sunt 
Al lui Don Filip fiu. Sunt aţintiţi spre mine 

„Ai curiosităţii ai calomniei ochi. 

Nu voiu să creadă lumea, că eu aş datori 

Regalei indurări, aceea ce monareul 

Din datorie numai va face; de altminteri 

Sunt gata să mb duc 'nainiea judecății 

Cortejilor —nu iau din mâna voastră spada-mi! 

„ALBA 

Mu este indoială că Maestatea Sa 
- Va "ndeplini voios o cerere-aşa dreaptă. 

Dacă-mi ingăduiţi să vă "'ntovărăşesc 
La dinsul,
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CARLOS 

Stau aice păn ce monarcul sau 
Madridul mă va scoate din astă inchisoare. 

„ Acest răspuns îi duceţi! 
(Alba se depărtează. EL se mai vede inci un moment in 

curte dând ordine). 

SCENA III. 

Carlos. Alarchizul de Posa. 

OARLOS 

(după ce a eşit ducele, cu mirare cătră marchiz). 

Ce-i asta? Tâlmăceşte-mi, Credeam că eşti ministru? 

MARCHIZUL | 

Cum vezi, am fost ministru. 
(apropiindu-se de dinsul cu mare mişcare) 

O Carol! S'a produs 
Efectul aşteptat. Am isbutit. Mărire 
Celui Atotputernic care ne-a dat isbânda! 

CARLOS 

Isbânda ? Ce isbândă? Eu nu te înțeleg. 

MAROEIZUL (luândul de mână). 

Tu ai scăpat, Carlos, eşti liber... eu (se opreşte) 

OABLO3 

Ei bine ? 

MAROHIZUL 

Eu... Pentru'ntăia oară am dreptul să te string 
Duios la pieptul meu ; căci astăzi acest drept 
L'am câştigat cu tot, cu tot ce am mai scump,
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O Carol, cât de dulce şi mare-i acest cias! 
Sunt mulţămit de mine. 

CARLOS 

Ce subită schimbare 
Se vede ? n fața ta. Eu nu te-am mai văzut 
Aşa, Mai cu mândrie se 'nalță pieptul tău, 
Şi mai strălucitoare e azi a ta privire, 

MARCHI2UL 

Noi trebui zioa bună să ne luăm, Carlos. 
Nu te inspăimânta, O, fii bărbat! Orice 
Vei au, promite-mi că nu-mi vei amări 
Această dispărţire -prin o nemărginită 
Durere, ce nu-i demnă de sufletele. mari. 
Carlos, ai să mă pi:rzi pentru ani mulți; nebunii 

"Zic: pentru vecie, 
(Carlos îşi retrage mâna, . privește drept la dinsul şi nu 

respunde). 

Fă piept! Eu am avut 
Incredere in tine şi nu am evitat 
Cu tine de-a petrece această oară crudă 
Pe cars oamenii, cu groază o numesc 
Oara cea de pe urmă. Ba, să-ţi mărturisesc? 
M'am bucurat, gândind la dinsa. Să şedem, 
Simţesc că's obosit. 
(Se apropie de Carlos care tot fără mişcare, se lasă a fi 

atras de dinsul maşinal). 

Ce ai? Tu nu respunzi ? 
Am să fiu scurt. O zi după "'ntilnirea noastră 
Din urmă ?n mănăstire, am fost chiamat de rege. 

„Urmarea tu o ştii, o ştia tot Madridul. 
Dar una nu o ştii că taina ta-i fusese 

Trădată; că scrisori găsite în caseta 
Reginei te-acusau, că eu aflasem asta
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Din insăşi a sa gură şi confidentul lui 
Astfel eu devenisem. 
(Se oprește așteptând răspunsul luY Carlos,. dar acesta 

"urmează a tăcea). i 

Dar numai limba mea 
Câlcâ a mea credință. Eu insumi am condus 
Complotul pregătit pentru peirea ta.. 
In faţa faptelor cem contra ta vorbiau 
Mai mult nu era vreme ca să te mai justifie. 
Tot ce puteam să fac a fost să mă asigur 
De resbunarea lui şi astfel m'am făcut 
„Duşmanul tău, să pot mai bine să te apăr. 
Tu nu m “asculţi? 

CARLOS 

. - Ascult, urmează ! 

MAROEIZUL 

-. Pân atunce 
N'aveam nici o greșală. Dar in curând am fost 
Trădat de strălucirea cea nouă a acestei 
Favori neobicinuite. Şi faima deindată 
— Precum o pr esimţisemn — străbate pân la tine, 
Eu insă, inşălat de-o falsă gingăşie, 
Orbit de-o vinovată trufie, am voit | 
Să isprăvesc eu Singur. îăr ajut rul t&u 
Astă sumeață faptă şi amiciei tale 
Atunce am ascuns primejdioasa-mi taină. 
Ce imprudenţă ! Mare a fost a mea greşală ! 
Ştiu bine: Siguranţa-mi era o nebunie! 
MB iart, o "ntemeiam pe amicia ta 
Eternă, neschimbată! . 

(Se opreşte. Carlos trece din nemişcarea sa intr'o vie 
agitaţie), 

” - Se 'ntimplă tocmai lucrul 
De care mă temusem, să tremuri de primejdii. 
37 — Scrieri complecte, Vol, VI, | 26
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“Scornite... vezi regina scăldată 'n al ei sânge; 

Un sgomut se lățeşte in curtea spăimântată— 

Grăbirea cea fatală a contelui de Lerma — 
Neinţeleasa mea tăcere — toate dau 

Nâvală impreună in sufletu-ţi uimit: 

Tu şovăeşti, m crezi pierdut... Prea nobil irisă 
Fiind, spre-a te'ndoi de probitatea mea, : 

Impodobeşti trădarea cu nume de mărire. 
Admiţi caş putea fi necredincios din causă 

Că necredinţa mea ar merita onoare, 

Atunce, părăsit de unicu-ţi amic, 
'Pe-arunci in braţele princesei Eboli. — 

Nenorocitule, in braţe de diavol! 

Căci ea, ea te-a trădat. 

(Carlos se scoală) - 

Te văd fugând la dinsa. 

O presimţire neagră prin inima mea trece. 

Alerg! E prea târziu! Tu eşti Va ei picioare 

Mâărturisirea-ţi sboară pe buze, nu mai este 

Scăpare pentru tine! 

OARLOS 

Nu, nu, era miscată! 
Tenșăli. Era desigur mişcată. 

o > 3 

MAROHIZUL 

Atunci noapte 
Se face 'n mintea mea. Nimic... nici o scăpare 
Şi nici un ajutor, nimic... în tot cuprinsul 

Naturei. .. Desperarea in furie, in fiară 

M8 schimba, eu ridic spre sinu-i femeese 

Pumnarul... Dar deodată străbate al meu suflet 

O rază de lumină. „De-aş inşăla pe rege, " 

Do-aş isbuti s'arăt că eu sunt vinovatul! 

Probabil fie-aceasta, sau nu. Deajuns îi este



  
Căci Filip totdeauna probubil crede răul, 
Să'ncerc aceasta! Poate un trăsnet ce-l loveşte 

Atât de neaşteptat va turbura tiranul, 

Si—ce voesce eu alta ?2—pân şi-a lua de samă, 

Carlos câştigă vremea să fugă in Brabant”. 

CARLOS 

Şi tu ai fi făcut aceasta? 

MARCHIZUL 

Scriu atunce 

Lui Guilelm de Orania că.de regina eu 

Aş fi inamorat, că din pricina unui 

Piepus ce te apasă pe tine cu neâreptul 

Am isbutit să scap de-a regelui priviri, | 

Că regele mi-a dat mijloace să mapropiiu, 

Ori când voiu, de.regină. Adaug că mi-e frică 

De-a nu fi dat pe faţă; că tu, inştiințat 

De-această pasiune, ai alergat să spui 
Princesei Eboli să meargă la regină 

Ca să o prevestiască; că eu te-am arestat 

Acolo şi văzend câ totul e pierdut 

Mi-am pus în gând in Flandra să fug... Scrisoarea 

“ i asta... 

CARLOS (curmându-l spăriat) 

"Doar nai incredinţat-o la poştă. Ştii că toate 
Scrisoril3 trimese in Plandra şi Brabant,.. 

MARCHIZUL 

Se dau Monareului in mână. Cum se vede 
Taxis şi-a implinit a sa indatorire. 

CARLOS 

0, Doamne! Sunt pierdut!
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MARCEHIZUL 

Tu? Dece tu? 

Pa CARLOS 

| "Vai ţiet 
Și tu eşti prăpăait 'cu mine impreună! , 
Această 'nşălăciune cumplită tatăl meu 
[n veci nu ţi-a erta-o! Nu, niciodinioară! 

, MARCHIZUL 

Această *nşălăciune! Tu eşti distras, Gândeşte, 
"Cine-i va spune lui “a fost inşălăciune ? 

„CARLOS (uitându-se țintă la dinsul). 

* Intrebi, cinei va spune? Eu insunmi. 
(vrea să easă) 

MARCHIZUU 

| Aiurezi 
Remâi ! 

CARLOS 

Nu m8 ţinea! Nu! Pentru Dumnezeu! 
In vreme ce mă 'ntârziiu aicea, el tocmeşte 
Pe ucigaşi. | 

MARCHIZUL, 

Cu-atât mai preţios e timpul. 
"O! multe avem incă a ne mai spune. 

OARLOS 

i Ce? 
Pân nu va porunci... 
(Ear vrea să fugă, marchizul îl: ia de braţ și se uită la 

dinsul cu gravitate).
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MARCEIZUL . 

„Carlos, ascultă, fost. “am. 
-Şi eu aşa grăbit, aşa conştinţios 
“În anii de pruncie, atunci când pentru mine | 
A cvrs sângele tu? 

CARLOS (rămâne mişcat şi uimit inaintea lui). 

Cerească providenţă! 

NARCHIZUL 

O! Scapă pentru Flanâra. Chiamarea ta-i domnia. 
A mea a fost să-mi dau viaţa pentru tine. 

CARLOS - 

(inaintează spre dinsul cu cea mai adâucă „mişcare şi-l ia 
de mână). 

0, nu! Nu va putea, să nu se 'nduioşeze 
De-aşa mărinimie. Am să te duc la dinsul! 
Să mergem mână ?n mână la dinsul. Am să-i zic: 
O, tată, astă faptă amicul a făcut-o 

Pentru al său amic.'Şi el va fi mişcat. 

M5 crede, tatăl-meu nu-i fără omenie. 
Da, el va fi mişcat, el o să verse lacrimi 

Fierbinţi go să ne ierte, pe tine şi pe mine. 
(Se trage o armă de foc prin ostrețe. Carlos tresare). 

Spre cine se indreaptă aceasta? 

MARCHIZUL 

Mi se pare 
Spre “mine (cade jos). 

CARLOS 
(cade cu un țipăt de durere lângă dinsul la păment), , 

: 01 Cerească milostivire ! 

x
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MABRCHIZUL 

- Este 

Grăbit... monarcul... Eu speram... mai multă vreme... 
Gândeşte ia scăpare, auzi tu?.,. la scăpare... 
Regina-i prevestită do toate... nu mai po:... 
“(Carlos rimâne fără mișcare lângă cadavrul marchizului. 
După câtă va vreme întră regele intovărăşit de mai mulţi 
granzi şi dă inapoi lovit de-acest aspect. Pausă generală 
şi adâncă, Granzii se aşază in cerc imprejurul regelui şi . 
al prințului şi se uită când la rege când la Carlos. Ace- 
sta nu dă semne de viaţă. Regele îl priveşte mut și 

: gânditor). 

SCENA IV. 

- Regele. Carlos. Ducii de Alla, Feria şi Dedina 
Sidonia. Prinţul de Parma. Contele de Lerma. Do- 

„mingo şi mai mulţi granzi. | 

REGELE 

Infante, rugămintea ţi-a fost indeplinită. 
Vin insumi să-ţi vestesc cu toţi cei mari ai ţării 

"Că eşti in libertate, 
(Carlos ridică ochii și priveşte in jurul stu ca şi când 
s'ar deştepta dintrun vis. Ochii sti se ațintesc când asu- 

pra regelui când asupra mortului. El nu respunde). 

Primeşte spada ta. 
Aice sa lucrat cu prea multă pripire. 
(S'apropie de dinsul, îi ininde mâna şi-l ajută să se ridice) 
Nu-i fiul meu la locul ce i se cade. Vino 

- La tatăl tău in braţe! " 

CARLOS 
(se lasă fără cunoștinți a fi ridicat în braţele regelui, dar 
deşteptându-se deodată, se oprește și-și aţinteşte ochii 
' asupra lui). 

Tu miroşi a omor! En nu te *mbrăţoşez! 
(II respinge. Granzii sunt mişcaţi)



  

— 407 — 

Nu, nu ră spăimântaţi! Ce lucru monstruos 

Păcut-am? Am atins po Unsul Domnului? 

Na v5 'ngrijiţi, nu "'ndrept asupra-i mâna mea! 

Voi nu vedeţi stigmatul ce este pe-a lui frunte 

Chiar Domnul Va 'nsemnat! 

REGELE (intorcându-se răpede să easă). 

Urmaţi pe-al vostru rea ! 

CARLOS 

Sir, unde mergi? Nu ai să eşi din acest loc!" 

(i! ţine cu putere. O mână intilaeşte spada pe care re- 
- gele a adus-o. O ia şi o scoate din teacă), 

REGELE 

" Indrepţi sabia ta spre mine? 

TOȚI GRANZII (scoțând săbiile). 

Regicidiu ! 

CARLOS 

Puneţi armele ?n teacă. Ce vreţi? Gândiţi voi oare 
Că aş in deliriu? Nu, nu sunt în deliriul 

De-aş fi, rău aţi făcut că mi-aţi adus aminte 
Că de-această spadă atirnă viaţa lui. 

V8 rog, staţi mai departe: naturi cum e a mea 

Cer să fie cruţate. Staţi mai de-oparte. Treaba 
Ce am cu acest rege nimic nu are-a face 
Cu jurământul vostru pe care ca vasali 

1 Vaţi fâcut. Vedeţi? Cum degetele sale - 
De sânge sunt umplute? Priviţi: bine ?n faţă 
Şi vă uitaţi ş'aicea. Aceasta a făcut-o 
E!, omul cel dibaciu!
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REGELE 

Cătră granzii care, ingrijiți, se grămădesc im rejurul stu), » WPETIJiţi, se g p 

Retrageţi-vă toţi! 
Dece vă *nfioraţi; nu suntem noi, părinte 
Şi fiu? Voesc să văd pân la ce faptă neagră 
Natura-l va.., 

- 
CARLOS 

Natura? Eu nu o: mai cunosc! 
Omorul e acuma parola. Sunt sdrobite 
A omenirii lanţuri. Tu singur le-ai sfărmat 
În sfaturile tale. Eu să respect aceea 
Ce tu ai profanat? Priviţi, priviţi aice! 
O, nu s'a comis incă pe lume pănă astăzi 
Nici un omor! Nu este un Dumnezeu? Pot regii 
„Aşa să-şi bată joe in universul lui? | 
Intreb: Nu-i Dumnezeu? De când sunt mume *n 

. | lume 
Ce nasc copii, —un om, un singur a murit 
In chip aşa nedrept! Ştii tu ce ai făcut? 
Ştii tu! O! EI nu ştie că a răpit din lume - 
O viață mult mai mare, mai nobilă, mai scumpă 
Decât oste el insuş cu 'ntreg seculul său, 

REGELE. N 
Dacă m'am prea grăbit ţi se cuvine oare 
Să cei tu, pentru care eu fapta am făcut-o 
Să dau :seamă de dinsa? 

CARLOS 

- | Cum? Este cu putinţă! 
Yoi incă n'aţi ghicit în ce raport a stat 
Cu mine acest mort? Spuneţii, ajutaţi 
Adâncii lui pătrunderi enigma s'o dislege. 
Mi-a fost prieten mortul. ŞI vreţi să ştiţi şi causa
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Din care a murit? S'a aruncat în moarte 
Pentru al s&u prieten! 

REGELE 

O! Presimţirea raea! 

„ CARLOS 

“0, umbră! Cer ertare de-ţi profanez secretul 
Naintea unor fiinţe de feliul său. Vreau insă 

“Ca EI, ce se credea cunoscător de oameni 
Să plângă de ruşine, că mintea unui tânăr 
A inşălat bătrâna inţelepeiune-a lui. 
Dar Sir, noi am fost fraţi. Fraţi printr'un lanţ mai 

- nobil 
Decât acel pe care natura-l fâureşte. 
Frumoasa lui viață a fost numai iubire, 
Iubire pentru mine a fost frumoasa:i moarta! 
Era al meu, când tu sperai c'ai dobândit 
Inalta-i stimă, când uşoarari eloquență 
Glumea cu mintea ta gigantică și mândră. 
Gândiai că-l st&pâneşti şai fost unealta numai 

„A planurilor sale. sublime. Dacă sunt 
Prisonier, e fapta prevăzbtoarei sale 
Prietenii. Cu scopul de-a mă scăpa pe mine 
A scris acel răvaş contelui de Orania, 
0 Doamne! Asta fu intăia sa minciună! 
Cu scop de-a mă scăpa, el S'aruncă in moarte 
Şi o primi. Favoarea i-ai oferit-o tu — 
El moare pentru mine. Vroiai ca să-i impui 
Iubire, amicie.- I-ai dat sceptrul ce-a fost 
O jucărie 'n mânaii. EI insă il aruncă 
Şi moare pentru mine! Eu | 
(Regele stă nemișcat, cu ochii plecaţi la pământ, Toţi 

granzii se uită la dînsul cu fiori și îngrijire). 

Cum ? este cu putinţă
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De-a crede o minciună atât de grosolană? 

O, ce puţină stimă trebuia să fi avut , 

De tine ca să 'ntindă o cursă-atât de simplă. 

Ai îndrăznit să cauţi prietenia lui 
Şi nu ai fost in stare să te impotriveşti 

La o ispit'aşa de mică. O, acesta, 

Nu a fost pentru tine! El n'a fost omul tău! 

EI a ştiut-o bine atunci când te-a respins 

Cu sceptre şi coroane. In mâna-ţi de metal 
Trebuia să se sfărâme o liraşa gingaşă. 

Tot ce-ai putut să faci a fost a-l omori! 

ALBA 

(care n'a pierdut pe rege din vedere un singur moment. 
şi a observat cu o ingrijire visibilă toate mişcările feţei 

sale, se apropie cu sfială). 

Curmaţi tăcerca asta de moarte; imprejur 

Uitaţi-vă! Vorbiţi cu noi, Sir. 

OARLOS 

Nu i-ai fost 
Indiferent. Privia cu interes la tine 

De multă vreme. Poate te-ar fi făcut ferice! 
Atâta de bogată era inima lui, 

Că te-ar fi mulţămit chiar cu prisosul ei. 
Din mintea-i o scântee te-ar fi făcut un.zeu. 
“Tu insuţi te-ai prădat. Ce-ai da să 'nlocueșşti 

Un suflet ca acesta? 

“ (Tăcere adâncă. Maui mulţi granzi işi intorc faţa sau şi-o 
acopăr cu mantalele lor). 

O voi, care v'aţi strins 
Aici in jurul nostru şi care staţi pătrunşi 

De groază şi uimire. O, nu mă osindiţi 
Că indrăznesc deși sunt tânăr, a vorbi 

Astfel cu-al meu părinte şi cu-al meu rege. Eată
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Priviţi-l; pentru mine el a murit! Șunt lacrimi 

In ochii voştri? Curge in trupul vostru sânge 

Şi nu clocotitoare aramă! O, priviţi 

Aici la acest mort, şi nu m& osindiţi! 
(Se adresează cătră rege cu mai multă moderație şi 

| linişte). 

Aştepţi poate sfirşitul ce va avea această 

Istorie cumplită? Frimeşte a mea spadă! 

Eşti ear regele meu. Socoţi poate că tremur 

De resbunărea ta? Omoară-mb pe mine | 
Precum ai omorit pe-acest prea nobil suflet. 

Eu ştiu că merit moartea. Dar ce-mi mai este viaţa? 

N& lepăd azi de toate ce m'aşteptau pe lume! 

Pintre străini iţi cată un fiu pe viitor: 

Aci zac ingropate a mele 'mpărăţii! se | ș 
(EL cade lângă trupul lui Posa și nu mai în nici o parte 
la restul scenei. In depărtare se aude un murmur de gla- - 
suri și sgomotul unei mulțimi. Imprejurul regelui domnește 
tăcere adâncă. Ochii sti se primblă in cerc asupra tutu- 

rora, dar nu. intilneşte privirea nimtrui). 

REGELE - 

_Ei bine? Nu-mi respunda nimeni? Plecaţi in jos 
Sunt ochii tuturora? Ascundeţi faţa voastră? 
Sentenţa-mi e rostită. După tăcerea voastră 

Eu inţeleg. Ai mei supuşi m'au judecat! 

(Aceeaşi tăcere. Sgomotul se apropie şi se măreşte, Granzii 
incep a şopti intre dinşii. Işi fac semne unii altora, In- 

sfirşit contele de Lerma se adresează incet cătră ducele 
de Alba). ” ă 

LERMA ” 

Aceasta-i resculare ! 

ALBA (incet). 

Așa mă tem.
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LERMA 

Aud 
Viind. 

SCENA V. 
Un ofiler' din gardă. Cei dinainte. 

OFIȚERUL (in grabă), 

E resvrătirel Unde e regele? 
(Străbate prin mulţime şi ajunge la rege), 

Madridu ?'ntreg in arme. Poporul şi soldaţii 
In furie 'nconjoară cu miile palatul. 
Se respândeşte vestea că Don Carlos ar fi 
Inchis; că in pericul ar A viaţa lui. 
Ei vor să-l vadă viu, sau va fi tot Nadridul 
Al flacărilor pradă. 

TOȚI GRANZII (în mare mișcare), 

” | Scăpaţi, scăpaţi pe rege | 

ALBA (cătră rege care stă liniştit şi nemișcat) 

Fugiţi, Sir, e pericul. Nu ştim cine 'narmează. 
Mulțimea. : ” 

REGELE 

(deșteptându-se din ameţeala sa ridică fruntea și pășeşte 
cu râaestate in mijlocul lor). : : 
Tronul meu stă incă in picioare ? 

Sunt incă regele acestei țări? Nu sunț. — 
Aceşti mişei plâng toţi mişcaţi de un copil. 
Semnalul se aşteaptă ca să mă părăsiaccă, 

- Rebelii mă trădează. 

“ ALBA 

Sir, ce inchipuire 
Grozavă!
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REGELE 

Acolo! Puneţi-vă n genunchi! 
Plecaţi-vă 'naintea acestui rege tânăr 
Şinforitor. Eu sunt un biet moşneag căzut. 

ALBA 

Spaniolilor, acolo ajunz-am!. .. 

(Toţi se grămădesc imprejurul regelui „şi ingenunchiază 
cu săbiile scoase. Carlos rămâne singur lângă cadavru pă- 

răsit de toţi). 

REGELE 
. Imbrăcaţi-l 

Cu mantia regală! Câlcaţi-mă ?n picioare 
Şi peste trupul,rheu pe dinsul ridicaţi-l ! 

(Cade leșinat in braţele lui Alba şa lui Lerma). 

LERA | 
O Doamne! Ajutor! -_ 

PERIA 

Ce groaznică *ntimplare!. 

. LERMA | 

A leșinat... - _ 

ALBA (lasă pe rege in braţele lui Lerma şi lui Feria). 

” Pungţi-l in pat. Eu pân. atunce 
Fac pace in Madrid. - 

Ese. Alţii scot pe rege afară intovărăşit de toți granzii).
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SCENA VI. 
Carlos rămâne singur lângă trupul lui Posa. 'După câteva 
momente apare Ludovic Hercado, se uită cu sfială im- 
prejur și stă câtăva vreme in tăcere indtrătul prinţului, 

care nu-l vede). 

MERCADO 

De. Maestatea Sa Regina sunt trimes.,. 

(Carlos se uită intr'o parte şi nu respunde), 

Eu me numesc Mercado... al Maestăţii Sale 
Medic... eat' aduc şun semn de 'ncredinţare. 
(Arată un inel pfințului, dar acesta urmează a tăcea). 

Doreşte mult regina chiar azi să v6 vorbiască 
Trebi foarte insemnate... 

CARLOS 

Nimica nu-mi mai este 
Pe lume insemnat. 

MERCADO 

E o insărcinare 

Ce i-a lăsat marchizul de Posa. 

CARLOS (ridicându-se iute). 

, Ce? Indată! 
(vrea să easă) 

MERCADO 

Acuma nu, Alteță. Trebne să vie noaptea. 

Intrările 's păzite şi sentinelele 
In număr indoit. Nu este cu putinţă 

S'ajungi in astă parte a Curţilor regale 

Fără ae-a fi văzut. S'ar pierde totul. 

CARLOS 
Însă...
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MEROADO 

- Mai e un singur mijloc de incercat. Regina 

Şi Ta inchipuit. Ea vi-l propune, insă 

E! este indrăzneţ, ciudat, aventuros! 

CARLOS 

Ce mijloc? . 

MEROADO 

Voi cunoaşteţi că după o legendă, 

Ades la miezul nopţii prin boltele adânci 

A Curţii se arată umbra lui Carol Quint 

In haine de călugăr. Poporul crede-această 

Poveste; gardele ocupă totdeauna 

Cu fiică acest post. De sunteţi hotărit 

Să vă 'mbrăcaţi in hainele-aceste, veţi puid 

Uşor şi fără grijă să treceţi printre garde 

„ Păn la apartamentul reginei ş'a-l deschide 

Cu-această cheie. Chipul cel sfânt vă va păzi 

_De.ori și ce atac. Dar hotărirea, prinț, 

Voi trebui s'o luaţi chiar in acest moment. 
Imbrăcămintea, masca pe toate le-ţi găsi 

In cabinetul vostru. Eu trebui sâ alerg 

La Maestatea Sa să-i dau respuns.! 

CARLOS 

Ce oară? 

MEBRCADO 

La miezul nopții. i 

CARLOS 

Du-te şi spune-i să m'aştepte! 

(Mercado ese)
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SCENA VII. 

Carlos, Contele de Lerma. 

LERMA 

" Fugiţi! E furios- 

Monarcul contra voastră. Ş'a pus la cale-un plan 
Incontra libertăţii, de nu cumva incontra 

Viuţii voastre chiar. Nu mă 'ntrebaţi mai mult,. 
M'am furişat aice să vă inştiinţez, 
Pugiţi fără zăbavă! 

CARLOS 

Eu sunt in mânile 
Inaltei providenţe.: 

LERMA 

Precât mi-a dat regina 

Să inţeleg, Yoi trebui să părăsiţi Madridul 

Chiar azi, şi in Bruxella să vă adăpostiţi, 
Nu 'ntârziaţi; răscoala v% inlesneşte fuga, 

Cu acest scop regina au aţiţat-o. Astăzi 
Nu vor mai cuteza să intrebuințeze 

"Incontra-vă puterea. Stau caii pregătiţi 

In mănăstire, eată şi arme dac'aţi f 

Silit... (îi dă un pumaar şi pistoale). 

CARLOS 

V& mulţumesc, conte de Lerma. 

LERNA 

Ceea 
Ce azi vi s'a 'ntimplat m'a 'nduioşat păn' in 

- Adâncul inimei. Nu-i alt amic pe lume 

„ Care-ar iubi aşa! V& plâng toţi patrioţii. 

Mai mult nu vă pot spune, 

.
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CARLOS | 

- Acel ce doarme-aice 
A zis, vorbind de voi, c "aveţi un suflet nobil. 

LEBRMA 

Prinţ, inc'odată: mergeţi cu bine! Vremi mai bune 
Veni-vor, dar atunce eu nu am să mai fiu. 
Primiţi omajul meu deacum! (pleacă un genunchiu) 

CARLOS (induioșat, vrend să-l opriască). | 

| Nu astfel, conte 
“Nu astfel, sunt mişcat, n'aş vrea, să mi ss moaie 
Curajul ce-mi remâne... 

LERMA (îi sărută mâna cu simţire). 

Ai fiilor, mei, rege! 
Copii mei pută-vor să moară pentru voi, 
Eu-nu pot. amintiţi de mine'n fiii mei. 
Intoarceţi-vă ?n pace in Spania 'napoi. 

"Pe tronul lui Don Filip fiţi omenos, voi ştiţi 
Ce este suferinţa. Nu faceţi vre-o *ncercare 
De luptă şi de sânge incontra tatălui! 

Nimie unde e sânge! Filip al doilea 
Sih pe bunul vostru ca să se deo jos 
De pe-al său tron şi astăzi el, Filip tremură 

De insuş fiul său! Gândiţi la asta, prinț 

- Şi Domnul să v'ajute! 

(Se depărtează răpede. Carlos vrea să easă pe altă cale, 
dar se intoarce indată şi se pleacă inaintea cadavrului 
marchizului pe care îl strânge inc'odată in braţe. „Apoi 

„ese răpede), 

37. — Scrieri comptzete, Vol, VI, Ma 27
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“SCENA VIII. 

Un salon in apartamentul regelui, 

Ducele de Alba şi Ducele de Teria (intră in convorbire). 

ALBA 

Oraşu-i liniştit. 

Cum aţi lăsat, pe rege? 

PERIA A 

In stare 'nfricoșată. 

Orice sar intîmpla a zis că nu voeşte 

“Pe nimeni să primiască. De când a fost trădat 

De Posa, firea lui intreagă s'a schimbat, 

Noi nu-l mai recunoaştem. 

„ALBA 

-Trebui să-l văd. Nu Dot. 

: Sa cruţ de astă dată. O foarte insemnată 

Discoperire care acuma s'a fâcut,.. 

PERIA 

Ear o discoperire? 

ALBA 

Venise un călugăr pe-ascuns in locuinţa 
Infantului să afle cu o curiositate 
Suspectă, despre moartea marchizului. El insă 
De gardă este prins şi intrebat indată. 

A morţii groază stoarce din el mărturisirea 
Că are-asupra lui hărtii foarte *nsemnate 

Pe care-i poruncise marchizul să le dee 

In mâna prinţului, de nu va mai veni 
Pân la apus de soare,
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PERIA 

Ei bine? 

ALBA . 
Din hârtii 

Se vede că infantul azi după miezul nopţii 

Trebuia să părăsiască Madridul, 

PERIA 

Si Cum? . 

" ALBA 
Că in 

Cadix e o corabie gătită de plecare, 
Să-l ducă la Flessinga; că Ţările de Jos 
Pe dinsul îl aşteaptă ca să sdrobiască lanţul 

Ispaniei. | 

| YERIA 

Ce fel? Ce-i asta? 

ALBA | 
| . Mai sunt alte 

Scrisori care vestesc că Soliman a şi 
Trimis o flot? a sa din Rhodos să atace 

Pe regele de Spania in Mediteranea 
Dup! un tratat făcut, 

PERIA 

E cu putinţă! 

ALBA 

: „Aste 
Scrisori imi tălmăcesc călătoriile 

Pe „care cavalerul fâcuse de curând 

In Europa 'ntreagă. Voia să inarmeze 

Mai toate statele din Nord ca să câştige 
Neatirnarea Flandrei.
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PERIA 

Astfel de om a fost! 

ALBA 

Mai e alăturat 
L'aceste acte-un plan, lucrat cu amănuntul, 
A "'ntregului rtsboiu ce trebuia pe veci 
Să dispârţiască Flandra de monarchia Spaniei. 
Nimic nu e uitat. Puterea, apărarea 
Sunt bine cumpănite, sunt insemnate toate 
Mijloacele din ţară, maximele anume 

- Ce trebuesc -păzite şi alianțele , 
Ce sunt de incheiat. E un proiect demonic 
Dar e inchipuit de-un geniu strălucit, 

PERIA 

Ce trădător făţarnic şi nepătruns! - 

| ALBA 

Mai este 
Un act ce pomen eşte o tainică ?ntilnire 
Pe care trebui prinţul so aibă cu regina 
In sara pentru care e hotărită fuga, 

PEBIA 

Cum? Prin urmare astăzi ? 

ALBA -: 

Aşa, la miezul nopţii. 

“Am dat de pe acum porunci trebuitoare, 

Vedeţi, lucru-i urgent. Nu este de pierdut 

Nici un moment. Deschideţi, trebui să merg la rege. 

Mă „PERIA 

Intrarea e oprită.
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ALBA 

- Atunci deschid eu singur, 
Primejdia cea mare imi va justifica 

Această indrăzneală. 

(Cum vrea să se apropie de ușă, aceasta se deschide şi 
. regele ese). 

" PERIA . 

IN A! Eată-l în persoană! 

SCENA IX. 

Regele. Cei dinainte, * 

(Toţi granzii spăriați la aspectul regelui se dau in 
lături lăsându-l cu respect să treacă prin mijlocul lor. El 
pare, deşi deştept, ca intrun vis de somnambul. Trăsă- 
turile şi imbrăcămintea sa arată incă nerânduiala în care 
Ya. aruncat leşinul. El inaintează incet cătră granzii adu- 
naţi, ţintește ochii dearândul asupra fiecăruia, fără a cu- 
noaște pe nici unul. Insfirșit se: opreşte pe gânduri, cu 
ochii plecaţi la pământ, pănă ce agitația sa isbucnește in 

cuvinte), 

REGELE 

Dă-mi mortul inapoi! Eu trebue să-l am! 

| DOMINGO (cătră Alba), 

Vorbiţi-i, duce, voi. 

REGELE 

EI m'a disprețuit 
Şi a murit. Eu voiu să-l am. EI trebue 
Să aibă o mai bună părere despre mine. 

ALBA (apropiindu-se cu sfială). 

Sir. . :
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REGELE 

Cine a vorbit? 

(Se uită lung la cercul granzilor) 

Uitat-aţi cine sunt? 
Dece nu 'ngenunchiaţi nainte-mi ?' Yoiu să văd 

Supunere. Vor toţi ca să mă umiliască 

Fiindcă unul singur mi-a arătat dispreţ? 

, 

ALBA 

Să nu mai fie vorba de dinsul, Maestate. 

Un mai primejdios duşman's'a arătat 

In chiar inima ţării, 

| FERIA. 

Infantul, Don Carlos... 

REGELE 

Amical său primi să moară pentru dinsul. 

Cu mine un regat el ar fi impărţit, 
Cât mă privia de sus! Chiar pe un tron nu ai, 
Aşa privire mândră. El cunoştea valoarea 

Isbânzei ce făcuse, Durerea-i arăta 

Aceea ce-a pierdut. O! Astfel nu se plânge 

De o nenorocire ce-i numai trecătoare! 
Eu India aş da-o să fac să mai trăiască! 
O cât de ticăloasă:i atotputerea noastră 

Ce nu este in stare să plece braţul ei - 
Măcar intr'un mormânt, ca să indrepte-o mică 

Pripire intimplată cu viaţa unui om! 

Nu mai invie morţii! Cine mi-ar pută zice 

Că eu sunt fericit? Acel ce-i in mormânt 
Nu vră să.mă stimeze. Ce-mi pasă de cei vii? - 
Un geniu, un om: liber veni in acest veac, 

Dar m'a disprețuit pe mine ş'a murit,
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ALBA 

Atunci trăim zadarnic, Spaniolilor, cu toţii, 

Să coborim în groapă. In sinul morţii chiar 
Ne fură acest om a regelui iubira! 

REGELE (se așează fos cu capul sprijinit pe braţ). 

O, dac'ar fi murit acestfel pentru mine! 

Nult Pam iubit, prea mult! Mai mult decât pe-un fiu. 

Cu dinsul alte zori mai mândre-mi resăreau, 

O! multe-i pregătiam. A fost intăiul meu 

Amor. Europa "'ntreagă mă poate blăstăma, 

Dar el recunoştinţă imi datoria... 

DOMINGO 

pi , Ce farmec!... 

' REGELE 

Şi cui a făcut el această jertfă? Unui 

Copil, fiului meu? Nu cred. Nu, niciodată. 
Pentr'un copil nu moare un Posa. E prea mică 

A amiciei flamă pentru-a umplea un suflet 
Ca a lui Posa! Pentru intreaga omenire” 

Bătea inima lui. Iubirea-i sentindea 

Asupra "'ntregei lumi, ş'asupra tuturor 

Acelor generaţii ce-odată or să vie. 

Şi ca să mulţămiască aceast” a lui iubire 
Găseşte-un tron şi trece alăturea cu dinsul! 

'O astfel de trădare a omenirii, Posa 

Şi-ar Îi iertat-o ? Nu! Eu îl cunosc mai bine. 
EI n'a jertfit pe Filip lui Carol, ci pe unul: 
Ce-acuma e bătrân, jertfi unui mai tânăr 
Şi ucenic al s&u. Părintele era 
Val soarelui apus şi'nu mai promitea 

O zi destul de lungă pentru lucrarea care 

Era acum să ?nceapă. Aceasta o păstra
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Pentru al fiului luceafer ce curând 
Avea ca să răsară. O! Văd prea lămurit. 
Mi se aşteaptă moartea ! 

ALBA 

Scrisorile aceste 
Vor confirma mai bine această "'ncredinţare. 

REGELE 

Dar ol « s'a inșălat! Trăesc, da, trăese incă, 
Iţi mulţămesc, natură! In nervii mei simţesc 
Puterea tinereţii. Voiu ca să-l ridă lumea. 
Virtutea lui apară în nălucirea goală 
A unui: visător şi el să fi murit 

"Ca un nebun! Căderea-i sdrobeasc'al stu prieten 
Şi veacul stu. Să văa ce-or face fără mine. 
Al meu e universul pentru o sară incă, 

Voiu să mă folosesc de-această sară, voiu 

"In zece generaţii să nu mai incolţiască 
„Nici o sămânță nouă pe-acest pământ uscat, 

El nva jertfit pe mine idolului ce-avea, 
„Ideei omenirii; Vreau deci ca omenirea 
Aceasta să-mi “Dlătiască, Şi am să'ncep cu-acela, 
Ce-a fost păpuşa lui. ” 

(cătră ducele de Alba), 

Ce-ai zis despre infant 
Mai spune-mi inc'odată, ce este scris in aste 
Hârtii ?. 

- ALBA 

Scrisorile aceste, Sir, cuprind 

- Voința de pe urmă a cavalerului 

” De Posa cătră prinţ.
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“REGELE 

- (ceteşte scrisorile in vreme ce ochii tuturora sunt aţiniiţi 
asupra lui. După ce a citit o vreme, le pune de o parte 

şi se primblă ini tăcere prin casă), 

Să cheme cineva pe Cardinalul, mare 
Inchisitor. Il rog să-mi dăruiasc' un cias. 

(Unul din granzi ese. Regele ia din noa hârtiile, urmează 
a citi, apoi le pune ear deoparte). 

Deci chiar in astă noapte? 

PAZ 

. - La dovă oare caii 

Trebuiau să stee gata la poarta mânăstirii. 

ALBA 

'Trimişi de-ai mei văzură cărându-s6 obiecte 
_De drum, spre mânăstire, având steama regală. 

PERIA . Ă 

Şi sume insemnate de bani s'ar fi vărsat 
In numele reginei, la nişte zarafi mauri, 

Cu scop de-a fi trimise'de dinşii la Bruxella. 

REGELE 

__ Unde-aţi lăsat infantu! ? 

ALBA 

hRemase lângă trupul 

Marchizului. „. . 

REGELE 

"B incă lumină la regina ? 

ALBA 

E totul in tăcere. Azi mai de timpuriu 
S'a dispărţit de doamne. Ducesa de Arcos



— 426 — 

„Care-a eşit la urmă, a părăsit regina 

Dormind un somn adânc. | 
(Un ofiţer din gardă intră, chiamă de-oparte pe ducele 
de Feria şi-i vorbeşte incet. Acesta se intoarce cu mirare 
spre ducele de Alba. Mai mulți alții se grupează apoi şi 

se ridică un fel de murmur). * 

FERIA, TAXIS, DOMINGO (impreună). 

Ciudat! 
REGELE 

Ce este? 

PERIA | 

“Sir! O veste care-aproape 

Nu este de crezut... 

DOMINGO 

Doi Sviţeri care-acuma vin de la postul lor 
Spun ... insă e de ris să se mai repeteze. 

| REGELE 
Ei bine? 

ALBA 

Că 'n aripa cea stingă din palat 

Le Sar fi arătat embra 'mpăratului 

Şi că ar fi trecut cu pasul hotărit, 
Şi falnic lângă dinşii. Aşa incredinţează 
Şi celelalte garde ce sunt imprăştiate 

Pe tot pavilionul zicând că arătarea, 

S'ar fi pierdut in partea saloanelor reginei. 

REGELE 

Şi care este chipul in care-au apărut? 

OFIȚERUL 

Cu tot aceeaşi rasă de chieronimit . 

Pe care la San Just in urmă a. purtat-o.
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REGELE 

In haină de călugăr? Deci gardele in viaţă 
V'au cunoscut, căci altfel de undo puteau şti 
Că este imptratul? 

OFIȚERUL . 

| Că el e impăratul 
Se dovedea din sceptrul pe care-l avea n mână. 

DOMINGO 
4 

De-am crede o legendă e! sub această formă 

S'ar fi vEzut mai des, 

_ - REGELE 

Şi nu-i a vorbit nimeni? 

OFIȚERUL 

„Nimeni n'a indrăznit. Spuindu-şi rugăciunea 

Pândarii Pau lăsat respectuos să treacă 
Prin chiar mijlocul lor: - 

REGELE 

. | Sa dispărut fantoma 

In camera reginei? ” 

OFIȚERUL 

In antecamera 

Reginei, (toţi tac) 

" REGELE 

Voi ce spuneţi ? 

i “ALBA 

i Sir, noi tăcem. 
REGELE „(după o mică cugetare cătră ofițeri), 

Daţi ordin
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Să se 'narmeze gardă şi să păziască, toate 
Eşirile acestei aripe din palat. 

Am gând ca să vorbesc o vorbă cu strigoiul, 

(Ofiţerul ese. Un paj intră), 

PAJUL 

* Sir, Mare-Inchizitorul ! - 

ă REGELE 

, Lăsaţi-ne! 
(Cardinalul Mare-inchizitor, bătrân de nouăzeci de ani și 
orb, intrâ răzemându-se pe un toiag şi condus de doi do- 
minicani. Când trece prin mijlocul granzilor, aceştia pleacă 
un genunchiu şi ating poala hainei sale. EI îi binecuvin- 

tează. Toţi se depărtează). 

SCENA X. 

Regele. Aare-inchizitorul, 

(Tzcere lungă). 

MARE-INCHIZITORUI, 

N&5 aflu 
Naintea regelui? . 

REGELE 

Da. 

MARE-INOHIZITORUIL, 

- “Nu mă aşteptam 
Că mă vei mai chiema, 

REGELE 

Eu repetez o scenă 

Din vremile trecute. Infantul Filip cere 
Ca să-l povăţuiască invăţătorul său...
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MA RE-INCHIZITORUL 

In veci nu au avut şcolarul meu Carlos, 
- Marele vostru tată, nevoe de poveţe, 

REGELE 
A 

Cu-atăt mai fericit era. Eu, cardinale - 

Am omorit un om şi pacea am pierdut-o... 

MARE- INCHIZITORUL 

Dece ai „omorit ? 
REGELE. 

o O 'nşălăciune care 
E fără pilâă 'n lume... 

MARE-INCEIZITORUL - 

O şţiu. 

REGELE . » 

„Ce ştiţi? Prin cine? 

7 

De când? 

MARE aararzoă 

Bu ştiu de ani aceea, ce voi Stiti . 

Abia din astă sară, "mi-e i 

REGELE (cu surprindere). 

” Voi aţi avut ştiinţă 
De-acest om? | a 

MARE-INCHIZITORUL 

"Viaţa lui de la 'nceputul ei... 
Şi pănă la sfirşit, e.serisă in registrul 

Cel sfânt al Santei Casa. 

REGELE | 

Şi el cu toate-aceste 
Umbla in libertate? -
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MARE-INOHIZITORUL 

| Frânghia era lungă 

Care-l ținea legat, dar nu se putea rupe. 

REGELE 

Trecuse de hotarul imperăţiei mele, 

a. MARE-INORIZITORUL 

Oriunde ar fi mers mergeam şi-eu. 

REGELE (se primblă prin casă cu nemulțămire). 

: Ştiaţi 
In care mâni căzusem. Dece aţi zăbovit 
De-a m8 inştiinţa ? 

MABE-INOHIZITORUL 

Aceeaşi intrebare 

Eu o intore. Dece Voi nu m'aţi intrebat 
Atunce când v'aţi dat pe mâna lui. Ştiaţi 
Cu cine-aveţi aface. C'o singură privire 
Voi aţi discoperit că este un eretic. 

Ce v'a 'ndemnat această victimă s'o răpiți 

De la oficiul sfânt? V5 bateţi joc de noi? 

Când regii se 'njosesc de-a fi tăinuitori, 

Când ei s'ascuid de noi şi se ?'nţeleg cu cei 
Mai mari duşmani ai noştri, atunci noi ce ne facem? 
Dacă ertaţi pe unul, cu ce drept aţi jertfi 

Atâte mii şi sute ? - 

REGELE 

Şi el a fost jertfit. 

MĂBE-INOHIZITORUL 

Nu! EL a fost ucis: pe-ascuns şi mişeleşte, 

Un sânge ce trebuia să. curgă in onoarea 

Bisericei cu fală, zadarnic a fost scurs
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De mâne ucigaşe. Al nostru era el. 

Cine v8 'ndrituea s'atingeţi-bunuri sfinte 
De-a ordinului nostru? El trebuia să-moară | 
Prin noi. După nevoia acestor timpuri, Domnul 

In dar ni l'a dat nous, ca noi, sfârmând un geniu 

Precum. era al. s6u, să:putem,da ?n-spectacul 
Pudula rațiune. Acesta mi-a fost, “planul 

Precugetat. Acuma stricată e lucrarea * 

” Atâtor mii de zile. Biserica-i prădată 
Şi voi aţi remas numai cu mâni pline de sânge. 

REGELE 

Pasiunea m'a impins. M5 iartă! 

MABE-INCEIZITORUL 

Pasiunea ? 
Cine-mi vorbeşte? Filip Infantul? M'am făcut 
Bătrân numai eu singur ? Pasiunea ! 

(clătinând din cap 'cu nemulţămire) 

Poţi să dai in straturile tale 

Gândirii libertate, când insuş eşti legat, 

De lanţuri aşa tari? 

REGELE 

| In lucrurile-aceste 
Abia sunt ucenic. Fii răbdâtor cu mine. 

MABE-INOHIZITORUL 

Nu! Nu sunt mulţămit de tine. Să desminţi 
Intreaga ta domnie trecută, Unde-a fost 
Atunce acel Filip, al cărui suflet tare 

Ca steaoa cea polară nestrămutat şi vecinic 
In juru-i se intoarce? Trecutul tău intreg 
S'a năruit deodată? N'a fost atunce lumea . - 
Aceeaşi ca "nainte, când mâna i-ai intins? 
Nu mai era otrava otravă? Zidul care
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Disparte binele de. râu şi adevărul 

Disparte de minciună, atunce dispăruse? 

Ce este hotărirea, cuvântul bărbătesc, 

Statornicia, dacă intr'o minută slabă 
O regulă păzită. şeizeci de ani, dispare 

Cum trece un capriciu ce are o muiere? 

REGELE 

In ochii lui privisem... AM iartă de-am căzut. 
In slăbiciuni umane. Inchisă este una 

Din căi spre al tâu suflet, Lumina ta e stinsă. 

MARE- INGEIZĂTORUL 

Ce trebuinţă-aveai de acest om? Putea el 
Să-ţi dee ceva nou ce n'ai fi cunoscut? 

“Nu ştii ce foc aprinde pe cei entusiaşti 

Şi novatori ?. Limbajul reformatorilor 

Ce vor să 'ndrepte lumea aşa-ţi era străin? 

De-ţi: cade edificiul credinţei inaintea 

Unor cuvinte goale, intieb cu care frunte 

Puteai să iscăleşti sentenţa celor sute 

De mii de inimi slabe ce-au fost svirlite in foc 
Tot pentru-această faptă ? . 

„REGELE A 

- Doriam să am un om. 
Acest Domingo... 

MABE-INQHIZITIORUL 

| Oameni? Dece? Ei pentru tine 
Sunt numai numere, atâta tot. Sau trebui 
Să mai repet odată cu vechiul meu şcolar, 
Principiile ştiute a artei de-a domn? 
Un zeu de pe pământ trebue să se disreţe 

De a dori un.lucru ce nu poate avea. 
De eşti nenorocit că nu poţi insula
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La alţii simpatie, atunci nu da pe faţă 
Că eşti de-aceeaşi fire ca oamenii ceilalţi, 
Atunci ce drepturi ai să-i stăpâneşti pe dinşii? 

REGELE (aruncându- -se pe ip. a, 

Eu sunt un muritor cu slăbiciuni, simţese.. 
Ceri de la creatură, sa fie creator. 

MABE-INCRIZITORUL 

Nu Sir, nu m nşălaţi! Sunteţi pătruns! De noi , 
Voiaţi a vă disface, A ordinului lanţuri 
Sunt grele şi vapasă. Doriaţi S'ajungeţi liber 
Şi neatirnat de noi. (Se opreşte, Regele tace), 

Noi suntem răsbunaţi. 
Să fiți mulţămitor bisericei că ea 

„Ca mumă iubitoare cu blând vb pedepseşte. 
Alegerea aceasta ce v'a lăsat să faceţi 
Cu mintea rătăcită, a fost pedeapsa voastră. 
Acum aţi priceput. Vă ?ntoarceţi ear la noi. 

” De n'aş sta eu aşa ?naintea voastră astăzi, 
Pe Dumnezeu! Voi mâne "nainte: -mi aţi fi stat. 

REGELE 

Nu-mi vorbi astfel, popă. Iţi cumpeneşte lirhba, 
Nu sufăr acest ton. 

MARE-INCRIZITOROL 

- Dece invocaţi umbra |. 
Lui Samoil? Am pus doi regi pe tronul Spaniei 
Şi ?n urma mea speram să las o temelie 

Puternică. Acuma eu văd că am pierdut 

A vieţii mele roduri. Don Filip cu-a sa mână 

Cutremură zidirea-mi. Acuma, Sir, spuneţi-i 

Dece am fost 'chiemat? Ce treabă am? N'am gând 

Această visită-s'o mai repet vre-odată, 
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REGELE 

Mai e o intrebare, cea de pa urm”, apoi 

Te poţi retrage 'n pace. Trecutul să-l uităm 

„Şi pacea incheiată să fie intre noi. 

Ne-am impăcat? -- 

WARE- INCHIZITORUL 

-.Da, dacă pleacă îruntea . 

Don Filip. umilit !. - 

” arena (după o tăcere), 

'Infantul, fiul meu, 

- Urzeşte un complot. 

MARE-INORIZITORUL 

Ma “Ce hotâreşti să faci? 

| i ta 

-Nimie sau tot! 

MARE-INCEIZITORUL 

Aice ce insemnează 'tot ? 

| REGELE 

II las să fugă, dacă nu pot să-l fac să moară. 

| MARE-INCEIZITORUL 

Ei bine, Sir? | 

REGELE 

O nouă religie poţi tu 

„Să-mi iscodeşti, prin care se poate 'năreptăți 

Omorul unui fiu? 

MARE-INCHIZITORUL 

Spre:a putea 'mpăca
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Dreptatea cea eternă, ful lui Dumnezeu 

s a r&stignit pe cruce, ' 

REGELE 

Vrei tu credința asta 
S'o respândeşti in toată Europa? 

MABE-INCHIZITORUL 

a " Pănă unde 
Se crede 'n sfânta cruce. 

BEGELE 

Bu improtiva firii 

Păcâtuesc. Vreai tu să 'porunceşti să tacă : 

Puternica ei voce?, 

MARE-INCHIZITORUL 

. In faţă ci credinţa 
Natura n'are glas. 

REGELE 

! Depun in mâna ta. 

Puterea ca să-l judeci. Pot la această faptă 
Să nam nici un amestec? 

MARE-INCHIZITORUL i 

Mi-l dă pe mâna mea. 

_ REGELE 

E vnicul nieu fiu. Eu pentru cine 'n viaţă 
Aş fi lucrat? | 

MARE-INCRIZITORUL 

Decât să fie libertate 

Mai bine peară totul !
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REGELE 

Ne-am inteles. Să mergem! 

MARE-NOEIZITORUL 
In ce loc? 

REGELE 

Să primeşti din mâna mea victima. 
(îl conduce) 

SCENA XI. 

Un apartament la regina, 

Carlos, Regina apoi Regele şi Suita lui. 

CARLOS 

(in haină de călugăr cu o mască pe,obraz pe care o - 
scoate intrând, sub! braţ o sabie goală. E noapte, Se apro-: 
pie de o ușă care se deschide. Kegina ese in haină de 
noapte cu o luminare aprinsă.. Carlos pleacă dinaintea ei 

un genunchiu). 

Elisabeta! 

REGINA (privindu-l câteva momente cu melancolic). 

Astfel ne revedem? 

CARLOS 

| Astfel 

Ne revedem. 

REGINA (căutând să-și dea curaj), 

Carlos, ridică-te, nu trebui 

“Sa ne induioşăm,. Neputincioase lacrimi - 
Nu trebui să serbeze pe marele bărbat 

“Care-a murit. Să plângem pentru mai mici dureri. 

El ție s s'a jertfit. Cu scumpa lui viaţă
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Rescumpărâ pe-a ta, Şi sângele acesta 

Pentru o nălucire s'ar fi vărsat? Carlos ! 

Eu am răspuns de tine şi pe temeiul astei 

A mele chezăşii el a murit voios, 

Ai vrea să mă desminţi? 

CARLOS (cu entusiasm), 

O peatră.de mormânt 

Am să-i ridic precum nu s'a mai ridicat 

Nici unui rege 'n lume. Şi din cenuşa lui 

Va inflori un raiu. 

REGINA 

| "Aşa eu te-am dorit! 
- Aceasta fu inalta idee-a morţii sale. 

Pe mine m'au ales ca să indeplinesc 
Voinţa-i de pe urmă. Şi de indeplinirea 

- Acestui jurământ eu am să ingrijesc. 

Mai este un legat pe care Pam depus 
Murind, în mâna mea. l-am dat al meu cuvânt 

Şi... dece să nu spun? El mie mi-a lăsat 
Pe scumpul s&u Carlos. Deacum părerea lumii 

Eu o desfid. De oameni eu nu mai tremur. Voiu 

S4 fiu aşa sumeaţa cum este un prieten. 
_Deacum se va rosti inima mea. Virtute 
Numi amorul nostru? Eu vreu să-l cred şi'n suflet. . 

0ABLOS 

Regină, nu sfirşi! Eu am visat un vis 

Lung şi apăsător. Eu am iubit, Dar astăzi 
M'am deşteptat. Trecutul. deacum fie uitat. ” 

Eată-ţi scrisorile! Le rupe şi pe-a mele. 

Din parte-mi- nu te temo de vre-o pornire nouă. 

E stins al meu amor, O pară mai curată 
„Mi-a luminat fiinţa. Acufundat imi este,
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Amorul in morminte. Şi deci un dor lumese 
Nu 'intră ?n pieptul meu. 

(Luându-i mâna după o tăcere). 

- Eu am venit să-ţi zic 
Adio, insfirşit văd că pe astă lume - 

Esist” o fericire mai mare, mai inaltă 

Decât de-a te posede. O noapte-a fost deajuns 

Să "'naripeze cursul trândavilor mei ani, 

Din tânăr, să mb facă bărbat 'naintea vremii. 
Alt scop nu am in viaţă, decât aducerea 
Aminte despre dinsul. Nu voiu să secer alta... 

” (Se apropie de regină care-şi acopere faţa) 

„Nu-mi spui nimica, mumă? 

REGINA 

Nu te'ngriji, Carlos 
De lacrimile mele. Eu nu le pot copii. . 

Te cred şi te admir.. 

CARLOS 

Tu singur” ai ştiut 

De amicia noastră. Deaceea imi r&mâi 

Ce am mai scump pe lume. Precum eri nu puteam 

- Să dau amorul meu la o altă femee, 
Astfel nu pot să-ţi dau prietenia mea. 
Dar văduva lui Filip imi va fi sacră, dacă 

Ma pune providenţa vre-odată pe-acest tron. 

(Regele, intovărăşit de Mare-inchizitorul şi de granzi 
apare in tundul scenei fără a fi văzut), 

Eu mă pornesc din Spania şi nu am sa mai ved 

Pe tatăl meu in veci. Eu nu-l mai respectez, 

Natura este moartă deacum in pieptul meu. 

Fii ear soţia lui. El a pierdut un fiu 
Intoarce-te din nou la datoria ta. 

Alerg să mântuesc poporu-mi asuprit 

=



De mâne de tirani. M'a revedă Madridul 

Ca rege, sau nici cum! Acuma bun remas 

Pentru vltima dată! (o imbrăţoşează) - 

REGINA 

O, Carol, nu cutez 

Să mă inalţ, la astă virtute bărbătească 

Dar pot să te 'nțeleg şi să te-admir! 

CARLOS 

Nu. am 

Putere-Elisabeto ? Te ţin in braţul meu" 
Şi nu mă pierd. Din locul acesta, incă eri. 

Nu m'ar fi-smuls chiar moartea de-mi arătau in 
(se depărtează) o faţă, 

Aceste sunt trecute. Acum nu mă mai ten 

De:ori ce loviri a soartei. Eu te-am ţinut in braţe 

Şi mam avut fiori. Tâcere. Ce s'aude? 

(Bate un cias). rr. 

REGINA 

N'aud decât grozavul orlogiu care sună 

Al dispărțirii cias. . 

OARLOS 

Remâi cu bine, mumă! 

Din Gand ai să primeşti intăia mea scrisoare, 

Prin care sa cunoaşte. de toată. lumea taina 

Raporturilor noastre. Acum merg să provoc 

La luptă pe Don Filip. Nu vreau ca să mai fie 

Secrete între noi. Câci tu nu ai nevoe 

De lume-a te ascunde. (Lând. masca) | 

Aceasta- mi e minciuna 

Din urmă. 

„(Vrea să pue masca, regele inaintează cătră dtnșii). 

= . 
A
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REGELE 

Cea din urmă! 
(Regina cade leşinată. Carlos se răpede asupra ei şi o. 

primeşte in brațe), 

| CARLOS 

O ceriuri şi pământ, e moartă | 

REGELE (rece şi posomorit cătră marele-inchizitor). 

Cardinale, 
Eu datoria mea am implinit-o, faceţi 
Acuma , pe a voastră ! (ese) 

(Cortina cade).



MARIA STUART 

TRAGEDIE IN CINCI ACTE



PERSOANE 

Elisateta, Regina Angliei. 
Maria Stuart, Regina „Scoției, _prisonieră în Anglia. 
Robert Dudley, Conte de Leicester.= 
George: Talbot, Conte de Shrewsbury. . 
William Cecil, Baron de Burleigh, mare tresorier. - 
Contele de Kent. 
William Davison, secretar de Stat. 
Amias Paulet, cavaler, păzitorul Mariei, - 
Mortimer, nepotul stu. 
Contele Aubespine, Ambasador al Franţei. 
Contele Bellievre, trimis extraordinar al Franţei. . . 
Okelly, prietenul lui Mortimer. 
Drugeon Drury, al doilea păzitor al Mariei. 
Melvil, intendentul ei, 
“Hanna- Kennedy, doica. ei. 

” Margareta Kurl, cameriera” ei. 
Shenful Comitatului. 
Un ofițer din Gardă. 

Nobilii_Franţezi şi Ingleji. Garzi. Servitori ai Curţii și ai 
Reginei. Servitori ai Reginei Scoției,



ACTUL 1. 
_ Teatrul “representă o sală din Castelul Fotheringhay. 

  

SCENA 1. 

Hanna E ennedy, doica Reginei Scoției; Paulet, care 
deschide cu sila un dulap; Drugeon Drury, ajutorul său, 

ține in mână instrumente de stricat broasca. 

KENNEDY 

Ce faceţi Sir Paulet?..,. Co nouă indrăsneală! 

Lăsaţi acest dulap! 

7 PAULET 

E a De unde au venit 
Aceste juvaeruri ?.., Ele-au fost aruncate 
Din catul ist de sus. Aţi vrut pe grădinar 

Să-l mituiţi- cu ele?,.. Blăstem pe viclenia 
Muerilor!... Cu toată băgarea mea de seamă 

Şi neadormită pază, tot incă bogății, 
Tot incă juvaeruri ascunse? (deschide dulapul) 

. Unde-au fost 
Aceste, sunt de sigur şi altele!-
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KENNEDY 

- *Napoi 
Cutezătorule!... Aice se găsesc 
Secretele Reginei, | 

PAULET 

Pe-acele eu le caut. - 
(scoate nișta hârtii). 

KENNEDY - 

Hârtii care nu au nici o insemnătate,.. 

Sunt jocuri de condeiu ca să scurteze timpul 

Cel lung al inchisorii. - 

PAULET 

In vremea trindăviei 

Domneşte spiritul cel r&u asupra noastră. 

KENNEDY 
“. 

In limba franţuzească le-a scris, 

PAULEI: 

Cu-atât mai râu. 
Yrăjmaşii Ingliterei vorbesc această limbă. 

KENNEDY | 

Sunt ciorne de scrisori cătră Regina Angliei. 

i PAULET 

Le voiu depune toate... dar ce v8d strălucind ?.,. 
(a deschis un resort secret şi scoate dintr'un saltar ascuns 

juvaeruri). 

Un diadem regal lucrat cu pietre scumpe 

Şi cu ai Franţei crini intr'insul impletiţi ? 
" (le dă tovarăşului său) | 

Ia astă sculă, Drury, stringe-o cu celelalte! 
- „(Drury ese).
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KENNEDY = 

O! Crudă violenţă ce suferim aice! 

PAULET 

Cât nu va fi săracă ne poate face râu, 

Căci toate 'n mâna ei in arme se prefac. 

KENNEDY 

Fiţi bun, nu ne răşiţi podoaba cea din urmă 

Din existența noastră... Aspectul strălucirii 
Ce am avut odată inveseleşte ochiul - - 

Celui nenorocit, căci celelalte bunuri 

- Ne le: ati n luat pe toate. 

PAULET 

! " Se află *n pază bună 

" S'or îi inapoiate la vreme, fără greş. 

. KENNEDY 

Cine-ar gândi, văzând păreţii aceşti goi 

Că o regină şade aici?... Unde-i e tronul? 

Ea trebue să calce cu gingaşuii picior 

Pa scândură vârtoasă. La masă-i daţi tacâmuri 

"De cositor cu care chiar şi femei de rând 

„War vrea să £ se slujiască, î 

„PAULET 

| Tot astfel la Sterlyn 
Ea işi slujea bărbatul, pe când cu-al ei amant 

Bea din cupe de aur. 

! KENNEDY 

Nici nu ne daţi măcar.. 
O mică oglinjoară.
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PAULET 

“ Cât timp ea va putea 
Vedea deşertu-i chip, nu. va'nceta să aibă 

Speranţă şi *ndrăsneală, 

KENNEDY 

Nu are nici o carte 

Ca să-şi hrâniască mintea. + 

PAULET 

Ea are biblia 

Pe care i-am lăsat-o ca să se indrepteze. 

| KENNEDY 

Chiar alăuta ei acuma i-aţi răpit-o... 

PAULET a 

Da, căci cântări de lume cânta pe-a sale coarde. 

KENNEDY 

„Aceasta e menirea la care s'aştepta - 

Ea, care e născută regină şi a fost 

Crescută *n resfâţare, în pompă şi plăceri 

La Curtea cea bogată a Mediceilor? 

Destul că i-aţi luat puterea, trebuia 

Să-i mai răpiți S'aceste nimicuri fâră preţ?. 
Un suflet nobil poate să sufere o mare 

Nenorozire, insă. o doare să se vadă 

Lipsită de oricare podoabe ale vieței. 

PAULET 

Podoabele indeamnă câtră deşertăciune 

Pe-un suflet care trebue să simtă pocăință! 

O viaţă desfrânată, se poate spăşi numai - 

In urmiliri şi lipse.”
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- KENNEDY 

Daca 'n gingaşa ei 

Juneţă a greşit, ea n'are să dea seamă 

Decât lui Dumnezeu şi sufletului stu, 

Nu are nimeni dreptul in Anglia să o 

Judecătorul ei. , 
Ă - PAULET 

"+ Unde-a greşit, acolo 
- Va fi şi i sudocată, 

KENNEDY. 

Nu poate să greşească 

Aici, legată ?n lanţuri. 

PAULET 

Deşi legată "1 n lanţuri 
Ea a ştiut să "ntindă spre lume brațul ei 

Și să arunce focul răsboiului civil 

In ţară, să 'narmezs bande de ucigaşi 

Contra reginei noastre, pe care-o aibă Cerul 

In sfânta pază-a sa! Din fundul astor ziduri 
Na *mpins pe ticăloşii Parry şi Babington 

„Spre fapta blăstemată a regicidiului? 

Zăbrelele aceste” de fer, impedicat-au 

Să "'nşele inima cea nobilă-a lui Norfolk ? 

Capul cel mai slăvit din ţară, sub topor ul 

Calâului căzu, ca jertfă pentru dinsa. - 

S'această crudă pildă, oprit-au alţi nebuni 

„Să se intreacă ?n dorul de-a se svirh îin' fundul 
Prăpastei pentru dinsa... şafodul nu 'ncetează 

Din npu să se tot scalde in sânge pentru ea... 
Și asta n'o să aibă sfirşit, pănă ea insaşi, 

Ea, cea mai vinovată n'a, fi sacrificată, 
Blăstem acelei. zile in care ţara noastră 
Primi cu ospeţie pe-Elena astă nouă!
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Ă KENNEDY 

Cu. ospeţie zici c'aici a.fost primită ? 

Nenorocita, care din zioa când a pus 

Picioru'n astă ţară, viind cu umilinţă, 
S&rmana exilată, să ceară ajutor 

De la o rudă-a ei, incontra dreptului 

- Popoarelor, incontra regalei demnități 
In temniţă-a fost dusă şi trebui sub zăvoare 

Si sufere in anii frumoşi ai tinereţei! ” 

Ş'acuma când cunoaşte amarul închisorii, | 
Ca şi o criminală de: rând este chemată 
Sub invinovăţire de crimă capitală 
"Naintea judeciței!.. Ea, o regină!... 

PAULET 
Aice 

In ţară a venit cu gânduri ucigaşe 

Gonită de popor, căzută de po tronul 

- Pe care il mânjise c'o faptă ?ngrozitoare, 

Veni ca să conspire incontra Ingliterei,. 

Ca să aducă earăş acele timpuri crude 

De sânge, a Mariei 'Pudor din Spania, 

Ca să infiinţeze din nou catolicismul 

Şi ca să ne trădeze cătră Franţeji,.. Dece 

Wa vrut să iscăliască tractatul incheiat 

La Edimburg ?... Dace-ea nu s'a lepădat: 

De-a sale pretenţiuni asupra Ingliterei?... 

Atunci, cu un cuvânt, ea şi-ar fi deschis uşa 

Acestei inchisori!... Ea 4 voit mai bine 

Să fie 'ntemniţată, să fie maltratată 

Decât a renunța la goala strălucire 

A unui titlu! Spune, dece făci aceasta? 
"Fiindcă se increde comploturilor ei 

Şi uneltirilor celor mai uricioase. 

Fiindcă, tot sperează să poată cuceri 

__Deaici din inchisoare, intreaga Ingliteră!...
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KENNEDY 

Vă bateţi joc, sir Paulet, adăogiţi asprimii 

Amara ironie. Cum ar pută avea 

Asemenea speranţe, ea care-i ingropată 

De vie 'n aste ziduri? Aici unde nui vine 

Din patria iubită nici un cuvânt duios 

Şi nici o mângâere ? De mult n'a mai văzut 

Figura altui om, decât fruntea cea aspră 

A păzitorului, şacuma de curând 

I Sa mai dat un nou pândar o rudă-a voastră 

Nai .crud chiar decât voi, şi care-o incunjoară 
Cu şi mai tari zăbrele, 

PAULET 

| “Nu sunt zăbrele m lume 
“Care te pot păzi de viclenia ei. 
Ştiu eu dacă in vremea când dorm ? aceste bețe 

De fer n'au fost pilite; daca aceste scânduri, 

Aceşti păreţi aşa de tari in aparenţă, 
Nw's goi şi nu fac loc trădării printre ele? 
O! slujbă blăstămată ce mi s'a 'neredinţat, 

Ca să păzesc muerea cea mai şireată, care 

în veci cloceşte numai viclene uneltiri! 
Cu grijă mă deştept din somn, alerg prin noapte 

Ca un strigoiu, încerce zăvoarele la uşe, 
Intreb pe sentinele: eu tremur dimineaţa 

Când mă deştept, mă uit de nu s'antimplat lucrul 

De care.mă temeam,. Dar slavă Domnului! 
Sperez că incurând toate-or avea sfirşit, - 
Căci mi-ar plăcea mai bine ca să păzesc in Iaduri 

Ceata de osinâiţi, decât pe o vicleană 
Regină ca aceasta! 

KENNEDY 

Fată, ea vine insăşi. 
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PAULET 

In mână ţine crucea, da m inimă trufie 
- Şi dorul cel lumesc. 

SCENA II. 

Cui dinainte. Maria (cu un brobod pe faţă şi cu o 
cruce în mână). 

KENNEDY (mergând răpede să o intimpine). 

- Regină, ne strivesc cu totul sub picioare: 
Cruzimea, tirania nu mai cunosc hotar, 

Pe fiecare zi sadună chinuri noue 

Şi nouă umilire pe fruntea-ţi coronată! 

. " MARIA 

'Te linişteşte, spune-mi ce s'a "'ntîmplat din nou? 

KENNEDY 

Priveşte, scrinul tău a fost deschis cu sila. 

Hârtiile ce-aveai şi scula cea din urmă 

Ce-ţi r&măsese incă din darurile nunţii, 
Din Franţa, le-a luat, acuma nu mai ai 
Nimic, te-a despoiat de-orice obiect regal. 

„MARIA 

Te linişteşte Hanna, nu prin găteli de-acestea 

S'arată o Regină, ei pot cu noi să aibă 

Purtări injositoare dar nu să ne 'njosiască. 

Am invățat in Anglia să m& deprind cu multe, 

Voiu suferi ş'aceasta... Sir Paulet, aţi luat 

Cu sila, ceeace chiar vream azi să vă dau 

De bună voia mea. Printre hârtiile 

Acestea se găseşte şi un răvaş ce-am scris 

Reginei Ingliterei, surorei mele; daţi-mi
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Cuvântul, că scrisoarea veţi duce-o chiar Reginei, 

Ear nu perfidului Burleigh. 

PAULET 

M5 voiu gând 

Ce este de făcut. 

” MARIA 

YVoiu ca să-i ştiţi cuprinsul, 
Sir Paulet. In scrisoare eu cer ca o favoare 
Să mă 'ntilnesc cu dinsa, căti incă păn'acum 
Eu n'am văzut-o ?n ochi. Sunt dată *n judecata 
Unor bărbaţi, pe care eu nu-i pot recunoaște 

A fi egali cu mine şi ?n cari nu mă 'ncred. 

Elisabeta este din neamul meu, ea este 
De-acelaş sex şi rang; numai in faţa ei 
Eu pot ca la o soră, regină şi femee 

Să m8 mărturisesc. 

“PAULET 

Adeseaori, Milady, 
Voi-v'aţi incredinţat onoarea la bărbaţi 

Cari de stima voastră erau mai puţin vrednici. 

MARIA . 

Mai cer inc'o favoare, ar-fi neomenie 
Ca să mi-se refuse. De mult in inchisoare 

Eu nu am mângâerea religiunii mele 

Nici. binefacerea sfintelor taine. Acea 

„Ce mi-a răpit şi tronul şi libertatea, care 

Mi-ameninţă şi viața, n'a vrea ca să-mi inchidă 
A 'cerurilor poartă. 

PAULET 

: După dorinţa voastră : 

Decanul de aice... 
Li
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MABIA (intrerupându-l cu vioiciune). 

Nu voiu să văd decanul. 

Eu cer să vie-un preot al religiunii mele, 

Cer incă scriitori, notari ca să aştearnă 

Voinţa-mi de pe urmă. Necasurile, asprimea 

Indelungatei mele captivităţi,. viaţa, 

Mi-o rod şa mele zile, mă tem, sunt numărate. 

Eu m simţesc a fi aproape de sfirşit. 

PAULET 

Prea bine. Cugetări de-acestea's priincioase. 

MARIA 

Ştiu eu de n'a veni o mână neașteptată 

Ca să grăbiască mersul prea lung al suferinței? 

Voiu să-mi fac testamentul, doresc ca să dispun 

De ceea ce-i al meu. 

PAULET 

Nu v5 opreşte nimeni. 
Regina Ingliterei, nu 'vrea cu-averea, voastră 
Să se imbogăţiască. - 

MARIA 

"Mau despărțit de toate 
Femeile ce-aveam, de scriitorii mei. 
Unde sunt ei şi care e soarta lor? Eu pot 

Să m& lipsesc de-a lor serviciuri, insă voiu 

Să fiu incredinţată că servitorii mei 
Nu sufer in nevoe. 

PAULET (vrând să easă). 

De dinşii avem grijă, 

“MARIA 

V5 duceţi, Sir Paulet? M8 părăsiţi din nou
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Şi inima-mi cea plină de grijă şi de spaimă, 

N'o uşuraţi de chinul amar al inâoelii?,.. 

Vegherea neadormită cu care mă păzesc 

Spionii, mă desparte de ceealaltă lume. 

Nu poate să străbată la mine nici 6 ştire 

Prin zidurile-acestea. Mi-e soarta "ncredinţată 

In mâne duşmăneşti. O lună *ndelungată, 

Amară, a trecut de când au năvălit 

Asupră-mi in castelul acesta patruzeci 

De comisari, formând aici un tribunal 

Şi răpede, co pripă puţin cuviincioasă, 

Fiinâ nepregătită, făr' de apărători 

M'au dat in judecata acestui tribunal 

Nepomenit păn astăzi şi au cerut pe dată 

Şi din memoris să le respund aşa 
Surprinsă, ameţită precum eram; ca nişte 

" Fantome au venit ş'au dispărut tot astfel, 

Deatuncea oricu gură e mută pentru mine. 

Zadarnic mă incerc să v&d in ochii voştri . 
Daca mea inocenţă a biruit şi zelul 

Prietenilor mei sau dacă nau invins 

"A duşmanilor sfaturi. Curmaţi odată astă 

Tăcere! Spuneţi-mi de ce am să mă tem 

Sau ce pot să sperez,. 

PAULET (după o pausă). 

Gândiţi că este vremsa, 

"Să vă *mpăcaţi cu cerul. 

MARIA 

Nădăjduesc, Sir Paulet, 

In indurarea sa şi m& aştept să-mi facă 

J udecatorii 1 mei dreptatea care-o merit. 

PAULET 

Droptâto so va face nu vă "ndoiți de- aceasta.



MABIA 
S'a hotărit, Sir Paulet, procesul meu? 

PAULET | 

” Nu ştiu. 
MARIA 

Sunt osindită ? | 
PAULET 

Nu ştiu nimica, Milady. 

MARIA 

Vă place să lucraţi aici cu răpejune. 

Mă va surprinde oare tot astfel ucigaşul 

Ca şi judecătorul? 

PAULET 

Puneţi-vă in gând 

Caşa e hotărit şi el vă va găsi 
Mai bine pregătită decât sunteţi acuma. 

„MARIA 

De loc n'aş fi surprinsă de orice hotărire 

Ar indrăsni să dea un tribunal condus 

De ura unui Buileigh şi zelul unui Hatton, 

„Dar ştiu pân la ce punct Regina Ingliterei 

Va cuteza să meargă. 

PAULET 

Monarchii Ingliterei au să se teamă numai 

De conştiinţa lor şi parlamentul ţării. 

Aceea ce dreptatea a pronunțat, puterea 

O va *mplini energic in faţa 'ntregei lumi.
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. SCENA III. 

Cei dinainte. Dlortimer, nepotul lui Paulet, întră fără a 

lua în seamă pe regină şi se adresează la Paulet. 

MORTINEB 

Vă 'ntreabă cineva. (Se depărtează tot astfel. Regina 
vede aceasta cu neplăcere şi se adresează lui Paulet cari 

vrea să urmeze pe Mortimer). . 

MARIA 

O rugăminte incă, 

Sir Paulet; de la voi eu pot să sufer multe 

De-aveţi ceva a-mi spune, căci virsta v'o respect. 

Dar vreau să fiu cruţată de-obrasnica purtare 

Ce are acest tânăr. Ă 

PAULET 

Purtarea pentru care 

Vă este neplăcut, mă face să-l iubesc; 

E! nu e dintr'acei smintiţi pe care-l moae 

O lacrimă vicleană ce varsă o muere. 

E! a călătorit, se 'ntoarce din Paris 

Și Rheims, dar a păstrat puternică credința 

Cătră bătrâna Anglie: faţă cu el, Milady 

Zadarnice vor fi a voastre meşteşuguri. (ese) 

SCENA IV. — 

Maria şi Kennedy. 

KENNEDY 

Cu-aşa grosolănie să vă vorbiască ?n faţă... 

O! asta e prea crud! 

„MARIA (perdută in cugetări). . 

In zilele frumoase
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A strălucirii noastre noi ne-am plecăt urechia 
Prea mult la linguşiri, E drept acuma, Hanna, 
Să ascultăm şi glasul cel aspru al mustrării, 

KENNEDY 

Cum, astfel de plecată şi fără de curaj 
Sunteţi, iubită lady? Altminterea eraţi 
Atâta de voioasă, mă mângăiaţi pe mine 
Şi eu găsiam c'aveaţi prea multă uşurinţă 
Şi nu deajuns mâhnire. . 

MARIA | 

O recunosc prea bine 
E umbra sângerată a regelui Darnley 
Care-ameninţătoare se 'nalţă din mormânt 
Şi, n'are să se 'mpace cu mine, pân m&sura 
Nenorocirii mele se va umplea. 

KENNEDY 

- Ce gânduri!... 

MARIA 

Tu uiţi, dar eu am bună aducere-aminte. 
Azi e aniversarea fatalei mele fapte 
E zioa când petrec in post şi rugăciuni. 

KENNEDY 

Goniţi odată duhul acest 1&utăcios! 
Yoi aţi spăsit p&catul 'cu ani de pocăință, 
Cu-amare, grele chinuri. Biserica ce are 
Putere să deslege şi cerul v'au ertat, 

MARIA 

Vina-mi de mult ertată 
Se nalţă din mormântu-i uşor acoperit, 
Pătată cu nou sânge. Nici clopoţelu! unui 

4
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Diacon ce slujeşte, nici darurile sfinte - 
Din mâna unui preot, nu pot să porunciască 

Să se intoarne 'n groapa fantoma unui soţ 

Ce cere resbunare. 

A KENNEDY | 

Nu aţi ucis voi, alţii au desăvirşit fapta, 

MARIA ” 

Eram inştiinţată, dar am ingăduit.- 
Ca ea să se 'mplinească. Eu l'am atras cu vorbe 

Măgulitoare 'n mreaja ce moartea-i intindea. 

KENNEDY 

Juneţa micşorează vinovăția voastră, 

Eraţi in anii fragezi.... 

MARIA 

„Eram in anii fragezi, 
Ş'am încărcat c'o crimă aşa infricoşată 

O viaţă-abia 'ncepută. 

KENNEDY 

V'a intărtat sfruntarea, 

'- Cea crudă, aroganţa urui bărbat pe care, 

- Cu o cerească mână, îl scoase-amorul vostru 

- Din noapte şi 'ntnneric, pe care l'aţi condus 

Prin camera nupțială spre-a tronului mărire. 

L'aţi fericit cu darul prea dulce-al. mânei voastre 

Ş'al falnicului sceptru. Putut-a el să uite i 
Că soarta-i strălucită fusese creaţiunea 

Iubirii generoase ? Şi totuş o uitâ . 
Nevrednicul, lovind prin josnice prepusuri 

Şi prin năravuri rele a voastră gingăşie! 

Nesuferit atuncea vi se făcă, se stinse 

Tot farmecul ce ochiul odatâ v 'nşălase;
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Fugirăţi cu mânie de-a sa imbrăţişare, 

Lăsând ca să-l loviască disprețul tuturora. 

Şi el măcar cercat-a din nou să dobândiască 

Favoarea că perduse? Cerut-a el ertare? 

Căzut-a in genunchi, căit 'naintea voastră, 

Făgăduindu-vă că vrea să se 'ndrepteze? 

Nu, ci desfidere v'a aruncat, infamul! 

EI, creatura voastră, voi să se arate 

Ca Rege şi st&pân. El puse să străpungă 

In faţa voastră chiar, pe cântăreţul Rizio, 
Al vostru favorit. Prin sânga-aţi resbunat 
O crimă sângeroasă, 

MABIA 

Şi tot astfel prin sânge 

Am s'o plătesc și eu. Tu imi vesteşti osinda, 

Voind ca să mă mângâi; 

KENNEDY 

Când aţi lăsat ca fapta să fie săvirşită, 

Numai eraţi voi insăşi, m'aveaţi respundere. 

Deliriul unei dragosti nebune v'ameţise, 

Vă supusese unui seducător grozav, 

Nenorocitului Bothwel, ce-asupra voastră 

Domnia cu o voinţă de fer şi aroganță. 

Prin băuturi vrăjite şi farmece drăceşti, 

Simţirea 'vaprinsese. 

MARIA 

Tot farmecu-i era 

Puterea bărbătească şi slăbiciunea mea, 

KENNEDY 

Nu, nu, a trebuit să cheme 'n ajutor 

Pe-a iadurilor duhuri, ca să v8 'ntunece 
A ochilor lumină. Numai aveaţi urechi
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Pentru inştiinţarea celui mai bun prieten, 

Nici ochi spre a vedea ce nui cuviincios. 

Pudoarea delicată atunci vă părăsise 

Şi faţa voastră care se'nsenina odată 

De blânda modestie, ardea de focul aprig 

Al patimei aprinse. Atunci svirliseţi vălul 

Ce'mbrobode misterul. 
Timiditatea voastră fusese biruită 

De viţiul s&u obraznic şi cu'ndrăsneaţă frunte 

Vă arătaţi ruşinea în public. Aţi lăsat 
Să poarte in triumf regala spad'a Scoției 
Prin Edimburg, alături cu voi un ucigaş - 

Pe care-l blăstema poporu 'n gura mare. 

Voi aţi incunjurat cu oaste parlamentul 

Si pe judecători acolo, chiar în templul 

Dreptăţii, i-aţi silit să joace-o comedia 

Şi să desvinuiască de crima de omor 

Pe omul vinovat. Aţi mers şi mai departe... 

O! Doamne!... 

MARIA 

Spune! Mâna i-am dat-o la altar! 

EENNEDY 

O vecinică tăcere s'acopere-astă faptă! 

Ea e revoltătoare, cumplită, demnă numai 

De-un suflet prăpădit. Voi nu sunteţi perdută, 
Ve ştiu, eu v'am crescut din frageda pruncie. 

„. Aveţi o inimă pbirunsă de simţire | 
Si plină de pudoare. Şi numai uşurinţa 

Este greşala, voastră. Vă spun, sunt uhuri 

Rele ce intră fâr de veste in pieptul omenesc 

Atât e r&u păzit, ne'ndeamnă să comitem 

Infricoşata crimă, apoi, plecând spre iaduri, 

Ne lasă inima cuprinsă de 'ngrozire.
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Decând această faptă ce viaţa vă pătează, 
Alt rău n'aţi mai făcut. Eu pot-âa mărturie 
De indreptarea voastră. Luaţi dar inimă 

Şi faceţi earăş pace cu voi. Orice greşală 

Aţi mai avea pe suflet, aici in Inglitera 

Nu sunteţi vinovată. Nu e Elisabeta, 

Nici parlamentul Angliei judecătorul vostru. 
Aici vă asupreşte puterea, inaintea 

Acestui tribuna! necompetent, puteţi 

Cu-al nevinovâţiei curaj să v'arătaţi. 

MARIA 

Cine- i (Mortimer S'arată la ușă). _ 

KENNEDY 

Este nepotul. Intraţi! 

SCENA V. 

Cei dinainte. Mortimer (intrând cu sfială), 

MORTIMER (cătră doică). 

Te depărtează 

Și fă pază, la asă, am de vorbit Reginei. 

MARIA (cu autoritate), 

Hanno, rerhâi! 

MORTIMER 

Nilady, nu vă ?nerijiţi, aflaţi 
Cine sunt eu (ii dă o hârtie), - 

MARIA (se uită la hârtie şi i-o dă inapoi uimită). 

Ce-i asta ?



— 461 — 

MORTIMER 

Mergi Kennedy, păzeşte 

Ca să nu fim surprinşi de unchiul meu. 

MABIA 

(cătră doică care se stinjineşte și se uilă la Regină cu 
indoială), 

„Mergi, mergi, 
Fă precum zice el... ! 

(Doica se depărtează arătând semne de mirare). 

SCENA VI. 

Mortimer și Daria. 

. MARIA 

Din Franţa! Unchini meu imi scrie, cardinalul 

Lotringhiei: „Tencrede in' Mortimer, bărbatul 

Care ţi aduce astă scrisoare, căci nu ai. 

Mai credincios prieten in. toată Inglitera“. - 
Cum? este cu putinţă? Nu e o -nălucire 

Ce mşală ochii mei? Când mă. credeam de lumea, 
Intreagă părăsită, eu aflu un prieten 

Atâta de aproape, şi cine? Chiar nepotul 

Bărbatului prea aspru ce mă păzeşte, acel" 

Pe care il aveam de cel mai mare dușman! 

MORTIMER (aruncându-se la picioarele ei). 

Ertare, o, Regină, că am luat o mască 

Atât de uricioasă şi care m'a“costat - 

Destul, dar numai ei îi mulţumesc că pot 
De voi să mă apropiu, să viu cu ajutor 

Şi mântuire ! 
. MARIA 

Sir, sculaţi-vă! Eu sunt
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Uimită, nu's in stare aşa de răpede 

Să trec din adâncimea nefericirii mele . 

Cătră speranță. Spuneţi, mă faceţi să 'nţeleg 

Acast noroc, să pot avea credinţă 'mntr'insul. 

MORTIMER (sculându-se). 

E grabă... unchiul meu curând va î aici 

Şun om prea uricios îl intovărăşeşte. 
Pân a nu vă surprinde grozava lor solie 

Aflaţi cum de la ceruri vă vine ajutor. 

MARIA 

Atotputernicia, cerească vă trimite ! 

MORTINER 

Ertaţi ca să incep a vă vorbi de mine. 

| „7 MARIA 

Vorbiţi! - 

NORTIMER 

“Eu, ajunsesem la dou&zeci de ani 

Crescusem in principii severe şi supsesem 

O ură fără margini contra papalității, 
Când o nebiruită dorință mă impinse 
Spre continent. Lăsai a puritanilor 

Intunecoase sale de predici indărătu-mi 

In patrie, şi grabnic trecui prin Franţia 

Cătând cu nerăbdare ferbinte să ajung 

In ţara italiană, atât de lăudată, 

Tocmai eram in timpul celei mai mari serbări 

Bisericeşti, pe drumuri se imbulziau mulţime 

De 'nchinători. Icoane şi ruguri cu ghirlande 
Erau impodobite. Pârea că omenirea 

Era ?n peregrinare, mergând spre *mpărăţi: 

Cerească şi eu insumi, răpit ca de-un şuvoiu,
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MB dusei cu grămada inchinătorilor 

La Roma. Ol atunci, Regină, ce-am simţit, 
Când am văzut nainte-mi coloanele măreţe 

Şi arcuri de triumf şi mândra strălucire 
A coloseului; când m'am găsit deodată 

In lumea fărmecată a artelor senine | 

Eu nu simţisem incă puterea artelor; 

Biserica in care am fost crescut urește 

Orice poate să placă la simţurile noastre. 

Ea nu rabdă icoane şi se inchină numai 

La imaterialul cuvânt. Ce desfâtare 

“Avui când am intrat po urmă in biserici | 

Unde se auzia o muzică divină, 
Unde figurile cereşti sunt zugrăvite 

Pe ziduri şi pe bolți cu mare bogăţie, 

Unde tot ce-i mai nalt, mai mare, părea viu : 

Vimiţilor mei vchi; când am văzut chiar Sfinţii 
Mântuitorului, pe Maica Domnului, 

Apoi Sfânta 'Treime viind din cer, Schimbarea 

La faţă..., când pe urmă eu am văzut slujind 

Pe papa la altar in strălucirea sa 

Şi binecuvântând popoarele in juru-i! 

Ah! Ce's pietrele scumpe i 
Şi aurul cu care regii cei pământeşti 

Se 'mpodobesc... El singur pe lume are numai 

Divina maestatel Ca şi impărăţia 

„ Cerească-i casa lui... Căci ce se vede-acolo 

Nu-i din această lume! 

MARIA 

Oh! cruţă-mă... destul! 

Nu mai desfăşura naintea mea covorul 

Cel vesel al vieţei. Sunt o- nenorocită 
Captivă! : -



MORTIMER 

O! şi eu... Şi eu am fost un rob, 
Dar inchisoarea mea deodată s'a deschis 

Şi spiritul meu Jiber acuma salută 
Lumina strălucită a zilei. Eu jurai 
Nemărginită ură ințelepeiunii strimte 
Ce dobândeşti din carte şi fruntea-mi cu ghirlande 
De flori impodobindu-mi, m'amestecai voios 

- Cu lumea cea voioasă. Mulţi nobili Scoţiani 
Şi mulți tovarăşi veseli, din Franţa, mă 'nsoţiră 
Şi Cardinalului de Guise, unchiului vostru 
Mau presentat. Ce om! Ce plin e de nobleţă, 
Mărire, energie ! Cum pare chiar născut 

Spre-a stăpâni pe oameni. El este tipul viu 
De-un prinţ bisericeşe cur nu mai este altul! 

MARIA 

Văzurtţi scumpa faţă 
A mult iubitului şi 'naltului bărbat ! 
Ce călăuz mi-a fost in frageda-mi prun ie ? 

O! spuneţi-mi de dinsul! Gândeşte-se la mine? 

Norocul îl protege? Viaţa îi zimbeşte? 

Mai este incă unu! din stilpii nemişcaţi 
Ce sprijine puternic biserica creştină ? 

„ MORTIMER 

Chiar el, mândrul bărbat, se cobori spre mine 

Şi dogmele sublime a legi 'mi tălmăci | 

Spre-a stinge indoiala ascunsă ?n al meu suflet. 

E! mă incredinţâ cum raţiunea noastră 

In veci conduce numai pe oameni la greşeli; 

Câ-i bine, ochii lor să vadă-acea ce trebui 

Să creadă a lor inimi, că-i necesar să aibă 

Biserica un cap visibil, ca părinţii - 

- Bisericei au fost conduşi de adevăr.
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O! cum se 'rhprăştiară erorile juneței 

In faţa eloquenţei atotbiruitoare 

Şa *nțelepciunii sale! Eu m'am intors in senul 

Bisericei napoi şi-mi abjurai eroarea 
In chiar mânile sale. 

MARIA 

Deci faceţi şi voi par te 

Din miile de oameni ce-a dus la mântuire 

Cu nalta-i eloquenţă, precum odinioară 

Mântuitorul nostru când s'a suit pe munte? 

MORTIMER 

Curend după aceea, când datoria lui 

Il rechemâ in Franţa, la Rheims el m% trimise 

Unde societatea lui Isus pregăteşte 

Cu o activitate pioasă preoţi pentru 

Biserica ingleză. Acolo am găsit 

„Pe Morgan, nobilul Scoţian, pe credinciosul 

Lessley, pe invâţatul episcop 'de la Ross 

Ce toţi petrec in Franţa ale exilului 
Prea amărite zile. Deaproape mă legai 

Cu-aceşti vrednici bărbaţi şi-mi intăriam credinţa. 
Găsindu-mă ?ntr'o zi din intimplare *'n casa. 
Episcopului, dau cu ochii de portretul 

Unei femei frumoase şi blândă ca un ânger. 

Acest chip al meu suflet puternic îl cuprinse 

Şi neputând simţirea să-mi stăpânesc, eu stam 

Uimit naintea lui. 
Episcopul imi zise atunci: Cu drept cuvânt 

Uimirea te. cuprinde când vezi acest portret... 

Cea mai frumoasă dintre femeile din lume 
Tot de odată este şi cea mai neferice: 

Ea sufere din causa credinţei noastre sfinte 

In chiar patria ta, 

37. — Scrieri complecte. Pol. VI, 30 

?
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MARIA 

Inalt şi nobil suflet! 

o! Eu n'am perdut totul când, în nenorocire, 
Nai am aşa prieten. ă 

MORTIMER 

Atunci el incepu, 

Cu-adâncă eloquenţă, martiriul a-mi descrie 

La care wau supus vrăjmaşii vostri aprigi. 

El şi de neamul vostru imi spuse, arătându-mi 

Cum se coboară drept din Tudori, mă convinse 
Că singură sunteţi in drept de a domni 

Asupra Ingliterei, ear nu astă regină - 

Bastardă, făr de lege, născută ?n adulter 

Pe care a respins'o chiar tatăl ei Enric. 
-Wam vrut să mă incred numa 'n cuventul lui, 
Am consultat pe mulţi cunoscători ai legii 

Şi am deschis cărţi multe ce scriu despre blasoane 

Şi invăţaţii toţi pe cari am întrebat 

Mi-au confirmat dreptatea pretenţiei ce-aveți. 

Acuma sunt convins, că numai bunul drept 

Ce-aveţi asupra Angliei e toată vina voastră. 

Şi că această ţară in care staţi inchisă 
Pâră vinovăţie, a voastră-i după drept. 

“MARIA 

O! drept nenorocit! el singur e isvorul 
Nefericirii mele 

MORTIMER, 

Tot pe aceeaşi vreme 

Aflai că din castelul lui Talbot aţi fost scoasă 
Şi că v'a dat in paza unchiului meu; crezui 

In astă intimplare să văd a cerului 
Mântuitoare mână. Mi se pării că glasul



Destinului mă chiamă ca să v5 scap.cu braţu-mi. 

Amicii mă *ntăriră şi mă incurajară, 

Imi dete Cardinalul a sale bune sfaturi 

Şi binecuvântarea şi mă deprinse ?'n arta 

Grea a făţărniciai. Indată-mi făcui. planul 

“Şi mă "'ntorsei in țară, unde, precum cunoaşteţi 
Sosii de zece zile. (se opreşte) Eu v'am văzut, regină, 
Eu v'am văzut pe voi, ear nu portretul vostru... 

O!-ce comoară-ascunde acest castel intr'insul 

Nu e o închisoare aceasta, e un templu” 

Dumnezeesc, mai mânâru decât curtea regală 

A Angliei... Ferice acel căruia soarta 

I-a dat ca să respire cu voi acelaş aer! 

” Are cuvânt femeea ce vă ascunde:aice... 
A Angliei junime sar ridica intreagă, 

Ar scoate toţi din teacă sabia lor, revolta 

S'ar preumbla prin ţară cu fruntea uriaşă 

Dac'ar vedea Inglejii pe dreapta lor regină! 

> MABIA 

Cât aş fi de ferice dacă cu ochii voştri 

Inglejii ar privi-o. 

MORTIMEBR 

Da, de-ar fi ei ca mine 

Marturi durerii voastre, a mândrei energii 

Şi gingăşiei blânde cu care suferiţi 
Nedemna voastră soartă, căci din aceste-toate. 

" Ispite şi torturi, eşiţi ca o regină. 
A inchisorii chinuri răpesc ele ceva 
Din frumuseţa voastră ?.. 
Nimic n'aveţi din cele ca "ropodobesc viața 

Şi totuş strălucirea şi viața cu dulci raze 

Vă luminează fruntea. In veci peste-acest prag 

Nu trec făr' a simţi că inima-mi se rupe
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De chin, şi fâr a fi ferice totdeodată 
Câ pot să vă privesc. Dar ciasul hotăririi 

S'apropie grozav, primejdia grăbeşte 

Pe fiece moment. Eu nw'ndrăznesc mai mult 
Să vă ascund cumplita... 

MARIA 

Sentenţa-mi e rostită? 
Spuneţi-mi-o, eu sunt in stare s'o ascult. 

- MORTIMER - 

Rostită e sentenţa. — Cei patruzeci şi doi 

Judecători au zis că sunteţi vinovată. | 

Lorzii, comunele ca şi Cetatea Londrei 

Cer să se esecute sentenţa cât mai iute 

Regina singură stă in nehotărire 

Nu doară din clemenţă sau din umanitate, 
Ci vrând cu viclenie să par” a fi silită. 

MARIA 

Sir Mortimer, cuventul ce-aţi zis nu mă surprinde 

Şi nu mă inspăimântă. De mult sunt pregătită 
Să aflu astă veste... 
Cunosc pe cei ce-au fost judecătorii mei. 

După purtările ce au avut cu mine 

Pricep că libertatea ei n'au putut să-mi dea 
V&d unde vor s'ajungă... Ei vor să m inchidă 

In temniţă eternă, cu gândul să ingroape 

Cu mine impreună, in noaptea inchisorii 

Şi dreptul care-l am şi r&sbunarea mea. 

„ NOBRTIMER 

O! nu, Regină, nu! Nu stor opri acolo. 

N'ajunge tiraniei să-şi impliniască scopul 

Pe jumătate numai. Cât timp veţi trăi voi. 

Trăeşte şi 'ngrijirea Reginei Ingliterii !
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Nu-i temniţă destul de-adâncă pentru voi. 
Numai prin moartea voastră i se 'ntăreşte tronul. 

MARIA 

Cum?... Ea ar cuteza, un cap incoronat” 

Să-l pue sub securea călăului? 

MORTIMER 

i Desigur 

CA ea va cuteza. Nu vă'ndoiţi de-aceasta. 

MARIA 

Ea ar putea astfel sa calce in picioare 

Și Maestatea ei gacea a tuturor 

Monarchilor din lume! Şi nu se teme ea 

De r&sbunarea Franţei ? 

MORTIMER 

Cu Franţia inchee 
O pace vecinică şi Ducelui de-Anjou 

Ea dă şi tron şi mână. 

-MABIA 

- Şi Regele Ispaniei, 

Nu va porni cu oaste? 

MORTIMER 

Ea n'are nici o frică 

Chiar dacă lumea intreagă s'armează contra ei 

Cât timp cu-al ei popor in pace se găseşte. 

MARIA 

Ş'ar vrea Inglejilor să dee insăşi.ea 

Priveliştea aceasta ? 

MORTIMER 

Milady,—acest popor
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Văzu adeseori in vremile din urmă 

Regine coborite din scaunul regal 

Suind pe eşafod. Muma Elisabetei 

Păşi pe-această cale şi- Caterina Howard. 

Chiar Lady Grey a fost o frunte “ncoronată. 

MARIA (după o paust). 

Nu, Mortimer, vă 'nşală o temere deşartă 
Şi ingrijirea numai a bunei voastre inimi 
Această ingrozire zadarnică vă'nsuflă. 

Nusde-eşafod mi-e teumă, mai sunt şi alte chipuri 
Mai tainice, prin care Regina Ingliterei 

Se poate apăra de drepturile mele, 
Păn a nu se găsi un gâde pentru mine , 

Mai lesne s'ar putea plăti un ucigaș. 
De-aceasta-mi este frică, şi-n veci eu nu apropiiu 
Paharul de-a mea buză, făr a gândi cu groază 

Că poate dragostea surorii mi-l trimite, 

— 

MOBTIMER 

Nici tainic nici pe faţă nu va putea omorul 
S'ating' a voastră viaţă; fiţi fără grijă, totul 
E gata, doisprezece juni nobili din Britania 

S'au înţeles cu mine, şi sfânta 'mpărtăşire 

Primind azi dimineaţă, jurat-au din castel 

„ De-aici să vă ridice. Contele Aubespină 
Ambasadorul Franţei, fiind inştiințat 

D'a noastră *mpărechere, ne vine ?n ajutor 

Şi chiar palatul lui e locul de ?ntilnire. 

. MARIA | 

M& faceţi ca să tremur, dar nu de bucurie. 

O neagră presimţire prin inimă-mi străbate, 

Ştiţi voi ce vreţi să faceţi? Cum? Capetele pline 
De sânge a lui Tishburn şi a lui Babington
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Ce-au fost infipte ?n ţeapă pe podul de la Lonâra 

- Spre "'nştiinţarea lumii, nu vă inspăimântează ! 

Nici alţi nenorociţi ce şi-au găsit peirea | 

In fapte-asemEnate, ingreunându-mi numai 

A ferelor povară. O! amâgitule şi neferice tenăr,. 

Fugiţi de mai e vreme, dacă prepuitorul 

Burleigh nu are ştire de planurile voastre 

Şi dacă printre voi n'a fost vre-un trădător! 

Fugiţi din astă ţară! Ah! pe Maria Stuart 

“Wa ocrotit-o încă un muritor ferice! 

NORTIMER 

Pe mine capetele lui Babington şi Tishburn 

Ce s'au infipt în ţeapă pe podul de la Londra 

Spre ingrozirea lumii, nici alţi. nenorociţi 

Ce şi-au găsit peirea in fapte asem&nate 

Nu mă inspăimântează, căci ei au câştigat 
O glorie eternă şi e o fericire 

Chiar moartea să o aflu pentru scăparea voastră. 

| MARIA 

Zadarnic, nici prin silă şi nici prin viclenie 

Nu pot fi mântuită; vrăjmaşul meu veghiază 

Sa lui este puterea... Nu sunt păzită numai 

De Paulet şa sa ceată. Intreaga Ingliteră 

Păzeşte şi veghiază Pa temnitei eşire, . 

Elisabeta numai din libera-i voinţă 
Imi va putea deschide a inchisorii ușă. 

MOBTINER 

O! nu speraţi aceasta! 

MARIA 

, Un om trăeşte numai 

In stare să mă scape!
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MORTINER 

Numiţi-mi pe-acest om! 

| MARIA 

Contele Lester. 

MORTIHER (dana inapoi surprins). 

Lester!... prigonitorul vostru 
Cel mai inverşunat! E! care-i favoritul 
Elisabetei! ... Lester | 

MARIA - 

„De pot fi mântuită, 
Pot f printr” insul singuţ; mergeţi la el, vorbiți 
Cu dinsul fără teamă şi pentru siguranță 
Că insămi vă trimet, daţi-i scrisoarea asta: 
Cuprinde-al meu portret. 

(Scoate o hârtie din sîn. Mortimer se indoeşte daca 
trebue să o primească). 

Luaţi-l... de mult timp 
Il port în sinul meu..: prea as :pra priveghere 
A lui Paulet imi tae spre dinsul orice cale. 
Ah! ângeru-mi de pază, la mine v'a trimis! 

MORTIMER 

Regină, ce eniemă? Spuneţi-mi.. . 

MARIA 

Lester insuş. 
Va deslega enigma. Aveţi incredere 
Intrinsul ş'atunei el in voi se va increde, 
Cine vine?! 

KENNEDY (intrând răpede). 

Sir Paulet cun nobil de Ja Curte.
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MORTIMER 

Regină, e Lord Burleigh, fiţi calmă, ascultați 
In linişte aceea ce vine să vă spue. . 

(Ese prin o uşă laterală urmat de Kennedy)., 

SCENA VII. | 

Daria, Lord Burleigh (mare tresorier), Paulet. 

PAULET . 

Mi-aţi zis azi că doriţi să vă cunoaşteţi soarta. 

Lord Burleigh a venit. şă vă inştiinţeze, 

Primiţi cu resienare... * 

MABIA 

i Ascult cu-acea tărie 
De suflet ce.o are un om nevinovat. 

_* "BUBLEIGH 

Regină, vin aice trimis de curtea 'naltă... 

MARIA 

Lordul Burleigh primeşte se vede cu plăcere 

A fi organul curţii pe care-a inspirat-o. 

PAULET 

Vorbiţi parc'aţi cunoaşte sentenţa !... 

MARIA | 

N O cunosc 

De vreme ce Lord Burleigh de ea-mi aduce ştire. 

Dar să lăsăm... vorbiţi! 

BURLEIGH 

Milady, vaţi supus 

- La competenţa curţii de patruzeci şi doi...
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"MARIA 

Ertaţi-mă, Miloră, dacă v5 intrerup, 
Chiar de la inceput; zici c'am recunoscut 

Căderea unei curţi de patruzeci şi doi... 

Nu... n'am recunoscut nimic şi nici puteam. 

Aş fi călcat cu-aşa dispreţ in demnitatea 
Ce are-al meu popor şi fiul meu și toţi 

Ai lumii domnitori! In legea inglezească - 

Stă scris că ori şi cine se judecă de-un. juriu 

Compus dintre egali. Cine-i egalul meu 
Din tribunalul vostru ? Egalii mei sunt Regii. - 

„ BUBLEIGH 

Actul de acuzare aţi ascultat şi'n urmă 

La intrebările făcute aţi respuns, > 

MABIA 

Da, am fost amăgită de vicleniiie 

Lui Hatton şi, impinsă de-un sentiment de-onoare, 

Nam încrezut puterii argumentării mele 

Şam ascultat a lor nedrepte *nvinuiri, 

Ca să le-arăt cât sunt de neintemeiate. 
Aceasta am făcut-o din stima ce aveam 

Pentru persoana numai a celor nobili lorzi, 

Nu pentru-a lor cădere pe care o recus. 

BURLEIGE 

De-o recusaţi sau nu, Milady, e o simplă 

Pormalitate numai, care-al dreptăţii curs 

Nu-l poate-opri in loc... Aice respiraţi 

Al Ingliterei aer, v8 bucuraţi de-a legii . 

Protecţie şi pază şi deci trebue să fiți 
Supusă totdeodată Va legilor domnie.
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MARIA 

In temniță respir al Ingliterei aer 

Şi voi numiţi aceasta in Anglia-a trăi 

Şi a se bucura de-a legilor domnie? |, 
Eu mai nu le cunosc şi lor a mă pleca 

Eu nu am consimţit; eu nu sunt o supusă 

Acestei ţări, ci sunt o liberă Regină 
A unui alt imperiu 

BUELEIGEH 

Şi vă inchipuiţi 

Că titlul de. Regină acordă privilegiul 

De-a intărta revolta intr'o ţară străină ? » 
" VUnde-ar mai fi atunce in state siguranţa 

Dac'a Temidei armă direaptă n'ar putea 

Atinge-aşa de lesne şi fruntea vinovată 

"A oaspelui regal ca şi pe-un cerşitor? 

NARIA 

Nu voiu să mă sustrag de la r&spundere, 
“Dar pe judecătorii mei nu-i recunosc! 

BURLEIGH 

Cum, pe judecători? Dar sunt ei nişte răi, 

Culeşi. de prin gunoiul norodului de jos; 

Sunt nişte cârciogari, lipsiţi de-orice ruşine 
Ce vând ps bani dreptatea şi se 'nvoesc a fi 

Uneltele-asupririi? Nu's oare cei intâi 

Bărbaţi din astă ţară ? independenţi destul 

Spre-a cuteză să fie şi drepţi; mult mai presus 

De frica Regilor şi joasa corupţiune? 

Nuw's ei aceia care guvernă drept şi liber 

Acest nobil popor, a căror nume este 

Destul să-l pronunţăm, ca orice indoială 

Şi oricare prepus indată să dispară ?
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In fruntea lor se află păstorul cel pios 
Primatul venerabil dela Canterbury 
Şi inţeleptul Talbot cui e incredinţată 
A statului pecete şi Howart ce conduce 
A Ingliterei flote, Mărturisiţi, putea 
Regina să aleagă pentru această causă 
Regală, alţi bărbați mai nobili decât dinşii, 
Mai drepţi judecători ? Şi daca putea fi 
Orbit unul dintr'inşii din ură de partia, 
Pot oare patruzeci bărbaţi aşa de-aleşi 
Să se uniască toţi spre-a da o hotărire 
De patimă *nsuflață ? 

MARIA (după | o tăcere), 

Uimită eu ascult 
Puterea gurei voastre, ce pururea mi-a fost 
Atâta de fatală. Cum pot să mă măsor 
Eu, o femee slabă şi făr invăţătură 
Cu voi, un orator atâta de dibaciu? 
Dar, dacă aceşti Lorzi ar fi cum îi descrieți. 
Şi ei mar osindi, ar trebui să tac 
Şi fără de speranţă mi-ar fi perdută causa. 
Aceste nume insă ce lăudaţi şi care 
Prin greutatea lor trebui să mă sdrobiască, 
Eu văd că au jucat cu totul alte roluri 
In intîmplările acestei ţări... eu văd 
Nobleţa asta 'naltă a Angliei, Senatul 
Maiestuos al țării, plecându-se ca sclavii 
Unui seraiu naintea capriciurilor mici 
Ce-avea ca un sultan, Enric al oplulea, 
Strămoşul meu. Eu văd Camera cea de sus 

„Tot astfel de venală ca şi Comunele, 
Sancţionând o lege şi mâne abrogând-o; 
Legând şi desfăcând căsătorii, precum 
Stăpânul poruncea; astăzi dismoștenind
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Pe fiica Regilor ingleji, hulindu-le 

Cu nume de bastarde şi mâne ca Regine 

Incoronându-le. Pe pairii aceşti vrednici - 

Ii văd cu o credinţă prea grabnic dispărută, 

Sub patru stăpâniri schimbând de patru ori 

Religiunea lor. “ 

BURLEIGE 

Ziceţi că nu cunoaşteţi 
A Ingliterei legi, dar văd că ştiţi prea bine 

A ei nenorociri! 

MARIA 

Saceştia sunt, Milord, judecătorii mei ! 
Vreau să vă dau dreptate... fiţi drept şi voi cu 

! mine! 

Se zice că aveţi intenţii foarte bune 

Cu ţara, cu regina; sunteţi incoruptibil, 

Sunteţi neobosit şi devotat... V8 cred. 
Nu interesul propriu pe voi vă stăpâneşte, 

Ci interesul ţării şal Suveranului. - 

Deaceea nu vă 'ncredeţi, Milord; folosul ţării 

Uşor poate la voi inlocui dreptatea. 

Eu nu mă indoesc că sunt pe lângă voi 

Printre arbitrii mei şi alţi nobili bărbaţi, 

Dar 'ei sunt protestanți, zeloşi pentru *nilorirea 

” Patriei lor ingleze şi au să se rostiască 

Asupra mea, papistă, şa Scoției Rogină, 

O zicătoare spune că nu poate fi drept 
Inglezul cun Scoţian. Deaceea se păstrează 

Un obiceiu străvechiu din timpuri bâtrâneşti 

Să nu poată fi martor naintea judecății 

Inglezul impotriva vre. unui Scoţian 

Şi nici un fiu al Scoției contra celui dintăi. 
Nevoia a produs o lege-aşa ciudată.
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Un sens adânc s'ascunde în vechile-obiceiuri 
Să le cinstim, Milord. Au aruncat natura 

Două 'nfocata neamuri pe aceeaşi scândură 

“A Oceanului şi, nedând fiecărui 

O parte deopotrivă, spre luptă le-a impins. 
A. Tweedei albie ângustă e hotarul 

Ambelor ţări, ş'adesea in valurile ei 
“A curs şi sângele oştirilor dușmane. - 

„De-o mie de ani stau pe maluri faţă 'n faţă 
Şi, ameninţători, cu mâna p'a lor spadă, 
Privesc unul la altul. Duşmanii Îngliterei 

In Scoţia deapururi găsiră ajutor 

Şi 'n Scoţia nicicând n'a fost r&sboiu civil 

Al cărui foc Ingiezul nu Var fi aţiţat. 
Nu se va stinge ura aceasta până când 

Un singur parlament frăţeşte.-i va uni 
Şi pănă va domni pe insula întreagă 

Un singur sceptru numai. 

BUBLEIGH 

Şi credeţi că o Stuari 

Ar da regatului această, fericire? ! 

MABIA 

Dece-aş tăgădui? da, eu mărturisesc 
Că am hrănit speranța sub creanga de măslin 

Să pot uni odată pe ambele popoare. 

Nu m8 credeam menită să fiu o victimă 

A urei naționale de care sunt aprinse. 

Eu pentru totdeauna speran: c'oiu stinge focul 

B&trânei invrăjbiri şi cum strămoşul meu 
Richmond, ambele rose legat-a impreună 

După r&sboaie crunte, aşa voiam şi eu 

Coroanele-amândou5 a Angliei şi Scoției 
Să le *mpreun in pace.
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BURLEIGH 

Waţi urmărit dorinţa 

Pe-o cale rătăcită, vrând să aprindeţi ţara, 

Să vă urcați pe tronul regatului prin focul 

Ră&sboiului civil. . 

MARIA 

Pe unul Dumnezeu! 
Eu n'am voit aceasta! Când am avut vreodată 

Asemenea proecte? Unde sunt probele ? 

BURLEIGH 

Eu n'am" venit aice ca să m5 cert. Nu este 

Mai mult această causă supusă la desbateri. 
Prin patruzeci de voturi incontra numai două 

S'a zis c'aţi călcat bilul. votat anul trecut 

Şi că sunteţi supusă pedepselor prescrise. 

Se zice 'n acea lege: „De s'ar isca in ţară 

Impărecheri şi vrajbă in interesul unei 

Persoane ce pretinde că are drept la tron. 

S'o dea in judecată pe ea şi pân la moarte 

Să fie prigonită“, Şi deci, având dovezi... -* 

MARIA 

Nu mă *ndoesc, c'o lege incontra mea făcută 

"Cu scopul de-a mă pierde anume, contra mea 

Va fi şi aplicată. Vai de sărmana jertfă 

Când tot aceeaşi gură, ce legea a făcut 

Pronunţă şi sentența! Puteţi tăgădul - 
C'acest bil s'a făcut cu scopul de-a mă pierde? 

BURLEIGH 

a drept înştiinţare avea să vă slujiască 

Şi insăş voi dintr'insul o cursă aţi făcut, 
"Voi aţi văzut abisul deschis naintea voastră
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Şi ?n el v'aţi răpezit, deşi inştiințată, 

„ Eraţi cu-otrăvitorul Babington inţeleasă 
Şi cu complicii săi, de toate aveaţi ştire 
Și conduceaţi complotul din fundul inchisorii. 

MARIA 

Când am fâcut aceasta? Să mi s'arăte probe! 

| BURLEIGE 

S'au arătat deunăzi naintea judecăţei. 

MARIA | 

Cum? Copii de-o mână străină aşternute ? 

“Să mi se dea dovadă că eu le-aş fi dictat, 

Că le-am dictat aşa precum au fost citite. 

BURLEIGE 

S'a zis de Babington nainte de-a muri 

Că sunt acele 'ntocmai pe care le-a primit. 

MARIA 

Dece nu laţi adus nainte-mi când trăia? 
Dece cu-atâta pripă la: moarte aţi trimes 
Şi nu /'aţi intrebat cu mine faţă ?n faţă? 

BURLEIGEH 

Şi ambii secretari ai voştri Kurl şi Nau 
Au zis cu jurământ că ei aste scrisori 

Le-au aşternut intocmai după dictarea voastră. 

MARIA 

Şi eu sunt osindită pe mărturia care 

O dau a mele slugi? Se pune 'ncredinţare 

Pe cei care trădează pe-a lor Regină ? cei 

Ce mi-au călcat credinţa atunci când contra mea 

Veneau ca să depue ? :
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BURLEIGE 

Recunoşteaţi odată 
Că Scoţianul Kurl e virtuos şi prob. 

MARIA 

Aşa Pam cunoscut; dar numai în pericul 

Deplin s'adevereşte virtutea unui om. 

E! poate c'a depus ceeace nu ştia 

Din groazele torturei. Poate credea să scape 

Cu mărturie falsă a-mi face un rău mie. 

BURLEIGH 

El a jurat ca martur liber şi nesilit. 

MABIA 

Dar nu in fața mea. Cum, sir? Eată doi marturi 

Ce incă sunt in viaţă... Să fie confruntați 
Cu mine, să repete mărturisirea lor 

Naintea mea! Dece imi refusaţi un drept 

Ce se'ncuviinţează chiar unui ucigas? 

Din gura lui Talbot, vechiul meu păzitor 

Eu ştiu că sub această domnie s'a votat 

Un bil care ordonă să fie puşi în faţă 

Pirişul cu piritul. Cum? N'am inţeles bine? 

Sir Paulet, te cunosc că eşti om de onoare, 

Acum mi-o dovedeşte. Pe conştiinţă, spune! 

E drept? In Inglitera există-aşa o lege? 

PAULET 

- Aşa e, Doamna mea, avem această lege: - 

Eu trebue adevărul să-l spun aşa cum este. 

NARIA 

Ei bine, când cu-utâta asprime wi s'aplică 

A Ingliterei legi ce nu-mi sunt priitoare, 

37. — Scrieri complecte. Vol, VI. 31
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Dece lăsaţi deoparte aceleaşi legi, atunci 

Când pot să-mi folosiască? Răspundeţi, Babington 

Dece n'a fost adus naintea mea, aşa 

Precum e scris in lege, nici scriitorii mei 

Cari amândoi, trăesc? - 

BUBLEIGE 

N Nu vă iuţiţi, Milady, 
Nu numai pentrucă aţi fost cu Babington 

In taină înţeleasă... 

MARIA 

- Ba numai pentru-aceasta - . 

Eu pot să fiu supusă Pa legilor pedeapsă. 

Numai de-aceasta trebui să mă desvinuesc 
Nilord, nu schimbaţi vorba şi n'o incunjurați. 

BUBLEIGE 

Voi aţi negociat, se ştie, cu Mendoza 
Ambasadorul Spaniei; s'au arătat dovezi... 

MARIA 

Nu schimbaţi vorba, Sir. 

-BURLEIGH 

“Aţi uneltit comploturi, 
Aţi vrut să resturnaţi a ţării religiune, . 

“Aţi indemnat la lupte pe toţi regii Europei : 
Asupra Ingliterei. i 

| MARIA 

„Chiar dac'aş fi făcut aceasta? — N'am făcut-o! — 
Dar voiu ca so admit, Milord, eu sunt inchisă 

Incontra dreptului ce leagă pe popoare, 

Eu n'am venit aicea cu sabia in mână, 

Eu am venit plecată, făcând apel la dreptul



2 

— 453 = 

Cel sfânt al. ospeţiei ; m'am aruncat la pieptul 

Reginei care-mi este prin sânge înrudită. 

Şi unde eu speram să capăt ocrotire, 

Cu sila am fost smulsă şi'n lanţuri ferecată. 

Spuneţi, poate să-mi fie legată conștiința, 

In faţă cu-acest stat? Am câtră Inglitera 

Vre o indatorire? Fac us numai de dreptul 
Ce-l are-un asuprit când caut mântuirea 

- Din lanţurile mele, când caut să inlătur 

Puterea prin putere şi să ridic, să mişe 

In ajutorul meu pe toate statele 

Acestui continent.. Pot face orice lucru 

Este considerat ca drept şi ca lval 

-Intr'un r&sboiu legitim. 

Numai de ia omor, de la un atentat 

Viclean şi sângeros, m'opreşte-a mea mândrie 

Și conştiinţa mea. Omoru! m'ar păta 
__ Si m'ar desonora. Eu zic: desonora, - 

Dar nu mar osindi, dar n'ar da loc asupră-mi - 

La vre o hotărire, căci intre Inglitera 

- Şi mine nu mai poate fi vorba de dreptate, 

Ci numai de putere. 

BURLEIGH (cu ton semnificativ). - 
.. 

Nu apelaţi la dreptul 

Cel groznic al puterii, el nu e favorabil” 
“Unei prisoniere. | 

MARIA 

| Eu sunt cea slabă, ea 
E cea puternică... prea bine, să useze 

Atunci de-a ei putere. Trimeată-mă la moarte 
Şi siguranţei sale aducă-mă ca jertfă !.. - 
Dar să mărturisiască că de putere numai 

A făcut us, dar nu c'a mers după dreptate.
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Nu imprumute spada justiţiei, să scape 

De-o duşmană temută ; nu iîntr'o haină”sacră 

Imbrace îndrăzneala s&lbatică-a puterii, 

Cu-această comedie să nu inşăle lumea! 

Poate fi ucigașă, dar nu judecătoare! 
Nu cerce aparenţa virtuţii să'mpreune, 

Cu-a crimei negre fructe, ci astfel precum este 

Cuteze să sarate!... (ese) 

SCENA VIII. 

Durleigh şi Paulet, 

" BURLBIGE 

Ea ne desfide, Paulet, are să ne desfidă . 

Până pe eşafod; nu vom puţea sdrobi 

O inim'aşa mânâră. Sentenţa a uimit-o? 

O lacrimă, văzut-ai din ochiul ei curgând? 

Schimbatu-s'a la faţă ? Ea nu face apel 

La indurarea noastra; cunoaşte slăbiciunea 

Reginei foarte bine şi frica noastră-i causa 

Curajului ce are. 

PAULEI 

Lord mare tresorier, 
Această aroganță uşor va dispărea 

Când nu i s'or mai da pretexte; s'au făcut 

Neregularităţi in astă judecată, 

Daca 'ndrăznesc a spune. Şi Babington şi Tishborn 

Şi secretarii ei, trebuiau toţi in persoană 
Aduși naintea ei. 

BURLEIGH (răpede). 

Nu, cavalere Paulet, 
Nu se putea risca aşa ceva, ea are - 

a
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Prea multă inriurire pe sufletele lor. 

A lacrimelor sale putere e prea mare. 

Kurl, scriitorul ei, de-ar fi adus nainte-i 

Şi aac'ar fi să spună cuvântul de la care 

Atirnă a ei viață, cu frică ar retrage 

Mărturisirea lui. 

PAULET 

Astfel, ai Ingliterei 

Vrăjmaşi au să arunce in lume defăimări, 
Incât solemnitatea acestei judecăţi 
A se apăra numai o crimă indrăzneaţă. | 

BURLEIGH 

Aceasta-i causa care măhneşte pe Regină. 

Mai bine-astă femee de rele-uneltitoare 

Ar fi murit nainte de-a pune-al ei picior 

- Pe-al Angliei păment! 

PAULET 

Amin zic la aceasta, 

BURLEIGE 

Sau dactar fi murit în temniţă de-o boală. 

PAULET 

De multe neajunsuri ar fi scăpat regatul. 

BURLEIGH 

Şi totuş chiar in casul când vre o intimplare 
Din viaţă-ar Â cules-o, tot noi am fi trecut 

Drept ucigaşii sti. 

PAULET 

Aşa e, cine poate , 

Pe oameni să-i opriască de-a crede”tot ce vor:?
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, BURLEIGH 

Dar nu ar fi dovezi... şi mai puţină svoană 

Ar face.. . 

PAULET 

- Facă svoană! Nu vorbele jienese 

Ci acusarea ?n casul când e intemeiată. 

BUBLEIGH 

O! chiar -areptatea sfântă, nici ea nu e scutită 

De invinvvăţiri! Părerea lumii ţine 
„Ca cei nenorociţi, ear pe triumfători 

Invidia-i urmează. Bărbatului îi şade - 

Să ţie 'n mână arma dreptăţii, dar în mâna 

Femeei astă armă s'arată odioasă. 
Femeea nu se crede că a putut fi dreaptă 

Când o altă femee ca jertfă a căzut. 

Zadarnic noi aceia ce-am fost judecători 

Am dat sentenţa noastră in plină conştiinţă, 

Regina are dreptul de graţiare, trebue 

Să facă us de dinsul; intolerabil pare 

Când lasă un curs liber asprimii legilor. 

“PAULET 

Aşa dar? 

BURLEIGH (ripede). 

Ar tră)?... Nu, asta nu se poate! 

Aceasta tocmai pune in grijă pe Regină. 

Deaceea, sunt lipsite de somn a sale nopţi; 

Eu văd in ochii ei a sufletului lupte. 
Cu gura nu 'ndrăzneşte s'arăte o dorinţă 

Dar muta sa privire tot pare-a intreba : 

Nu se găseşte unul din servitorii mei 

Ce-ar vrea de-alternativa urită să mă scape:
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Sau pe-al meu tron să tremur, sau să trimet la 

- moartea 

Călăului pe-o rudă deaproape, pe-o . Regină?,. 

PAULET | 

„Aşa-i necesitatea ce nu putem schimba. .: 

BUBLEIOE 

Ba s'ar putea schimba... așa zico Regină;. 

De-ar fi un servitor mai băgător de seară. 

PAULET 

"Mai băgător de seamă... 

BUBLEIGE 

| . | "Ce-ar şti să înţeleagă 

- Un ordin... nerostit. Ă 

| "PAULET 

Un :ordin nerostit! . 

Si „ BURLEIGE 

Un om, care când are un şarpe veninos . 

Ce i s'a 'ncredinţat, nu-i tot păzeşte intr'una 

Pe duşmanul acesta ca po un sfânt odor... 

PAULET (cu ton semnificativ). 

Un nume nepătat e cel mai sfânt odor. 

Socot că nu se poate păzi în de ajuns, 

Sir, sloria Reginei. 

BU RLEIGE 

: Când s'a incredințat 

In paza lui Sir Paulet Regina Scoției, 

Luându- -se din mâna lui Shrewsbury, credeam. .. 

z-
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PAULET 

Voiu să sperez, Milord, atunci aţi avut scopul 
Să fiu un păzitor de temniţi, daca eu 
N'aş fi âvut credinţa că treaba asta cere 
Pe cel mai onorabil bărbat din Inglitera. 
Nu mă lăsa să cred că datoresc aceasta 
La altceva decât la numele-mi cinstit, 

BURLEIGE 

Se respândeşte vorba că-i bolnavă, că-i slabă, 
Că tot mai mult slăbeşte, la urmă... Ga murit. 
Aşa, se stinge, piere din gândul oamenilor 
Şi reputaţia voastră rămâne nepătată. 

PAULET 

Dar nu şi conştiinţa! 

BURLEIGEH 

„De nu vreţi braţul vostru să-l intrebuinţaţi 
Nu veţi putea opri pe-un altul... un strâin,,. 

PAULET 

Nu se va-apropia 

Un ucigaş de pragu-i cât timp o vor păzi 

Ai vetrei mele zei. Viaţa ei mi-e sfântă! 
Nu mi-e mai sacru capul Reginei Ingliterei! 

Sunteţi judecători 1... ei bine, judecaţi-o! 

„Asupră-i rupeţi băţul, şi când va sosi timpul 

Aduceţi un teslar cu bardă şi ciocan 

S'ardice esafodul. Pentru Sherif şi pentru 

Calău, imi va fi poarta castelului deschisă, 

Dar azi, in paza mea ea e incredinţată 
Şi fiţi asigurat c'aşa o voiu păzi, 

Incât vre-un neajuns, ea nu va putea face 
Dar nici va sufen, (ese) 

(Cortina cade).



“ACTUL II. 

Palatul de la Westminster. 

  

SCENA 1. 

Contele de Kent şi Sir Villiam Davison se intilnesc, 

DAVISON | 

Voi sunteţi, Milord Kent? Veniţi de Ja turnir, 
Serbarea e sfirşită ? 

KENT | 

Dar voi n'aţi fost acolo? 

_DAVISON ” 

Pe mine m'a oprit dregătoria mea. 

HENT 

Perdut-aţi un spectacol din cele mai frumoase. 
- Cu mult, gust intocmit, a fost esecutat 

Cu multă demnitate. Era representată . 

Cetatea frumuseţei, pe care-o 'mpresura 
Dorul ; Lord Mareşalul, judecătorul mare 

Şi Seneşalul cu alţi zece cavaleri
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Erau apărătorii acestei cetăţui 

Și câţiva, cavaleri franțeji o atacau. 

- Intăi veni un crainic, care intr'un madrigal 

„Cer să se predea cetatea: Cancelarul . 

Respunse' de pe ziduri. Apoi tunuri de câmp 

Cu ărtă imitate au improşcat buchete, 

Esenţe minunate, frumos mirositoare. 

Asalturile toate au fost apoi respinse 

Şi Dorul fu şilit la urmâ-a se retrage. 

DAVISON 

Aceasta nu e, conte, o bună prevestire 

Pentru peţirea Franței. 

XENT 

A fost o glumă numai, dar serios vorbind, 

Socot că pân la urmă cetatea s'a preda. 

| DAVISON 

Aşa gândiţi ? Eu unul de loc nu pot s'o cred. 

KENT 

Articulele cele mai grele's intocmite , 

Și Franţa le-a primit. dfonsieur se mulţumeşte: 

Ca să urmeze slujba religiunii sale Ă 

Intr'o capelă 'nchisă. In public va păzi 

Religiunea ţării şi o va onora , 

De-aţi fi văzut poporul ce vesel s'arăta 

Când se imprăştid această veste, căci 
Intotdeauna ţara a fost in mare grijă 

Regina să nu moară făr de moştenitori, 
Atunci Maria Stuart pe tron ar fi urmat-o 

„Şi ar cădea Regatul din nou sub jugul Papei? 

DAVISON 

Scăpăm de-această grijă... Regina Ingliterei
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Va merge la altar, pe când Maria Stuart 
- La moarte va păşi. 

KENT 

Regina, vine 

SCENA IL. 
Cei dinainte, Elisabeta condusă de oicester, Contele 
Aubespine, Bellievre, Shrewsbury, Lord Burleigh și alţi 

nobili Franţeji şi Ingleji. - 

ELISABETA (cătră Aubespine), 

Plâng conte, pe-aceşti domni care cu o grăbire 

Galantă, au trecut marea şi au venit aice. 

La mine strălucirea curţii din Saint Germain . 

N'o vor putea găsi. Eu nu pot inventa 

Aşa serbări frumoase şatât de minunate, 

Precum le intocmeşte Regina mumă-a Franţei. 

"Un vesel şi onest popor care *mprejuru-mi - 

Se grămădeşte şi mă binecuvintează : 

De câte ori mă vede ?n publice, asta este 

Priveliştea prea aspră 'ce pot, cu oarecare 

Mândrie, so arăt străinilor ce vin. 

Podoaba strălucită a nobilelor doamne 

Care ?n a Catarinei grădină infloresc, 
“ M'ar eclipsa pe mine şi nensemnatu-mi merit, 

AUBESPINE 

In SVestminster, străinul sur prins nu întilneşte 

Decât o doamnă numai, dar asta singură 

Intr'insa întruneşte tot farmecul ce-l are 

Incântătoru-i. sex. 
BELLIEVRE 

Inaltă Maestate, 

Dă voe să luăm congediu şi să ducem. 

Cătră regalul nostru stăpân voioasa ştire |
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Care-i va implini dorința cea mai scumpă, 
Ferbintea, nerăbdare a inimei aprinse 

Nu Pa ingăduit să stee la Paris 
In Amiens aşteaptă pe-ai fericirii soli 
“Și pănă la Calais postat-au curieri 

Ce "n goană 'naripată vor duce la urecheaii, 
Pătrunsă de blând farmec, consimţimântul tău. 

PLISABETA 

Conte, nu stăruiţi mai mult, acum nui timpul 

S'aprindem faclele voioase-a cununiei. 
Eu vă repet, nori negri s'au strins pe-această ţară, 
Nai bine mi-ar şedea un brobod de cernire 

Decât veştmintele bogate ale 'nunţei. 

O lovitură crudă şi jalnică-amenirţă 
Şi inima mi şi casa-mi. 

PELLIEVBE 

Regină, astăzi numai ne dă făgăduinţa 
Şi tu vei implini-o in zile mai voioase. - 

ELISABETA 

Regii sunt numai sclavii inaltei lor chemări. 
Ei nu pot să urmeze a înimei plecare. 

Dorinţa mea a fost să mor nemăritată .. 

Şi gloria-mi, să-fie această inscripțiune 
Săpată pa mormântu-mi: 

„In acest loc Regina-Fecioară s'odihneşte?. 
Insă supuşii mei nu vor. Prevezători 
Ei se gândesc la timpul când eu nu voiu mai fi. 

Ei nu se mulţumesc văzând prosperitatea 

Domnind acum in ţară, ei-vor să mă jertfese 
Şi pentru fericirea cea viitoare-a lor; 

Să-mi dau chiar libertatea cea virginală, bunul 

Cel mai inalt al meu şi un st&pân pe mine
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S'aleg, fâră de voe. Prin asta imi arată 

Poporul că in ochii-i sunt numai o femee 

Deşi-mi inchipuiam că pot să guvernez 

Ca un bărbat şi rege. Eu ştiu că nu slujeşti 

Pe Domnul, părăsind ale naturei legi 

Şi vrednici sunt de laudă acei predecesori 

“Ai mei, care-au deschis a monăstirii porti Ă 

Şi au inapoiat naturei multe mii 

De victime-ale unei credinţi r&u inţelese. 

Dar o regină care petrece timpul ei 

Nu 'n goală contemplare, ci cu neoboseală 

Lucrând, işi implineşte acea mai grea, mai naltă 

Din datorii, ea trebue scutită de această 

Poruucă a naturei, care pe-o jumbtate 

Din neamul omenirii supune celeilalte. 

AUBESPINE 

Tu ai făcut pe tronu-ţi să străluciască toate 

Virtuţile, Regină, atât iţi mai r&mâne 
Să dai sexului t&u, a cărui slavă eşti, 

Modelul a tot ce-i adevăratul merit 

Pe lume, a femei. In adevăr nu este 

Nici un bărbat atât de vrednic, libertatea, 
Să i-o sacrifici lui, Dar dacă naştere, 

Inaltă cugetare, eroică virtute, 

Chip bărbătesc şi mândru pe-un muritor pot face 

Demn de:o aşa onoare... 

PLISABETA 

Făr indoială, conte, 

C'aş fi prea onorată de o căsătorie 
C'un fiu regal at Franţei. Da, eu mărturisesc 

Că qacă sunt silită... de nu pot face altfel 

Decât a mă supune la cererea obştească, 

[Şi ea va fi, mi-e frică, mai tare decât mine)
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Atunci eu nu cunosc alt principe ?n kuropa-” 

Căruia libertatea-mi eu aş sacrifica-o 
Cu mai puţin regret. Mărturisirea asta 
V'ajungă ! . îi 

BELLIEVRE 

| Ea ne dă speranţa cea mai dulce 

Dar numai o speranţă. St&pânu-mi ar dori 

Ceva mai mult. . 

- ELISABETA 

Ce vrea? Ce mai doreşte înca? 
(Ea scoate un' inel din deget şi îl privește gânditoare). 

Reginele nu au nici o prerogativă . 

In faţă c'o femee oricare din popor. 

Acelaş semn arată aceeaşi datorie 

aceeaşi servitute, Se face-o insoţire 
Prin o verigă mică şi earăş din verigă i 

Se face şi un lanţ. Din parte-mi acest dar 

Purtaţi Alteţei Sale. El nu mă leagă incă 
Dar-poate să devie un lanţ ce n'a lega. 

BELLIEVRE (ingenunchiază şi primeşte inelul). 

Primesc in al stu nume, Regină, acest dar - 

Şi imi depun omajul cu- „această sărutare 

Pe mâna Suveranei. 

- ELISABETA . 

„(cătră Contele Leicester pe care Pa fixat rostind ultimele 
cuvinte). 

| Permiteţi-mi, Miloră. 
(îi ia cordonul albastru şi îl puneţi? gâtul lui Bellievre) 

Purtaţi Alteţei sale insemneleaceste 
Așa precum pe voi cu ele vă 'nvestesc. 

Şi printre cavalerii acestui ordin astăzi 
Eu vă primesc. Honni soit qui mal y pense!
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Orice prepus dispară la ambele popoare 

Şi *ncrederea uniască deacum coroaneje 

Britaniei ş'a Franţei. : 

- AUBESPINE 

Regină, astăzi este 

-O zi de bucurie! Să fie pentru toţi - : - 
- Şi 'n toată insula să nu jâliască astăzi 

Nici un nefericit. ţi străluceşte 'n faţă 
Clemenţa. Fie ca o rază din a ei 
Lumină prea senină să cadă pe-o prinţesă 

" Nenorocită; care atinge deopotrivă 

Pe Anglia şi Franţa. 

ELISABETA . 

Opriţi-vă, nu voiu: 

S'amestecăm afaceri cu totul deossbite. 

Dacă doreşte Franţa, intr'adevăr să "'nchee 

Cu mine alianţă, .trebui şa mele griji. 

Cu mine să le 'mpartă şi duşmanilor zn6i 

Să nu fie amică. - 
AUBESPINE 

Nedemnă, ar fi Franţa . 

Dacă atuncea când inchee- astă unire, 

Ea ar putea uita pe o nefericită, 

Şi coreligionară a ei şi văduvă 

A Regelui ds Franţa. Umanitatea cere, 

Onoarea. . i 
PLISABETA 

„- " “In acest; sens; eu ştiu să preţuese 
Această mijlocirea la dreapta ei valoare. 
Franţa işi implineşte o datorie scumpă . 
De-amic. Imi veţi da voe să judec ca Regină. 
(Ea se inchină cătră ambasadorii Franţeji cari se retrag 

- respectuos impreună cu lorzii).
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SCENA III. 

Elisabeta, Liicester, Burleigh, Talbot. (Regina se așază) + 

BUBLEIGE i 

Regină glorioasă, tu azi incoronezi 
Cele mai mari dorinţe ale poporului. 

Acum ne bucurăm abia desăvirşit 

De zilele senine ce ţie-ţi datorim ; 

Căci inaintea noastră nu mai vedem cu frică 

Un viitor nesigur şi furtunos. Dar ţara 

Mai are-o grijă incă. Un sacrificiu este 

Pe care toţi îl cer. Pe-acela implineşte-l 
Şi pentru totdeauna această mândră zi 

Va fi asigurat mărirea Ingliterei. 

ELISABETA 

Nilord, ce cere incă poporul meu? Vorbiţi! 

BURLEIGH 

Poporul cere capul Mariei Stuart. Dacă 

Voeşti ea să asiguri al libertăţii dar 
Şi greu agonisita lumină a credinţei, 

„Ea trebue să moară. Da, trebue să peară 
Vrăjmaşa, de nu vrem să tremurăm tot timpul 

Pentru viața ta, atăt de scumpă nouă... 

Ştii că nu toţi Inglejii senchină deopotrivă, 

Idolatria Romei mai are incă mulţi 

Adoratori secreţi. Aceştia clocesc 

Intenţiuni duşmane şi spre Maria Stuart 

Se'ndreapt' a lor simţire. Au tainice raporturi 

Cu Lotaringhii, cei mai neinduplecaţi 

Duşmani ai casei Tale. Această furioasă 

Partidă a jurat să-ţi facă un r&sboiu 

De moarte, şi se luptă cu arme infernale. 

La Rheims, in casa chiar a cardinalului,
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Acolo-i arsenalul in care fâuresc 

A lor săgeți; acolo se ?nvaţă regicidiul ; 

Deacolo 'n Inglitera trimet neincetat 

Nisionari fanatici şi hotăriţi, ascunşi 

Sub tot felul de haine ; deacolo au sosit 

Acum trei ucigaşi şi fâră de sfirşit 

Tot: alţi vrăjmaşi secreţi resar din acel iad. 

Trăeşte in castelul de la Fotheringhay 
O furie ce-aprinde cu facla-i de amor 

Acest r&sboiu etern ce prăpădeşte ţara. 

Ea dă măgulitoare speranțe fiecărui 

Şi tinerii s'aruncă in moarte pentru dinsa. 
Parola lor cea sacră e mântuirea ei, 
Ear scopul lor, s*o pue in locul tău pe tron. 

Căci neamul Lotaringhiei nu vrea să recunoască 

A tale sacre drepturi. Ei zic că ai avut 

Noroc şi c'acest tron tu numai Vai răpit. 

Tot ei au indemnat pe-această rătăcită, 

Să iee titlul de Regină-a Ingliterei. 
Cu dinsa nu e pace şi nici cu neamal ei: 

Tu trebui să primeşti lovirea, ori s'o dai. 
Viaţa ei e moarteasţi, şi moartea-i viaţa ta! 

ELISABETA 

Milord, voi impliniţi o tristă datorie, 

Ştiu gândul cel curat ce vă insufleţeşte, 

Vorbiţi cu o adâncă ințelepciune, insă 
Această 'nţelepciune ce vrea să verse sânge 

Eu o urese din suflet, Gândiţi la un consiliv 
Mai blând. Lord Shrewsbury, spuneţi părerea 

: . voastră. 
TALBOT 

Ai lăudat cu dreptul aprinsul zel ce arde 
In sufletul lui Burleigh. Deşi din gura mea 

Nu curg cuvintele aşa de eloqvente, 

37. — Scrieri complect, Vol. VI, o
 

t
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Dar inima'mi se bate cu tot aşa credinţă. 
Urez ca să trăeşti mulţi ani şi bucuria 
Poporului să fii, Regină, prelungind 

A păcii fericire! Această insulă 

Incă n'a mai avut aşa frumoase zile 

De când e cârmuită de proprii si regi. 

Să nu plătiască insă această fericire 

Cu preţul slavei sale. Sâ fie cel puţin 

_Închişi ochii lui Talbot când s'a 'ntîmpla aceasta! 

ELISABETA 

Să ne feriască Domnul, cât de puţin s'atingem 
A Ingliterei slavă! 

TALBOT 

Ei bine, atunci trebui găsite alte chipuri 

Ca să scăpăm imperiul, căci execuţiunea 

Mariei Stuart este un mijloc nelegal. 

'Pu nu poţi pronunța asupra ei sentenţa. 

Ea nu-i supusa ta. 

ELISABETA 

Atunci consiliul meu 

Do stat şi parlamentul ş'a ţării tribunale 
Comit o grea eroare, căci toate acest drept 

Ni lau recunoscut. 

TALBOT 

Nu e majoritatea dovadă de dreptate 
Şi Anglia nu-i lumea, ear parlamentul stu 
Nu represenră toate popoarele-omeneșşti, 

Britania de astăzi nu e cea viitoare, 

Precum nu-i cea trecută, Când pasiunea noastră 

Ia un alt curs, atunci se schimbă-a opiniunii 

Etern mişcate valuri. Nu zice că ai fi 
Silită să urmezi necesitatea aspră
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Sau vocea populară. Oricând voeşti, tu ştii, 

Că liberă deplin iţi e voinţa ta. 
"Incearcă, zi că vezi cu groază curgând sânge, 

Că vrei să ştii viaţa surorei mântuită, 

Arată celor care iţi dau un alt consiliu 

Regala ta mânie, şatunci necesitatea 

Va dispărea in grabă şi vei vedea drepiatea 

Schimbată ?n nedreptate. Tu nu poţi să te razimi 

Pe-această trostie uşoară, miscătoare. 

Urmează fără grijă clemenţa ta firească. 

Cruzime n'a pus Domnul în inima femeei, 

Şi intemeitorii Regatului Inglez 

Atunci când au dat voe ca frânele puterii 

S4 poată fi conduse de mâne femeeşti, 
Au vrut ca să arate că&'n ţară-aici asprimea, 

Nu trebue să, fie virtutea Regilor. 

ELISABETA 

Cu foc e apărata de lordul Shrewsbury 
Duşmana mea ş'a ţării. Prefer pe acei sfetnici 

Ce cu devotament susţin binele meu. | 

TALBOT 

Fi nu î se di voe să aib'apărători. -- 

Nu indrăzneşte nimeni, vorbindu-ţi pentru dinsa, 

S'atrag” a ta mânie. Dă-mi voe mie insă, 

"Unui bătrân pe pragul mormântului ajuns 

Şi care nu mai pot avea Yr'un dor lumesc, 

Să apăr o femee de lume părăsită, 

Nu trebui să se spue că in consiliul tău, - 
Al egoismului gal pasiunii glas 
S'au ascultat, dar mută fu numai indurarea. 

S'au aliat cu toţi incontra ei. Tu insâţi 

La față mai văzut-o, nimic pentru-o străină 

In peptucţi nu se mişcă. Nu vreau să o justific,
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Se zice c'ar fi pus s'omoare pe-al ei soţ. 
E drept, cu ucigaşul ea s'a căsătorit, 
O crimă mare! Insă aceasta s'a făcut 
In timpuri grele, triste, in mijlocul furtunei 
Resboiului civil. V&zendu-se — ea slabă 
Femee — conjurată d'imperioşi vasali, 
S'a aruncat in braţul celui mai inimos, 
Invinsă. .. Cine ştie de care artificiuri ? 
Căci o fiinţă slabă pe lume e femeea,. 

ELISABETA 

Femeea nu e slabă; se află inimi tari 
Şi "n sexul nostru. Voiu ca in presența mea 
Să nu aud vorbind de-a noastră slăbiciune! 

TALBOT 

Ţie nenorocirea ţi-a fost o şcoală aspră. 
La inceput viaţa nu-ţi apări senină. 
Tu n'ai văzut un tron regal 'naintea ta, 
Ci numai un morment. In turnul de la Woodstock 
Acufundat in noapte, ai fost prin incercări 
Amare pregătită la datoria ta 
De-atotputernicul ocrotitor al ţării. 
Nici un linguşitor nu te-a cătat acolo; 
De-al lumii deşert sgomot departe, singură 
Ai invățat să cugeţi, să te retragi in tine : 
Şi să cunoşti a vieţii adevărate bunuri, | 
Pe dinsa nici un zeu n'a vrut s'o lumineze, 
Copilă incă, fu in Franţa transportată: 
Acolo la o curte,'unde domnia plăcerea 
Frivolă, uşurinţa, in a serbărilor 
Continuă beţie, ea n'a putut s'audă 
Al adevărului 'glas serios şi aspru. 
Privirea-i fu orbită de viţiul strălucit, 
Şi o luâ 'nainte şuvoiul desfr6nării :
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Al frumuseţii dar deşert, ea il primise 

Şi intrecea pe -toate femeile din juru-i . 
Prin naştere inaltă şi chip fărmecător.., 

ELISABETA 

Veniţi-vă in fire, milord de Shrewsbury! 
Gândiţi-vă aici suntem în sfatul țArii. 

'Trebui să aibă-un farmec cum altul nu mai este 

Ca să invâpăeze aşa pe un bătrân! 
Lord Lester, singur voi tăceţi? Aceea ce 

II face eloquent, vă leagă vouă gura? 

LEICESTER 

Ptiruns sunt de uimire, Regină, când aud 

Cu câte grozăvenii iţi sparie urechea 

Şi că poveşti de-acestea ce turbură poporul 

Pe ulițele Londrei, străbat pănă in sânul 
Consiliului de stat, altfel atât de calm, 
Ş'ocupă cu 'nadinsul bărbaţi prea inţelepţi. 

Mărturisesc că sunt uimit, văzând această 

Regină fără tară ce n'a ştiut păstra 

Chiar nensemnatuii tron, făcându-se de risul 

Vasalilor ei proprii, gunoiul ţării sale, 

Deodată devenind o groază pentru tine 

Din fundul inchisorii. Cum-—pentru Dumnezeu! — 
Ar fi primejdioasă? Finde'a ridicat 
Pretenţiuni asupra coroanei Tale, sau 
Că Guizii de regină nu vor să te cunoască, 

A lor impotrivire iţi poate lua dreptul 

Ce naşterea ţi-a dat, drept ce-a fost confirmat 

De parlamentul ţării? Voința cea din urmă 

A lui Enric, de dinsa tăcând, n'a depărtat-o?, . 

Şi Anglia, ferice de-a se vedea trăind 
Sub o lumină nouă, s'ar arunca in braţul 

Acestei papistaşe? Te-ar părăsi pe tine,
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Regină adorată, pentru omoritoarea 

„Lui Darnley? Ce voesc aceşti bărbaţi grăbiţi 
Care te inspăimântă cu moştenirea ei 

Când incă ești in viață ?., 

„ S'ar crede că nu pot destui de răpede 

Să-ţi dee un bărbat, să scape de pericul 

Biserica şi Statul! Nu eşti tu in puterea 
Şi floarea tinereţei, pe când ea veştejită, 

Pe fiece zi grabnic aleargă spre mormânt? 

Pe Dumnezeu! socot că mulţi ani groapa ei 

Tu vei călca-o, fără să ai nevoe însăţi 

In intru s'o arunci... 

BURLEIGE 

Lord Lester n'a vorbit aşa intotdeauna. 

LEICESTER 

E drept, la tribunal și eu iam votat moartea. 

Aici insâ ?n consiliul de stat vorbesc altminteri. 

„Aici nu discutăm ce este cu dreptate, 

Par ce-i folositor, 

Acuma e momentul de dînsa să ne temem 

Când este părăsită de Franţa, singura 

A ei ocrotitoare ; când vrai să fericeşti 

Cu darul mânei tale pe fiul Regilor 

Franţeji, şi Inglitera sperează a vedea 

Infiinţându-se o tânără şi nouă 

Familie regala ? Dece dar s*o omori? . 

Ea a murit! Dispreţul e moarte-adeverată. 
Păzeşte-te ca mila să n'o recheme ?n viaţă! 

Eu sunt dar de pârere ca să lăsăm sentenţa 
Ce-o osindeşte morţii, să stee in putere. 

Trăiască prin urmare! Dar fie sub securea 

Călăului şi 'ndată' ce se va inarma 

O mână pentru dinsa, să cadă capul ei!
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ELISABETA (sculându-se). |. 

Milorzi, am ascultat acum părerea voastră 

Şi pentru zelul vostru v& sunt mulţumitoare. 

Eu voiu, cu ajutorul Ini Dumnezeu, el care 

Pe regi îi luminează, să cercetez a voastre 

Motive şi s'aleg ce mi-a părea mai bun. 

SCENA IV. 

Cei de sus. Paulet şi Mortimer intră. 

ELISABETA 

Eat” Amias Paulet. Nobile sir, ce causă 

La, curte vă aduce? 
- 

PAULET 

Slăvită Maestate ! 

Nepotul meu, intors acuma de curând 

Din lungi călătorii, s'aruncă la picioare-ți 

Şi tinerele sale omajuri iţi presentă. 
Primeşte-le cu blând şi lasă ca să cadă, 

Asupra ltii o rază din *nalta ta favoare. 

MORTIMEB, (plecând un genunchiu). 

Ani indelungi trăiască Regala-mi Suverană 

Şi fie fruntea sa, în veci incoronată 
De slavă şi noroc! 

ELISABETA 

Sculaţi-vă, fiţi bine- 
Venit in Inglitera! Voi aţi fâcut o mare 
Călătorie, aţi fost in Franţa şi la Roma 
Şi vaţi oprit la Rheims. Spuneţi, duşmanii mei 

Ce pregătesc asupră-mi ? | “
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MOBTIMEB 

Să-i ameţiască Cerul 
asupra lor intoarcă săgețile pe care 
Ei vor să le indrepte spre suverana mea ! 

ELISABETA 

V&zut-aţi pe Morgan şi pe Episcopul 
De Ross, uneltitorul de intrigi? 

MOR'TIMEB, 

- Am văzut 
Toţi Scoţii exilați ce făuresc la Rheims 
Intrigi incontra ţării. Am câştigat a lor 
Incredere cu scop să pot descoperi 
Proiectele ce au. 

PAULET 

I s'au incredinţat 
Scrisori cu ţifre cătră Regina Scoției, 
Par el plin de credinţă in mâna mea le-au dat,: 

ELISABETA 

Spuneţi care sunt cele mai nouta lor iscoade? 

MORTIMER 

Au fost ca de un trăsnet loviți când au văzut 
Că Franţa-l părășeşte şi intră ?n alianță 
Cu Anglia. Acum spre Spania indreaptă 
Speranţa lor. 

PLISABETA 

Aşa, imi scrie TYalfingham. 

MORTIMER 

Asupră-mi Sixtu Quint a indreptat o bulă 
Din Vatican, La Rheims ea a sosit in zioa
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In care eu plecam, intăia corabie va aduce-o 
In astă insulă. “ 

. LEICESTER 

| “De arme ca aceasta 
Nu se mai teme Anglia. 

"BURLEIGE 

Devin periculoase 
In mâne de fanatic. 

ELISABETA (examinând pe Mortimer cu ochiu scrutător), 

Aţi fost invinuit 

Că aţi urmat la Rheims invăţătura lor 
Ş'aţi abjurat credinţa. 

MOBTIMER 

Eu nu tăgăduese 
C'aşa m'am prefăcut; cu dorul, păn acolo 
Mergeam, să te slujesc. 

ELISABETA (lui Paulet care scoate o hârtie). 

Ce carte imi aduceţi? 

PAULET 

Scrisoarea ce-ţi trimete 
Regina Scoției. 

BUBLEIGH (voind să pue răpede mâna -pe hârtie). 

Dă-mi mie astă carte! 

PAULEI 

Lord mare tresorier, ertaţi-mă, mi-a zis 
Să dau scrisoarea asta in chiar mâna Reginei. 
Ea spune totdeauna că sunt duşmanul ei, 

Dar eu sunt numai duşman al viţiilor sale.
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Ii fac cu mulţumire tot ce nu e impotriva 
Indatoririi mele. : 

(Regina a luat scrisoarea, în vreme ce ea citeşte Morti- 
mer şi Leicester schimbă câteva vorbe impreună, in secret). 

BURLEIGH (cătră Paulet). 

Ce scrie ?n carte?.. Sigur 

Deşarte tănguiri... Mai bine al Reginei 

Blând suflet trebuia cu-aceste sâ-l cruţăm. 

PAULET 

Nu mi-a ascuns cuprinsul scrisorii sale. Ea 

Se roagă de favoarea să vadă pe Regina. 

BURLEIGE (răpede). 

In veci! 

| TALBOT 

Pentru ce nu? Nu cere-o nedreptate. 

BUBLEIGH 

Ea care-a uneltit omoruri, care a vrut. 

Sâ verse sângele Reginei, a perdut 

Favoarea de-a vedea augusta faţă-a ei. 

Oricine suveranei păstrează-a sa credinţă 

Nu poate da un sfat aşa perfid şi r&v. 

TALBOT 

Regina vrând să-i facă această bucurie, 

Aţi vrea voi să opriţi aşa o generoasă 

Mişcare a clemenţei ? 

* BURLEIGH 

: Ea este condâmnată. 

Securea-i îndreptată spre capul ei. Nevrednic 

E pentru Maestatea Regală de-a admite
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Naintea sa pe unul la moarte osindit. 
De i-ar vorbi Regina, sentența n'ar putea 

Să fie-executată. Presenţa ei atrage 

Ertarea după sine. 

ELISABETA (ştergându-și lacrimile după ce a cetit).. 

Ce-i omul pe pământ şi ce e fericirea! 

La ce este redusă Regina asta care 

Cu-aşa speranţe mânâre şi-a inceput viaţa 

Ea care-a fost chemată pe al creştinătăţii 

Cel mai vechiu tron şi care, in inchipuirea ei, 
Credea că trei coroane va aşăza pe fruntea-i! 

Cât este de schimbată vorbirea ei de astăzi 
De ceeace avu atunci când işi luase 
A Ingliterei stemă şi pe linguşitori 

Punea să o numiască Regină pe-amândouă. ! 

Insulele Britaniei. Ertaţi-m5, milorzi, 
Mă doare inima, tristeţa mă cuprinde 

Si sângeră-al meu suflet când nestatornicia 

Vieţii mi s'arată şi v&d umana soartă 

'Trecâud aşa grozavă pe lângă capul meu! 

TALEOT 

Regină, Dumnezeu atinge al t&u suflet! 

Ascultă o mişcare trimeasă de lu ceruri. 

Ea a spăşit amar greşala ei cea grea. 

E timp să se sfirşiască cumplita-i incercare, 
Intinde mâna unei aşa de jos căzute 
Şi ca un ânger blând şi luminos, coboară . 
In noaptea 'ntunezoasă a inchisorii sale! 

BURLEIGE 

Fii tare, o Regină! Nu te lăsa "nşălată 
De-un sentiment uman de generositate. 

Din bună voia ta, nu perde libertatea
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De-a face pe cum poate să ceară trebuinţa, | 
Nu poţi s'o erţi, nu “poţi s'o scapi, nu te expune 
Mustrării odioase, că tu c'o bucurie 
Triumfătoare, crudă ţi-ai săturat privirea 
Cu-aspectul jertfei tale ! 

LEICESTER. 

. Nilorzi, să remânem 
In marginile noastre. Regina-i ințeleaptă, 
Ea mare trebuință de sfaturile noastre 
Ca să aleagă calea, ce e mai nimerită, 
O intilnire intre vegine n'are-aface 
Cu mersul direptăţii. A Ingliterei legi 
Condemnă, nu voinţa Reginei pe' Maria 
Stuart, şi este vrednic de al Elisabetei 
Suflet măreț, ca ea indemnul să-l urmeze 
Al inimei, in vreme ce legea va urma 
Pe calea ei cea aspră, 

PLISA BETA 

Lăsaţi-me, milorzi, vom căuta mijloace. 
De-a impăca aceea ce indurarea cere 
Cu ceeace ne este impus de trebuință. 
Acum v5 depărtaţi| 

(Ei es, ea chiamă pe Mortimer inapoi). 
- Sir Mortimer, o vorbă! 

SCENA V. 

Elisabeta şi Aortimer. 

ELISABETA 

(după ce a privit câteva minute cu ochi pătrunzători), 

Pentru juneţa voastră aţi arătat o mare 
„ Putere pe voi inşi-vă şo inimă isteață.
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Acel ce-aşa de vreme ştiă ca să deprindă 
Arta făţărniciei, ajunge a fi virstnic 
Nai iute şi scurtează ai incercării ani. 

„Bu vă proorocesc că soarta vă destină 
Spre-un mare viitor g'acest al mau oracul 
Spre fericirea voastră pot insumi să-l plinesc. 

HOBTIMER | 

Stăpână naltă, tot ce sint şi tot ce pot 
Consacru slujbei Tale! 

ELISABETA . 

Pe-ai Ingliterei duşmani 
I-aţi cunoscut, ei au o ură nempăcată 
Asupra mea, ş'a lor proecte sângeroase 
Sunt fără de sfirșit. Pân astăzi providența, 
E drept, m'a ocrotit, dar se va clătina 
Coroana pe-a mea frunte, cât timp va fi in viaţă 
Acea femes care hrăneşte-a lor speranţă 
Şi e pretextul pentru fanaticul lor zel. 

MORTIMER 

Ea nu va mai trăi când tu vei da poruncă. 

ELISABETA 

Credeam, sir Mortimer, că am ajuns la capăt 
Şi ns mai naintată decât la inceput, 
Voiam ca legile să meargă câlea lor 
Şi mâna mea să fie de sânge nepătată. 
Acum sentenţa-i dată, dar eu ce-am câştigat? 
Ea trebue adusă intru indeplinire 
Şi pentru "ndeplinire eu trebui să dau ordin. 
Pe mine cade partea urită-a cestei fapte. | 
Trebui s'o iau asupră-mi şi nu pot aparenţa 
S'o scap. Aceasta-i râul |



MORTIMEB 

Ce-ţi pasă dacă este urită aparența 

Când causa este dreaptă ? 

ELISABETA 

Voi nu cunoaşteţi lumea. 
Oricine-i judecat după cum pare-a fi 
Ear nu după cum este. De dreptul meu nu pot 

Pe nimsni să conving, deci trebue să am Srijă 

Că partea ce voiu lua la moartea ei, să fie 

In vecinică 'ndoeală. La fapte de acestea 
Ce sunt cu două feţe, nu e altă scăpare 
Decât obscuritatea. Mărturisirea este 

Din căi cea mai greşită... Ear ceea ce nu dai 
Din mână, nu poţi perde. 

MORTIMER (cu aer cercetător). 

Atunci ar fi mai bine... 

ELISABETA 

De sigur că mai bine!.. 

O! ângeru-mi de pază din voi vorbeşte, spuneți, 

Urmaţi, scumpul meu domn!.. Eu văd că vorba 

, voastră 

E serioasă, mergeţi la fundul lucrurilor... 

Sunteţi cu totul altfel decât e unchiul vostru. 

MOBTIMER. (uimit), 

4 

Cum ?.. Cavalerului i-ai spus dorinţa Ta? . 

Ă „ELISABETA 

Imi pare r&u c'am spus-o. 

MORTIMER 

Scuzează pe-un b&trân! | 

Povara anilor îl face scrupulos.
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Pentru aşa o faptă se cere inima 

Sumeaţă-a tinereţii. 

ELISABETA 

Pot eu să... 

"  MOBTIMER 

| | Braţul meu 

Ti-l voiu imprumuta ! Tu scapă ţi numele 

Cum vei putea mai bine. 

PLISABETA 

Dacă ?ntr'o dimineață 

Maţi deştepta din somn cu ştirea: astă noapte 

Muri Maria Stuart, duşmana ta de moarte... 

MORTIMER 

Increde-Te in mine. 

ELISABETA 

Când va putea dormi 

în pace capul meu ? 

MORTIMER. - 

| Cu luna care vine 

Peri-va grija Ta. 

ELISABETA 

- Mergeţi cu bine, sir, 

Şi nu fiţi supărat c'a mea recunoştinţă 
Cu v&lul nopţii trebui să fie-acoperită,. 

Tăcerea este zina acelor fericiţi 
Şi lanţurile cele mai strinse şi mai dulci 
In taină sunt lucrate. (ese)
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SCENA VI. 4 

Ilortimer (singur). 

Te du, Regină falsă. perfidă! Tot aşa 
Precum înşăli tu lumea, te ?nşăl şi eu pe tina! 
A te trăda:i o faptă şi dreaptă şi onestă! 
Am aerul de-a fi un ucigaș? Cetit-ai 
Pe fruntea mea chemarea ds a comite crime ? 
Increde-te tu numai in braţul meu, ş'opreşte 
Pe-al tâu de a lovi. Dă-ţi numai aparenţa 
Fățarnică-a clemenței naintea lumii. Pănă 
Ce tu sperezi in taină in ajutorul meu 
De ucigaş, găsi-vom timp pentru mântuire. 
Tu vrei să mă inalţi şi imi arăţi o scumpă 
Resplată de âeparte, Chiar tu ş'a ta favoare 
De-aţi fi acea răsplată, cine eşti tu,.s&rmano, 
Şi ce poţi tu să dai? Pe mine nu m'atrage 
A gloriei deşartă dorinţa. Numai Za, 
Al vieţii mândru farmec îl are. Imprejururi 
Se 'ngân a tinereţei ş'a graţiei dulci zine ; 
La sinul ei zimbeşte cereasca voluptate, 
Ear tu favori de ghiaţă poţi numai acorda. 
In veci nu ai avut coroana femeească, 
Acel mai nalt din bunuri ce bucură viaţa: 
O inimă duioasă ce farmecă şi insăşi 
De farmec e cuprinsă şintr'o uitare dulce 
Altuia se jertfeşte. In veci al tâu amor 
Pe-un om n'a fericit! 

Eu trebue să aştept aici pe acest lord 
Să-i dau scrisoarea ei. Odioasă 'nsărcinare ! 
Nu am nici o plecare pentru acest curtean. 
Eu singur voiu so scap, eu singur. Fie-a mele 
Primejdia şi slava şi dulcea resplătire |
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SCENA VII. 

Alortimner şi Paulet, 

PAULET 

Regina ce ţi-a zis? * 

| MOBTIMER 

Nimica sir, nimica, 
De vre-o insemnătate. 

PAULET (ţintind ochii asupră-i cu seriositate), 

, Ascultă Mortimer, 
Ai apucat pe-un ârum pieziş şi lunecos. 
Atrăgătoare este favoarea Regilor 
Şi lacomă-i juneţa de slavă; ambiţiunea 
Uşor o amăgeşte.. 

MORTIMER 

Nu m'aţi adus la curte 
Voi singur? 

PAULET 

Ar fi fost mai bine să n'o fac. 
Onoarea noastră ma fost la curte câştigată ! 
Fii tare, Mortimer, Nu cumpăra prea, scump 
Şi nu-ţi păta onoarea, 

MNORTIMER 

De unde-aceste gânduri, 
Aceste ingrijiri? 

- PAULET 

Oricât făgădueşte 
Regina să te ?nalţe, nu te increde în vorbai 
Acea măgulitoare. Când vei fi ascultat-o, 
Ea te va părăsi. Şi vrând ca să piistreza 
Onoarea ei curată, ea are să r&sbune 
Asupra a o crimă de dinsa poruncită. 

37. — Scrieri complecte, Vol. VI, 38
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MORTIMEB 

Voi ziceţi, crimă ?.. 

i PAULET 
* 

Lasă prefacerea aceasta. 

Ea crede că juneţa de slavă doritoare 

Se va pleca mai lesne decât nenduplecata-mi, 

Vânjoasa-mi bătrâneţă. Dar tu, făgăduit-ai ?.. 

, MORTIMER 

Eu, unchiule... 

PAULET 
Te blăstern dac'ai: făgăduit ! 

LEIVESTER (intrând). 

Nobile sir, daţi voe, am cu nepotul vostru 
O vorbă de vorbit. Regina-i foarte bine 

Dispusă pentru dinsul. Vrea fără mărginire 

Să i se 'ncredinţeze păzirea Ladyi Stuart.. 

Ea in onoareu lui se *ncrede. 

PAULET | 

„___ Foarte bine! 

LEICESTER 

Ce spuneţi, sir? 

PAULET | 

Regina se 'ncrede intr'insul. Eu 

Milord, mă 'nered in mine şi ?n ochii mei deschişi. 

(ese)
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"SCENA VIII. 

Leicester, Mortimer. 

, LEIOESTER 

"Ce are cavalerul? 

MORTIMER | 

Nu ştiu; increderea - 

Cu care mă onoră Regina. . 

LELOBSTEE (privind cu ochi scânteetori). 

Ă Meritaţi 
Să aibă cineva incredere in voi? 

MORTIMER (asemenea). 

Aceeaşi intrebare milord, eu v'o fac vout. 

LEICESTER | 

Aţi vrut ceva în taină cu mine să vorbiţi... 

| MNORTIMER | 

” Asiguraţi-mă că pot să indrăznesc. 

LEICESTER 

Dar cine pentru voi imi va 'nchezeşlui ? 

Nu vă atingă astă nencredere a mea. 

V&d că vă arătaţi cu două feţe-aice 
La curte; una este de sigur mincinoasă 

Dar care e cea dreaptă? 

MORTIMER 

, 'Tot astfel; Conte Lester, 
„Si cu: de voi pot zice.
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mor 
X âc LEI0OESTER 

Dar cine din noi doi 
Intăi se va increde? 

MOBTIMER 

Acel ce mai puţiu 
Rischează ca să peardă. | 

„ LEICESTER 

Acela sunteţi voi, 
De sigur. : 

MORTINER 

Dimpotrivă voi sunteţi. Mărturia 
Unui atât puternic şi mare Lord ca, voi 

_M5 poate nimici, când eu ce pot să fac 
Contra, favorii voastre şi rangului inalt ?., 

LEICESTER 

V5 inşălaţi sir, eu in toate sunt aice 
Puternic, insă numai in punctul acest gingaş 
Pe care trebui să-l jortfese credinţei voastre, 
Sunt omul cel mai slab din toat'această curte 
Şi cel mai de rând om mă poate prăpădi. 

MOBTIMER 

Dacă puternicul Lord Lester se 'njoseşte 
Atât de mult nainte-mi, incât imi face mie 
Aşa mărturisire, eu pot să am mai bună. 
Părere despre mine şi să-i dau un exemplu 
De generositate. 

LEICESTER 

Păşiţi naintea mea 
” Pe calea confienţei şi eu vă voiu urma,
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„__MOBTIMER (scoţănd răpede scrisoarea), 

Aceasta wo trămite Regina Scoției. 

LEIVESTEE (tresare ş'apucă iute scrisoarea). 

Vorbiţi încet, sir... Ce v&d!.. Ah! e portretul ei!. - 
(11 sărută şi-l priveşte incântat) 

MORTIMEB 

care l'a examinat cu luare aminte in vreme ce cetea), 

Milord, acum vă cred. 

LPIOESTER (după ce a cetit răpede scrisoarea). 

Sir Mortimer, cunoaşteţi 
Cuprinsul astei cărţi? - 

HORTIMER 

Nu ştiu nimic. 

LEICESTER | 

| -De sigur 

Că ea v'a 'ncredinţat... 

MORTIMER 

Nu mi-a incredinţat 

Nimic. Mi-a zis ca voi aveţi a-mi tălmăci 

Enigma, go enigmă imi pare mtr'adevăr 
Că Contele de Leicester, el care-i favoritul 

Elisabetei, care e cel mai mare duşman 

Al ei şi unul dintre judecători, să fie 

Bărbatul de la care Regina Scoției 

Sperează mântuire — şi totuş aşa trebui 
Să fe: Ochii voşiri prea lămurit exprimă 
Simţirea ce in suflet ascundeţi pentru dinsa. 

LEICESTER 

Intăi mărturisiţi-mi dece de soarta ei
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V5 pasionaţi atâta şi cum aţi câştigat 
A ei incredere ?.. | 

MORTIMER 

In prea puţine vorbe. 
Eu pot să vă esplic, milord. A mea credinţă, 

Am abjurat la Roma şi sunt in legătură 

Cu Guizii ; o scrisoare ce-Archiepiscopul 

De Rheims mi-a dat la mână m'a presentat Reginei. 
— 

LEICESTER 

Eu cunoşteam a voastră schimbare de relege; . 

Aceasta mi-a "nsuflat increderea în voi. 

Daţi mâna şi-mi ertaţi a mele indoeli. 

Eu nu mă pot păzi deajuns, căci Walfington 

Şi Burleigh mă urese. Eu știu că m pândesc 

Şi mreje imi intind. Voi puteaţi fi unealta 

Şi creatura lor... în laţ a mb atrage... 

MORTIMER 

Cu câtă ingrijire se mişcă-aici la curte 

Un aşa mare Lord. Eu, Conte, vă deplâng... 

LPIOESTER 

M'arunc cu bucurie la pieptul blând al unui 

Prieten credincios, la care pot scăpa 

De-a mea ipocrisie. Voi sunteţi în mirare 

- Că'eu pentru Maria simţirea mi-am schimbat-o 

Aşa de răpede?,. In fapt, eu niciodată 

Nu am urit:0, insă:a vremilor nevoi 
Păcii să-i fiu duşman. Voi ştiţi că mi-a fost mie 
De mulţi ani hotărită pân nu se insoţise 

Cu Darnley ş'al ei chip era incunjurat 

De razele măririi. Atuncea am respins 

Această fericire, Acum insă când este
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In temniţă, la uşa peirii, eu o caut 

Cu-a însăşi vieţei mele primejdie. .. 

MORTIMER 
Aceasta-i 

O nobilă purtare. 

LEICESTER 

Dar s'a schimbat, deatunci 

A lucrurilor faţă. Din causa ambițiunii 

Eram nesimţitor atunci pentru juneţa, 

Şi grațiile ei. Atunce cu Maria | 

Eu nu mă mulțumeam. Speram $ să capăt mâna! 

Reginei Ingliterei. i 

Pa net 

„MORTIMEB 

| Este ştiut că ea 

Vă prefera pe voi naintea tuturora. 

LEICESTER 

Paârea că e aşa, nobile sir, acuma 

După ce zece ani de griji neobosite 

Şi silă uricioasă eu am perdut —0! sir 

Mi se deschide peptul — trebui să mă discare 

De lunga apăsare. . „M& au de fericit... 

„De-ar şti ce lanţuri sunt acestea, pentru care 

Fi mă invidiază !.. După ce zece ani 

Amari eu am jertâit deşertăciunii sale, 

Când cu o umilire de sclav eu m'am supus 

Oricării fantasii şi oricării schimbări, 

Când am fost” jucăria capriciilor sale, 

Acuma alintat de dragoste, acuma 

Cu o mândrie rece respins, de o potrivă 

Căsnit de-a ei favoare şi de asprimea ei, 

Păzit ca şi un rob de ochii cei de Argus 

Ai gelosiei sale, supus ca un copil
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La interogatoriu, certat ca un lacheu, .. 
O! Limba n'are vorbe pentru aşa un Iad]... 

MORTIMER e: 

Conte, eu vă deplâng! 

LEIOESTER 

Şi când ajung la ţel 
Resplata mi se fură! Un altul se presentă 
Şi roadele-mi răpeşte a lungei mele munci! 
Perd drepturile mele de mult statornicite 
Faţă cun soţ ce este in floarea tinereţei, 
Trebui să mă cobor de pe-acea scenă unde 
Am strălucit odată ca cel intăiu. Eu sunt 
Ameninţat să perd nu numai mâna si, : 
Dar și a sa favoare pentru-acest nou venit! 
Femes este dinsa şi el este plăcut! 

MORTINER 

„E ful Catarinei, el a putut să 'nveţe 
La minunata şcoală a linguşirii artă, 

a LEIOESTER 

Aşa se prăbusese a mele năzuinţe 
Şi în acest naufragiu. al fericirii mele, 
Cătând o scândură s'apuc de mântuire, 
Ce 'ntoarce ochiul meu la cea întăi şi dulce 
Speranţă ce-am avut,.. : 
Imaginea Mariei cu toată strălucirea 
Şi farmecele sale mi s'arătâ din nou, 
Junie, frumuseţă, au reintrat deplin 
In toate-ale lor drepturi, acuma nu mai este 
O rece ambiţiune, ci numai inima 
Le compară *mpreună şi am văzut comoara 
Pe care o perdusem. Cu groază-o văd căzută
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In cel mai mare chin, prin chiar greşala mea. 
Atunci mi se deşteaptă speranţa, astăzi incă, 
S'o scap.şi s'o posed. Prin mijlocirea unui 
Prieten credincios ajung ca, săi descoper | 
Schimbarea ?n al meu suflet gacest răvaş pe care 
Mi Paţi adus, imi spune c'am dobândit ertare 
Și că, dacă o mântuiu, ea mie mi se dă, 

MORTIMER 

Dar n'aţi făcut nimica pentru scăparea ei! 
Voi aţi lăsat ca dinsa să fie osindită , 
Şi pentru moartea ei aţi dat chiar votul vostru, 

- Prin o minune numai a trebuit pe mine, 
Al păzitorului nepot să mă atingă 
La Roma ?n Vatican a adevărului 
Lumină, a trebuit să mă menească cerul 
Să fiu neaşteptatul al ei mântuitor, OTE Altfel nici nu găsea o cale pân la voi. BLEU CET; S (SP II    

  

Pra | LEICESTER * Ş Se 
- : a ucuresy Ah, sir, am suferit destule schinjuiri! Bucures 

Peatunci au strămutat-o de la castelul lui 
Talbot, la Fotheringay ş'au dat-o ?n paza aspră 

A lui Paulet. Tăiată mi-a fost oricare cale 
Spre ea, şi'n ochii lumii trebuia ca să urmez 
A o persecuta. Dar nu vă "'nchipuiţi 
C'aş fi lăsat s'o ducă la moarte. Nu, speram 
Şi sper şi astăzi incă că voiu impiedeca 
Această catastrofă pân se va *nfăţişa 
Un mijloc de scăpare. 

MORTIMER 

Nijlocul e găsit. 
Lester, nobila voastră incredere mă face 
Ca să vă dau pe-a mea. Eu voiu a ei scăpare,



Deaceea am venit. Măsurile's luate 
Şi ajutorul vostru mi-asigură isbânda. 

LEIOESTER 

Ce spuneţi? M5 'ngroziţi! Cum, aţi vo)... 

MORTIMER 

i * Cu sila 

Noi inchisoarea ei voim a o deschide! 

Eu am tovarăşi, totul e gata. 

LEICESTER 

Voi aveţi 

Tovarăşi şi complici? Vai mie! In ce faptă 

Semeaţă mă atrageti! Ş acești complici cunosc 

Si ei secretul meu? 

MOBTIMBR 

Fiţi nengrijat, milord. 

Proietul fără voi noi Pam făcut şi fără 

De voi Pam implini, de n'ar stărui ea 

Ca, să vă datoriască vouă scăparea ei. 

LEICESTER 

Puteţi cu siguranţă să mb incredinţați 

Că printre voi nu s'a rostit numele meu? 

MORTINER 

Fiţi sigur, conte. Cum? Atâta ingrijire 
In faţa unei ştiri co ajutor v'aduce* 

Voiţi s'o mântuiţi şi să o posedaţi. . 

„Deodată, fără veste, amici neaşteptaţi 

Vă cad ca o minune in ceruri, şi simţiţi 

Mai multă turburare, în loc de bucurie?
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„LEICESTER 

Cu sila nu se poate; asemenea *ncercare 

E prea primejdioasă. 

MORTIMER | 

Aşa e şi zâbava. 

LEICESTER 

Aceasta, cavalere, vă spun, nu-i de cercat. 

MORTIMER (cu amărăciune). 

Nu este pentru voi ce vreţi s'o posedaţi. 

Dar noi cari-nu vrem decât s'o mântuim, 

Nu ne'ngrijim atâta... 

LEICESTER 

Sunteţi din cale-afară pripiţi când este vorba 

De-o intreprindere aşa de primejdioasă. | 

MORTIMER 

Şi voi prea mult prudent în cause de onoare. 

LEICESTER 

V&d mrejele de cari suntem incunjuraţi. 

| MOBTIMER . 

Simţesc destul curaj ca să le rup pe toate. 

+ LEIOESTER + 

Delir, turbare este acest curaj al vostru! 

| MORTIMER 

Milord, prudenţa voastră nu este vitejie! 

LEICESTER 

„Yoiţi ca Babington să v5 sfirşiţi şi voi?
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MORTIMER 

Nu vreţi să imitaţi mărirea lui Norfolk ? 

LEICESTER: 

Norfolk nu şi-a condus mireasa la altar, 

” MORTIMER 

Dar el a dovedit că este demn de dinsa. 

LEICESTER 

De cădem, noi atragem peirea ei cu noi. 

MORTIMER 

De ne cruţăm, nu poate să fie mântuită. 

” LEICESTER 

Voi nu mai ascultați, nu vă gândiţi... Pornirea 
Impetuoasă-a voastră, are să strice totul, 
Pe când eram acum pe-o cale-aşa de bună. 

MORTIMER 
Ce fel de cale bună e astă cale-a voastră, 
Şi ce-aţi incercat voi ca s'%p scăpaţi ? Ce fel, 
Dac'aş fi fost atât de rău ca s'o ucid - 
Precum mi-a poruncit Regina şi precum 
Aşteaptă in curând s'o fac, — imi tălmăciţi, 
Ce mijloc aţi găsi spre aii scăpa viaţa? 

LEICESTER (cu mirare). 

Regina v'a dat astă poruncă sângeroasă ? 

MORTINER 

Ea s'a "nşălat in mine ca şi Maria n voi! 

LEIQESTER 

Şi voi vaţi dat cuvântul?
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MORTIMEB 

Eu braţul mi-am propus 
Ca să n'aleagă altul. f 

LEIVESTER 

“Prea bine aţi făcut, 
Noi dobândim astfel un timpymai indelung. 
In sângeroasa slujbă a voastră ea se 'ncrede, 
Sentenţa cea de moarte stă nsexecutată 
Şi noi câştigăm timp. 

MORTIMEBR, (nerăbdător). 

Ba perdem timp, milord. 

LEICESTER 

Intemeiată pe făgăduinţa voastră 
Ea nu va renunţa să pară ?n ochii lumii 
De-a fi indurătoare. Poate cu dibăcie 
O voiu putea convinge protivniea să-şi vază, 
Şi daca face pasul, ea mânile işi leagă. 
Burleigh are dreptate. Sentenţa nu mai poate - 
Să fie-executată după ce-o fi văzut-o. 
Da, am să mă incerc prin ori şi care mijloc. 

MOBRTIMER 

Şi ce-o să isbuteşti? Văzând a ei speranţă 
De mine inşălată şi dacă tot urmează 
Maria să trăiască, nu's toate ca *nainţe ? 
Ea libertatea ?'n veci n'o mai redobândeşte. 
Favoarea cea mai mare ce poate ca să-i facă 
E temniţa eternă şi tot trebui sfirşit 
C'un act de sumeţie. De ce să nu incepem 
Indată cu-așa faptă ? Aveţi puterea'n mână, 
Aţi aduna o oaste, numai Ge-aţi inarma 
Nobleţa de prin toate castelurile voastre.
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Maria are incă in taină mulţi prieteni. 

Inajtele familii Howard şi Percy sunt — 

De şi le-au căzut şefii — bogate in eroi 

Și ele-aşteaptă numai ca un puternic lord 
Exemplu să le dea! Lăsaţi făţărnicia, 
Descoperiţi-vă, intraţi fățiș in luptă 
Şi ca un cavaler vă apăraţi iubita. 

Indată ce-i. voi, puteţi să fiţi stăpânul 
Reginei Ingliterei. Cu-ademeniri chemaţi-o 

In vre un castel al vostru, precum adeseori 

Ea v'a urmat, acolo vorbiţi-i ca bărbat 

Şi ca st&pân, ţineţi:o inchisă pănă ce 

Mariei va da drumul. 

LEICESTER 
7 

Pa Eu vă ascult uimit. 
Inspăimântat! Pân unde delirul vă impinge? 

Cunoaşteţi voi acest pământ, această curte? 

Ştiţi cu ce lanţuri strimte această femeească. 
Domnie a legat oricare caractere ?.. 

S'ar mai căta zadarnic acuma eroismul 
Ce se mişca odată pe-acest pământ... Puterea 

Curajului slăbi sub atirnarea unei 

Femei şi inimile sunt toate moleşita. 
Urmaţi-mi direcţiunea, nu incereaţi u...:ia 
Fără de cumpănire... aud venind... plecaţi! 

MORTIMER 

Maria nădejdueşte!.. Să m& intorc la dinsa 

Cu mângăeri deşarte? 

LEICESTER 

Ducsţi-i jurămentul 
Amorului meu vecinic.
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MORTINEB 

Duceţi-i-l voi insuti. 

Eu voiu să fiu unealta eliberării sale 

Dar nu un mesager al dragostilor voastre. (ese). 

SCENA IX. 

Elisabeta, Leicester. _ 

PLISABETA 

Cine-a eşit de-aicea? Am auzit vorbind. 

| | UEIOESTER 
(auzind glasul Reginei se intoarce răpede și pare turburat) 

Era sir Mortimer. 

ELISABETA RI 

Ce-aveţi, miloră, de sunteţi aşa de turburat? 

LEICESTER (reluând stăpânirea pe sine). 

Privirea ta... In veci eu nu te-am mai văzut 
Atâta de frumoasă, sunt fărmecat... orbit... 

- (oftează) 
Ah! 

ELISABETA 

Dece suspinaţi ? 

LPICESTER 

Şi 'oare mam cuvânt 
Ca să suspin? Văzând incântătoru-ţi chip, 
Eu simt că se 'noeşte in inima-mi nespusa 

Durere de-a te perde. 

ELISABETA 

Ce perzi?..
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LEICESTER 

Inima ta, 
Porsoana-ţi adorată, Curând la peptul unui 
Soţ tenăr, infocat găsi-vei fericirea 
Şi inima-ţi cu nimeni el n'o va impărți. 
Intrinsul curge sânge regal, in mine nu. - 
Dar eu, intreaga lume desfid dacă trăeşte 
Un om pe aceşt glob ce simte pentru tine 
O adoraţiune mai mare ca a mea. 
Pân astăzi ducele d'Anjou nu te-a văzut, 
El numai gloria, splendoarea ta iuleşte 
Pe când eu te iubese pe tine. Dac'ai fi 
O biată păstoriţă şi eu cel mai puternic 
Al lumii domnitor, m'aş cobori spre tine 
Şi la piciorul tău coroana mi-aş depune. 

ELISABETA 

„Jăleşte-mă, Dudley, nu mă mustra; eu nu pot 
Să *'ntreb inima mea, Ea ar alege altiel, 
Oh! cât invidiez alte femei ce sunt 
In stare să inalţe pe-aceia ce iubesc, 
Eu nu am fericirea să pot pune coroana 
Bărbatului pe frunte pe care il iubesc 
Maintea tuturora. Maria Stuart numai 
Putea să-şi deo mâna după simţirea sa. 
Ea totul şi-a permis şi a băut din cupa 
Plăcerii. păn la funa. 

LEIOESTER 

| Acuma bea paharul 
Amar al suferinţei. 

ELISABETA 

Ea n'a băgat in seamă 
Părerile mulţimii. Uşoară i-a fost viaţa.



— 329 — 

Fa nu şi-a impus jugul sub care eu mă plec. 
Şi eu puteam pretinde la dreptul să mă bucur 
De-a vieţei dulci plăceri, insă am preferit 

Ale regalității prea aspre datorii, 

Şi totuş ea atras-a simţirea tuturor 

Bărbaţilor, fiinacă a vrut să fie numai. 

Femee; şi bătrânii alături cu cei tineri 

Aspiră deopotrivă la ale ei favoruri. 
Chiar Talbot, nu părea că a întinerit, 

Vorbind adineoarea de farmecele ei? 

LEICESTER 

Iartă-l, el a avut-o sub paza lui odată, - 

Vicleana-] rătăcise cu-a sale măguliri. 

ELISABETA | 

Să fie ?n adevăr atâta de frumoasă? 
Aşa des chipul ei mi s'a descris cu laude, 

Încât aş vrea să ştiu ce trebue să cred. 
Portrete măgulesc, descrierile mint. 

Nu m'aş putea increde decât în ochii msi... 

De ce te uiţi la mine atâta de ciudat? 

LEICESTER 

Te pun in gândul meu alături cu Maria. 

“Eu nu tăgăduesc c'aş vrea să am plăcerea 

Ca să te văd odată in faţa ei, de-ar fi 
“In taină cu putinţă. Atunci intăia oară 

Te-ai bucura deplin de 'ntreaga ta isbândă. 
Aş vrea ca să simţiască această umilire, 

Să se incredinţeze cu proprii sei ochi 

Cât o intreci, nu numai ia ori şi ce virtute, 

Dar incă şi mai mult cu a chipului nobleţă. 

PLISABETA 

Mai tenără-i de ani... | 
37. — Scrieri complete, Vol, VI. . 34 

.
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LEICESTER 

Mai tânără? Văzând:o 

N'ai crede. Negreşit, poate-au imbătrânit-a 

Nenorociriie inainte de-a fi vremea. 

Aceeace i-ar face durerea mai amară 

Ar fi âo te-ar vedea acuma ca mireasă. 

Frumoasele speranţe ale vieţii sale 
In urmă sunt remase; pe tine te-ar vedea 

Păzina ca să intimpini in faţa ta norocul 

Şi logodită incă c'un fiu regal al Franţei! 

Ea care totdeauna a fost aşa de mândră 

De insoţirea ei c'un prinţ Francez şi azi chiar 

Se laudă cu-al Franţei puternic ajutor. 

ELISABETA (cu ton negligent). 

M5 torturează toţi s'o văd. 

LPICESTER 

Ca o' favoare 

Ea cere să te vadă: tu vezi-o ca pedeapsă, 

Chiar dacă.ai trimete-o la moarte, n'ar simți 

Atâta schinjuire, decât de-a se vedea 

De farmecele tale sdrobită. Prin aceasta 

Tu o ucizi tot astfel cum ea vru să te-omoare; 

De-ţi vede frumuseța, păzită de pudoare, 

Cu blând incunjurată de razele virtuţii — 

Pe-a sale le-a perdut cu dragostile ei 

Uşoare,—inălţată prin razele coroanei 

Ş'acum împodobită cu farmec de mireasă, 
Atunci îi va suna a nimicirii oară. 

O! când mi-arune acuma asupră-ţi ochii mei, 

Eu văd că niciodată n'ai fost mai pregătită 

Pentru o biruinţă. Adineoarea când 

Tu ai intrat aice, am fost ca fârmecat 

De-a tale frumuseţe. Ce-ar fi, dacă acuma,



Acuma chiar, așa precum te văd, te-ai duce 

Naintea ei... nu poţi ca să găseşti vreodată | 

Un cias mai potrivit... 

ELISABETA 

Acuma nu, nu Lester, 

Nu într'acest moment. Trebui să mă consult 

Cu Burleigh, să... 

LEICESTER 

Cu Burleigh ? E! se gândeşte numai 
“Dal statului folos. Dar tu şi ca femee 

Ai drepturile tale şi acest punct prea gingaş, 

Tu ai să-i hotărești, ear nu omul de stat. 

Ba chiar politica te 'ndeamnă să o vezi 

Şi să câştigi a lumii opinie cun act 
De generositate. Tu poți să te desbari 

Pe urmă de-o vrăjmaşă atât de uricioasă 
Cum vei găsi cu cale, | 

ELISABETA 

. N'ar fi cuviincios 

SA v8d o rudă-a mea in umiliri şi lipsă. 

Se zice că nu este de nici o strălucire 

Regală 'nconjurată ; vederea astei lipse 
Ni-ar fi ca o mustrare. : i 

LEICESTER 

| Tu n'ai să te apropii 

De pragul casei sale. Ascultă sfatul meu 

Căci de la sine lucrul prea bine a venit. 

Azi este vânătoare şi drumul nostru trece 

Pe lângă Fothoringhay. Maria va fi ?n pare, 

Tu ca din intimplare intrinsul ai să intri, 

Nu trebue șă pară nimica pregătit -



| 
gr
i 

92
) bn l 

De mai nainte; şi de nu-ți va conven) 
Nici nui vorbi cu dinsa. 

PLISABETA 

„De fac o nebunie 
A voastră va fi Lester, greşala, nu-a mea, 
Nu voiu să vă refuz nici o dorinţă astăzi, 

Fiindcă azi din toţi supuşii mei, pe voi; 
V'am intristat mai mult. (îl priveşte cu dragoste) 

Chiar fie un capriciu 

Al vostru: prin aceea Sarată dragostea 

Că dă de bună voe chiar ceeace nu-i place. 

„LEICESTER, (cade in genunchi lo picioarele ei), 

(Cortina cade).



ACTUL II 
Scena representă un parc. In faţă mai mulţi copaci. În 

fund vedere depărtată. 
, 

SCENA 1 

Maria ese cu paşi răpezi după copaci. Rennedy o 
, urmează mai incet. 

KENNEDY 

Fugiţi aşa de iute parc'aveţi aripi... 
Mai aşteptaţi, nu sunt in stare să urmez. 

MARIA 

" Lasă să pust dulce noua-mi libertate, 
Sa mai fiu odată un copil uşor 
Și cu-a mele pasuri iuți, inaripate 

Să sbor pe-a câmpiei verdele covor. 

Din intunecoasa, trista-mi inchisoare 

Din mormântu-mi negru oare am scăpat? 
Ah |! voiu să-mi sting setea mea cea arzâtoare. 
Respirănd ferice aerul curat. 

KENNEDY 

O, milady.iubită, ei numai au lărgit 

A voastră inchisoare; voi zidul nu-l vedeţi
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Care ne inconjoară, fiindcă e ascuns. 

De-a frunzelor desime. 

MABIA 

Verzi şi dese frunze, vouă mulţumită . 

C'ascundeţi privirii inchisoarea mea! 

Voiu măcar în gându-mi să fiu fericită, 

Ah! din visu-mi dulce nu mă deştepta! 

In sus sub aceste bolți nemărginite.. 

Frivirile mele se'ntind neoprite. .. 

Unde se văd munţii, colon depărtare 

In această parte e al meu regat 

Ş'acei nori se'ndreaptă cu lină mişcare 
Spre pământul Franţei binecuvântat. 

Inaripate, răpede nor 

Ia-mă cu tine in al t&u sbor! 

Cu drag salută ţara duivasă 

Unde juneţea-mi treci voioasă. 
Eu sunt cu mâne inlănţuite 

Altă solie nu pot trimite. 

Voi alergaţi prin sfere senine 

Nesupuşi astei crude regine! 

KENNEDY 

O, scumpă lady, voi nu mai sunteţi stepână 

Pe voi, şi libertatea vă face s'aiuraţi. 

MARIA 

Vezi, colo işi leagă luntrea lui cea mică 
Un pescar, cu dinsa ne-ar putea scăpa 

Dacă ne-ar conduce spre-o ţară amică, 

Lui care câştigă abia hrana sa 
T-aş da nesfirşite daruri şi mărire, 

Ar fi pentru dinsul cea mai buuă zi
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EI ar prinde 'n mreajă a sa fericire 
Dacă luntrişoara lui mar măntul! 

KENNEDY 

Zadarnică dorinţă: vedeţi cum dedeparte 

Ne urmăresc spionii ?... Porunci aspre şi crude 

Gonesc din calea noastră pe orice om ar vrea 

De noi să aibă milă. 

MARIA 

O nu, scumpa mea Hanna, 
M& crede, nu zadarnic ei astăzi mi-au deschis 

A închisorii uşă. Favoarea asta mică 

Imi prevesteşte-o soartă mai bună. Nu mănșăl, 
Eu datoresc aceasta isteţului amor. 
Uşor recunosc braţul puternic al lui Lester, 

Ei vor temniţa mea cwncetul s'o lărgiască 

Şi tot să mă deprindă dela favori mai mici 
La altele mai mari, pân voiu putea vedă 

La urmă faţa celui ce pentru totdeauna 

Sfârma-va lanţul meu. 

E-NNEDY 

Ah! contrazicerea 

Aceasta, nu-mi explic. Eri moartea wau vestit-o 

Şi azi v& dau deodată această libertate. 
Am auzit că lanţul se scoate şi acelor 
Pe care libertatea i-aşteaptă cea de veci. 

MARIA 

Auzi tu cornul de vânătoare 
Cu glas puternic, resunător? 

Ah! de ce nu pot s'alerg călare 

Şi să m'amestec in ceata lor? 
Incă odată !... Voacea-i voioasă 

„Am auzit-o aşa de des
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Când v&nătoarea cea sgomaotoasă 
Gonia selbatic prin munţi, prin ses! 

SCENA II 

Cei dinainte. Paulet. 

- PAULET 

Ei bine, Doamnă, sunteţi de. mine mulţumită, 
Şam meritat odată recunoştinţa voastră ? 

MARIA 

„Cum cavalere, voi mi-aţi dobândit această 
Favoare, insuş voi? 

PAULET 

Da, eu, pentru 'ce nu? 
M'am presentat a Curte, an dat scrisoarea voastră... 

MARIA 

Aţi dat scrisoarea mea? Intr'adevăr aţi dat-o? 
Şi astă libertate de care-acum mă bucur 
E a scrisorii mele urmare ?... 

PAULET (cu gravitate), 

Dar, aşa e. 
Şi nu e singura, puteţi să vaşteptați 
La alta şi mai mare. 

MARIA 

| La alta şi mai mare? 
Ce vreţi să spuneţi sir? 

PAULET 

Voi n'aţi auzit cornul ?...



MARIA (d4 inapoi cuprinsă de presimţire), 

M5 ingroziţi!... 

| PAULET : 

Regina vânează po aice. 

MARIA 

PAULET 

'N câteva minute va sta naintea voastră.. 

KENNEDY 
- (alergănd spre Maria care tremură şi e aproape să leşine) 

Ce-aveţi, iubită laăy, vă 'ngălbeniţi.. . - 

PAULET 

Ce fel? 
Nu sunteţi mulţumită? Nu vaţi rugat voi insăşi? 
Mai răpede decât credeaţi, v'au implinit 
A “voastră rugăminte, Altfel aveaţi o limbă 
Aşa de deslegată... Acum tr ebui vorbit, 
Acesta e momentul. 

MARIA 

De ce mai inainte 
Nu m'aţi inştiinţat? Eu nu sunt pregătită 
Acum. O, astăzi nu! :Aceea ce-am cerut 
Ca o favoare naltă imi pare acum grozav, 
Spăimântător ! Vin Hanna, să mergem ear în casă 
Vin, să mă pregătesc, să-mi readun puterea, 

_PAULET În 

Rămâneţi. Chiar aice trebui s%o aşteptaţi. 
Pricep a voastră grijă. Aveţi să staţi naintea 
Judecătoarei voastre.
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SCENA III 

Cei dinainte. Contele Shreaesbury. 

SABIA 

Nu-i pentru asta!... Doamne! Simţiri cu totul alte 

Pe mine mă frămăntă. Nobile Shrewsbury, 

Veniţi ca şi un ânger trimis de ceruri. Nu “pot, 

Nu voiu s'o văd pe dinsal Scăpaţi, scăpaţi-mă 
De uricioasa ei privire! - 

SHBEWSBURY 

O! Regină, 

Veniţi-vă în fire, stringeţi curajul vostru 

Această oară este hotăritoare. 

MARIA 

Ah! 

Mult timp am aşteptat-o şi pentru dinsa eu 

Ani lungi m'am pregătit, mi-am spus, mi-am repetat 

Ades in gândul meu cum trebue s'o rog 

Cum trebue s'o mişe. Acum e totul şters, 

Acum am uitat toate şi nu simţesc nimic 

Decât grozavul foc al suferinţei mele ! 

Mi-e plină inima de ură'n contra ei. 

Orice gândire bună mă lasă, numai furii 

Sinistre mă "ncunjoară, mişcând pletele lor 

De şerpi! 

SEREWSBURY 

Opriţi această selbatică pornire 

Şal inimei amar îl imblănziţi! Când ura 

Tot ură intilneşte, nu ese nimic bun. 

Deşi al vostru suflet se resvrăteşte, totuş 

Plecaţi-vă naintea momentului şi legii



— 539 — 

Pe care o impun împrejurările. 

Fa este cea mai tare, Pui umiliţi-vă! 

MARIA 

Nainte-i niciodată | 

SHREWSBURY 

Cu toate acestea, trebui. Vorbiţi-i cu respect. 

La generositatea ei faceți apel. 

Nu v&ndtrătniciţi, nu vă intemeiaţi 
- Pe drepturile voastre., Acesta nu-i momentul.” 

MARIA 

Ah! mi-am cerut peirea şi rugămintea mea 

Spre-a meu nenorocire mi-a fost îndeplinită. 

„Nu trebuia în veci, în veci să no vedem. 

Nu poate din aceasta să easă vre un bine. 

S'ar impăca chiar focul cu apa mai de grabă 

Şun miel ar „dismierda mai răpede pe-un tigru. 

Eu sunt; prea crud rânită. Prea mult m'a insultat 
Nu este impăcare posibilă 'ntre noi! 

SEHREWSBURY 

Vedeţi-o mai intăi. Prea bineam băgat seamă : 

Cât a fost de mişcată când v'a cetit; scrisoarea. 

Era cu ochi'n lacrimi. Nu, nu-i nesimţitoare, 
Aveţi incredere mai mare. — Pentru asta 

Am alergat nainte ca să vă inştiințez, 

Să vă incurajez. 

MARIA (luindu-i măna). 

Ah! Talbot, totdeauna 
Aţi fost amicul meu. De-aş fi remas mai bine 
Sub blânda voastră pază. Am suferit amară 
Cruzime, Shrewsbury.
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! , " SEREWSBURY 

Uitaţi acum totul 
Şi c'o supunere adâncă, o primiţi !: 

MARIA 
Burleigh, geniul meu cel rău, este cu dinsa ? 

SERESWSBURY 

O intovărăşeşte numai Contele Lester 

- ti MARIA 
Lord Lester ! 

SHREWSBURY 

Naşteptaţi nimic rtu dela dinsul, 
EI a făcut ca astăzi regina să âcorde 
Această intilnire. 

MABIA 

Oh ! am ştiut prea bine! 

SEHREWSBURY 
Ce-aţi zis? 

PAULET 

Regina vine. (Toţi se dau la o 
pârte, numai Maria remăne, răzemată pe Kennedy). 

“SCENA IV , 

Cei dinainte. Elisabeta. Contele Lester. Suita. 

- PUISABETA (lui Leicester). 
Cum se numeşte acest castel? 

LEIOESTER | | 

Yotheringhay. |



su 

ELISABETA (lui Shrewsbury) 

Trimete-ţi inainte suita mea la Londra. 
Pe calea mea poporul m&'ncunjură prea mult, 
Voesc să scap în parcul acesta solitar, 
(Lalbot depărtează suita, Ea fixează cu Ochii pe Maria 

vorbind mai departe cătră Sir Paulet). 
Poporul mă iubeşte prea mult. Nems&surata 
Şi idolatre sunt a bucuriei sale | 
Manifestări. Aşa se onoreaz un zeu, 
Dar nu un muritor. . 

MARIA 

- care in timpul acesta se râzema pe jumitate leşinată pe 
doica sa, se ridică și ochii să intilnesce privirea” aţintită. 
a Elisabetei, Ea se intiorează și se aruncă din nou in 

„braţele Hannei). 

"Oh, Doamue! Acest chip n'arată inimă! 

| ELISABETA 

Cine-i această doamnă? (Tăcece generali), 

| LEICESTER 

| Eşti la Fotheringhay, 
Regină, Ă N 

ELISABETA (se preface a fi sur- 
prinsă; uimită ea aruncă o privire întunecoasă asupra lui 

Leicester), 

. Milord, cine aceasta mi-a făcut-o ? 

3 LEICESTER 

E fapta "ndeplinită, Regină, şi acuma 
Când cerul a'ndreptat aicea paşii tăi, 
Lasă mărinimia şi mila să triumfe.
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SEHREWSBURY 

Aibi îndurare Doamnă şimdreaptă ochiul tău 

Spre o nenorocită care se pleacă adănc 

Naintea feţei tale. 

MARIA 

işi adună toate puterile ca să meargă spre Elisabeta dar 
se oprește la jumătate cale, Mişcările sale arată cea mai 

mare luptă). 

ELISABETA 

Cine-mi zicea, milorzi, 

Că am să intilnesc aici o umilită? 

Eu v$d pe.o trufaşă, pe care a muiat-o 
A ei nenorocire. 

MARIA 

Fie, mă voiu pleca! 

Te du, măndrie goală a unui suflet nobil 

Şi uită cine sunt şi câte-am suferit! 
Eu voiu să.mă inchin naintea celei care 

M'a aruncat în astă ruşine fără margini! 

(Se adresează cătră regina) 

Cerul s'a porhunţat, o soră, pentru voi! 

“Şi fruntea de isbândă vb a incoronată. 

Naintea zeităţii m&nchin ce va 'nălţat.(cade în ge- 

nunche) 

Dar soră, v'arătați şi voi mărinimoasă 

Şi nu mă părăsiţi ruşinei. Mâna voastră 

Regală mi-o intindeţi. MB ridicaţi din astă 
Cădere aşa de-adâncă ! « 

ELISABETA (dă un pas inapoi). 

Sunteţi la locul vostru. Slăvesc pe Dumnezeu



Ce n'a voit ca eu să fiu ingenunchiată 

Aşa naintea voastră cum voi sunteţi nainte-mi. 

MARIA (eu o mișcare crescăndă). 

Aduceţi-v&-aminte de vecinica schimbare 

A tot ce-i omenesc. Sunt zei ce pedepsesc 

“Trufia... onoraţi-i, temeţi-vă de dinşii, 

Căci ei naintea voastră m'aruncă la genunchi ! 

Marturi străini sunt faţă, pe voi vă respectaţi 

In chiar persoana mea şi sângele lui Tudor 

Nu-l profanaţi, el curge in mine ca şi 'n voi. 

O Dumnezeule, nu fiţi nesimţitoare 
Ca stănca 'ntunecoasă de care in zadar 

Voeşte să s'apuce un om ce se îneacă! 

Viaţa, soarta mea, totul, atîrnă astăzi 

„ De lacrimele mele ş'a rorbelor putere. 
Ah! inima-mi deschideţi să pot.s'ating pe-a voastră, 
Când insă-mi aruncaţi privirea ast' de ghiaţă, 
Vai, inima-mi se'nchido imi seacă-a mele lacrimi 
Ş'o groază-mi pironeşte in piept cuvintele 
De rugă gumilire ! 

e 

ELISABETA (rece și aspru). 

Ce-aveţi, lady Stuart, a-mi spune? Aţi voit 
Ca să-mi vorbiţi. Eu voiu sâ uit că sunt regină, 
Că sunt greu insultată, spre-a-mi face datoria 
De soră şa vă da ceruta mângăere, 
De-a m ?ntilni cu voi. Urmez indemnul numai 
Al generosităţii şi voiu să m5 expun 
Mustrării meritate c'aşa m'am coborit 
De jos,—căci ştii prea bine “aţi vrut să mb ucideţi. 

MARIA 

De unde să incep şi cum cu indestulă. 

Prudenţă săntocmesc al vorbei mele şir,
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Ca să vă 'nduioşez făra vă vătăma. 
O! Doamne! vorba mea o imputerniceşte 
Ş'o curăţă de ghimpii cari-ar putea răni. 
Ah! nu pot să vorbesc în apărarea mea 
Făr'a vă acusa, ş'aceasta n'o voesce, | 
Cu mine v'aţi purtat cum nui drept, căci şi eu 
Regină sunt ca voi şi totuş m'aţi făcut 

"A voastră prisonieră. Eu am venit, aice 
Cu rugă umilită şi Voi, disprețuind 
A staturilor drepturi şi ale ospeţiei, | 
Aţi pus să mă inchidă in temniţă adâncă. 
Amicii, servitorii mi-au fost indepărtaţi. 
Am fost lăsată ?n prada unei depline lipse. 
Un tribunal nedemn nainte-i m'a chemat, 
Dar să nu mai vorbim. O veclnică uitare 
S'acopere cruzimea pe care am suferit-o... 
Vedeţi, eu zic că soarta acestea le-a făcut, 
Voi nu sunteţi de vină; nici eu nu sunt de vină. 
Un duh r&utăcios din iaduri a eşit 
In inimile noastre s'aprindă astă ură, 
Care ne-a despărţit, din anii tinereței. 
Ea a crescut cu noi şi oameni răi sufiară 
Ca să măriască încă această tristă flamă. 
S'au arătat fanatici ce, nechemaţi de nimen 
Să dee ajutor, işi inarmară mâna 
Cu spada şi pumnarul. Aceasta este soarta , 
Cea trist'a regilor, când se induşmănese 
Cu ură despart lumea şi ei deslănțuesc 
A invrăjbirii furii. Acum nu-i intre noi , 
Nici o străină gură, (se apropie de ea cu incredere şi 
îi vorbeşte desmerdător). Stăm singure in faţă.  - 
Acum soră, vorbiţi-mi, numiţi-mi -vina mea 
Voiu satisfacere deplină să vă dau. 
Ah! dacă aţi fi vrut să m'ascultaţi atunci 
Când n:8 rugam așa de mult să mă primiţi,
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Lucrul n'ar fi atăta de departe 
Şi n'am avea această intrevedere tristă, 
In acest loc de jale. : 

ELISABETA . 
i 

Am fost impiedicată de steaoa mea cea bună 
De-a incălzi la sinu-mi un şerpe veninos. 
Nu acusaţi destinul, ei negrul vostru suflet, 
Ambiţia nesfirzită ce are casa voastră. 
Pe când intre noi două nu se'ntimplase încă 
Yre:o faptă duşmănească, 
Ambiţiosul preot, al vostru unchiu, ce mâna 
Intinde cu-indrăsneala spre oricare coroană 
Imi declarâ resboiu, El v5 ademeni 
Să v5 'msuşiţi nedrept a țării mele stemă, - 
In luntă pe viață şi moarte. Pe ce om 
N'a asmuţit asupră-mi? A preoţilor limbă, 
A țărilor oştiri, a fanatismului 
Infricoşate arme şi chiar in sânul pacinic 
A'mpârăţiei mele incontra-mi a aprins 
Pojarul resvrătirii! Dar Donul e cu mine 
Și prea trufaşul preot nu triumfează. Capu-mi 
A fost ameninţat şi Capul vostru cade! 

MARIA 

In mâna Domnului mă aflu. De puterea 
Ce-aveţi, aşa de straşnic voi nu veţi abusa... 

ELISABETA 
Şi cine m'a opri?2.,. O pildă unchiul vostru 
A dat la regii toţi din lume careii chipul 
Pa duşmani să-i impaci. Sfânta Barthâlemy 
Să fie şcoala mea. Ce-mi este înrudirea 
Şi dreptul ginţilor? Biserica desface 
A datoriei lanţuri, indeamnă la sperjur, 
37. — Scrieri complecte, Vol. VI,
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Consacră regicidiul...-eu fac numai aceea 

Cenvăţă popii voştri, Spuneți, ce siguranță 

Eu aş putea avea incontra voastră dacă 

V'aş rumpe lanţurile cu generositate ? 

„In ce loc aş putea păstra credinţa voastră 

Ce mar deschide-indată Sân-Petru cu-a lui cheie? 
Nu-i altă siguranţă decăt numai puterea, 

Nu este alianţă cu neamul şerpilor! 

MARIA 

Acesta-i negrul vostru şi jalnicul prepus!... 

Chiar de la inceput voi m'aţi privit ca pe-o 

Vrăjmaşă şi străină. De m'aţi fi declarat 
Moştenitoarea voastră precum mi se cuvine, 

Atunci dragostea mea şa mea recunoştinţă 

V'ar fi păstrat in veci, o' sinceră amică 

Ş'o soră credincidasă. 

ELISABETA 

A Voastră amicie aiureaii, lady Stuart. 

Papismu-i casa voastră, călugărul v&-i frate. 

Să v declar pe voi moștenitoarea mea? 

Ce cursă-inşelătoare! Să amăgiţi poporul 

Cână îne'oiu fi in viaţă, ca ademenitoare 
Armiă să cuprindeţi în lanțurile voastre 

Viclene pe toţi junii cei nobili din regat 

Ca totul să se 'ndrepte cu drag spre soarele 

Cel falnic ce răsare, ear eu... ! 

MARIA 

Domniţi in pace! 

„Renunţ la orice drepturi asupra astei țări. 

A. sufletului aripi imi sunt paralisate, 

Mărirea nu mă mai atinge. Scopul vostru 

Acuma l'aţi ajuns: Eu sunt umbra Mariei.
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A temniţei lungi chinuri mi-au sfirâmat curajul : 
Ultrajul cel din urmă asupră-mi Vaţi comis, 
Voi nv'aţi strivit in floare, sfirşiţi acum, o soră! 
Cuvântul pentru care voi aţi venit aice. 
Rostiţi-il, căci nu pot să cred daţi fi venit 
Ca să vă bateţi joc de-o „victimă a voastră. 
Rostiţi cuvântul, spuneti: Eşti liberă, Mario! 

„Puterea mi-ai simţit-o, acuma onorează 
“Mărinimia mea. Rostiţi şi voiu primi 
Viaţa, libertatea, ca dar din mâna voastră, 

„O vorbă şterge tot trecutul — o aştept. 
O! nu mă osindiţi să o aştept prea mult! - 
Vai vouă! dacă nu sfirşiţi cu-acest cuvânt 
Căci dacă azi, de mine voi nu vă despârţiți 
Ca o divinitate inaltă, generoasă, — 
O! soră, n'aş voi pentru intreg regatul,. 
Nici pentru tot pământul de ocean scăldat, 
N'aş vrea nainte voastră să stau aşa, precum 
Staţi voi naintea mea! 

i; 

, „ ELISABETA _. - 

V& Tecunoaștetți dară 
Invinsă insfirşit? Comploturile voastre 
Sunt toate nimicite ? Şi nici un ucigaş 
Na nai pornit incoace ? niciun aventurier 
Nu vrea să se mai facă al vostru cavaler? 
Da, da, Lady Maria, acum s'a “isprăvit 
Numai ademeniţi pe nimeni. Lumea are 
Şi alte grije, nimeni nu are gust să fie ' 
Al patrulea bărbat al vostru, căci ucideți 
Pe peţitorii voştrii ca şi pe ai voştri soţi. 

MARIA . 

O! soră, soră !.... Doamne! dă-mi Doamne, cumpă- 

tare!
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ELISABETA 

după ce o priveşte mult timp cu. dispreț şi răceală p privește p j și ră 
Aceasta-i frumuseţa pe care nici un om 
Lord Lester, n'a putut-o privi nepedepsit ? 
Cu care niciodată nu s'a asemănat 
Vre o femee 'n lume ? La gloria aceasta 
Uşor ea au ajuns. — Ca să apari frumoasă 
Oricui, nu ai decât oricui să te şi dai. 

MARIA 

Aceasta e prea mult! 

E ISABETA 

Acum v6 arătăţi 
Adevărata faţă. Pân in acest moment 
A fost numai o mască. 

MARIA 

Eu am putut greşi, am fost ademenită . 
De slăbiciuni umane, juneţă și putere, 
Dar eu nu m'am ascuns cu falnică mândrie 
Eu am despreţuit o falsa aparenţă, 

„Cele mai mari greşeli a mele's cunoscute 
De toţi. Eu sunt mai bună decât numele meu. 
Vai vouă insă, dacă s'a ridica odată 
Mantaoa de onoare ce cu ipocrisie 
Svirliţi pe focul tainic al desfr&nării voastre ! 
N'aţi moştenit onoarea dela a voastră mumă... 
Să ştie pentru care virtuţi Anna Boleyn 
La moarte-a fost trămisă 

SHRESWSBURY 

(înaintând intre ambele regine) 

O: Doamne! pân'aicea a trebuit ajungă! 
Lady Maria, asta-i supunerea, plecarea ?
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“MARIA 

Supunere 1 Plecare! Am suferit cât poate să rabde-uin muritor !.., 
Fugi blândă resignare! Şi tu răbdare moale | 
Spre ceruri iţi ia sborul ! Mânie ferecată 
De prea mult timp, sfărâmă a tale lanțuri, eşi 
Din peşteră afară, tu ce la basiliscul 
Infuriat i-ai dat privirea ucigaşă, 
Oh! pune pe-a mea limbă săgeata otrăvită... 

SHREWSBURY 

Ea minţile işi pierde! O! iartă pe-o nebună 
Amarnic intărtată! 
(Elisabeta mută de mânie aruncă priviri furioase asupra 

Mariei). 

Ld LEICESTER 
(cu cea mai mare mișcare caută să depărteze pe Elisabeta * 

Nu asculta mai mult pe-această furioasă, 
Hai să plecăm in grabă din acest loc fatal! 

"MARIA 

- Mânjit de o bastardă e tronul Ingliterei 
Şi nobilul popor Britanic e *nşălat 
De o comediantă, Dac'ar domni dreptatea 
Zu ai cădea nainte-mi in pulbere, căci eu, 
Fu sint regina ta! (Elisabeta ese iute, Lorzii o ur- 
meazi cu cea mai mare iuţeală). 

SCENA V. 

Aaria, Kennedy. 

KENNEDY 

O, Doamne! Ce-aţi făcut? ea pleacă furioasă. 
Acum sfirşit e totul, orice speranţă-i stinsă!
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MARIA (incă furioasă). , p 

Ea pleacă furioasă cu inima rănită 

De moarte... (imbrăţișând pe Hanna). 

Scumpă Hanna! .0! cat mă simt de bine. 

Ah! insfirşit acuma, dup'atâţi ani de chinuri 

Şi injosiri — o clipă de dulce resbunare 

Şi de triumf! Simt pieptul deodată uşurat 
De greutăţile ce-l apăsau... Cuţitul 

Eu lam infipt adânc in înima duşmanei! 

KENNEDY 

Nenorocito! Vai! Pornirea vameţeşte 
_Pe neinduplecata femee aţi rănit-o! 
Ea ţine fulgerul in mâni, Ea e regină! 

Aţi insultat-o faţă cu amorezul ei. 

MARIA ” 

2 

“Am injosit-o faţă cu Lester, El a fost -- 

Martur isbândei mele; când eu o svirleam jos 

De pe nălţimea ei, el se găsea aice. 

Presenţa lui, pe mine n'a imputernicit. 

SCENA VI. 

Cei de sus, Mortimer, | 

KENNEDY (cătră Mortimer). 

O! Ce sfirşit grozav! 

MOBTINFR 

Eu tot am auzit. 
(Face semn Hannei de a se pune de pază și el se apropie. 
Toată fiinţa lui esprimă o disposiţie violentă și pasionată). 

Ai fost biruitoare: in pulbere-ai călcat-o. 

Regina ai fost tu şi dinsa, vinovata, 

Eu sunt uimit de-al t&u curaj. Cala o zină
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La tine mă inchin. Strălucitoare, mândră 

Tu imi apari acuma. 

” "MARIA 

V'aţi intiinit cu Lester? I-aţi dat in mâni scrisoarea 
Şi darul meu? Vorbiţi! 

MOBTIMER (privind-o cu ochi aprinşi). 

Ah! cum te lumina regala ta mânie N 

Cât de transfigurat era tot chipul t&u,... 

Tu eşti cea mai frumoasă femee de pe lume! 

MARIA 

O! Liniştiţi-mi sir, cumplita nerăbdare! | 

Ce-a zis milord, spuneţi-mi, ce pot nădăjdui? 

MORTIMER 

EI? El e un mişel şun tiritor, din parte-i 

Nimie nu aşteptaţi! Uitaţi], dispreţuiţi-l! 

: ” MARIA . 
Ce ziceţi ? 

. MORTIMER 

Să vă scane el şi să vă poseadă! 

Pe voi, el! Să *ndrăsniasca! El mai intâi cu mine 
Ar trebui să lupte pe viaţă şi pe moaite! * 

: MARIA | 

Voi nu i-aţi dat scrisoarea? Atunci totu-i perdut. * 

MOR'TIMER 

Mişelul! lui îi place viața: Cine vrea 
Să vă elibereze, să vă numească-a sa 

Voios trebui să poată să "'mbrăţişeze moartea! 

MABIA 

"Cum?' El nu vrea, să facă nimica pentru mine?
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MORTIMER 

Numai vorbiţi de dinsul! Ce poate e! să facă 
Și ce ne trebui el? Am să vă Scap eu singur! 

| MARIA 

Ah! ce puteţi voi face? 

MOBTIMER 

„Numai aveţi ilusii 
Că astăzi aţi fi incă in starea cea de eri. 
Aşa precum regina v'a părăsit, aşa 
Cum astă 'mtrevorbire s'a isprăvit, e totul ' 

. Perdut şi orice cale spre graţie e 'mchisă. 
Noi trebui s'alergăm la fapte. Sumeţia 
Va hotări acum.:Ca totul să scăpăm, 
Trebui să riscăm totul. Voi trebue liberă 
Să Si chiar astă noapte. 

„MARIA 

Ce ziceţi? Astă noapte! 
Cum este cu putință? 

MORTIMER 

Aflaţi ce notărire 
Noi am luat. Am strins intr'o bisericuță 
In taină pe tovarăşi. Un preot ascultă 
Nărturisirea noastră. Am dobândit ertare 
Pentru oricare vină trecută precum și 
Pentru orice păcat; am face 'n viitor. 
Noi ne-am impărtăşit, acuma pentru calea 
Din urmă suntem gata, - 

MARIA 

Ge pregătiri grozave!



- — 553 — 

MORTIMER 

In astă noapte noi pătrundem în castel. 
Am pus mâna pe chei. Pe păzitorii tăi 
Ii omorim, din casă te ridicăm, ucidem 
Cu insăşi mâna noastră orice fiinţă vie 
Care-ar putea această răpire să trădeze. 

MARIA 

Şi păzitorii, Drury, Paulet,—o, mai de grabă 
Ei au să-şi verse cea din urmă picătură... 

_ MORTIMER 

Ei cei dintăi cădea-vor de-acest pumnar al meu. 

MARIA, 

Cum, unchiul vostru — el, al doilea părinte... 
E NORTIMER 

De mâna-mi va mun. Am să-l omor chiar eu, 

MARIA 

O! sângeroasă crimă! 

MORTIMER 

Orice păcat al nostru 
Ertat e dinainte. Eu pot comite totul 
Şi nu voiu da, *ndărăt. 

MARIA 

Grozav! 

DE | NORTIMER 

, Eu am jurat 
Pe darurile sfinte, de-ar fi chiar pe Regina 
Cu arma-mi să lovese!
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MARIA - 

| O! păn'atâta sânge 

Va curge pentru mine... 

" MORTIMER. 

Ce-mi preţueşte viaţa 
Oricui pe lângă tine, pe lâng'amorul teu! 

Sfârame-se a lumii eterne legături, 

Inghiţă-un alt potop orice fiinţă vie 

“Nu-mi pasă!,, Inainte de-a renunța la tine 

Vie'zioa de-apoi ! . 

MARIA (dând inapoi). 

| O! Dumnezeule! = 
Ce vorbe, ce priviri! mă spării, m 'ngrozeşti ! 

"“MORTIMEB 

Viaţa e o clipă, o clipă e şi moartea, 
Tirească-mă la Tyburn, imi rupă cu fier roş 

Tot trupul in bucăţi., 

(inaintând spre dinsa cu braţele deschise și pasionat) 

. Oh! când in al meu braţ 

Te string, iubita mea... ! 

MABIA (dând inapoi). 

Nebunule! Opreşte! 

MORTIMER Ei 

Şi când pe sânul tău, pe buzele-ţi aprinse... 

MARIA 

Sir, pentru Dumnezeu! Lăsaţi să merg în casă!. 

MOBTIMER | 
Smintit ar fi acela ce n'ar ţinea norocul 
Ce-un zeu îi dărueşte, in braţe cu puterel.
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Eu voiu ata scăpare, chiar dac'ar fi să coste 
O mie de viețe. Am să te mântuiu, voiu!., 
Dar jur pe Dumnezeu că voiu să te şi am! 

MARIA 

Oh! nici un zeu, un ânger, nu vrea să mă ajute ! 
Nemilostivă soartă! Tu dintro groază "n alta 
Yarunci cu vrăjmăşie. Sunt eu născută numai 
“Ca să intărt mânia? Unitu-sau amorul 
Şi ura contra mea ca să mă 'nfioreze? 

MOETINER 

Da, cum te urăsc ei, aşa te iubesc eu! 
Vor capul să-ţi reteze: ei vor cu o secure 
Să tae acest gât alb şi strălucitor, /. 
Consacră zeului voios al bucuriei . 
Ceea ce-ţi cere ura cea crudă să-i jertfeşti. 
Această frumuseță ce nu mai e'a. ta 
Pe-amantu-ţi fericit imbete-l de plăcere 
Şi părul de mătasă ce-i hotărit să fie 
A *ntunecoasei morţi, devie un lanţ cu care 
Să legi pe robul tâu. 

1 

MARIA 

O! ce cuvinte, sir, voi mă siliţi s'ascult! -: 
Nenorocirea mea şi chinurile mele | 
Trebui să-i fie sfinte, dacă nu ai respect 
De fruntea mea regală! 

-  MORTIMEB 

Coroana-ţi de pe frunte 
Căzu; tu nu mai ai nimic din mâestatea 
Cea, pământeană. Cearcă, vorbeşte ca monare 
Şi glasul tău deacuma nu are să învie 
Nici un mântuitor! Nimic nu ţi-a rămas 

"Decât blândul tău chip, puterea cea inaltă 

N
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A frumuseţei tale. Aceasta mă indeamnă 
Să cerc şi să pot totul; da, ea inspre securea 
CalĂului mă 'mpinge. 

MARIA 

Oh! Cine nva scăpa 
De furia, turbarea, ., 

MORTIMER 

| Serviciul cel sumeţ 
Este in drept să ceară sumeaţă resplătire ! 
Dece acel viteaz işi varsă al său sânge ? 
Cel mai nepreţuit din daruri este viaţa. 
Nebun este acela ce-o perde in zadar!: 
Intăi voi să mă 'mbăt do cele mai ferbinţi 

"A sale bucurii,.. (o stringe la piept cu putere) 

„MARIA 

Oh! trebui ajutor 
Să cer contra acelui ce mântuirea mea... 

. MORTINER 

Nu eşti nesimţitoare, Nu te acusă lumea 
De-o prea mare receală, Fierbintea rugăminte 
A dragostei e 'n stare a te indupleca. 
Pe Riccio cântăreţul !ai fericit, şi Bothwel 
Pută să te atragă. 

MARIA 

Cutezătorule ! 

_MORTIMER, 

El te-a tiranizat. Cu tot amorul tău 
Tu tremurai nainte-i ! Şi dacă numai frica 
Te poate birui... pe-a Iadurilor zei!.,
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MARIA - 

AB lasă! Eşti nebun! 

MORTIMER 

Atunci tu ai să tremuri 
Şi 'n faţa mea ?.. ! 

KENNEDY 

Ei vin, s'apropie, grădina 
Se umple de oştire, - 

MORTIMER (puind mâna pe spadă). 

Eu te voiu apăra | 

MARIA 

O! Hanna, scapă-mă din mâna lui! Vai mie, 
In ce loc aş putea găs) un adâpost ? 

„La ce Sfânt mă *ndvept? Aici e silnicia 
Şi'n casă este moartea! | 

(Aleargă in casă. Hanna o urmează). 

SCENA VII. 

Mortimer, Paulet şi Drury vin in fuga spărieţi, 
Suita lor trece răpede prin scenă, . 

- PAULET 

Inchideţi porţile şi puntea ridicaţi-o! 

MORTIMER 

Ce este, unchiule ? 

PAULET 

| „Unde e ucigaşa? 
Svirliţi-o "n temniţa cea mai intunecoasă |
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MORTINER 

Ce-i? Co s'a intimplat? | 

PAULET - 

” Regina !.. Blăstemată, 
Drâcească sumeţie! 

MORTIMER | 

Regina... „-Ce regină ? 

PAULET | 
Regina Ingliterei a fost asasinată 

Pe drumul cătră Lonăra! (intri. răpede in casă), 

SCENA VIII. 

Mortimer ş'apoi indată Olelly. 

MORTIMER 

Sunt oare 'n ameţit? Nu a trecut un om 

Pe-aici şi a strigat: Regina-i omorită! 

Nu, nu, eu am visat! Delirul mă face 

Să văd, s'aud aevea aceea ce imi umple 
Grozav gândirea mea. Dar cine vine-acolo ? 

E Okelly! Dece aşa de spăimântat? 

OXELLY (intrând in fugă). 

Fugi, fugi o, Mortimer! căci totul e perdut! 

MORTIMER 

Ce e perdut? 

” OKELLY 

- Mai mult nu mă treba; gândeşte 
La fugă!



— 559 — 

MOBTIMER 

Dar ce este? 

OKELLY 

Sauvage a dat lovirea, 
" Smintitul! - ” Ă 

. MORTIHER 

Este dar adevărat ? 

OKELLY , 

Da... Da 
Adevărat! Fugi, fugi! | 

„MORTIMER a 

Regina e ucisă!. 
Pe tronul Ingliterei se sue-atunci Maria. 

OKELLY . 

Ucisă ? Cine zice? 

MORTIMER - 

Tu însuţi. 

OKELLI 

, Ea trăeşte! | 
Ear eu şi tu şi noi, suntem cu toți ai i morţii. 

MORTIMER |, 

Trăeşte! 

OKELLY 

Lovitura n'a fost chitită bine. 
A fost străpunsă numai mantaoa, Shrewsbury 
A dezarmat pe ucigaş.
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MORTIMER . 

Trăeşte ! | 

OKELLY 

Da, trăeşte pentru peirea noastră. 
Se inconjoară parcul, o, vin! 

MORTIMER 

" Cine-a făcut 
Acest ect de nebun? 

OKELLY 

E barnebitul cel 
Venit de la Toulon. Ştii cum stătea pe gânduri 
Când in biserică călugărul vorbia . 
De anatema papei prin care-i blăstemată 
Regina. EL vol s'aleagă-un mijloc scurt 

- ŞI răpede să scape biserica deodată 
C'o faptă indrăsneaţă şi sieşi să câştige 
Coroana de martir. El preotului numai 
Şi-a descoperit planul şi Pa, indeplinit 
Pe drumul cătră Londra! 

MORTIMER (după o lungă tăcere). 

| O! tu nenorocito! 
Te prigoneşte-o soartă grozavă, nempăcată ! 
Acum trebui să mori! Căci ângerul t&u insuş 
Găteşte-a ta peire! 

OKELLY 

In care parte paşii 
Voeşti să ţi-i indrepţi? Eu merg spre miază noapte 
Să mă ascund prin codri. -



— 36 —: 

MORTIMER 

Te du! şi Dumnezeu 
Să-ţi ocrotiască fuga... Eu stau pe loc, vroese 
Să mai incerc s'o scap şi, de nu. isbutesc, 
Să mor pe-al ei mormânt! 

(Es amândoi in părţi opuse). 

(Cortina cade). 

37. — Serieri complecte. Vol. VI, 36 -



ACTUL IV. 

Scena represintă un apartament, 

  

SCENA 1. 

Contele Aubespine, Kent și Leicester, 

AUBESPINE 

Milorzi, cum se găseşte regina? M5 vedeţi 
Cuprins incă de spaimă. Cum s'a'ntimplat ? Ca fel? 
În mijlocul acelui mai credincios popor?.. 

LEICESTER 

Nu din poporul nostru a fost fâptuitorul 
EI este un Francez supus regelui vostru, 

AUBESPINE 

Desigur vre-un nsbun? 

| KENT 

- Ba nu, un papistaş, 
Conte de Aubespine),-
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SCENA II]. 

“Cei dinainte, Burleig întră in convorbire cu Peeimpe 

. 

BURLEIGE 

“Trebui să redactăm chiar astăzi ordinul 
Pentru esecutare şi să-i punem pecetea, 
Indată ce-a fi gata il vom înfăţişa 
Reginei să-l subscrie, Nu-i vreme. de perdut. 
V5 duceţi! “ 

DAWISON 

Se va face! (ese) 

AUBESPINE (mergând să intimpine pe Burleigh). 

Milord, inima mea 
Iinpărtăşeşte-a ţării adâncă bucurie. .. 
Aducem cerului a noastre mulţumiri 

"C'au apărat viaţa reginei de această 
Lovire ucigaşă, 

BURLEIGH 

Şi noi îi mulţumim 
"Că a zădărnicit r&utăciosul. plan 
Al duşmanilor noştri. 

AUBESPINE 

Să pedepsiască Domnul , 
Pe cel ce-a comis fapta această, blăstâ&mată ! 

BURLEIGE 

Pe cel ce a comis-o şi cel ce a indemnat:o. 

 AUBESPINE (căiră Kent). 
Când strălucirea voastră a vrea, lord Mareșal, 
Rog să mă introducă la Maestatea, Sa.
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Voiu la picioarele Reginei să depun 

Din, partea regelui şi suveranul meu 

Adânci felicitări. 

BUBLEIGH 

Conte, nu v& mai daţi 
Această osteneală. 

AUBESPINE (cu stăruinţă), 

Lord Burleigh, eu ştiu care 
Imi este datoria. 

BURLEIGE 

A voastră datorie 
„E să plecaţi mai iute din astă insulă, 

XUBESPINE (dând inapoi cu mirare). 

Cum, ce 'nsemnează? 

BURLEIGE 

S Sacrul caracter!ce av aveti 

V5 mai protege incă astăzi, dar-mâne nu,, 

AUBESPINB 

Şi care-i crima mea? 

BURLEIGE 

. . Dac'o numesc nu poate 
- Să mai fie iertață. 

AUBESPINE 

Nilord, sperez că dreptul 

Meu de ambasador. .. 

BURLEIGE. 

Nu apără inalta, 
Trădare !



LEICESTER şi KENT 

Ce "nsemnează ? * | Iu 

AUBESPINE 

Milord, gânâiţi-vă!.. 

BURLEIGE 

La ucigaş a fost găsit un paşaport 
De mâna voastră scris, 

„» KENT . - 

Cum, este cu putinţă? | 

AUBESPINEB 

Dau multe paşaporturi.. Eu nu pot să patrună 
In fundul inimilor, 

BURLEIGE 

EL s'a spoveduit N 
În chiar otelul vostru. 

AUBEBPINE 

Otelul mi-e deschis. 

_ BUBLEIGE 
La toţi vrăjmaşii noștri. , 

AUBESPINE 

„Eu cer o cercetare, . 

_ BURLEIGE - o 
“Temeţi-vă de ea! . 

- AUBESPINE 

Aţi insultat in mine 
Pe suveranul meu. Va rupe alianţa 
Pe care-am incheiat-o.
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BUBLEIGE - 

Regina a şi rupt-o. 
Deacuma Inglitera nu se mai aliază 
Cu Franţa. Milord Kent, primiţi insărcinarea.. 
Pe conte să-l petreceţi cu bine pân la mare, 
Poporul rezvrătit a năvălit la dinsul 
Şi ?n casa lui găsind un arsenal intreg 
De arme, ameninţă să-l rupă in bucăţi , 
De se va arăta; păn se va potol 
Ascundeţi, » voi 'insăţi respundeţi de-a sa viață. 

AUBESPINE 

Eu plec şi părăsesc acest regat in care 
Dreptul popoarelor se calcă in picioare. 
Şi unde de iratate vă bateţi joc. Monarcu-mi 
Are să ceară insă o crudă resbunare! (ese) 

BURLEIGE 

Să vie să o ia! 

SCENA III. 
Leicester. Burleign, 

LEICESTER 

Aşa, dar insuţi voi desfaceţi alianţa 
Pe care-aţi incheiat-o cu-aşa de mare grabă 
Şi fără trebuinţă. Puţină mulțumire 
Vă datoreşte Anglia: Puteaţi să ve cruțați 
Această osteneală, 

BURLEIGE: 

- Voința mi-a fost bună 
Dar -Domnul a vrut altfel. Ferice de acel - 
Ce n'are o greşală mai mare pe-al său cuget. 

7
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LEICESTER 
Ştiută-i a lui Cecil misterioasă mână 
Când e in urmărirea vre unei crime mari. 
Acum, milord, vă este momentul priincios. 
O crimă insemnată s'a incercat şi incă 
Făptuitorii sânt invăluiţi în taină. ! 
Acum un tribunal ae inchiziţiune 
Se va deschide, in care au să se cump&nească 
Cuvinte şi priviri, ba se vor judeca 
Chiar -cugetările. Acolo sunteţi voi 
Un om prea important, Sunteţi muntele Atlas 
Căci pe umerii voştri s'apasă Inglitera. 

BURLEIGE 

Eu recunose că sunteţi invăţătorul meu 
Căci o aşa isbândă precum aţi câștigat-o 
Cu a voastră eloquenţă, eu incă mam avut. 

. LEICESTER 

„Ce vreţi să spuneţi, milord? 

BURLEIGH 

- Voi aţi ademenit 
In taină pe regina, păzindu:vă de mine, 
Să meargă la Castelul Potheringay. | 

LEICESTER, 

In taină! 
Păzindu-mă de voi? Şi când faptele mele 
Feritu-s'au vre-odată milord, de ochii voştri? 

- BURLEIGE | 
Voi, la Fotheringay aţi fi dus pe regina? 
Ba nu, voi n'aţi condus-o, regina v'a făcut 
Această mulţumire, pe voi să vB conducă,



LEICESTER - 

Ce vreţi să inţelegeţi, milord, prin aste vorbe? 

BURLEIGH 

Ce rol frumos aţi dat reginei ca să joace 
Şi ce triumf măreț i-aţi pregătit ei care 

Avea desăvirşită incredere în voi! | 

Biată princesă, cât de crud ai fost expusă, 

Cu ce neruşinare şi-a bătut joc de tine! 

Deaceea in consiliul de stat va apucat 
„ Deodată-atâta milă şi generositate, 

Deaceea dar Maria s'a prefăcut deodată : 

Intro dușmană slabă şi de disprețuit, 
Incă nici merita măcar cu al ei sânge 

SA ne pătăm... Un plan dibaciu şi ascuţit! 
Păcat insă, ca fost aşa, de ascuţit, 
Incât i s'a rupt virful. : - 

. LEICESTER 

Netrebnicul !.. Veniţi, urmaţi-m& naintea 
Reginei, să-mi daţi seamă! 

BUBRLEIGEH 

| MB veţi găsi acolo. 
Dar, milord, băgaţi seama, ta să nu vă lipsiască 
Atunce eloquenţa. 

SCENA IV. 

Leicester singur, âpoi Afortimer 

LEICESTER | 

Eu sunt descoperit, pătruns. Prin care mijloc 
Nevreânicul a dat de urma mea? Vai mie, 

" De are 'm mâni dovezi, dacă regina află



— 569 — 

C'am fost in ințelegeri secrete cu Maria. 
"Ol cât de vinovat am să arăt; ce false, 
Perfide, or s'apară acele stăruinţe | 
Ce-am pus ca să se ducă la Fotheringay. Ea - „Se va vedea de mine amarnic amăgită 
Şi niciodinioară nu ma putea erta, 
Ea o să creadă totul gătit de mai *nainte, 
Chiar calea cea vrâjmaşă ce-a luat intrevorbirea 
Şi al duşmanei sale triumf şi ris ironic. | 
Ba chiar va crede poate că eu am inarmat 
Pe ucigaşul care dintr'o fatalitate 

„Cumplită, neaşteptată au apărut năprasnic. 
Nu văd nici o scăpare, nici una! Cine vine? - 

, MORTIMER 
(intră cu cea mai mare neliniște şi se uită cu frică 

imprejur). , 

Voi sunteţi, Conte Lester? Suntem fâr de marturi ? 

LEICESTER 

Nencrocitule, ce căutaţi aice? 
Fugiţi ! 

__ MORTIMEB, 

Ne-au dat de urmă. Chiar vouă; fiți pe pază! 

LEICESTER 

Fugiţi, fugiţi deaicea! | 
MORTIMER 

„Se ştie cam avut 
O tainică 'ntrunire la contele-Aubespine, 

LEICESTER 

Ce-mi pasă! |
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MORTIMER 

S'a aflat că şi omoritorul 
A fost cu noi acolo,. 

LEIOESTER 

Aceasta-i treaba voastră. 
Nenorocitule, voi indrăzniţi pe mine 
Să mă amestecați in atentatul vostru. 
V8 apăraţi voi insuţi fatala voastră causă! 

MORTIMER 

Dar ascultaţi-m& măcar. 

LEI0ESTER 

Mergeţi la Iad. 
Dece ca un duh r&u de pasu-mi v'aţi lipit? 
Nu ştiu cine sunteţi. Eu n'am nici un amestec 
Cu ucigaşi. 

MORTIMEB 

Dece nu vreţi să mascultaţi ?,, 
Eu vin să vă dau ştire că sunt descoperiţi 
Şi paşii. voştri,.. 

LEICESTER 

On! 

MORTIMER 

. Narele tresorier 
S'a dus la Fotheringay indată după ce 
S'a incercat omorul. Acolo cerestând: 
Cu de-amăruntul casa reginei, a găsit... 

i LEICESTER 

Ce?
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HNORTIMER, 

Un răvaş pe care toemai îl incepuse 
"Regina să vă scrie. 

LEICESTER |. 

Nenorocita !,. 

„ MOBIIMER | 
- . a în care 

V& 'ndeamnă să ţineţi cuvântul ce i-ați dat. 
Ea vă făgădueşte din nou să se: mărite 
Cu voi; -aduce-aminte şi de portretul ei.,, 

LEICESTER 

Blăstem şi moarte 1 . | | 

MORTIHER : 

Cartea-i in mâna lui Lord Burleigh. 

LEICESTER 
Eu sunt perdut, , 

o NORTIMER, 

De-acest moment vă folosiţi 
Și preveniţi lovirea, Scăpaţi-vă, scăpaţi-o !.. 
Faceţi un jurământ de nevinovăție, 
Aflaţi, scorniţi o scusă ca sa inlăturaţi 

" Lovirea cea fatală. Eu insumi nu mai pot 
- Să fac nimic. Ai mei tovarăşi sunt cu toţii 

Imprăştiati ; a noastră unire-i desficută, 
Alerg in Scoţia sadun tovarăşi'noi. - 
Acum e rândul vostru. să incercaţi ce 'poate 
Autoritatea voastră ş'o frunte indrăsneaţă. 

LEICESTER (se opreşte cu o inspirație subită), , | 
Aşa voiu face, (merge inspre uşă, o deschide şi strigă) 

.
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Hei soldaţi ! 
(cătră ofițerul care intră cu soldaţi) Pe criminalul 
Acesta arestați-l! Ţineţi-l bine ?n pază! 
Eu am descoperit cea mai infricoşată 
Din conspiraţiuni. Eu insumi am să due 
Reginei astă ştire. (ese) 

MORTIMER 
(stă întăi nemișcat în uimire, dar incurând işi vine in 

sine și aruncă după Leicester o privire de cel mai adânc 
dispreţ). 

Infame!.. Oh dar eu am meritat aceasta! 
„Dece mi-am spus secretul acestui ticălos ? 
"EI calcă peste mine, fiindu-i trupul meu 

O punte de scăpare. Ei bine, scapă tu! 
Nu Yoiu să te atrag cu mine in peire 
Sa m'am nici chiar in moarte ceva comun cu tine 
Pentru vicleni viaţa e cel mai mare bine, 
(Cătră ofiţerul din gardă care inaintează să-l aresteze) 

Ce vrei, sclav miserabil al tiraniei? Eu 
De tine imi bat joc, sunt liber! (scoate un pumnar) 

OFIȚERUL 

, Are arme! 
Luaţi-i junghiul! . 

(Soldaţii îl incunjor, el se desface dintre dinşii), 

MOBRTIMER 

Liber in ciasul cel din urmă, 
Eu voiu să'mi deschid peptul şi limba să-mi desleg. 
Peire şi blăştem vouă care-aţi trădat 
Pe Dumnezeul vostru ca şi pe-adevărata 
Regină, vouă care v'aţi lepădat tot astfel 

” Şi de Maria cea de pe pământ, ca şi 
De sfânta cea din ceruri, vânzându-vă reginei 
Acesteia bastarde!
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OFIȚERUL 

Ce hulă! Apucaţi-l! 

MORTIMER 
Iubita mea, n'am fost în stare să te mântuiu 
Dar voiu să-ţi dau o pildă măcar de bărbăţie. 
Mario prea Curată, te roagă pentru mine 
Şi ia-mă lângă tine in viaţa ta din raiu! 

"(Se străpunge cu pumnarul și cade in braţele soldaţilor). 

  

SCHIMBARE 
- „Un apartament a! reginei, 

  

SCENA V. 
Elisabeta cu o scrisoare in mână, Burleigh. 

Să mă conducă el acolo, trădătorul! 
Să mă expuse la triumful, la sfruntarea 
Amantei sale. O! n'a fost incă fomee | 
Pe lume inşălată aşa cum am fost eu!., 

BURLEIGE 

Eu tot nu pricep incă prin ce mijloc puternic, 
Prin ce vrăjitorie el a putut surprinde 

" Prudenţa cunoscută a suveranei mele! 

ELISABETA 

Ah! eu mor de ruşine. Cum trebui el să ridă 
De slăbiciunea mea. Credeam c%o umilesc, 
Pe când eu eram ținta batjocurilor ei, 

BURLEIGH 

Acum vezi cât de bune au fost a mele sfaturi? 

..
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ELISABETA 

Oh! sunt crud pedepsită că m'am indepărtat 
De-a voastră inţeleaptă părere... Insă cum 
Să nu-l cred? Puteam eu să presupun c'aceste 
Aprinse jurăminte de-amor ascund o cursă? 
Pe cine să mai cred când el m'a inşălat ! 
On om pe care eu l'am inălțat mai sus 
Decât cei mai inalţi. EL care totdeauna 
Mi-a fost cel mai aproape de inimă, el care 
Avea ingăduire la curte să se poarte 
Ca un stăpân şi rege?.. 

4 

BURLEIGE . 

Şi in acelaş timp 
EI te trăda pe tine pentru astă vicleana 
A Scoției regină. 

ELISABETA 

- O! Ea imi va plăti-o 
Cu al ei sânge. Spune, sentenţa-i redactată ? 

BURLEIGH 

E gata după cum ai poruncit, 

ELISABETA 

Să moară 
fi după ce-a vedea-o căzând, moară şi el! 
L'am isgonit din peptu-mi, eu nu mai simt amor 
Ci numai r&sbunare! Pe cât sta el de sus, 
Pe-atât fie căderea-i de-adâncă, ruşinoasă. 
Să facă el dovadă de-a mea severitate . 
„Precum a fost o pildă de slăbiciunea mea!.. 
Să fie dus la Tower! Eu am să numese pairi 
Să-l judece cu toată asprimea legilor,
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BUBRLEIGE 

Va căuta să vie să se indreptățiască, - x 

ELISABETA 

:Se poate "ndreptăți ? Scrisoarea, nu-l condemnă ? Vinovăţia lui e limpede ca zioa. 

BURLEIGH 
“Tu insă eşti prea bună, eşti prea, indurătoare. 
Apoi presenţa lui, poate să *nfluențeze, .. , 

- “ELISABETA 
Eu nu voesce să-l v8d, nu, niciodată. Dat-aţi 
Poruncă să-l respingă când va veni? 

BURLEIGH 

Am dat. 

UN PAJ (intrând). 

Milord Lester. 

FLISABETA |, - 
Infamul! Nu voiu să-] văd, Spuneţi-i "Că nu voese să-l văd. 

PAJUL 

Eu nu 'ndrăznesc a-i spune “Şi poate nici m'a crede, . 
E ELISABETA 

. Aşa Pam inălţat Incât slugile mele mai multă frică au 
De-autoritatea luj decât chiar de a mea... 

BURLEIGA (pajului) 
Regina îl opreşte:de a se 'nfăţişa, . 

(Pajul ese cu sfială)
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ELISABETA (după o pausă), 

Dar totuş, dacă el... Dar dac'ar fi în stare 
Să se indreptăţiască | War putea fi o cursă 
Tntinsă de Maria ca să: -mi înstrăineze 
Pe cel mai credincios prieten ? O! Ea este 
Vicleana cea mai mare! Dac'ar fi scris răvaşul 
Numai spre-a mă umplea cuw'n veninos prepus 

Şi ca să prăpădiască pe omul ce ureşte? 

| ” BURLEIGH 

Regină, te gândeşte! 

SCENA VI.: 

Cei dinainte. Leicester. 

LEICESTER 

(deschide ușa cu putere și intră cu aer poruncitor) 

- Aş vrea să văd pe-acel obraznic ce m'opreşte 
Să intru la regina! 

| ELISABETA 

"O! Incumătătorul! 

LEIOESTER 

Să mi se 'nchidă uşa!.. De poate să o vadă 

Un Burleigh, pot şi eu! 

. BUBLEIGH 

Sunteţi foarte semeţ 
Milord, de a intra aici fâră de voe. 

LEICESTER 

Şi voi prea inrăsneţ de a vorbi aice 

Fără de vos! Cum? Eu nu cunosc pe nimeni 

N 
N 

7
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La Curte care poate să dea contelui Lester 
Yre o ingăduire sau face vre-o oprire. 

(Apropiindu-se umilit cătră Elisabeta) 
Eu voiu din gura chiar a Suveranei mele... 

ELISABETA (fără a se uita la el), 

Nevrednicule, eşi, te du din ochii mei! 

LEICESTER 

Eu in aceste vorbe prea aspre, nu aud 
Pe binevoitoarea Elisabeta mea : 
Ci pe un lord vrăjmaş, Eu m5 adresez numai ! 
Elisabetei mele. L'ai ascultat pe dinsul, 
Cer dar acelaş drept. i - 

ELISABETA 

e Infamule ! Vorbiti, 
Mariţi a voastră crimă, tăgăduiţi-o. ,. : ” 

LEI0OESTER 

Basă 
Acest supărăcios intăi.,. mergeţi milord ! 
L'acea ce am să spui reginei, nu-i nevoe 
Să fie marturi fața. Puteţi să vă retrageţi. . 

ELISABETA (cătră Burleigh). 

Staţi, eu vă poruncese, 

LEIUESTER 

Ce are să se vire 
Un altul intre noi? Eu trebui să vorbesc - 
Cu suverana mea pe care-o adorez. 
Eu voiu să păstrez dreptul ce locul meu mi-l dă, 
Acesta-i un drept sacru, şi cer cu stăruinţă 
Ca lordul să se ducă. 

37. — Scrieri complecte. Vol, VI, 37
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ELISABETA 

O vorbă-aşa trufaşă, 
Vă şade prea frumos, 

LEIOESTER 

| Da, şade foarte bine 
"O vorbă ca aceasta acelui muritor - 

Pe care-a ta favoare din toți Pa preferit. 
Aceasta mă ridică şi mai presus de el 
Şi mai presus de toţi. Mi-a dat inima ta 
Acest ilustru rang. Şi jur că ceeace 
Amorul tău mi-a dat, voiu şti ca să păstrez 
Cu preţul vieţei mele. Să ducă el, nu-mi trebui 
Decât două momente să mă 'nţeleg cu tine. 

| ELISABETA 

Nădăjduiţi zadarnic să mă "'nşălaţi cu-aceste 
Cuvinte prea viclene. 

7 LEICESTER 

Cu vorba-i prefăcută putea să te inşăle, 
Dar eu mă adresez la inima ta numai 
Si, ce am indrăznit să fac, intemeiat 
Pe-a ta favoare, voiu să o justifice numai 
Faţă cu-a ta simţire. Nu recunoşe asupră-mi 
Nici un alt tribunal decât dragostea ta. 

ELISABETA 

Neruşinatule 
Intăi te osindeşte această-afecțiune,. 
Miloră, dati-i scrisoarea, 

BURLEIGH * 

Eată!
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LEICESTER . 

(aruncă ochii pe dinsa fără a perde sângele rece). 

* Maria Stuart 
A scris această carte, . 

ELISABETA 

Citiţi, şi vă vimiţi! 

LEICESTER (după ce a cetit, cu linişte). 

Eu văd că aparenţa e contra mea, dar sper 

“Că după aparenţă nu voiu fi judecat. 

ELISABETA 

Puteţi tăgădui că aţi avut raporturi a 

In taină cu Maria, că v'a trimes portretul 

şi că i-ati dat speranță c'aveţi s'o mântuiţi. 

. LEICESTER 

De-aş şti că's vinovat eu aş putea respinge 

-0 mărturie dată incontră-mi de-o duşmană. 

Dar conştiinţa mea fiind curată, eu 
"Declar că tot ce-a scris aci e adevărul. 

ELI3ABETA 

N enorocitule, atunci ?.. 

BURLEIGH 

Se osindeşte 
Cu insăşi gura lui. 

ELISABETA - 

Te du din ochii mei! 

In Tower trădătorul! ” 

" DEIOESTER 

Eu nu sunt trădător.
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Eu am fâcut greşala că nu ţi-am dat ştiinţă 
De calea ce-am luat. Dar scopul meu a fost 
Curat, vream să pătrund, să perd pe o vrăjmaşă. 

ELISABETA 
4 

Ce scusă ticăloasă! 

| a "BURLEIGE 

Cum milord, socotiţi?.. 

LEICESTER 

Eu ştiu că am jucat un rol cutezător. 
Şi la această Curte numai Contele Lester 

” Putea 'ndrăznl aceasta, Intreaga lume ştie 
Ce ură am in suflet pentru Maria Stuart, 

- Iaaltul rang al meu, increderea cu care 
Regina mă cinstește, trebui să *nlătureze 

„ Oricare indoială despre credința mea. 
Acel bărbat pe care favoarea ta-l distinge 
Naintea tuturora, putea s'apuce-o cale 
Isteaţă, deosebită spre-a-şi face datoria, 

BURLEIGH 

Dar dacă scopul vostru era aşa curat 
Dece aţi tăinuit? 

LEICESTER 

Voi aveţi obiceiul 
Milorăd, de a vorbi nainte de-a lucra, 
Voi trageţi clopotul Ja toâte-a voastre fapte, 
Asta-i metoda voastră, milord, dar a mea este 
Intăi de a lucra şi'n urmă de-a vorb), 

BURLEIGH 

Vorbiţi acum fiindcă simţiţi necesitatea.
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LEICESTER 
A . 
(e (măsurândui cu privirea mândru şi ironic). 

j 
Şi Sa lăudaţi că aţi facut o faptă 
Grozavă, c'aţi scăpat regina, c'o trădare 
Voi aţi descoperit. Ştiţi tot, aţi văzut totul 
Cu ochiul vostru ager... S&rmaue ingâmfat, 
Cu tot talentul vostru de-adâne cercetător 
Chiar azi Maria Stuart era in libertate 
De n'aş fi pus eu pedici. 

BURLEIGE 

„Voi aţi fi... 

LEICESTER 

, „Da, miloră. 
Regina se "ncrezuse în Mortimer, spuindu-i NE Tot ce avea in suflet, chiar merse păn'acolo 
-Că-i dete sângeroase porunci contra Mariei 
După ce unchiul su cu groază respinsese 
Asemene propuneri, .. Spuneţi nu e aşa? 
(Regina și Burleigh se uită. unul la altul cu surprindere) 

| BURLEIGE 

Cum aţi avut ştiinţă? 

LEICESTER 

„Nu e aşa? Ei bine 
Milord, unde erau ai voştri ochi de Argus 
Pentru a nu pricepe că Mortimer acesta 
Vă inşăla,.că el era un papistaş 
Aprins, un instrument al Guizilor, ființa 
Mariei, un fanatic semeţ şi hotărit, 
Care venise-aci să scape pe Maria - 
“S'omoare pe regina l..



— 382 — 

ELISABETA (cu cea mai mare mirare)! 

"Cum! Acest Mortimer?. . 

LEICESTER 

Prin el Maria Stuart 

Corespundea cu mine ş'aşa lam cunoscut. 

Chiar azi din inchisoare voia să o răpiască. 

Acum din gura lui eu am aflat aceasta, 

Am pus să-l aresteze, și'n desnădejduirea 

Să-şi vadă nimicită lucrarea sa şi dinsul 
Să fie demascat, şi-a dat el insuş moartea. 

ELISABETA 

Am fost fără de seamăn trădată, — Mortimer. . 

BURLEIGEH 

Şaceasta s'a "ntimplat acuma, chiar acuma 
După ce vam lăsat?,. 

, LEICESTER 

Mi-e foarte neplăcut 

C'avu acest sfirşit, Mărturisirea lui. 
Dac'ar fi incă ?'n viaţă, mar apăra cu totul 

Şi m'ar desărcina de orice invinuire. 

Deaceea am trimes 'naintea judecăţei. 

O hotărire dată cu paza cea mai aspră 

A formeler, ar face deplină "'ncredinţare 

Naintea tuturora de inovenţa mea. 

BUBLEIGE 

EI s'a ucis? El insuş pe sine, ziceţi voi.. 

Sau, poate... voi pe dinsul?., 

LEICESTER 

Prepus neruşinatt 

Să se intrebe garda pe-a cărei mâni Pam dat.
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(S'apropie de uşă şi strigă, ofițerul de gardă apare). 
Daţi Maestăţei Sale relaţii in ce chip 
Mortimer a murit» 

OFIȚERUL 

, In anticameră 
Eram de gardă, când milord a, deschis uşa 
Cu mare răpejune, dând ordin s'arestâni 
Pe cavaler, ca unul ce-ar fi sub acusare 
De crimă de trădare. Noi Pam văzut cuprins 

- De furie scoțând pumnalul, şi injurii 
Rostind contra reginei, nainte de-al putea - 
Opri, virirdu-şi-l în piept: şi căzând mort. 

LEICESTER 

Prea bine, vă retrageți, deajuns ştie regina. 
- (Ofiţerul ese). : 

„ELISABETA 

O! Ce abis adânc de grozăvii ! 

LEICESTER 

Ei bine, 
Cine te-a mântuit? Poate milord de Burleigh? 
Aflase el primejdia ce te incunjura ? 
A depărtat-o el, sau credinciosul Lester 

"Tia fost şi astădată un ânger păzitor? 

BURLEIGH 

Conte, acest Mortimer, cu moartea-i va făcut 
O mare *ndatorire. 

ELISABETA 

Nu ştiu ce să mai zic. 
V8 cred şi nu vă crea. Socot că vinovai



ELISABETA (cu cea mai mare mirare)? 

"Cum! Acest Mortimer ?. - 

LEICESTER 

Prin el Naria Stuart 
Corespundea cu mine ş'aşa lam cunoscut, 

Chiar azi din inchisoare voia să o răpiască. 

Acum din gura lui'eu am aflat aceasta, 

Am pus să-l aresteze, şi'n desnădejduirea, 

Să-şi vadă nimicită lucrarea sa, şi dinsul 
Să fie demascat, şi-a dat el insuş moartea. 

ELISABETA 

Am fost fără de seamăn trădată, — Mortimer. . - 

BURLEIGH 

Şaceasta s'a 'ntimplat acuma, chiar acuma 

După ce vam lăsat?,, 

, LEICESTER 

Mi-e foarte neplăcut 
C'avu acest sfirşit. Mărturisirea lui . 
Dacar fi incă ?n viaţă, m'ar apăra cu totul 

Şi mar desărcina de orice invinuire- 
Deaceea, Pam trimes 'naintea judecăţei. 

O hotărire dată cu paza cea mai aspră 
A formeler, ar face deplină 'ncredinţare 

Naintea tuturora de inovenţa mea. 

BURLEIGE 

EI s'a ucis? El insuş pe sine, ziceţi voi. 
Sau, poate.. „ Yoi pe dinsul?., 

LEICESTER 

Prepus neruşinat? 
Să se intrebe garda pe- a cărei mâni Pam dat.
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(S'apropie de ușă şi strigă, ofițerul de gardă apare). 
Daţi Maestăţei Sale relaţii in ce chip 
Mortimer a murit. 

OFIȚERUL 

In anticameră 
Eram de gardă, când miloră a deschis usa 
Cu mare răpejune, dând ordin sarestâni 
Pe cavaler, ca unul ce-ar fi sub acusare 
De crimă de trădare, Noi Pam vezut cuprins 

* De furie scoțând pumnalu!, și injurii 
Rostind contra reginei, nainte de-al putea : 
Opn, virindu-şi-l in piept şi căzând mort, 

LEICESTER, 

Prea bine, vă retrageți, deajuns ştie regina. 
. - (Ofiţerul ese). - 

„ELISABETA 

O! Ce abis adânc de grozăvii! 

LEICESTER 

Ei bine, 
Cine te-a mântuit? Poate miloră. de Burleigh? 
Aflase el primejdia ce te incunjura ? 

„A depărtat-o el, sau credinciosul Lester - 
- 'Ţia fost şi astădată un ânger păzitor? 

BURLEIGE 

Conte, acest Mortimer, cu moartea-i va făcut 
O mare *ndatorire. 

ELISABETA 

Nu ştiu ce să mai zic. 
V5 cred şi nu vă cred. Socot că vinovat,



Sunteţi şi nu sunteţi. Oh! Cât mi-e de urită - 
Femesa, ce-mi aduce aceste chinuri toate! 

LEIOBITER 

Ea trebue să moară! Şi eu imi dau părerea 
Azi pentru' moartea ei. Te-am. sfătuit, sentonţa 
S'o laşi nendeplinită păn ce s'ar ridica 
Un braţ pentru Maria, Aceasta s'a *ntimplat. 
Deaceea stăruese ca *ndată ordinul 
Pentru executare să fie iscălit, 

BURLEIGH 

Cum, voi sunteţi de-această părere, insuş voi? 

LELCESTER 

Oricât mi-ar” părea rău că trebue s'alerg 
Lacest mijloc extrem, — acuma văd şi cred 
Că binele reginei cere-acest sacrificiu 
De sânge şi propun ca ordinul inalt 
Pentru executarea-i pe loc să se aştearnă, 

BURLEIGE (cătră. regina), 

De vreme ce milord, espune o părere 
Aşa de credincioasă şi de energică, 
Propun ca 'ndeplinirea sentenţei insuş lui 
Să-i fie incredinţată, 

LEICESTER 

Mie! 

BURLEIGH 

| Da, vouă. Nu e 
Mijloc mai nemerit, să *nlăturaţi prepusul 
Ce tot incă v'apasă, decât de-a presida
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La execuţiunea fereei pentru care Sunteţi invinuit v'aţi fi simţit amor, 

ELISABETA 

(aţintind ochii asupra lui Leicester). 

Părerea lui Milord e bună. Fie-aşa! 

LEICESTER 

Deşi Sar fi căzut ca rangul cel inalt 
Ce-l am, şă mă scutească de o insăreinare Care-ar şedea mai bine lui Burleigh decât mie — Căci cine stă aşa aproape de regina 
Nu trebui să "mpliniască un ordin ca acesta — Totuş spre a-mi vădi răvnirea mea şi spre A mulțămi Tegina, la demnitatea mea "S'a mele privilegiuri eu nu voiu să mă uit Şi iau asupra mea această "ndatorire ntât de odioasă, 

ELISABETA 

Lord Burleigh s' impartă cu voi, 
. - (lui Burleigh) Vg ingrijiţi 

Ca ordinul să fie indată pregătit. . 

(Burleigh ese, s'aude afară mare sgomot). 

„SCENA VII. 
Flisabeta, Leicester, Ient. 

ELISABETA 

Ce este milora Kent? Ce sgomot turbură Oraşul, ce se "ntîmplă ?
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. KENT . 

| Regină, e poporul 

Ce ?ncunjură palatul şi cere să te vadă. 

ELISABETA 

Ce vrea poporul meu? 

KENT 

S'a respândit prin Londra o groază ca ta viaţă, 

Ar fi ameninţată, că sunt imprăştiaţi 

Omoritori trimeşi de Papa contra ta; 
Că s'ar fi resvrătit catolicii să smulgă 

Cu sila pe Maria din inchisoarea ei, 

Regină s'o proclame. Poporul crede-aceasta . 
Şi este furios. Numai capul Mariei 
Ce astăzi ar cădea, îl poate linişti. 

ELISABEȚA 

Cum, vor să mă siliască! 

"KENT 

Zic că sunt hotăritţt 

Să nu se depărteze pân nu vei întări 

Sentenţa cea de moarte. 

SCENA VIII. 

Cei de sus. Burleigh, Daniison (ţinend o hârtie). 

ELISABETA 
Ce-aduceţi Dawison ? 

DAWISON (apropiindu-se cu gravitate). 

Ai poruncit regină...
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PLISABETA 

Ce-i ?.. (vrând să apuce hârtia, tresare şi se dă inapoi 
cu groază). Dumnezeule | 

BURLEIGE 

Glasul poporului 
Ascultă-l ; el e glasul lui Dumnezeu! ' 

ELISABETA 

” Milorzi! 
Cine mă 'ncredinţează, c'ascult in adevăr 
Glasul intregului popor şi glasul lumii!., 
Oh! cât imi este teamă că dacă voiu urma 
Acum voia mulţimii, eu n'am s'aud curând 
Un glas cn totul altul, şi chiar aceia care 
Cu sila mă imping acum spre-această faptă, 
Când va fi 'ndeplinită, nu m'or mustra in urmă, - 

- Cu-asprimea, cea mai mare!., 

SCENA IX. 

Cei dinainte. Contele Shreaesbury, . 

SEREYSBURY (intrând cu mare mișcare). 

Regină, te indeamnă să faci un act pripit! 
Nu te pleca, fii tare! 

(văzând pe Dawison cu hârtia) 
” Sau este pre târziu 

-S'a și indeplinit? Văd in această mână 
Un document fatal. EI in acest moment 
Nu trebui pus 'naintea privirilor reginei, , 

ELISABETA 

Ei mă silese, Shrewsbury |



SHREWSBURY 

Tu nu poţi fi silită, 
Tu eşti o suverană ; acuma e momentul 
S'arăţi puterea ta. Dă ordin ca să tacă 
Aceste glasuri crunte ce vor ca să siliască 
"Voința ta regală. Poporul e mişcat | 
De-o temere deşartă, de-o oarbă nălucire. 
Chiar tu eşti turburată, ai fost crud insultută, 
Şi tu ai slăbiciuni umane şi nu poţi 
Acuma ca să judeti. 

BURLEIGE 7. 

S'a judecat de mult. 
Acuma nu e vorba de dato hotărire, 
Ci de executat, . 

„KENT 
(care a ejit la intrarea lui Shrewsbury, se intoarce) 

Tot creşte imbulzeala. 
Nu este nici un chip să imbiânzeşti poporul. 

ELISABETA (cătră Shrewsbury) 

Vedeţi cum mă silesc! - 

SEREWSBURY 

Cer numai amânare. 
Iscălitura ta iţi hotăreşte pacea 
Şi liniştea vieţei. Ani lungi ai stat pe gânduri 
Şi laşi să' te ridice furtuna într'o clipă. 
O scurtă amânare! Adună-a tale gânduri 
Păn a veni un cias de linişte mai mare.
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BURLEIGE (cu vioiciune) 

Aşteaptă, chibzueşte, amână până ţara Va fi in flacări, până va isbuti vrăjmaşa In scopu-i ucigaș. De trei ori Dumnezeu A depârtat pumnalul, Azi te-a atins deaproape. Dăr incă o minune a mai spera, inseamnă A incerca pe Domnul, 

SHREWSBURY 
Acel Dumnezeu care cu mâna-i minunată 
De patru ori pe tine te-a mântuit şi astăzi - A dat unui bătrân şi slabului său braţ 
Puterea să r&pue pe-un tânăr furios, — 
Intr'insul te increde ! Nu voiu să, ridic glasul Acuma al dreptăţii. Acum nu este timpul. In vuetul turtunei tu nu poţi să-l asculți. Dar una iţi voiu spune. Azi tremuri de această Marie ce trăeşte. De ea nu-ți fie frică, ” Te temeatunci de dinsa când va fi moartă, câna „ Va fi executată, Ea va 'nvia din morţi 
Ca zina invrăjbiri, va alerga prin țară 
Ca duh al răsbunării şi-ţi va răpi iubirea, Poporului. Acuma Inglezul' o ureşte, 
De ea fiindu-i frică, dar cânâ nu va mai fi El are s'0 răsbune. El nu va mai privi “In ea peo vrâjmaşă a religiunii sale Ci vrednică găsind-o de jale, va privi-o 
Ca o nepoată dreaptă a regilor săi şi Ca victimă a urei şi gelosiei tale, | Curână ai să simțeşti schimbarea. Plimbă-te “Prin Lonsra după ce va fi executată, 
Poporului te-arată ce azi cu bucurie



Se grămădeşte ?'n juru-ţi şi vei vedea un alt 

Popor ş'o altă ţară. Căci m'ai să mai ai raza 
Dreptăţii luminoase, ce inimile toate 

Le birue; Nu, frica, tovarăşa cumplită 

A tiraniei, groaznic nainte-ţi va păşi, 

Şi, drumurile toate pe care-i apuca 

Are să pustiască, Atunci vei fi trecut 

Hotarul cel din urmă, Căci care cap e sigur 

" Când astă frunte sacră, acestfel va cădea? 

“ ELISABETA 

On! Shrewsbury, voi astăzi viaţa mi-aţi scăpat 
“ Inlăturând cuțitul omoritorului. 
De ce nu Vaţi lăsat să meargă drumul său? 
Sfrşită-ar fi fost lupta atuncea, şi curată 
De ori-şi-ce greşală m'aş odihni 'n mormânt. 
O da! sunt ostenită de viaţă şi domnie - 
Şi dacă din noi două regine, trebui una, 
Să cadă pentru ca cealaltă să trăiască 
— Şi recunosc că altfel nici poate ca să fie — 
De ce nu aş lăsa-o pe ea in locul meu? 
Poporul meu aleagă, eu ii inapoez 
Puterea suverană. Imi este martor Domnul 
Că nu pentru-al. meu bine eu am trăit, ci numai 
Pentru poporul meu. Dacă mai bune zile 
Aşteaptă de la astă măgulitoare Stuart, 
Ea care-i o regină mai jună decât mine, 
Atunci eu mă cobor voioasă de pe tron 
Şi m8 intorc la Woodstok, acel locaş de pace 
In care-am petrecut copilăria mea 
Puțin ambițioasă, in care depărtată. 
De goalele măriri a lumii, imi găsiam 
In propriul meu suflet destulă inălţare. 
Eu nu am fost născută spre-a fi o suverană,
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Stăpânitorul trebui să poată fi şi cruq . 
Şi inima-mi e moale. Am cărmuit ferice 

- Mult timp această ţară, fiindcă nu aveam 
Decât a răspândi în juru-mi fericiri. 
Pentru intâia, oară, eu trebui să'mplinesc 
“0 datorie aspră de rege, şi simţesc 
Deplina-mi slăbiciune. 

BUEBLEIGE . 

Pe Dumnezeu ! când vorbe 
Aşa puţin. regale, eu văd că es din gura 
Reginei, socotesc, că ar fi o trădare 
In contra ţării mele de a tăcea mai mult, 
Zici că-ţi iubeşti poporul mai mult decât pe tine 
Ei bine dovedește-o; n'alege pentru tine 
Repaosul şi pacea, lăsând regatun prada 

„-Furtunelor; gândeşte şi la biserică ! 
Să vie cu această Marie inapoi 
Eresurile vechi? Să stăpânească earăş | 
“Călugărul ? Legatul din Roma să se'ntoarcă - 
Ca să inchid'a noastre biserici şi pe regi 
Din tron să-i dee jos? Eu cer sufletele 
“Supușilor tăi toți. Astăzi purtarea ta; 
Va-hotări de-or fi perdute sau scăpate 
Acum nu este timpul de-a fi milos şi bun, . 
Indatorirea ta cea mai inaltă este 

"Al ţării tale bine; şi dacă Shrewsbury 
Viaţa ţi-a scăpat-o, eu voiu să fac mai mult, 
Să mântuiu Inglitera! 

ELISABETA 

. Plecaţi, lăsaţi-mă Să fiu cu mine insumi. In astă causă mare Nu caut mângâere şi sfaturi de la oameni: 
Voiu la judecătorul Suprem să mă indrept.
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Ce m'a invăţa el, aceea voiu să fac, 
Duceţi-vă, milorzi, (cărră Dawison), 

Voi puteţi sta pe-aproape, 
(L.orzii es. Sherwsbury mai stă căteva momente inaintea reginei se uită la dinsa cu aer expresiv, apoi se depăr- tează incet, lăsând să se vadă o mîhnire mare), 

SCENA X 

„. ELISABETA (singură) 

Cât de Tobiţi sunt cei care slujesc poporul, 
Sclavie ruşinoasă!... O, cât sunt de sătulă 
Să măgulese un idol pe care-adânc in suflet 
Eu il despreţuesc! Când oare liberă 
N8 voi simţi pe'tronu-mi? Eu trebui să respect 
Opiniunea lumii, Salerg dup'a ei laudă 
Şi să urmez voinţa prostimii ce iubeşta 
“Numai pe suitarii. Acela nu e rege 
Ce e silit să placă mulţimii, insă numai 
Acel care e liber pe nimeni să m'asculte. — 
Fiindcă am făcut dreptate Yam urit 
In toată viaţa mea orice act arbitrar, 
Am mâinile legate acum pentru intâia 
Neapărată faptă nedreaptă ce am să fac, 
Esemplul ce am dat eu insumi mă condemnă, 
Dac'aş fi o tirană precum a fost Spaniola 
Maria ce nainte-mi domni pe acest tron 
Eu aș putea acuma să vărs sânge regal 
Fără a merita mustrare dela nimeni. — 
Dar numai libera-mi voinţă ma silit 
Ca să urmez dreptatea? Atotputernica 
Necesitate care sileşte pe mona:hi 
Mi-a dat astă virtute? — 
Favoarea populară, ea singură mă ţine
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Pe tronu-mi contestat şi'ncunjurat de duşmani. Vor să me nimicească toate puterile 
Continentale. Papa aruncă nempăcat 
Asupră-mi anateme. Franţia mă trădează 
Cu o imbrăţişare frăţească mincinoasă 
Şi Spania-mi găteşte pe mare un resboiu 
Deschis, de nimicire. Aşa eu am să lupt 
C'un univers întreg, eu o femee slabă! Cu mari virtuţi eu trebui Sacoper slăbiciunea 
Dreptăţilor ce am şi pata ce-al meu tată — Făcă naşterii mele. Dar 0 ascund zadarnice 
Căci ura duşmănească o scoate la lumină, Puindu-mi pe Maria in faţă ca pe-un spectru Crud ameninţător. Nu, voiu să pun sfirşit Acestei temeri ; trebue să cadă capul ei! Vreau să trăesc in pace, Ea este furia 

'Vieţei mele, un duh r&utăcios ce soarta 
A asmuţit asupră-mi. De am vre-o bucurie, 
Pe am vre o speranță in veci o intilnese 
In cale-mi ca pe-un sarpe. Imi fură-un amorez,— . Un mire imi răpeşte ; orice nenorocire 
M'ajunpe, se numeşte Maria Stuart, Dacă Peri-va dintre vii, voiu fi ear liberă 
Ca aerul de munte. .. Cu câtă ironie 
Privirea-i S'ațintea asupră-mi ca şi când | Voia să mă striviască ].., Neputincioaso |... Eu "Am arme mai grozave; ele lovese de moarte ! Şi tu n'ai să mai fii, (Mergend cu pași răpezi spre masă şi luându-și condeiul). Zici că sunt o bastardă 1 . Da, sunt, nenorocito, in câtă vreme tu. Răsufli şi trăeşti. Dar când tu vei fi stinsă Se stinge şi ?ndoiala de naşterea-mi regală, 
Când n'a mai avea altă alegere Inglezul „ Atunci voi fi născută din dreaptă cununie! 

I7e — Srieri compiecte. Vol. VI, 33
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(Ea iscălește cu o mișcare răpede şi energică, apoi lasă 
să-i cadă condeiul, dându-se inapoi ca spiimântată ; după 

i o pausă sună). 

SCENA XI 

Elisabeta. Daison. 

ELISABETA 

Unde's ceilalţi lorzi ? 

DAWISON 

"Sau dus să liniştească 
Poporul agitat. Când lordul Shrewsbury 
S'a arătat, dendată s'a potolit furtuna. 
„EL este !“ au strigat nenumărate glasuri, 
„El a scăpat regina, să-l ascultăm pe dinsul, 
„El este cel mai vrednic bărbat din Inglitera !& 
Atunci nobilul Talbot, a inceput să mustre - 
Poporul cu blândeţă pentru purtarea sa 

- Greşită, şi vorbi cu-atâta energie 
Cu-aşa incredințare, incât s'au impăcat 
Cu toţii şi s'au dus in linişte a casă, 

4 

ELISABETA 

Mulţime schimbătoare ce merge după vânt! 
Amar de cel ce-alege o trestie ca dinsa 
Drept reazim şi drept sprijin. Sir Davrison, prea bine, 
Puteţi să vă retrageţi, (vrând să se depărteze) 

| Luaţi hârtia asta 
O pun in mâna „voastră. 

DAWISON (aruncă o privire asupra hărtiei) 

Regină, al tău nume! 
Ai hotărit?
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BLISABETA 

Ziceau că trebui să subseriu, Aceasta am făcut.-O filă de hârtie 
Nu hotărăşte încă. Un nume nu omoară, 

DAVWISON 
Regină, al tâu nume pus pe hârtia asta dU 
Omoară, hotăreşte, el este ca un trăsneţ 
Ce sboară şi loveşte. Hârtia dă poruncă, 
La comisari şi șerif, pe loc la Potheringay 
Să meargă şi reginei de Scoţia să vestiască 
Osinda, ei de moarte. Nu'i prelungire. Ea 
E moartă, dacă dau din mâna mea hârtia, 

ELISABETA - 

Dar, sir, Dumnezeu pune o mare hotărire "In slaba voastră mână, Rugaţi-vă de diusul 
“Ca să vă lumineze cu 'nţelepciunea sa, 

"NB duc vă las acuma la datoria, voastră. 
(Vrea să eâsă). 

DAWISON (puindu-se in calea reginei) 
Regină, nu te duce pân nu-mi vei lămuri Care-i voinţa ta. Nu-mi trebue aice O altă "'nţelepciune decât să implinese Porunca ta intocmai. Imi dai această foae "Ca grabnie să'ngrijesc de-a ei indeplinire ? 

ELISABETA 

M&'ncred prudenţei voastre. 

DAWISON (intrerupănd-o răpede şi spăriat) 

Ba nu prudenţei mele, Să mă ferească Domnul ! Intreaga mea prudență E să te-ascult pe tine. Nu are servitorul
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Nimic de hotărit aice. O greşală 
Neinsemnată-ar fi aici un regicidiu, 
Un r&u incalculabil de-adânc şi de cumplit, 

Dă-mi voe ca să fiu in astă mare causă 
Numai un instrument orb şi lipsit de viață, 

Rosteşte-ţi lămurit şi limpede voinţa 
Ce vrei să fac cu-această poruncă sângeroasă ? 

ELISABETA 

“Numele ei vorbește deajuns. 

DAWISON 

Atunce vrei 

Să se executeze indată ? 

PLISABETA 

, Nu zic asta, 
Eu tremur de-aşa gând. 

DAWISON 

Vrei s'o păstrez la mine? 

ELISABETA (răpede) 

Atuncea veţi respunde de orişice urmări. 

DAWISON 

Eu, Dumnezeule 1... Regină, spune, ce vrei ? 

ELISABETA 

Vreau să nu mai aud de astă causă tristă. 
Eu voiu ca să am pacea, şi pentru totdeauna, 

” DAWISON 
Rosteşte un cuvânt! O! spune, hoteraşte 
Ce este de făcut, cu-această foae?..



— 597 — 

ELISABETA 

, : Am spus. 
Nu mă mai supăraţi ! 

PA WISON 

| Când? Nu mi-ai spus nimic, 
Pe Maestatea Voastră o rog să-şi amintească. ., s 

ELISABETA (lovind cu piciorul) 
Nesuferit !.,. , - 

DAWISON 

„Ai milă de mine, am intrat 
Abia de scurtă vreme in astă *nsărcinare. 
Eu nu cunosc vorbirea monarhilor şa curţii, 
In obiceiuri simple şi drepte-am fost crescut. 

„ Deaceea ai răbdare cu servitorul tău. 
Rosteşte un cuvânt ca poate să mă 'nveţe Şi să mă lumineze in datoria mea. 
(Se apropie cu aer rugător; ea îi intoarce spatele, e] stă desperat, Apoi zice cu un ton hotărit), 
Ia-ţi inapoi hârtia, ia-o! Eu o simţesc 
Că arde'n mâna mea ca focul. Nu m'alege 
Pe mine să "mplinese o treabă-aşa grozavă ! 

ELISABETA 

N8 faceţi datoria!,., (ese), 

SCENA XII 

„ Datdison singur, apoi intră Burleigh. 

DAWISON 

Fa fuge şi mă lasă muncit de indoială 
Cu-această *ngrozitoare hârtie... Ce să fac? 

a
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Să o păstrez, s'o dau ? (cătră Burleigh care intri), 
O! bine c'aţi venit, 

Nilord, voi m'aţi numit în astă *nsărcinare. 
Scăpaţi-mă de dinsa, Et am primit-o fără 
Să ştiu respunderea, ce*are. Daţi-mi vos 
Să mă intorc din nou in intunericul 
In care m'aţi găsit. Nu-i locul meu aice. 

+ 

i BURLEIGE 

Ce-aveţi, Sir Dawison ? Vă stăpâniţi mişcarea. 
Sentenţa, unde este? Regina ve chemase. 

DA WISON 

Ea a eşit acuma aprinsă de mânie, 
Daţi-mi un sfat. Veniţi-mi in ajutor, mă scoate-ți 
Din chinul indoelei. Eu am sentența'n mână, 
Ea este iscalită, S 

BURLEIGE (ripede). 

E iscălită! Daţio!.,. - 
Daţi răpede! * 

DAWISON 

Nu pot. 

BURLEIGE 

Ce? , 

DAWISON 

Nu mi-a arătat 
Voinţa-i lămurit, ! 

| BURLEIGH 
i Nelămurit? Ce- fel, 
Când ea a iscălit? Daţi iute!
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DAWI30N 

- Sunt dator 
Şi să o implinesc şi să n'o implinesc! 
O, Doamne! mai ştiu eu ce sunt dator să fac! 

BURLEIGE (silindu-l mai tare) 

Acuma, chiar acuma trebui s'o. impliniţi. 
Daţi răpede, sunteţi perdut de zăboviţi! 

DAWISON 
Eu sunt un om perdut de pun prea mare grabă! 

BURLEIGH | 
Voi v'aţi eşit din minte! Sunteţi nebun ? Daţi foaea ! 

(EL îi smuceşte hârtia și ese răpede afară). 

DAYWISON (alergând după dinsul), - 

Ce faceţi ? Staţi pe loc... Peirii'mă daţi-pradă ! 

(Corti na- cade)



ACTUL V 

Teatrul representă camera din actul Liu 

SCENA 1. 

Anna Kennedy in mare doliu, cu ochii plânși și cufun- dată in adâncă durere, pecetluește pachete şi scrisori, Adesa durerea o intrerupe şi din vreme in vreme se in- chină. — Sir Paulet şi Drury întră imbrăcaţi şi ei in negru, Jai mulţi servitori îi urmează purtând vasuri de aur şi de argint, tablouri şi alte obiecte preţioase şi umplu cu ele fundul teatrului. Pauleţ dă Hannei o cutie cu ju- vaeruri şi o hârtie, dându-i a inţelege pria semne că a- ceasta cuprinde lista obiectelor aduse. Vederea acestor bogății improspitează durerea Hannei, care cade intr'o tristeță grozavă in vreme ce ceilalți se depărtează, — 
Deluil intră, 

KENNEDY (exclamă indată ce-] vede) 

O! Melvil, voi sunteţi? noi ne vedem din nou! 

MELVIL 

Da, bună Kennedy, noi ne vedem din nou, - 

KENNEDY 

După o dureroasă şi lungă, despărțire. 

MELVIL 

Amară, jalnică, cumplită revedere!
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KENNEDY 

O! Doamne! voi veniţi... 

MELVIL 

Să iau un remas bun Etern de la regina, 

KENNEDY 

Acuma infirşit in zioa morţii sale 
I. se "ncuviinţează sa vadă pe ai săi "Dup'așa lungă vreme. O Melyil, nu voese Să vă intreb ce soartă voi aţi avut, nici vreau Să vă descriu durerea pe care-am suferit-o De când va isgonit de lângă noi. Găsi-vom Alt cias pentru aceasta, O Melvil! trebuit-a Ca să trăim atâta de mult spre a veda Lumina astei zile! . 

- MELVII, 

Să nu ne *nduioşăm ! Eu voiu să plâng tot timpul cât voi avea viaţă, Şi n'am să mai desbrac aceste haine negre; Etern imi va fi doliul. Dar azi vreau să fiu tare, Şi voi făgăduiţi-ni C'aveţi să stăpâniţi . Adâncul vostru chin. Şi când ceilalţi toți Nemângâiaţi cădea-vor în prada desperării Noi trebui să-i dăm ei o pildă de tărie Ca să-i slujim de sprijin pe calea cea din urmă, 

KENNEDY 

Melvil, vă inşălaţi crezând cal vostru sprijin Ii trebue. Reginei spre a păşi la moarte 
Cu bărbăţie. Ea chiar ne va da exemplul
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De nobilă tărie. Maria Stuart are | 
Să moară ca regină şi ca o eroină. 

MELVIL 

Primit-a resignată vestirea despre moarte? 
Aud că pentru dinsa ea n'a fost pregătită. 

KENNEDY 

N'a fost... de altă spaimă ea se simţea cuprinsă, 
Nu se temea de moarte, ci de mântuitor, 
Ni se făgăduise că vom fi liberi. Noaptea 
Aceasta Mortimer voia să no răpiască 
Din temniţă. Regina pândea să via zioa, 
Plutind intre speranţă şi temere. Cuprinsă 
De indoială, dacă e bine să-şi increadă 
Persoana şi 'onorea acestui om semeț, 
Atuncea se aude un vuet in castel. 
Lovirea de ciocane ne-ajunge la urechie. 
Noi credem c'au sosit mântuitorii noştri.” 
Speranţa ne zimbeşte, şi dragostea cea dulce 
A vieţei se aprinde puternic, fără voe. 
Dar... uşa se deschide şi intră sir Paulet 
Spuind că jos teslarii ridică eşafodul, (se intoarce 

cuprinsă de vie durere). 

_ MELVIL 

O! Dumnezeule ! Spuneţi-mi, cum primi 
Maria Stuart astă schimbare *nfricoşată ? 

N KENNEDY 
(după o. pausă in care și-a revenit ceva in fire) 

Nu tv desparţi de viaţă, cu *ncetul, ci deodată 
Intr'un moment, năprasnic, tu trebui să faci 

schimbul
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Vieţei trecătoare cu ceea ce e vecinic. 
Atuncea Dumnezeu a dat st&pânei mele 
Puterea ca să smulgă din peptu-i intro clipă Orice speranţă-a vieţei şi sufletul să'ndrepte - Spre ceruri cu credință. Cu nici un semn de frică Şi nici o plângere nu s'a'njosit regina. 
Numai atunci când află irădarea neagră 
A lui lord Lester, când ştii fatala soartă 
A nobilului tânăr ce viața pentru dinsa 
Jertfise, când văzu mâhnirea cea adâncă A lui Paulet, bătrânul, lipsit din causa ei ' De ultimaii speranță, atuncea incepură 
Să curgă-a sale lacrimi, A altora durere, Nu propria ei soartă din ochii ei le stoarse. 

Ă 
MELVIL 

Unde-i acum? Puteţi la dinsa să mg ducați ? 

-” KENNEDY 

Treci in rugăciune Sfirşitul. astei nopţi, Iși scrise testamentul cu insăşi mâna sa Şi rămas bun luâ în scris de la prieteni, - Acum se odihneşte pentru puţină vreme, : Ş'adună-a ei puteri cu somnul cel din urmă, 

MELVIL 

Cine-i pe lângă dinsa? 

” KENNEDY 

, Femeile ei toate, Şi medicul Burgoyn.
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SCENA II. 

Aceași. Jlargarela Kurl, N 

KENNEDY (Margaretei) 

Ce veste ne aduceţi? S'a deşteptat regina ? 

KURL (ştergEndu-și lacrimile) 

E gata, imbrăcată şi vrea să vă vorbiască. 

. | KENNEDY 

Eu vin. (cătră Melvil care vrea s'o intovărășiască) 
Nu mă urmaţi, pân nu voiu pregăti Regina, să vă vadă, (ese), 

KURL 

Bătrânul intendent 
Al casei, Melvil? . 

MELVIL - 

Da. 

KURL 

Ol nu mai e nevoa 
De intendent aice. Melvil, veniţi din Londra? 
Aveţi vre o ştiinţă de soţul meu? 

MELVIL 

Se zice, 
Că au să-l lase liber indată ce,., 

KURL 

Indată 
Ce n'a mai fi regina. Imfamul trădător ! 
EI este ucigașul st&pânei noastre scumpe. 
Cu mărturia lui făci so osindească,
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MELVIL 

Aşa-i | 

KURL 

Sufletul său să fie blăst&mat . In veci până la iaduri. El a depus minciuni, ,, 
MELVII, 

Milady Kurl, gândiţi la vorba ce-o rostiţi. 
|  KURL | 

*Naintea judecăţei sunt gata ca să jur, "Pot chiar in fața, lui so Spun şi s*o repet, Eu voiu să uniplu lumea cu strigătul acestay;: Ea moare inocență | 

MELVIL 

Să dee Dumnezeu ! 

SCENA III 
Cei de sus, Burgoyn apoi Kennedy, 

BURGOIN (vizend pe Melvil) 
O! Melvil!,,. 

MELVII, (imbrăţisându-l) 

Burgoyn! | 

BURGOIN (cătră Margareta Kur]) 

| | | Aduceţi un pahar De vin pentru regina. Grăbiţi-vă. (Kurl ese) 
| MELVIL, 

Ce fel? Regina nu e bine ?
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BURGOIN 

Se simte in putere, 
Curajul ei eroic o'nșală. Ea socoate 
Că nu'i trebue hrană. Dar o aşteaptă incă 
O luptă foarte mare. Să nu se laude 
Vrăjmaşii ei că dinsa s'a'ngălbenit la față 
De frica morţii, câna natura singură 
Se pleacă slăbiciunii. 

MELVIL (cătră doica care se'ntoarce) 

Voeşte să me vadă? 

KENNEDY ” 

Ea vine in persoană. Păreţi a vă mira, 
Uitându-v5 'mprejur, intreabă ochii voştri 
Că caută aceste obiecte prețioase 
In acest; loc al morţii ? O! sir; cât am trăit 
Am fost supuşi la lipse, gabia acum cu moartea 
Prisosul ne revine. 

SCENA IV 

Cei din nainte. Alte două femei, cameriere ale Mariei, 
in haine de doliu, La vederea lui Melvil ele incep a 

plânge. , 

MELVIL 

Ce jale, ce'ntilnire | Gertruda!... Rosamunâa! 

A DOUA FEMEEB 

Ne-a zis ca să ne ducem. Ea vrea cu Dumnezeu 
Să steo singură pentru ultima oară. 
(Mai intră dout servitoare in doliu ca şi celelalte, care 

arată cu semne durerea lor)
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SCENA V 
Cei din nainte. Ilargarela Kurl. Ea ține un pahar de aur. plin cu vin și-l pune pe masă sprijinindu-se palidă 

și tremurând, de un scaun, : 

MELVII, 

Ce-aveţi ? de ce sunteţi aşa de turburată ? 

XURL 

O ! Doanne! 

Ă BURGOYN 

„Ce aveţi? 

FURI, 

„Ce-am trebuit să văd! 

MELVIL 

Veniţi-vă in fre, spuneţi-ne co este! 

KURL 

Când cu paharun mână eu mă suiam pe scara Ce duce jos in sală, atunci s'a deschis uşa,,, . Eu m'am uitat, o Doamne! şi am văzut... 

MELVIL 

_ 
„Ce lucru? 

VB adunaţi puterea, 

KUBRL 

, - Păreţii erau toți 
In negru imbrăcaţi. Un mare eșafod 
Acoperit cu negru se ridica in sală, 
Pe el, o masă neagră, o perină, galături
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BURGOIN 

Se simte in putere. 
Curajul ei eroic o'nşală. Ea socoate 
Că nu-i trebue hrană. Dar o aşteaptă incă, 
O luptă foarte mara. Să nu se laude 
Vrăjmaşii ei că dinsa s'a'ngălbenit la faţă 
De frica morţii, când natura singură 
Se pleacă slăbiciunii. 

MELVII, (cătră doica care se'ntoarce) 

Voeşte să me vadă? 

KENNEDY ” 

Ea vine in persoană. Păreţi a vb mira, 
Vitându-v6 'mprejur, intreabă ochii voştri 
Cs caută aceste obiecte preţioase 
In acest loc al morţii ? O! sir; cât am trăit 
Am fost supuşi la lipse, şabia acum cu moartea 
Prisosul ne revine. 

SCENA IV 

Cei din nainte. Alte două femei, cameriere ale Mariei, 
in haine de doliu, La vederea lui Melvil ele incep a 

plânge. , | 

MELVII, 

Ce'jale, ce'ntilnire ! Gertruda!... Rosaniunda! 

A DOUA FEMEE 

Ne-a zis ca să ne ducem. Ea vrea cu Dumnezeu 
Să stee singură pentru ultima oară, 

- (Mai intră dout servitoare in doliu ca şi celelalte, care 
arată cu semne durerea lor)
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SCENA V 

Cei din nainte. Jargarela Rurl. Ea ţine un pahar de aur plin cu vin și-l pune pe masă sprijinindu-se palidă şi tremurând, de un scaun, 

MELVIL 

Ce-avoţi ? de ce sunteţi aşa de turburată ? 

| |  XORL 
O ! Doamne! 

Ă BURGOIN 

_Ce aveţi? 

URL 

„Ce-am trebuit să văq| 

MELVIL 

Veniţi-vă în fre, spuneţi-ne ce este! 

KURL 

Când cu paharwn mână eu mă suiam pe scara Ce duce jos in sală, atunci s'a deschis uşa... Eu m'am uitat,:o Doamne! şi am văzut... 

MELVII 

Ce lucru ? > 

Vă adunaţi puterea, 

KURL 

, - Păreţii erau toţi În negru imbrăcaţi, Un mare eşafod Acoperit cu negru se ridica in sală. Pe el, o masă neagră, o perină, g'alături
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Securea ascuțită, strălucitoare, ., Sala 
Era de oameni plină ce se ingrămâădiau 
Pe lângă eşafod şi aşteptau cu ochii De sânge insataţi, victima, lor, ., 

FEMEILE 

O! Doamne! Aibi milă de regina | 

MELVIL 

Eată regina! 

SCENA 7V7, 
Cei dinainte, Dlaria, Ea e imbrăcată în alb şi gătită, la gât poartă o salbă de care atirnă un Agnus Dei, de colan îi atîrnă metanii. In mână ţine o cruce și pe cap poartă o diademă. Un văl negru lung e dat pe spate. La “intrarea ei toți se inşiră de ambele Jaturi ale scenei şi esprimă o durere adâncă. — Îleltil cu o mişcare involun- tară se pleacă in genunchi. - 

MARIA 

(işi preumblă privirile in juru-i cu o liniştită demnitate), 

Dece această jale ? Dece aceste lacrimi? 
O! bucuraţi-vă cu mine impreună 
Că insfirşit soseşte al chinului meu capăt, Că lanţul mi se scoate şi că mi se deschide A inchișorii ușă. Acum sufletul meu ” 
YVoios poate să sl:oare pe aripi ângereşti, 
Spre libertatea cea de veci. In vremea când Eu mă găsiam in mâna unei vrăjmaşe mânăre Şi chinuri suferiam, nedemne de o mare 
Şi liberă regină, atuncea era timpul 
Pe mine să mă plângeţi. Moartea, amică aspră Dar binefăcătoare, căci ea alină toate,
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S'apropie de mine. Cu aripa ei neagră Mi-acopere-al meu chin. Acea in urmă, soartă . Ridică chiar pe omul cel mai căzut, Coroana 

" Reintră ?n al meu Suflet. (făcând câțiva paşi inainte) | Ce văd, Melvil aice?,. O! sir, vă ridicaţi ! Venit-aţi să fiţi martor la al reginei voastre - Triumf, nu Pa ei moarte. Eu am o fericire * Ce n'am putut Spera, ca pomenirea celor Din urmă-a mele clipe să nu fie păstrată Intreagă de duşmani, ci un amic de-aceeaşi 'Credinţă ca şi mine să dee mărturie De oara morţii mele, Spuneţi-mi, cavalere, Ce vi s'a intimplat in astă duşmănoasă, - R&uvoitoare ţară de câna aţi fost răpit | De lângă mine? Ades a soartei voastre grijă Mâhni inima mea, 

MELVII, ' 

Eu altă supărare Nu am avut decât durerea pentru tine Şi neputinţa mea de-aţi fi folositor, 

MARIA 
Ce face Didier, bătrânu-mi servitor? Dar poate că e] doarme de mult somnul cel vecinic Căci era tare n virstă. , 

MELVII, 

, Ea EI n'are fericirea Aceasta, el trăeşte ca tinereţa ta Să o inmormânteze, ” 

MARIA 

A Dece nu-mi este dat Ca inaintea morţii la peptu-mi să pot stringe 37. — Seritri. complecte, Pol. VI 99 
7.
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Vre-o rudă prea iubită! Dar vai! e hotărit 
Să mor printre străini şi trebui să văd numai 
Curgând a voastre lacrimi, Melvil, dorința mea 
Din urmă o depun la peptu-ţi credincios, 
Eu binecuvântez pe prea creştinul rege 
Cumnatul meu şi toată regala casă-a Franţei; 
Pe unchiu-mi cardinalul şi pe Enric de Guise, 
Prea nobilul meu văr, Eu binecuvântez 
Asemenea pe Papa, vicarul lui Christos 
Care şi el pe mine m5 binecuvintează ; 
Pe regele catolic ce cu mărinimie. 

- S'a oferit să fie mântuitorul meu 
Ş'al meu resbunător. Ei sunt cuprinşi cu toţii . 
In testamentul meu şi n'or dispreţu | 
Aceste daruri, ssmne ale iubirii mele 

- Oricât ar fi de mici. (adresându-se la slugi) 
a Eu vam recomandat . 

La fratele-mi regal de Franţa. El v'a aa - 
O nouă patrie şi va 'ngrij de voi, 
Şi daca puneţi preţ pe ultima-mi dorință 

„Nu staţi in Inglitera. Să nu se bucure 
Inglezul cel tvufaş de trista voastră stare. 
Făgăduiţi pe cruce că veţi pleca din ţara 
Aceasta neferice indată ce-oiu muri! 

MELVII, (atingenă crucea) 

Eu jur în numele a toţi co sunt aice! 

MARIA 

Tot ce-mi remâne mie săracă, dispoiată 
De ori şi ce pot incă dispune, intre “voi 
Am impărţit. Sperez că au să respecteze 
Voinţa-mi de pe urmă. Ceeace port pe drumul 
Spre moarte: tot a] vostru. Daţi voe să am incă 
A lumii strălucire pe calea inspre ceruri. (femeilor)
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Vouă iubite Alix, Gertrudă, Rosamundă 
Vă las a mele haine Şa mele juvaeruri, 
Ii place tinereței gâteala şi podoaba, 
“Tu Margaretă, ai acele mai mari drepturi 
La generositatea-mi căci tu remâi din toate Cea mai nenorocită. In testamentul meu 
Se va vedea că eu asupră-ţi nu resbun 
A soțului greşală. O! credincioasă Hanna, Pe tine nu te-atinge a aurului preţ, 
Nici a pietrelor scumpe lucire, pentru tine Memoria: mea este cea mai ivaltă sculă. 
Eată iţi las această batistă, am lucrat-o 
Cu propria mea mână anume pentru tine In ciasurile mele de chinuri. E udată - De Iacrime ferbinţi. Cu dinsa să-mi legi ochii Când va veni momentul. Doresc ca astă slujbă Din urmă să mi-o facă iubita Hanna mea. 

i KENNEDY 

O, Melvil! eu nu pot rabda această jale! 

“MARIA 

Apropiaţi-vă cu toţii şi primiţi 
Ultimul meu adio. (Ea le intinde mâna, unul după altul ingenunchiază și sărută mâna, Plângând tare), - . Remâi cu bine Alix Și Margareto tu; Burgoyon iţi mulțumese De Slujba-ţi credincioasă, iţi ard a talo buze Gertrudă, multă ură am insuflat dar şi Am fost iubită mult, „Doresc, un nobil soţ Să facă fericită pe diaga mea Gertrudă, Căci caldei sale inimi îi trebue amor, Berta, tu ai ales acea mai bună parte, 

Ai hotărit să fii a cerului mireasă, In grabă implineşte făgăduinţa ta
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Căci vai, inşălătoare sunt bunurile” vieţei ! 
De la a ta regină ia pildă despre-aceasta. 
Ajunge-acum, adio! şi pentru totdeauna! 

(Se intoarce răpede, toţi es afară de Melvil), 

SCENA VII. 
 afaria, Dleluil, 

MARIA 

A mele datorii lumeşti I6-am implinit 
Eu sper să plec din viaţă făr a mai remână 
Datoare nimărui. Un lucru mai opreşte 
Melvil, sufletul meu cel apăsat să fie 
Voios şi fericit. ! 

MELVIL 

- , Ce e? Mărturisește-mi! 
Alină peptul t&u. Increde grija ta 
Prietenului tău cel credincios. 

MARIA , 

Eu stau 
La malul veciniciei. M& voiu infăţişa 
Peste puţin naintea judecătorului 
Suprem şi nu sunt incă cu Domnul impăcată. 
Mi se refusă-un preot al religiunii mele. 
Şi eu dispreţuesc să iau prea sfânta hrană 

„A sacramentului din mâna unor preoţi 
Ce-au lepădat credinţa. En voiu să mor în legea 
Bisericei direpte, căci numai prin ea poţi 

. S'ajungi la fericire, 

MELVII, 

Te linişteşte. Cerul 
Priveşte o dorinţă ferbinte şi pioasă
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Drept faptă implinită. Puterea, tiraniei 
Poate să lege mâna, dar inima se *nalţă 
Spre Dumnezeu, când este pătrunsă de simţire, 
Cuvântul te omoară, credinţa, dă viaţă. : 

MARIA 

Wajunge inima. Religiunea trebui 
i Să aibă-o siguranță lumească ca să poată 

Să capete inalta, cereasca fericire. 
Deaceea Dumnezeu s'a făcut om şi tainice 
A "'nchis Garurile cereşti şi nevăzute 
Intru un trup văzut. Biserica, ea care-i | 
Inaltă şi. prea sfântă, ea ne aşază scara 
Spre-a ns urca la ceruri. Ea e universală, 
Catolică, fiindcă credința tuturor - 
In parte intăreşte credinţa fiecărui. 
Când mii de credincioşi s'adună să se "nchine 
Atunci se schimbă focul in pară, şi aprins, 
Inaripatul suflet se 'nalţă inspre ceruri 
Oh! fericiţi acei ce pot să se adune 

"Și astfel se inchină in templul cel divin! 
Altarul e gătit, aprinse peste tot 
Sunt luminările, resună clopotul, 
Tămâia, respândeşte mirosu-i. Episcopul 
In albul seu vestmânt în mână 4 potirul 
Il binecuvântează vestind minunea, mare 
A transubstanţierii. Poporul credincios 
4 aci ingenunchiază naintea Domnului 
Ce se găseşte faţă. Oh! singură din toți 
Cu sila sunt oprită, şi binecuvântarea, . 
Cerească, nu pătrunde in inchisoarea mea, 

  MELVIU - 

Pătrunde păn la tine. De tine e aproape, 
Increde-te in cel ce e atotputernic.
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Vlăstarul cel uscat poate să inverziască, 
In.mâna celui care e credincios, ş'acela 
Care-a făcut să curgă isvorul dintr'o piatră, 
In inchisoare, poate s'ardice un altar 
Ş'acest pahar in care-i lumească băutură Să-l schimbe mtrun potir cu hrană de la ceruri, 

(Pune mâna pe paharul ce stă pe masă) 

MARIA 

Melvil, vam inţeles ; da, da, vam inţeles. 
Aici nn e un preot, biserică, altar, 
Mântuitorul insă a zis: „Când se unese 
Doi oameni impreună in al eu nume, eu 
De faţă sunt cu dinşii*. Din preot, cine face A Domnului unsaltă? E sufletu-i curat 
Şi viaţa nepătata, Deaceea vă privesc, 
Deşi heconsacrat, ca pe-un trimis de ceruri Care-mi aduce pacea, Eu voiu mărturisirea-mi Din urmă să vă fac ca dintr'a voastră gură Să dobândesc iertarea. 

MELVIIL 

Dacă de-aşa pornire Aprins e al tţu suflet, atunci regină, află Că poate Dumnezeu să facă pentru tine 
Chiar o minune, Zici C'aici nu este preot, 
Biserică, altar... Te 'nşeli, este un preot 
Şi Dumnezeu e faţă. (In acest moment se descopere şi arată o hostie intr'un vas de aur). | 

: Sunt preot ca s*ascult 4 Mărturisirea ta şi pacea să-ți vestesc 
Pe drumul în spre moarte. Pe fiuntea-mi am primit cele şapte daruri, şi "mpărtăşania 

; Aceasta ţi-o-aduc de Papa consacrată 
Anume pentru -tine,.
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MARIA 

Ah! chiar pe pragul morţii a fost să my aştepte Cereasca, fericire, Ca un nemuritor 
Ce vine sus din ceruri pe nouri aurii, 
Ca ângerul ce-odată din temniţă-a scăpat 
Pe-apostolul credinței ... pe dinsul nu-l opresc Pândari cu arma 'n mână Şi- nici zăvor de fer, EI trece. neoprit prin porţile inchise 
Şi stă strălucitor in mijlocu *nchisorii,., 
Aşa imi vine. mie al cerului trimis, ” 
După ce inşălată am fost de orişicare 
Mântuitor lumese, Şi voi, ce sluga mea 
Aţi fost odinioară, acuma sunteţi sluga 
Puternicului Zeu şi sfântul său organ. 
Precum ingenunchiaţi odată inainte-mi 
Aşa imi plec genunchii eu azi naintea voastră. 

” (cade in genunchi înaintea lui). 

NELVIL (făcând asupră-i semnul crucii). 

In al tatălui nume, al fiului şi al 
Sfântului Duh; Mario, regină, intrebat-ai 
Inima ta, juri tu că numai adevărul 
Vei spune inaintea adevăratului 
Şi unu! Dumnezeu? 

MARIA 

i lie inima, deschisă Naintea ta s'a lui, " 

MELVIL 

Spune-mi de ce păcate Te mustră al t&u cuget, de când data din urmă Te-ai impâcat cu Domnul? - :
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MARIA 

, Cuprins inii era peptul D'invidie şi ură şi dorul resbunării - Ferbea in al meu suflet. Spuram eu păcătoasa Că de la Dumnezeu voiu dobândi ertarea Şi totuş nu puteam să ert pe-a mea vrăjmaşă, 

„MELVIL, : 

Simţeşti căinţă, vrei cu plină hotărire 
Să pleci din astă lume fără do ură? 

MARIA 
. | : 

Aşa Vreau Domnul. să mă erte! 

MELVIU 

De care alt păcat te-acusă al tsu cuget? | 

MARIA 

Mai mult decât prin ură eu am lovit pe Domnul Prin vinovat amor. Cu inimă deșartă Eu m'am simţit atrasă spre omul cel perfid Care m'a pârăsit şi m'a trădat! 

— MELVIL N 
Simţi tu 

Căinţă pentru astă greşală, gal t&u suflet De la deşertu-i idol s'a reintors spre Domnul? 
MARIA 

Această luptă-a fost cea mai puternică 
Ce am avut, dar rupt e lanţul cel din urmă Ce mă lega de viață. 

MELVIL 

De care altă vină Te-acusă conştiinţa ?
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MARIA 

o . O..crimă sângeroasă Şi veche, ce de mult eu am mărturisit-o, 
Acuma câna dau seamă pentru data din urmă Revine "nfricoşat, frământă al.meu suflet Şi ca un duh din iaduri s'aşează, intre mine Şi poarta cerului. Am pus ca să ucidă 
Pe rege, soţul meu, și inima-mi şi mâna Aceluia le-am dat ce-mt. ademenise. 
Am ispăşit păcatul, plecându-mă la cele Mai aprige pedepse ale bisericei. 

„Dar tot m5 roade-un verme adânc in al meu sufiet. 

MELVIL 

Nu simţi invinuirea, nici unui alt. păcat Ce n'ai mărturisiţ şi nu ai ispăşit? 

MARIA 

Acum ai aflat totul ce inima-mi apasă. 
” MELVIL 

Gândeşte la presența celui ce ştie toate, Gândeşte la pedeapsa ce dă biserica - Când nu mărturiseşti deplin. Aceasta este Greşala care duce la moartea cea de veci. Cu ea p&cătueşti contra Sfântului Duh! 

MABIA 

Să nu-mi ajute Domnul in lupta cea din urmă Dacă cu bună ştire am tăinuit ceva! 

MELVIL 

“ “Ce fel? tu vrei S'ascunzi de Domnul tocmai crima Aceea pentru care eşti astăzi pedepsită? - - Nimic nu-mi zici de partea ca ai avut la crima
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Trădării, incereată de Babington şi Parry? 
Pentru această faptă tu ai să primeşti moartea 
Vremelnică, vrei tu să suferi pentru dinsa 
Și moartea cea de veci? - 

MARIA 

Sunt gata ca să intru 
In lumea cea eternă. Pân acest ac ce-arată: 
Minutele, din locu-i se va mişca, voiu sta 
Naintea tronului judecătorului 
Suprem. Eu iţi repet n'am tăinuit nimic. 

“ MELVIL 

Gândeşte bine, adesa inşală inima. 
Cu o duplicitate perfidă, poate că 
Tu te-ai ferit de-a spune cuvântul care face 
Vinovăţia ta, deşi ai luat parte! 
La crimă, cu voință ; dar nici o viclenie 
Nu poate să inşăle aprinsul, viul ochiu 
Ce 'n inimă străbate. . 

MARIA 

Eu am făcut apel 
La toţi monarchii lumei ca să mă mântuiască 
De lanţurile mele. Cu voie insă, ori 
Prin faptă, niciodată eu nu am atentat 
La a vrăjmaşei mel viață, 

MELVIL 

Astfel dar 
Acele arătate de secretarii tti 
Au fost minciuni ? 

- MARIA 

V'am spus intregul adevăr ? „Acele arătate de dinşii Domnul singur 
"De judece! Si
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MELVIL 

Aşa dar, tu sui pe esafod 
Deplin incredinţată de inocența ta? 

MARIA 

Vrea Domnul, cu: această nemeritată moarte 
Să resplătesc greşala cea grea şi sângeroasă 
A tinereței mele, 

MELVIL 

, Plătește-o dar cu moartea 
Şi la altar primeşte smerit jertfirea ta, 
O crimă sângeroasă se şterge tot cu sânge. 
Tu crima ai comis-o din causa slăbiciunii 
Femeei, ear aceste greşale ale vieței 
Nu intovărăşesc pre cei prea fericiţi 
In viaţa cea de veci. Eu insă iţi vestesc 
In numele puterii co am de a lega 
Şi de a deslega, ertarea tuturor 
P&catelor făcute, Să-fie-a ta ertare 
Precum iţi e credinţa! (îi dă hostia) 

Ia trupul, pentru tine 
El s'a sacrificat! (apucă paharul de pe masă, îl sfinţeşte 
rugându-se incet, apoi il 4%. Ea nu indrăsnește a-l lua ci 
îl respinge ci mâna). Ia sângele acesta. 
EI pentru tine-a curs, Ia-... Papa iti acorâă 
Pavoarea astă naltă. Murind poţi să te bucuri 
De dreptul cel mai mare pe cari il au regii, 
De dreptul preoţesc. (Ea primește paharul) 

Aşa precum în taină 
Tu te-ai unit cu Domnul in trupu-ți pământesc, 
Tot astfel colo sus in dulcea *'mpărăţie 
A sa, unde nu sunt nici lacrimi nici greşeli, 
Ca ânger de lumină te vei un cu Domnul,
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(Pune paharul pe, masă. Se aude vuet. EI işi acopere 
capul şi merge spre uşă. Maria remâne in genunchi, in- 

chinându-se incet). 

MELVII, (intorcându-se), 

Iţi mai r&mâne incă o luptă foarte crudă. 
Te simţi destul de tare să *nvingi orice simțire 
De dragoste şi ură? ” 

MARIA 

Nu mă mai tem să cad 
"În vechea mea simţire, Eu am sacrificat 
Lui Dumnezeu amorul şi ura ce-am avut, 

MELVIL | 
Atunci te pregăteşte a priimi pe lorzii 
Lester şi Burleigh... Eată-i! 

SCENA VIII. 
Cei dinainte. Burleigh, Leicester, Paulet. 

(Leicester se oprește în fund fără a ridica ochii, Burleigh 
care-l observă păşește intre dinsul şi regina), 

BURLEIGH 

Eu vin, lady Stuart, ca să primesc a Voastre 
Porunce de pe urmă. 

MARIA „| 

V8 mulţumesc, milord, 

BURLEIGH 

Regina a dat ordin să vi se impliniască 
Orice dorinţă dreaptă. 

! NARIA, 

In testamentul meu
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Eu am cuprins a mele voințe de pe urmă. 
In mâna lui'sir Paulet eu Pam depus, şi rog 
Să fie-executat precum am hotărit. 

PAULET 

Puteţi fi liniştită, 

MARIA 

SI Rog, servitorii mei, 
Nesupăraţi de. nimeni să poată pleca 'n Franţa 
Ori Scoţia, precum vor hotări ei singuri. 

BURLEIGH 

Va fi precum doriţi, 

MARIA 

Fiindcă trupul meu 
Nu poate 'n ţărnă sfântă să-şi afle odihnirea, 
Daţi voe ca această prea credincioasă slugă . 
Să-mi ducă inima in Franța la ai mei, 
Ah! inima-mi a fost acolo totdeauna |.. 

BURLEIGEH 

Aşa va fi. Vre-o altă dorinţă mai aveţi? 

MARIA 

Duceţi surorii mele, reginei Ingliterei 
A mele salutări. Spuneţi-i că îi ert , 
Din inimă-a, mea moarte ; pentru mânia mea 
De eri, îi cer ertare. Să o păziască Domnul 
Şi o Domnie lungă să-i dea şi fericită! 

! BURLEIGE 
N'aţi revenit la o mai bună hotărire ? 
Tot incă refusaţi cereasca mângâere 
Ce poate da decanul ?



— 622 — 

MARIA 

M'am impăcat cu Domnul ! — Sir Paulet, vam facut mult rău, fâră de voie Al b&trâneței sprijin eu vam răpit. Lăsaţi-mi Speranţa că la mine nu veţi gândi cu ură, 

PAULET 

Cu voi să fie Domnul!,. Duceţi-vă in pace! 

SCENA IX, 
Cei dinainte. Hanna Rennedy şi celelalte femei ale reginei intră: cu semne pe groază... Șeriful le urmează țin€nd in mână un beţişor alb. Prin uşa remasă deschisi se văd in fund mai mulţi bărbaţi inarmaţi. 

MARIA 

Hanna, ce ai? O aa, momentul a sosit | 
Şeriful a venit la moarte să mă ducă. 
Trebui să ne despartem acuma. Remas bun! Femeile se ţin de dînsa cu desperare. Ea se adresează 

ţ p 
cătră Melvil). 

Voi, bunul meu prieten şi credincioasa Hanna 
Aveţi să mă *nsoţiţi pe calea cea din urmă; Milord, nu-mi refusaţi această, rugăminte, 

BURLEIGE 
Nu-i in puterea mea să pot primi-aceasta. 

: MARIA 

Cum ? voi mi-aţi refusa o cerere-așa mică ? Gândiţi la sexul meu. Cine mi-ar putea, face Serviciul cel din urmă? Nu poate fi dorinţa, 
Surorei mele ca să fie insultat, 
În mins sexul meu şi ca să mă atingă_ 
O mână de bărbat lipsită de blândeţă. 

AN
 

a
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BURLEIGE 

Mu trebui să se urce cu voi pe eşafod 
Nici una din femei. A sale lacrimi, vaeţ,,, 

MARIA 
Nu are să se vaete,.. Ru inchezesșuesc Tăria sufletească a Scumpei mele Hanna. | Fiţi bun milora, la moarte, o! nu mă despărțiți De doica mea iubită ga mea ingrijitoare, Ea m'a primit pe braţe câna am venit pe lume, Tot mâna ei cea blândă m& ducă şi la moarte, 

PAULET (cătră Burleigh). 
Tncuviințaţi ! 

! : BURLEIGH 

Fie | 

7 MARIA 

Acum pe astă lume Eu nu mai am nimica, (Ia crucea şi o sărută). 
Mântuitorul meu Precum a tale braţe pe cruce le-ai intins Aşa le ?ntinde astăzi să m& primeşti pe mine! 

(Se intoarce să plece; în acel moment ochiul 'ei intil. nește pe coutele Leicester, care la mişcarea ce a făcut ea a tresărit fără voe şi a ridicat Ochii, La aspectul lui, 

v EI nu-i poate suferi privirea; Insfirşit ea vorbeşte), Cuvântul, conte Lester, ce-aţi dat, voi îl ţineţi. Mi-aţi făgăduit braţul să es din inchisoare ŞI ?n adevăr mi-l daţi, 
(E1 stă sdrobit, ea urmează cu blândeţă) 

„-Nu numai libertatea
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Lorq Lester, eu aveam să v'o datorese vouă - Dar astă libertate trebuia să-mi fie dragă: - Cu voi mână in mână Şi prin amorul vostru Fiind prea fericită, eu m'aş fi bucurat De o viaţă nouă, Astăzi când sânt pe calea Să mă despart de lume, mergând spre nemurire, Când nici un sentiment lumesc nu mă atrage, . V& pot mărturisi invinsa-mi şlăbiciune,. Adio! — de Puteţi... trăiţi in fericire !.. Aţi aspirat la mâna a două suverane ŞI aţi disprețuit o' inimă gingaşă 
Spre-a dobânăi pe alta fudulă. Acum mergeţi De 'ngenunchiaţi naintea Elisabetei. Fie Ca resplătirea voastră să nu fie-o pedeapsă ! Adio, nu mai am nimic pe-acest pământ! (Şeriful ese. Maria 1] urmează intre „Melvil și Kennedy, . Burleigh şi Sir Paulet îi urmează, Ceilalţi o urmăresc du. Teros cu ochii pănă când dispare, apoi se depărtează prin celelalte două uși). 

SCENA X. 

LEICESTER (rimas singur). 

Şi eu incă trăesc! Eu sufer incă viața ? Nu cad pa capul meu 'aceste grele bolți Şi inaintea mea nu e nici o prăpaste _ Sănghită dintre oameni pe cel mai ticălos! Vai mie, ce-am perdut, ce perlă-am aruncat | Ce fericire naltă, cerească am respins ! Transfigurată pleacă ca ânger de lumină Şi eu remân cu chinul acelor osindiţi. Unde-mi e hotărirea, cu cara am veniţ Să stau nesimțitor, să năduş inima, ŞI c'o privire rece să-i v&d capul căzând! Aspectul ei trezit-a Tuşinea mea, cea stinsă ?
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Chiar in momentul morţii trebuia ca să mă lege Cu lanţuri de amor? Om crud, disprețuit! 
Nu-ţi mai convine ţie să fii indurător, 
Tu nu poţi aspira deacuma la amor, 
Infăşur'a! tău pept cu zale de aramă, 
Ca, piatra fie-ţi fruntea | Cu sumeţie trebui 
S'o duci până la capăt de nu vrei ca să perzi Al infamiei preţ. Fii mută, indurare! 
În piatră vă prefaceți, voi ochi! Eu voiu 8'0 văd 
Căzând, voiu să fiu maitur !... (merge spre ușa pe 
care a eșit Maria și se opreşte in cale). Zadarnic ! O! 

zadarnic! De-o groază infernală mă simt cuprins. Nu pot, „Nu, eu nu pot vedea priveliştea cumplită, 
Nu pot s'o văd murind! Ce-aud ? Ce-a fost aceasta? 
Au sosit jos. Acolo, sub mine se găteşte 
Lucrarea 'nfricoşată. .. aud vorbind... să fug, 
Să fug din acest loc de groază şi de moarte | 
(Vrea să easă pe altă uşă daro găsește incuiată şi se 

intoarce), 
Ce fel, in acest loc un zeu mă pironeşte ? 
Şi sunt silit saud lucrul acel pe care _. 
Să-l v&d mă "'nfiorez... Decanul îi vorbeşte 
El o incurajează... Ea il opreşte... Acum 
Se'nchină cu glas. tare şi hotărit.. Tăcere,,, 
Toţi tac, aud suspinuri... Femeile plâng tare... 
Acuma 0 desbracă. Sempinge scaunul, .. 
Ea cade in genunchi pe pernă... pune capul... Ah! 
(EL rostește ultimele cuvinte cu spaimă tot mai mare, Se opreşte: un moment, apoi cu o mişcare convulsivă tresare şi cade. leșinat, totdeodată se aude de jos un vuet surd de glasuri care ţine multă vreme). 

—— 

37. — Scrieri complecte. Vol, PI. 40



— 626 — 

SCHIMBARE 
Teatrul representă apartamentul al doilea din actul al 4-lea, 

  

SCENA XI 

- Elisabeta (intră pe o uşă laterală, mersul și mișcările ei 
exprimă cea mai vie ingrijire), 

. 

Nu se arată nimeni. Nici o ştiinţă incă, 
Sfârşitul astei zile nu are să mai vie? 
Ş'opreşte soarele in calea sa pe ceruri ? | 
Mult trebui să mai sufer al aşteptării chin? 
S'a implinit sau nu? Mi-e frică de-amândouă 
Şi nu cutez să 'ntreb! Nu se arată Burleigh 
Şi nici contele Lester pe caro i-am trimis 
S'aducă la *mplinire sentenţa. .. de-au plecat 
Din Londra, s'a făcut... săgeata a pornit ; 
Ea sboară şi loveşte... a şi lovit... cu prețul 
Intregului regat eu m'aş mai fi in stare 
Să o 'oprese... cine-i? 

SCENA XII 

"Plisabeta. Un paj. 

i ELISABETA 

"Vii singur? 'Unde's/lorzii? 

PAJUL 

Lord Lester şi lora Burleigh.. | 
, ELISABETA 

Unde's? 

PAJUL 

Nu sunt in Lonâra.
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ELISABETA 

. In Londra nu? Atuncea Unde se află? “N 

PAJUL 

Nimeni nu a Ştiut să-mi spue. In zori de 'zioă lorzii ar fi plecat in taină Şi grabnic din oraş. ” Ia 

ELISABETA (isbucnind), 
. , , NR —] 

„Acuma abia sun regina Ingliterei ! Mergi, chiamă... ba nu... stăi... e moartă... abia 
astăzi „ Am loc pe-acest pământ !. Ce tremur... pentru „ce M'apucă-această spaimă? A mele temeri astăzi Le-acopera mormentul | Şi cine poate spune 

Destule spre a plânge pe cea care-a, căzut, (cătră paj) Aci eşti incă ? Chiamă pe secretarul meu Pe Dawison indată; trimeteţi câ să vie Şi contele Shrewsbury... Ah ! eată-l in persoană ! 

SCENA XIII 

„. Plisabeta. Contele Shretesbury, 

ELISABETA » 

Bine-aţi venit, milord. Ce veste imi aduceţi? V'a indemnat de Sigur o treabă insemnată Ca să veniţi aice laşa târzie oară $ 

SHREWSBURYy 

Regină, plin de grijă pentru gloria ta
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Mam dus astăzi la Tower in care secretarul 
Mariei, Kurl şi Nau se țin inchişi, Voiam 
Să-i cere incă odată dac'au spus adevărul 
In mărturia lor. Nedumerit, cuprins 
De spaimă, comandantul refusă să-mi arate 
Pe prisonierii lui g'abia cu-ameninţări 
Eu am putut intra. O! Doamne! Ce aspect 
Mi s'arătă vederii! Cu chip sălbătăcit 
Cu ochii rătâciţi ca unul ce ar fi 
De furii torturat, Kurl Scoţianul sta 
Culcat pe patul său. Abia nenorocitul 
M5 vede, dă un țipăt, s'aruncă in genunchi! 
Naintea, nea, cu braţul de mine se'ncleştează 
Ş' incovoindu-se inainte-mi ca un verme 

* M5 *'ntreabă desperat, mă jură să-i vestese 
Ce soartă a avut regina, căci un svon, 
Că este condamnată la „moarte pătrunsese 
La dinşii pănă chiar in fundul inchisorii. 
Când după adevtr, i-am confirmat ştiinţa 
Adăugână că el cu mărturia lui - 
Ti pricinueşte moartea, se scoală, se răpede 
Furios pe-al său tovarăş, il svirle la pămînt 
Şi cu acea putere ce are nebunia 
Se'ncearcă să-l sugrume, Abia am fost in stare 
Să scoatem pe acel sărman nenorocit 
Din mâna-i furioasă, Atunci asupra sa 
Intoarce-a sa turbare, cu pumnul se loveşte 
Se blastemă pe sine şi pe al său tovarăş, 
Zice că mincinoase au fost a lor depuneri, 
Scrisorile-adresate lui Babington de care 
Făcuse jurământ că sunt adevărate, 
Ar fi numai minciuni; că n'ar fi scris acea 
Ce i-a dictat, regina; că ticălosul Nau 
Iar fi ademenit să facă-această faptă. 
Apoi inspre fereastră aleargă, o deschide



— 629 — 

Cu straşnica putere ş' incepe ca să strige In jos pe uliţe, incât poporul tot " S'adună să-l asculte, că el e Sacretarul Mariei, ticălosul cel care fără drept A invinovăţit-o, că e un blăstemat Şun martur minciunos! 

ELISABETA 

Ziceaţi chiar voi că mintea el şi-a perdut. Cuvinte Rostire de-un nebun nu dovedesc nimica, 

SEREW3BURY 
Această nebunie e proba cea mai mare. Regină, te conjur, nu hotări in, pripă, Dă ordin să se facă o nouă cercetare ! 

ELISABETA 

Vroesc sa fae aceasta, nu fiindcă socot Că, pairii Ingliterii sar fi rostit in astă Afacere cu Pripă, ci pentru c:o doriţi. Pentru liniştea voastră din nou se va incepe Această cercetare, Bine că-i incă vreme, Nu vroiu ca de onoarea-mi regală să S'atingă Chiar umbra bănuelei, 

SCENA XIV. 

Cei dinainte, Datcison, 

ELISABETA 

Sentenţa ce-am depus in mâna voastră, Sir, Unde-o aveţi? 
”
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DAWISON (cu cea mai mare mirare). 

Sentenţa ? 

ELISABETA | 
N 

Pe care spre păstrare 
Eri vam incredinţat-o. 

DAYWISON 

Ni-ai dat-o in păstrare ?,. | 

ELISABETA 
Poporul mă silia s'o iscâlesc, trebuia 
Să fac pe-a lui voință. Am iscălit-o, insă 
Am iscălit de silă Şam dat-o 'n mana voastră 
Vroind să câştig vreme. Ştiţi ce vam spus, daţi-mi Hârtia, 

SHREWSBURY - 

Daţi-o sir, lucrurile”s schimbate 
Trebui să cercetăm afacerea din nou, 

ELISABETA 

Dece vă mai gândiţi atât... unde e actul ?. 

DAWISON (desperat), 

Eu sunt pierdut, sunt mort! .. 

ELISABETA (cu voiciune), 

| Sir: Davison, sperez 
Ca n'aţi.., 

DAWISON 

„Eu sunt perdut, eu nu-l mai am.
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ELISABETA 

- Cum, ce fel? 
SHREW3BUBY : 

[9X; Dumnezeule! 

| DAWISOX 

Hârtia e de eri In mânile lui Burleigh. 

a ELISABETA * 
. 

Nenorocitule ! Aşa m'ai ascultaţ ? Nu ţi-am poruncit ieri Ca s'o păstrezi ! 

DAWISON 
| Regină, tu nu mi-ai dat porunca Aceasta. | 

ELISABETA | 
___ Indrăsneşti, infamule, să-mi dai O desmințire ? Când ţi-am poruncit să'nmâi Lui Burleigh actul ? 

DAVWISON 

Nu in vorbe hotărite, Precise, lămurite, dar... - 

ELISABETA 
, 

Miserabile! . Cutezi să-mi tălmăceşti. cuvintele, să pui In ele scopul tău cel sângeros? Vai ţie, Dacă va fi urmat din astă faptă-a ta. Vre o nenorocire ! Tu ai să mi-o plăteşti Cu viaţa! Vedeţi conte in ce fel abusează De-al meu nume?
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SHREWSBURY 

V&d. 0, Dumnezeule ! 
ELISABETA Ce ziceţi ? 

SHREWSBURY 

Dacă el a indrăsnit să facă O faptă ca aceasta, pe-a sa respundere 7 Şi fără stirea ta, el trebui judecat - De-un tribuna] de pairi, fiindcă al tău nume Sub un aspect de groază şi sânge îl transmite La veacuri viitoare, : - 

SCENA XV. 

Cei de sus, Burleigl, apoi Hent, 
BUBLEIGE (plecând un Benunchiu inaintea reginei). 

Mulţi ani şi fericiţi trăiasc'a mea regină! Şi fie ca vrăjmaşii toţi ai acestei țări Aşa să se sfirşiască ca şi Maria Stuart, (Shrewsbury iși acopere fața. Dawison își frânge mânile cu desperare), 

ELISABETA 
Vorbiţi milord, primit-aţi ordinul cel de moarte Din mâna mea? 

BURLEIGE 

Nu Doamnă, eu l'am primit din mâna Lui Daiwison. 
| 

ELISABETA 

ŞI voi Paţi implinit in grabă Făr a mai cerceta care-i a mea voință ? Sentenţa era dreaptă, nu poate nime 'n lume
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Să zică c'am greşit, dar voi nu trebuia Să "mpiedecaţi clemenţa care-o simţiam in suflet. Fiţi dar din fața mea deacuma exilaţ, 
(cătră Dawison) 

Pe voi insă v'aşteaptă mai aspră judecată, Cu rea credinţă voi v'aţi depăşit puterea Şi aţi fâcut abus de un deposit sacru Ce v'am incredinţat. Să fe dus in Tower Şi pus sub acusarea de crimă capitală | O! nobilul meu Talbot, din consilierii mei Voi singur ați fost drept, voi imi veţi fi deacum Amic şi călăuz! Ia 
SHREWSBURY 

Nu exila pe cei Mai credincioşi prieteni, nu arunca in temniţi Pe cei ce au lucrat in locul tău, acum Tot pentru tine tac! Dar mie, o Regină Dă-mi voe să depun in mâna ta sigiliul Ce doisprezece ani mi-a fost incredinţat, 

ELISABETA (atinsă), 
Nu Shrewsbury, acuma nu mâ-ţi lăsa, azi când... 

SEREWSBURY 
Sunt prea bătrân, mă iartă, şi mâna-mi nu mai este Destul de mlădioasă ca să mai pot cu dinsa Pecetlui aceste din urmă-a tale fapte. ' 

ELISABETA 
M'ar părăsi acela ce mi-a scăpat viaţa ? 

| SEREVISBURY 
Eu am făcut puțin. Eu n'am putut scăpa Pe ceea ce-i mai nobi: in tine. Să trăeşti 37, — Serizri complete, Vol. VI
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Şi să domneşti ferice! Deacuma nu mai ai 
Nimica de temut, nimic de respectat! (ese) 

ELISABETA (cătră Kent care intră), 

4 

Să vie Lordul Lester! 

„ El a plecat in Franţa. ( 
mişcarea și caută să apară 
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