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[Scena înfăţişează o pădure străveche de brazi, fagi, stejari şi 

mesteacăni ; trunchiuri de copaci şi blocuri de piatră sînt împrăștiate 

pe pâmint. La dreupta—altarul ; pe cite-va scări largi de-asupra—o 

flacără mare, arde tot timpul, Indărăt—marea nordului, verde-sumbră, 

cu spumă]. Îi 

SCENA I-a 

[O frumoasă grupă de cel puţin cinei-zeci fecioare, parte stina 

în picioare, parte şezind, parte îngenunchind. Una stă pe o stincă şi 

priveşte departe spre' mare. Zori de ziuă. Pe mare, foărte departe, 

lumini sporadice. Focul altarului luminează grupa fecioarelor. Stelele 

pălese pe cer]. 

WOITHRA 

Se vede foc pe mare ! - 

. 
ORMAGUND 

Eroi! noştri, Woithra? 

HERBORGA 

Corabiile, spune, sunt bine incarcate ?
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WOITHRA 

Crezi tu că vad aceasta în umbra dimineţei ? 

LOMAJH 

Ormagund, să rupem ramuri 
De stejar pentru altare ! 

CORUL 

Mai degrabă, rupeți ramuri 
De stejar pentru altare... 

ORMAGUND 

Numai să nu-t întirzie 'n depărtare fluxul mării. 

HERBORGA 

Ştil cine-a fost aleasa din nor să fie soată 
Celui învingător ? 

ORMAGUND 

Ullranda, ma! e vorbă! 

„ CORUL 

Da, Ullranda ! 

WOITHRA 

Şi pentru ce Ullranda ?
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ORMAGUND 

De ce n'ar fi ales'o ?. 

CORUL 

Frumoasă e Ullranda! 

LOMAJH  (suspină] 

Fecioară fericita ! 

HERBORGA. 

De ce suspini, Lomajh ? 
Aflat-ai oare cine a fost triumfatorul ? 

LOMAJH 

A fi mireasa celui învingător! 
7 

WOITRA | 

Și dacă 
Nu Arbogast, iubitu-j, va triumfa, ci altul ? 

HERBORGA 

Atunce pe-acel altul ea trebui să-l iubească. 

LOMAJH 

Numai celul ce *nvinge iubire-i se cuvine.
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CORUL [rupind crengi de stejar şi punindu-le 
pe altar]. Da, numai cel ce'nvinge se cade-a fi iubit, 

ORMAGUND 

Cataţi trunchi mari de arbori de-i puneţi pe altar. 

LOMAJH 

Căci vom jertfi îndată pe ce! prinși în războiu. 

[Fecioare poartă trunchiuri de arbori, aşa de uşor de par-că due 
gente de voiaj]. 

WOITHRA 

Ă LI 'O nu, pe cei mai vrednici, ma! buni, i-aduce Jertfa 
Spre-a mulţămi pe zei!. 

HERBORGA 

| Dar cine e în stare 
Sa şi vada murind jertfa eroul seu iubit? - 

WOITERA 

Il vreau jertfit mai bine pe-altar de cit să-l ştiu 
„AL alteia o clipa. 

ORMAGUND 

| Acum văd foc pe mare. 
Aprindeţi. foc ș'aice,—să-l vada "n depărtare.
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"CORUL - 

Aprindeţi foc, aprindeţi, sa fie-altaru *n flacări. . 

LOMAJH 

Se simte dimineaţa !... 

WOITHRA 

Şi ce ne-aduce oare ? 

HERBORGA 

Slava zilei glorioase! 

CORUL 

Slava celor ce-au învins! 

SCENA 2-a 

(Femei aduc cozonaci. Păstori cu cătuşe la git, mînă turme.) 

I-a FEMEIE [Cătra păstor] 

Zece boi să ne aduceţi pentru-ospăţ, 

ll-a FEMEIE 

Şi oi—cinci-zeci, 

[Un păstor aduce un urs pe umeri şi-l svirle jos.]
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III-a FEMEIE 

„ Pe-asta-l frigem. [Ormagund îl loveşte cu piciorul 

PASTORUL 

Cald e înca, de ubia Pam înjunghiat. 

(Prizonierii rostogolese blocuri de piatră şi le aşază unul peste 

altul.) “ 

ORMAGUND 

La ce atitea pietre? 

Il-iul CAPTIV 

Ullranda ne trimite. 

[arată cătuşa ce poartă la git] 

Nu ni se spune nouă de cit atit: să mergem. 

ORMAGUND 

Plecaţi, vederea voastra ar pustii padurea 
Ca vintul miezul- -nopții. 

II-lea, CAPTIV 

| Voi ne sluţiți, —și încă 
Ne pedepsiţi la urmă.
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WOITHRA 

Şi crivățul urăște 
Copaci! go! ce-și lasa coroana irosita. 
Plecaţi !... Suflarea voastra ne spurca focul jertfel.. 

[Femeile gonesc prizonierii cu nurele.] 

I-ul CAPTIV 

Omoriţi-vă ca -cerbit, sfâşiindu-vă *ntre vol. 
Una nu ramiie 'n viaţă! [temei şi captivi pleacă.] 

SCENA IIl-a 

FECIOARELE, ULLRANDA 

[Uilvanda avind în mină cite-o faclă, aleargă din piatră în pia- 
tră, ține faclele întinse, sare jos şi aruncă faclele pe altur, aşa fel că. 
flacăra se ridică în sus,] 

3 

“ULLRANDA 

Şi soarele 'ntărzie, întâi vrind să salute 
Eroil—iar zefirii respiră "'ncet, şoptind 
Pădure! al lor cintec de mare bucurie! 
S'a cuminţit și marea purtind triumfatorii. 

ORMAGUND 

Gasi-vor pretutindeni altarele aprinse.
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LOMAJH 

Din sufletele— acelor căzuţi în lupta—urcă 
Vaăpaăi însingerate încununiînd altarul. . -. 

„ WOITERA | 

Sa te gatim, Ullranda! 

ULLRANDA 

De ce-mi spui tocmai mie! 

WOITHRA 

“Tu ești mireasa celui învingător. 

ULLRANDA 

De cind? 

ORMAGUND 

Cea mai înaltă cinste ţi-a fost menită ţie. 

LOMAJH 

Tu ieşti cea mai frumoasa! 

ULLRANDA 

O nu! Mult mai frumoasa 
E Ormagund ca mine.
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HERBORGA 

Nu-ţi străluceşte faţa ? 

WOITHRA 

S'a “ntunecat. 

„LOMAJH 

De jale ! 

ULLRANDA 

Ca soarele, —aşteapta 
Şi faţa-mi să-i apara eroul, —sa-1 zimbeasca. 

WOITHRA [incununind pe Ullranda] 

Au inima nu-ți spune pe cine or s'aducaă 
Purtat pe scut în aier; al cul picior călca-va 
Intăiu pe țarmul marei ? 

ULLRANDA 

Doar unul, unul singur 
Se poate *ntoarce-alesul încununat de glorii. 
De nu—și eu, ca valul, mă voi topi pe țărm, 

HERBORGA 

Wakmir !
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LOMAJH 
- 

Fenthor ! . 

ORMAGUND 

Sugdmir ! 

ULLRANDA 

E Arbogast ! 

WOITHRA 

Sa Ba, nu e! 
Nu-1 Arbogast! 

-ORMAGUND 

Ştii bine? - 

WOITHRA 

m | Nu vreau să fie dinsul 
Ancununat de; glorii și-ales conducator. 

„ULLRANDA 

El mi-a jurat că o să-mi răzbune moartea tatei ; 
Cu inima din pieptul acelui ucigaș 
Să-mi! vindece minia şi jaleă tinereţer. 
Vreau Arbogast să-mi vie măreț şi glorios. ..
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WOITHRA 

Ma şti | | 

ULLRANDA [sare arsă] 

Eu ştiu! Pe dinsu-l aştept şi de nu vine. 
Eu mor. ă 

ORMAGUND 

Ba nu, mă iartă; căci te-au ales mireasă 
Acelul ce-o învinge ; a lul ieşti, nu a ta. 

ULLRANDA [Smulgindu-şi cununa]. 

-Omorurile voastre nici cînd nu le-am rivnit. 

LOMAJH 

La ce atita vorba? De te ajuta zeil, 
Ți-or da pe Arbogast. 

WOITHRA (La altar) 

O zel, vă fie mila! 
Al meu fil Arbogast ! Nu vreau noroc şi slavă, 
Dar fii al meu! Ullranda să aibă toata cinstea, 
Dar să nu-mi lea norocul. 

ORMAGUND 

ii drag şi la 'ndoială 
Mai stai? De-a ta iubire n'ai toata siguranţa ?
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O, inima mea slabă nu-i demna de erou! :: :: 
Ales va fi acela pe care ani de zile 
Il urmări ca umbra tot dorul meu, aprins 
In vijeli şi "n lupte! Lui vreau să mă închin 

- Cum vintului senchina mesteacănul -sfiios, — 
Precum pe ţărmul mărei nisipul tremurind . -. 
Se 'nmoaie cind primeşte bataile de valuri 
Şi 'ngăimind răspunde la glasul lor de tunet. 

AWOITERA 

Cu cita semeţie vorbeşte! 

UILRANDA | 

Mai semeaţă 
De mir de ori, mai mîndră de cit femeia lur. 

ORMAGUND 

Ochiul tau scinteie, — ast-feliu sa primeşti pe 'nvingătort 

ULLRANDĂ 

[Duce pe Ormagund înaintea scenei, pe cînd celelalte cată spre *. 
-- corăbii şi Woilhra se roagă la altar]. - : 

Ormagund! Tu ştii c'adesea rătăceam far” de odihnă | 
Nopti-întregi. | 

ORMAGUND 

Ca și cățeaua cind își pierde puii n codru. |
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ULLRANDA 

Ca și soaţa vulturului, noaptea 'n jurul stincilor. 

.ORMAGUND 

Noaptea lunecau pe iarba pașii tar ca niște 
Raze albe a lunel. 

UILLRANDA 

“Strigam ca și cucul 
Numele-i, cerîndu-l codrului şi mărel, 

ORMAGUND 

ŞI-I purtau ecouri şerpuind pe valuri. 

II ” [corăbiile vin tot mai aproape] SS 

„en ULLRANDA 

ES 
Înima-mi ardea, uscate erau buzele ca frunza 
In bătaia toamnei sure; parul pîrîia 'n răscoală 
Ca și turma în pericol cînd s'apropie o fiară. 
Ochit-mi se *nchideau ca floarea fara nici un strop 

de rouă. 

ORMAGUND 

Te gaseam în iarb' adese stringind minile pe piept, 
Sau rostogolindu-ți corpul far astimpăr pe 'țărină, 
Ca și animalul care-a nimicit frumoasa holdă 
și s'ascunde ruşinat. șI S asc > „aas0TECă” i 3 

e 
AȘ casa 

RS N 
NN 4
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ULLRANDA 

Făgăduiește-mi, scumpo, să mă omori mal bine, 
De cît să mă lași pradă unui barbat strain. 

ORMAGUND 

Nu pot! Nu știi tu oare ca ast-felu eşti sortită? 

ULRANDA 

Atuncea, — ca-mi vel stinge privirile amindouă 
De nu mi-l vor aduce pe scut pe Arbogast. 

4 ORMAGUND . 

ŞI de-ar fi el,—dar alta i-am fi ales mireasa? 

ULLRANDA - 

Cu neputintă !. | 
ORMAGUND 

Dacă Woithra, eu, -Lomajh 
Herborga,—din noi una îl-um ieşi "nainte 
Ori lam urma în cort ? 

ULLRANDA 

Ş Aşi omori-o! Însă-ţi 
Pe tine, Ormagund! 

ORMAGUND 

| | Te-or pedepsi co: moarte 
Grozavă: înjunghiata pe altar sau lapidata.
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ULLRANDA 

Ce-mi este chinul morţei, de cind cunosc pe acela 
Al oarbelor iubiri? | 

HERBORGA 

A, soarele răsare! 

LOMAJH 

Se văd corăbil n zare! 

WOITHRA 

Şi pline, încărcate. 

ULLRANDA   Mi-e pieptul calm, ca marea în preajma vijeliei 
Ca dinsa o să salte cind el mi-o fi aproape; 
Ca dinsa șuera-va cu furii și răscoale 
De n'o fi el. 

ş WOITHRA 

| Ia Il suie pe un scut inalt şi-l poartă. 

ORMAGUND 

Pe cine? 

WOITHRA (batjocoritoare) 

Unul singur doar poate fi, Ullranda!
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“ HERBORGA 

Dar spune, spune cine-r-? Il recunoști ? 

WOITHRA 

Cum încă! 
Eroul cel ma! mare, priveşte-aici, Ullranda, 
Priveşte cum îl poartă. Ce chip măreț! 

ORMAGUND 

| Dar cine-1? 

LOMAJH. 

Nu-i Arbogast, îmi pare ! 

ULLRANDA. 

Nu vor să-mi creadă ochii; 
EI se închid, de par-că ar fi orbiți de soare. 

ORMAGUND 

Ce ce rizi oare, Woithra ? 

WOITHRA 

Rid, cam avut dreptate.
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SCENA IV-a 

(Din curăbii năvălese Inptători pe scenă ; femei și bătrini via din toate părţile. Se aud strigăte de Ura! Ura! Apoi se împart şi - 4 sau 6 luptatori duc pe Wodmor pe scut. Mare larmă]. 

POŢI 

Ura, ura Wodmor! Ura "nvingătorul ! 
Ura Wodmor ! 

ULLRANDA [Şovăe răzămindu-se de un copae] 

Vai, Wodmor! - 

WODMOR 

Fii salutată, vatră măreață —și tu, mare, 
Fit binecuvintată că ţi-a! purtat copiil 
La tarm şi toţi duşmanii i-ai înghiţit în fună; 
Să salutam eroii cu braţele oțelite 
Ce-au savirșit măreţe și "nsuflețite fapte. 

[Fecioarele acopăr pămîntul cu verdeață și flori, pe cind UII- 
vinda din ce în ce mai aiurită priveşte cînd pe unul cînd pe altui. 
Wudmer sare de pe scut]. 

ULLRANDA 

E mort? Ci spuneţi! Oare el zace 'u fundul marei? 
Pe cimp? Spuneţi-mi unde? 

TOŢI 

Ura, ura Wodmor 
Conducătorul ... Ura! erou triumfator ! 
Slavit de mii de glasuri sa fie prinţul, bravul, 
Slavit să fie Wodmor! [bat în scuturi]
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ULLRANDA [căntînd) 

Vai! nu e! Oare-t mort? 

WODMOR 

Al primăverel! farmec azi ne suride nouă 
Ce-atit am stat departe de ramuri şi de flori! 

[O parte dintre fecioare împrăstie flori inaintea lui, cele-lalte 
lirese pe Ullrandaj. 

ORMAGUND ? 

Şi iată floarea mindra ce ţi-am pastrat-o ţie 
La *ntoarcerea acasa, viteze luptător. 

WODMOR - 

Sublima mea “fecioara ! De ţara mea: departe 
Trait-am ant de zile—şi țarina strâină 
Udat-am cu-al meu singe, —iar marea înroşit-am 
Cu singe de dușman! Tu, ademenitoare 
Și gingaşă minune, subjuga-mă cu vraja 
Privirilor ! Ridica pleoapele, să-mi pară 
Ca soarele de-odâtă toți nourii topit-a 
Ca să-mi suridă mie, copilului iubit. 

ORMAGUND 

Ce sfiicioas'o face privirea de erou! 

WOITHRA 

Ullranda să trăiască!
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HERBORGA. 

Zimbeşte doar, Ullranda! 

“ LOMAJH 

Răceala ta-1 ocară pentru învingător. 

WODNOR 

Iubirea pătimașa ca focu-mi curge ?n vine. 
Vazindu-te, mă bucur de par-ca —biruită 
Mi-ar fi căzut în mină cetatea cea bogata 
Şi plina de comori. 

ORMAGUND 

Ea-i printre noi mal bună, mal tare, mai aprinsă ! 

WODMOR 

Adusu-m'aţi încoace ca să reintru n luptă ? 
Au nu vedeţi fecioara ce rece-mt stă "nainte! 

FENTHOR 

De trei orl salutare! Trufașa şi. sublimă 
Stăpina noaslră mindră, te-asemeni într'aceasta 
Stăpinului ne'nfrînt. 

WAKMIR 

Ea merita să cadă 
Prin _vijelii. |
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LUGDMIR 

E bună să scoată din sărite 
Pe acel ursuz şi falnic cuceritor de mări. 

ULLRANDA 

De soartă biruită, n'am voie, nici putere; 
Trintită la picioare mă a), dar nu m'alegr, 

WODMOR 

Te-aleg, comoară scumpă, te-aleg tu glas metalic, 
Ce sameni într'atita cu sunetul de scut, 
In cit ma farmeci dulce şi 'ntreg mă stăpinești. 

ULLRANDA 

Ca valurile mărel în contra ta mă apar 
Fugind, cît pot, de tine şi-a tale 'nbrăţişări, 

WODMOR 

Dar am luptat adesea cu marea, înfrinind-o! 
Tu eşti a mea, fecioara, a mea pe veci. in focul 
lubirel se topeşte îngheţul nepasărei! 
„„.Dar să vorbim acuma de alt-ceva. Caplivil 
Să mi saduc aice. [Cercul se întrerupe, şi pe cind captivii 
inee, urmează] —- Aceştia sa fie. — _ 
Jertfiţi pe ţarmul marei; cei de sub [agi așteaptă, 
Sa li se puie fiare la git, —sint sclavi! noştri. 
De grab'aprindeţi focul, să senroşasca fierul, 

»
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ULLRANDA (strisă] 

ORMAGUND 

„O! Doamne şi Arbogast e prins! 

” 

WODMOR 

E strigătul de moarte al dragostei! 

WOITHRA 

Se poate, 
Captiv şi pus în lanluri să fie Arbogast? 

UILLRANDA 

Mai bine-mi scoateţi ochii, să nu ma! vad nimic. | 

_FENTHOR 
Răzvrătitorului ce-1 facem ? 

WODMOR (privind pe Uilranda] 

ai EI va muri. 

ULLRANDA 

Mor eu! 7 
. WOITHRA 

kra cu mine un frate, un prieten 
„Şi acum să-l văd murind!
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ULLRANDA 

Nedreaptă judecată! 

WODMOR 

M'a jefuit mișelul de partea mea de prada, 
Caci inima a scos'o dif "pieptul: unul duşman, 
Pe care eu-l paăstrasem ca sclav miresei mele. 

LUPTATORII 

Să moar'atunci ! 

| | WODMOR 

"ŞI viaţa a vrut să mi-o răpească. 

LUPTATORII 

De moarte aibă parte! 

WODMOR 

A vrut s'ajungă'n funtea 
Oştirel. | 

LUPTATORII 

Moarte, moarte!... 

WODMOR 

Dar s'a luptat eroic 
Şi ne-a lăsat bravura şi faptele "ndrazneţe 
De-apururea drept pilda şi slava pentru nor!
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De-aceea vreau o moarte frumoasă pentru dinsul. 
Sa-l daruim drept jertfă la zei pe-acest altar! 
Mireasa mea sublima sa fie preoteasă 
Şi cea din urmă data—spre a-l jertfi chiar ea 
Cu propria el mînă. 

ARBOGAS? 

Logodnica lui Wodmor! 

WODMOR [Privind pe Uliranda] 

Ce fortă neclintită ! Tu, Arbogast, vorbește, 
Au nu mă port cu tine frațeşte ? 

ULLRANDA 

EI traia! 
Traâia ! trăia! Şi marea îi daruise viaţa. 

ARBOGAST 

De viață-mi este sila, ma ispiteşte moartea. 
Am fost erou zadarnic. Tu capeţi drept. răsplată 
Fecioara scumpă mie, tot ce-am visat în noapte 
Incătuşat de 'gheţuri în mările polare, 
Pe apa marei Negre, în soma, în luptă, pururi 
Sau pe pămîntul rece, or! cînd dormeam cu capul 
Pe scutul de metal. lar inima din pieptul 
Dușmanuluj de-am smuls'o, fu incă pentru ea. 
El omorise-odata pe tatal e! și fapta 
Gasi acum răsplata, 

ULLRANDA 

Vai mie ?
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ARBOGAST 

| Pe vecie 
Mi sa rapit sărutul din gura e! aprinsă 
De dorul cărul ard. Şin schimb a vrut ursita 
Sa mor de mina el. 

WODMOR 

„Eroică răsplată! 

ULLRANDA 

O nu!'o nu! 

| ARBOGAST 

Uilranda ! 

ULLRANDA 

| Siliţi-mă ! Puteţi ? 

WODMOR . 

Al numa! datoria S'asculți — şi alt nimic! 

ARBOGAST 

Nu m'am rugat în viață nici cînd,—ci braţul meu 
Deprins e sa subjuge orl-ce îi stă în cale 
Şi-acum mă rog: da-mi! moartea cu mina ta.



  

*ULLRANDA i Ă 29% DT a e e E DE Rp i 

ULLRANDA 

Sunt eu o fiară cari! s'asvirle un osîndit— 
Or sclavă pentru fapte ce necinstesc pe om liber? 

WODMOR 

E cea ma! mare cinste ce ţi-am facut, semeaţo ! 
Fecioară— preoteasa, vel fi pentru un ceas, 

ULLRANDA 

O! înlaturi cu-așa cinste! Preoţia voastră ? Praf + 
Omoriţi-mă cu pietre, azvirlițI-mă în mare 
Sau calcaţi-mă 'n picioare, dar nu fac neomenil. 

ARBOGAST 

E Ullranda ! 

WODM OR 

De nu-mi dat ascultare, tu nu-mi vel fi soție, 
Nici n'o să mori, câtuşe. purta-vă gitul tău! 
Vei fi de-a pururi sclavă lipsită de onoare 
Şi-aşa te vom ţinea. 

ULLRANDA 

Rămin far” de onoare. 

WODMOR 

Dispreţul fie-cărui îl vei avea, fiind-ca | 
Eroului nu deteși cinstirea cea din urmă!
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ULLRANDA 

Lăsaţi-mă |! 

WODMOR 

Cit încă acel copaci umbresc 
Altarul de lumină,—Supune-te, Ullrando! 
Va fi tîrziu pe urmă şi soarta-ți hotaărita. 

ULLRANDA 

Şi care-mi este soarta ? 

WODMOR 

lea-1 sabia vitează, 
Ea singură se cade sa fie 'nfipta ?n pieptul 
Lui Arbogast.—Şi-acuma sa-mi ferecaţi toți sclavit. 
Trăiască Arbogast! 

ARBOGAST 

| Din nou ma 'ncătușează - 
Scirbosul lanț de care am stat legat în drum 
De cînd a treia oară s'arata luna plină ! 
Un ceas de libertate !... Sa-şi recunoască zeii - 
Eroul de-alta data. 

WODMOR 

Sa se deslege lanţul ! 
„Plecaţi! E ziua mare. lese]
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"WOITHRA. (Catră + Uliranda] - 

Ce mila mi-e de tine | [ese] 

ORMAGUND 

Sărmana mea Ullranda ! fese] 

[Tuti părăsesc scena facind semn lu Arbogast. Ujlranda are 
ochii ațintiți asupra săbiei pe care o ţine în mină, Arbogast. încru- 
cişază bratele şi urmărește pe cei eare. pleacă, apoi priveşte soare» 
le, copacii, altarul şi lasă să-i cadă braţele] 

SCENA V-a. 

ARBOGAST 

Ascultă-mă, Ullranda. Tu sabia o lasă 
Şi cată ?n ochii mel. 

ULLRANDA- 

Sa-ţi cat în ochi—ş'apoi..- 

ARBOGAST 

Sa mă omort!.. | 
Şi totuşi în ochiul meu se află 

Curagiu, mindrie, forţa de-ajuns pentru amindoi! 
Au nu mai eşti, Ullrando, copilul de erou ?- 

ULLRANDA - 

Mai crud eşti de cit Wodmor, mai crud eşti de cit zeir!
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ARBOGASE 

Sint milostiv ! 

ULLRANDA - 

Cu tine. 

ARBOGAST 

| Cu tine! Vrei tu oare 
„Sa fiu ucis de-o- mină străină? Sînt a tale 
Şi viaţa-mi şi gîndirea-mi şi sîngele-mi.--nu vrei 
Suflarea mea din urmă şi cel din urmă strop ? 

ULLRANDA 

Nu vă dau un singe sacru, zei ne'ndurători şi reci!.. 

ARBOGAST 

Izvor voios țişni-va, caci el de mult zorește 
Spre tine prin toți poril. 

ULLR ANDA 

Sunt sclava daruită! 
De.:o sabie curată nu-s demna să m'ating ! 

- ARBOGAST 

Omoară-maă mai bine de cit să vad pe alţii 
Ca se ating de ea.
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ULLRANDA 

Ar fi şi o rușine! 

ARBOGAST 

Fi vrednică şi-omoară pe un eroi. 

ULLRANDA 

Zimbeşti ! 

ARBOGASP 

“Sunt vesel, visind moartea că-mi vine de la tine, 
Ca umbra unui codru, ca un reflex de soare 
In roua primăverii. 

ULLRANDA 

Ba nu! Surisu-ţi este 
Ca fulgerul ce schimbă un codru în cenuşă! 

ARBOGAST 

Ca raza cînd sarută albeata unui crin. 

 ULURANDA 

Cind raza este frintă şi crinul cade mort. 

ARBOGAST 

-Nu pentru tine oare peirea mi-am găsit ?
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| ULLRANDA 

Mai bine-ai fi în fundul oceanului. 

ARBOGAST - 

Atunci 
Nu mi-ai fi stîns cu ochiul, însetoșatul dor! 

ULLRANDA 

Aşi fi stat zi și noapte pe mal ca sa rostesc 
La valuri al tău nume — și ele, mai miloase 
Ca oamenii şi zeii, ne-ar fi împreunat! 

ARBOGAST 

Nu ţi-a fost dor vr'odata de-o vorbă, de-o privire ? 

ULLRANDA [Duciid mina la inimă), 

Cum sabia dorește sa beie singe. 

ARBOGAST 
= 

| Vai! Dar inema-mi sărută in mina ta tăiușul o De sabie mai dornic ca lancea unui duşman! 
_ Vreau singele-mi să scalde mal - bine, cald, altarul De cit sa curga *n mare. 

ULLRANDA - 
RS 

: Crezi tu ca sunt de piatră, De lut sau de aramă, ca-imi ceri ast-feliu de lucruri? O nu, rămîn mai bine o sclava fară cinste, „Dar nu te pot ucide,
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| ARBOGAST 

y 
Ştir iu, fecioara mîndră, ce 'nsamn 'această vorba: 
A fi fară de cinste? 

ULLRANDA 

Nu. vreau sa stau pe ginduri; 
“Caci gindu-mi se topeşte şi pieptul mi s'aprinde 

„Ca tocul care arde de-apururi pe altar. 

ARBOGAST 

- - N ă . Fecioara mea, să fie—că prea sus socotit-am 
Curagiul tau? N 

ULLRANDA 

Prea sus! 

ARBOGAST. 

Iubirea ta -de asemeni,” 
Caci îmi respingi acuma o mică rugăminte, 
Tu care altă data și viaţa mi-ai fi dat. 

 ULLRANDA 

Cu drag îți dau şi viața-mi; dar moartea nu-ţi pot da. 

„ ARBOGAST 

“Tu mă 'ntrebai, Uliranda, dacă pastrez în pieptu-mi 
Icoana ta—scrutează cu mina, cu privirea... 
Tu singură în pieptu-mi de apururăa trăeşti [cata 1 
soare]. . _ |
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ULLRANDA 

„Atunci eu blestam pieptul 'ce mi-a păstrat icoana, 
Şi buzele-mi prin care iubire ţi-am jurat. 

ARBOGAST 

Eu mor ca și un vultur intind privirea 'n soare. 
Dar genele-mi vibreaza cînd îmi străpunge corput, 
Privirea ta. Fa bine, m'azvirle cu piciorul 

„De ling” altar, . 

ULLRANDA 

Nu te 'nfiori! Eu însa mă chinuesc de moarte 
Sa'nfig oţelu'n tine. O nu, nu pot s'o fac. 

 ARBOGAȘT 

De atitea or! oţelul a lunecat pe pieptu-mi; i 
E timp acum, Ullranda, ca să-l străpung” odata. 
[Urmăreşte soarele]. ! 

ULLRANDA e 

Din mina unul duşman şi nu dintr'a iubitei! - 

- -ARBOGAST 

lubește-maă, sublima fecioara, mal presus 
Ca dragostea de oameni, iubeşte-mă atit 
Ca să ra poți ucide din dragoste... 

ULLRANDA 

Pe: mine 
Omoară-ma !



| Ca stelele 
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ARBOGAST 

Al tău, al tau sînt pe vecie 

ULLRANDA 

Ma! lesne mor eu însa-mi! 

ARBOGAST | 

Fii fără de simţire 

ULLRANDA 

'O chinuri fierbinți! 

ARBOGAST fo prinde în braţe şi o suie pe altar] 

. Curagiu, Curagiu! 
Vezi tu cum la picioare îţi cad extaziat 

. M'aştern țintind privirea-mi adinc în ochil tă! 
Vezi pieptul meu de nimeni ne 'nfricoșat, te-așteaptă, 
Vroieşte-al tau sa fie și 'n clipa de pe urma. 
Curagiu, curagiu, Ullranda! Vezi soarele se urcă 

„Şi: nu-mi râmine vreme! Fa să mă *mbrace umbra 
Cea paşnica a morţei cit nu ne strică pacea 
Vre-o faţa duşmănoasa. Curagiu! 

ULLRANDA. (ridică sabia şi o lasă si cadă]. 

„Nu pot! 

ARBOGAST - | 

Acesta-i 
Sarutul, mult doritul. O să-mi. săruţi nu buza, 
Ci inema, ferbinte si-adinc, numa! odată
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Şi pentru tot-de-auna; sărutul ce ma scapă 
De chin, de dor, de  jale—și-o sa ma vezi, Ul- 

| îi lranda, 
Asemenea cu zeil. 

ULLRANDA [ridică sabia] 

| E „Daţi ajutor, o ceruri! 
Vai nu, nu pot! 

ARBOGAST 

Imi pare că nu i-s drag de loc. 

ULLRANDA - 

- Ba, te iubesc. 

ARBOGAST 

Lovește atunci în toată graba 
EI vor sosi, şi atunce— necinste amindorora ! 
Curagiu. curagiu, Ullranda ! Strafulgera-m'o clipa, 

ULLRANDA 

, [i viră sabia în piept și o lasă acolo ; cu amindouă minile se ține de altar]. - Ă 

Te-ascult, eroul mei! 

ARBOGART 

| Surid! Vezi bucuria. 
Ce-mi luminează faţa ? Nu pot cu toate-aceste
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Sa mor cu arma în piept; n'ași vrea să vad pe nimeni, 
Ci tu, cea de pe urmă, 'să te-oglindeşti în ochi-mr. 
lea sabia,—mi-o scoate -sa curga liber, vesel, 
Tot singele din corpu-ml. * 

ULLRANDA [Scoate sabia şi o întoarce asupră-şi] 

E rindul meu la moarte. 

ARBOGAST 

Opreşte-te ! Nu-1 totul ce-ar savirșit;--ai încă 
Sa ma răzbuni, iubita. 

[Lasă sabia să-i cadă și iagenunchind îi stringe capu 'n braţe] 

| De-acum ramil cu bine !. 
Pămiîntul se deschide, iar soarele ma soarbe 

„In sus, spre el. [Moare. Furtuna se anunţă priu tunete în de- 
părtare]. 

ULLRANDA 

O Arbogast, eroul şi Dumnezeul meu ! 
Tu roua mea, suflarea, izvorul vieţer mele. 
Nu vei muri! Vorbeşte-mi! Ţi-e buza în mişcare: 
Şi ochiul vede incă! Traește Arbogast! 
Tu mi-at răpit gindirea; — voinţa ta de-apururi 
Fu lege pentru mine. Eram ca bietul vierme 
Pe care cade o rază şi-i zice blind: „trăeşte!* 
Și am trait. Privirea-i ma atrăgea, cum stinca 
O pasere stingheră atrage ?n vijelie ! 
Nu mă lăsa, iubite, nu mă lasa,—căct rana 
N-a fost ucigătoare. Ei m'am supus poruncel,



40 . : ULLRANDA 
E e SO RPD a 

Voinţei tale care mă'ncovoia, cum vintul 
In jos apleacă bradul.—Senin îi este ochiul; 
Pe palidele-1 buze frumoase, mai trăește 
Surisul cald, —un flutur pe-o floare *'n agonie! 
O Arbogast, tăcerea cumplita mă omoară! 
Atit amar de vreme te-am așteptat pe tine, 
Uscindu-mă de doru-ți, ca griul făra soare— 
Și te-a! întors odată ! Gemea simţirea în mine - 
Ca vocile din codru în dimineţi de Mai, 

[hohot de plins], 

Ca urletele mărei ce-ar fi patruns în piept 
leșind apo! prin gură. Şi iata-ma-s acuma 
Femeea celuilalt! O, Arbogast, zi: nu! 
Nu-s dăruită încă, o, nu sunt încă sclavă 
S'ascult de-a sale pofte salbatece. 

[sare in sus) | 

N-a grija, 
O, Arbogast! De-acuma jurat-am răzbunare. 
Atit îm! mal! rămine : să te răzbun,—şi moarte!— 

[Ridică sabia şi o pune sub foc. Afari—larmă, răenete, sonete 
de scut: în timpul scenei următoare ea rămine ca o statue pe altar] 

CORTINA CADE



      

SCENA VI. 

[Bărbaţi captivi tirăse lespeză maci pe care le imprăşlie prin 

iarbă, femei şi fele caplive” aduce ulcioare 'de med și jeste de 

morți pe care le aşază în juvul mesei]. 

“Liul CAPTIV 

I-au înjunghiat! 

II-lea CAPTIV 

Pe-altare-a curs dintr'al lor singe. 

Tillea CAPTIV 

Grozav popor ! In fiare el pun pe toți dușmanii, 
Şi cei mai buni dintr'inşii sint puşi ca sa-l omoare. 

[Cală spre altar]. 

i-a PEMEE CAPTIVA 

Vedeţi ce jale! 

Liul CAPTIV 

În piatră s'ar zice că-i schimbată.
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„ PECIOARA CAPTIVA | 
Cu drag compaătimire i-aşi arăta să pot. 

I-a FEMEE CAPTIVA [Apropiindu-se de Ullranda | 

Doar nol, nenorociţii, ne "nduioşăm de tine, 
Mai bine-a! sta în fiare de cit înlânţuita 
De-un om fără de mila. | 

I-ul CAPTIV 

Pe aproape sunt corâbil, 
Tu poți [ugi de-aice și să ne iai cu tine. 

FEOLOARA CAPTIVA 
„O fugi, o fagi, Ullrenda, fugi cit nu vine-el, 

II-lea CAPTIV 
Te vei numi soţie, dar sclava lui ver fi. 

FEMEIA CAPTIVA 

De vrei, te duc cu mine, ca sa te ascund de lume Ce stai așa perdută şi plină de amar? 
? 

ULLRANDA 

Ce "nsamn'aceste glasuri de paseri cobitoare ? Ajuns-am eu să sufar batjocura și mila 
Fiinţei oropsite? Inlaturi! Eu pot încă 
Sa birul mina soartei, — fugit! cu mila voastra !
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„I iul CAPTIV 

O tu, pui de lupoaica! 

  

II-lea CAPTIV 

Cind nu mai au pe cine 
Jertfa, ei între dinşii se sfişie 'n bucăţi! 

IIl-lea. CAPTIV 

Numai să vadă singe! 

FECIOARA   - Și haina lor de nunta. 
În sînge e muiata! | 

E. I-ui CAPTIV 

Intăi vroieşte sotul 
Să-l măsure puterea ŞI» -apoi de-abea să nască 
Din trupul el! eroi! 

Il-lea CAPTIV 

  

Tot groaznici ca şi dinşil. 

Il-a FECIOARĂ 
i 

O sa-și omoare pruncii cind-va, 

he 
a 
A
r
z
i
 

Mb:
 

FEMEIA CAPTIVA 
a De i-o va. cere 

| Ingrozitorul Wodmor, — zis ursul cel de ghiaţa,



! 

Ca bicele acelea-e -pumnul--nostru greu. 
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Liul CAPTIV 

"Şi tocmai ca requinul, — spăimiîntator al mare ! | 

FEMEIA CAPTIVA | 

Ce gingaş o sa fie culcușul de mireasa ! 

ILiea CAPTIV | 

O să se ?ngîne ?n şoapte de blinde turturele. 

FECIOARA CAPTIVA | 

De singe și cadavre, 

Liul CAPTIV 

| Şi-or spune despre vultur 
Cum inime de leșuri le fura pentru pui. 

FEMEIA CAPTIVA 

Luaţi mar bine aminte! Chiar asta-zi se mărita 
Cu Wodmor şi-şi razbună tăcerea e1 de-acum 
Cu singe. 

Tl-lea CAPTIV 

Sau cu bice de fier.. 

Liu CAPTIV | 

Maidureros
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il-lea, CAPTIV 

Priviţi! Ii ard obrajii și sinul “îi .tresare 
Ca valurile mărel. 

. FEMEIA CAPTIVA 

Cu pietre s'o ucidem? 
S'o încătușăm în fiare ? 

  

FECIOARA CAPTIVA   Azi te-omorim cu pietre! 

FEMEIA CAPTIVĂ 

La piept şi git ţi-om pune cătușele de fier! 
Ştia iubirea. -ți Wodmor, de aceia poruncit'a 
S' omori pe “Arbogast. 

I-ul CAPTIV 

O să-ți biruie trufia, 
Wodmor, căci a lut e încă ma! înaltă, mal nenfrinta. 

| 

| | E TOȚI CAPTIVII 

| Ne-am răzbunat cu toţii prin chinul tău, cu toţii ! 

ULLRANDA 

Viermină păcătoasă! Au biciul nostru care 

| 

| 
[ V'aduse "n aşa stare? O, var de pielea voastră 
ş Şi de micimea voastra. 
| 
| 
i 

i 
4
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SCENA Vil-a 

  

[Alti captivi aduc animale pe lănci ; fecioarele toate vin cu cununi de stejar şi împodobese mesele şi altarul]. “ 

_ WOITHRA [Se aruncă peste cadavru] 
Vai mie!. a 

-- ORMAGUND | 

Vino, soră, la nor în braţe Vino ! 

RE HERBORGA 
“Sa ne jelim eroul. 

- WOITHRA 

Vai mie! 

LOMAJH 
Ă | Schimbă-ţ plinsul „În cîntec! 

ORMAGUND 

Vin, -Ullranda ! Nu sta ca Stinca 'n.mare, Ca să înfrunți furtuna. 

 WOITHRA 

| "O, vai de-a mea iubire! Tu Arbogast ! Mai bine m'aşi fi ucis eu însă-mi De cit să-ți cat în ochiul de-apururea închis. “Va! mie, ce mă fac! :
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ORMAGUND 

Ci nu sta împietrita 
Şi fara plins, Ullaranda ! Coboaraă-te Şi lasă 
Sa curgă neoprite pe Sinul mei acele 
Șuvoaie mari de lacrimi ce ţi s'au strins sub gene 
Şi ard, curgind în peptu-ți, ca stropi de plumb topit! 

LOMAJH 

O, vin Ullranda —lasa veghiarea lingă mort; 
Acuma ești mireasă, acum ne eşti stăpînă, 
Trăeşte și iubeşte, iubeşte ce-a! urit. 

ULLRANDA 

Imi cereți lacrimi ? viaţa ? iubire şi simţire ? 
Dar vol cunoaşteţi oare iubirea ? 

WOITHRA 

| Nu, not nu! 
Tu singură simțit-ai adinc focul iubirel 
Cum clocoteşte “n singe, cum inema o roade, 3 

“Cum desrădacineaza. 

HERBORGA 

Ci taci odată, Woithra ! 
(Batriniă intră încet ncobservaţi de fecioare şi-ascultă] 

WOITHRA 

Vroiai să-] vezi în flacări—şi i se ”ntoarse rece, 
Ca sabia de rece. [ți cunoştea iubirea 

„Şi te ştia, —de-aceea a vrut ca sa-l omori.
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ORMAGUND 

“Dar taci odata. Woithra ! Şi vintul oboseşte 
De vaetele tale! 

ULLRANDA 

De ce n'o lași să plingă ? 

HERBORGA 

Rușine ţie, Woithra ! 

WOITHRA 

Ruşine jalei mele ! 
Dar lauda şi cinste Ullrandei, ca putut 
Marturisi iubire lui Wodmor ! Cinste er! 
Onoare și putere și glorie acelei / 
Ce s'o pleca sub pumrul lui Wodmor —ca şi drugul 
De fier care se moaie sub arșița de flacari. 
Onoare ei şi slava! Din săbil pat să-i faceti. 
Nici fil, nici fete n'aiba —ci vipere şi lup. 
Var mie! Vai! Var mie! 

LOMAJH 

Eşti tu de tot smintită!2- 

| ORMAGUND 

S'o ştii, a ta jelire ma! trista nu-i ca vintul 
Ce sufla fâr! de rost. Pe cine 'nduioşază. 
Cu plinsul lut ? Şi norul prea încărcat de lacrimi
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Il ocoleşte 'n graba. Un susur sec de frunze 
Ingiînă doar suspinu-l ce piere făra urmă. 

ULLRANDA [obosita] 

Lasaţi-o ! Cine ştie! Poate-a iubit aeve ! 
O 'ngină doar ecoul ! Dureri ea nu mat are 
Şi poate să tot plinga. 

ORMAGUND 

Nici temere, nici ură, 
Nici dragoste, nici lacrimi! Ci de pămint străină 
Așa păzeşte-altarul logodnica lui Wodmor! . 

SCENA VIll-a 

[Mave larmă, Răsboinicii năvălesc în scenă şi voesce să ridice 

cadavrul, Uliranda îi dă în lături] | 

I-ul RAZBOINIC 

Serbarea nu va 'ncepe pân” nu-l căram de-aice. 

II-lea RAZBOINIC 

Cit nu s'adună coibil în jurul ţestel sale 
Nici unul n'o să-şi umple: nici nu-și goleşte cupa. 

II-lea RAZBOINIC 

Chiar Wodmor poruncit-a sa ridicăm cadavrul. 

4



ULLRANDA omora BANDA 
" Tllea RAZBOINIC 

De-ar asculta Ullranda. Sa 

E ULLRANDA! 

Ascult pe Arbogast. 
[Aştero cadavrul pe crengi de brad, Uijranda: coboară şi ur- mează ca îu vis), 

SCENA IX-a 

WODMOR Intinde braţul inaiute] 

„Mergi unde ? 

ULLRANDA 

Dupa mort! 

WODMOR 

„Aici ţi-e locul, lîngă mine. 
[O iea de braţ, ea se “smuncește]. 

ULLRANDA 

Nu pot să sufăr lanţul - 

WODMOR 
a Și totuşi trebui-va Sal porți tu, răzvrătită, sălbatecă mireasă.
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ULLRANDA 

Vre un bărbat văzut-al cu marea logodit ? 

WODMOR [Furtuna s'apropie] 

De sigur! Soţul marei e uraganul care 
O biciuie şi joaca în pletele: ei creţe, 
Se culca dupa pofta pe sinul ei cel moale 
Şi flacara prea vie din ochiul el o stinge 
In sărutări şi iarăși în ochi îl o aprinde 
Astimpărînd minia-i. Acuma o stirneşte 
Din nou păna la furil şi păn' la istovire. 
Apo! o stringe *n braţe duios şi blind, de-o face 
Sa geama cu suspine ca un copil în somn — 
Lasindu-se pierdută și făra de vroință 
Cu zimbet şi cu tremur catind în faţa lui. 

ULLRANDA [rece] 

lar uraganul moare cînd îl înghite marea. 
Domneşte o tăcere de-apururea adincă 
Pe un mormint deschis. 

WODMOR, 

Frumos mormiînt, de flori! 
Scoboară par'că cerul din înălțimi albastre 
Sa-mi facă pat de nourr spre fericită tihnă 
In flacara de fulger, în uruit de tunet, - 
In ocean de nouri—odihna de erou; 
Mormint precum în viaţa ori ce viteaz visează, 
Mormint de dragul „Cărul şi moartea este dragă.
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ULLRANDA 

Eu te urasc, o Wodmor! 

-WODMOR 

O, ştiu! știam eu bine 
Ca unde nu-i iubire, ușor se naşte ură, 
E mai vrajita ura ca dragostea. De aceea 
Eu te-am împins la fapta pe care-al săvirșit-o, - 
Ca sa nutrești în contra-ml o ura fară margeni ! 

„De-l ucideam eu singur, ușor ertai, Ullranda, 
Un pas al geloziel. Ureşte-ma, iubită, 
Cum marea înspumata ureşte stinca tare. 

ULLRAN DA 

Din ochii me! privirea aşi vrea să s'aţinteusca - 
Asupra'ţi, aiurită, —privirea unei moarte-— 
Intr'o jelire trista şi veșnică şi muta; 

„lar buza mea sa fie ca buza unei moarte 
ŞI palida şi rece, dar groaznica-i răceala 
Sa te străpungă pană în inima ŞI "n oase, 
Sa sece a ta putere și să te 'nfioreze 
Cu-o spaima neştiuta. 

WODMOR 

Copil ce eşti! Cind oare M'2m îngrozit vr'odata ? | 

ULLRANDA 
. e Acum întăia dată Sa ştii ce este spaima ! Sa simți atita teamă,
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Ca inima să'ț salte și 'n fie-ce bataie 
Sa creasca pan' ce valul de singe sa ajunga 
La buze şi sa scalde paloarea lor de ghiaţă, 
Atit de mult să tremuri! ă 

WODMOR, 

Tot încă-ţi ma! ard ochit 
Ca fierul ce scinteie. Şi inema tresalta 
Vijelios în pieptu-ți! Ca fragir mor şi rumeni 
“Ți-s buzele frumoase. O nu, nu-mi este frică, 
Nu simt înțepeneală, nici frig, nimic, nimic! 

- ULLRANDA 

EI bine-ţi fac atuncea primirea călduroasă 
Cum e cind arde ccdrul, în sinu-i pustiind 
Şi vietati și cintec şi zgomot, ne lăsînd 
Macar un vierme.'n viaţa,—ci numal 0 cenușa. 
Cenușa este urma dorinţei! de-a trai. | 

'WODMOR 

Eşti tu in: stare? 

ULLRANDA 

Sigur! 

WODMOR 

' Pe viață şi pe moarte 
Luptăm atunci, UHranda..
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ULLRANDA 

Lupta, moarte, viaţă —nu ? 

WODMOR, [întorcîndu-se] 

Priviţi, nu zboara corbir spre turnu-acel pe care L-aţi pus pe. Arbogast? 

RAZBOINICII 

| - E albastru înca cerul Şi nici o umbra ?n zare. 

WODMOR 

i Ne așezim la mese, Dar stam în așteptare cu-ospăţul pan'ce corbil Or sa ne dea semnalul. Tu vin” cu no!, Ullranda, lea loc de mine alaturi —şi mina ta mi-o ține Pe umăr, vin” de-atinge pe acel care-l urăști! Necentenit să-mi umpli de băutură cupa, Că s'o golesc într'una, să beau întru izbinda Războiului cu tine... [Toti războinicit încuujoară mesele, ră- zămati de scuturile lor. Pe umărul fle-căruia pune mina cite o te- ciară, iar în a doua mină fie-care din ele ţine țesta în care sclavele toarnă mereu din ulcioare. Furtuna se apropie. Scena trebue să se impartă îu unele grupe pitoreşti şi să fie in continuă mişcare]. 

_ Vedeţi ceva, băeţi ?, 

BAETUL [pe stincă] 

Da, da, în departare un negru punct s'arată.
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WODMOR 

Convoiului cel negru de corbi o să-r urmeze 
ȘI vulturul hrapareţ. Ce tremura pe umăr 
Minuţa ta, Ullranda ? 

ULLRANDA 

Fiind-că bautura 
Cu spuma fierbe *n țeasta. 

WODMOR feătră băeți] 

Figura lui cea pală 
Colo se vede înca privind spre ceruri, cruntă ! 

UN BAIAT 

N-o vad, cica un nour de-asupra-el pluteşte 
O umbra. 

WODMOR 

Dar, Ullranda, de ce ţi-l răsuflarea 
Atit de grea ? Ea Iese din pieptul tau întocmar 
Ca vintul cind lovește în pînza de corabil- 
Şi-o umfla cu putere, | 

ULLRANDA [încet] - 

Fiind ca ţeasta mişcă 
De par'că, minioasă şi aspra, povesteşte 
Nelegiuita faptă ce sta sa se 'mplinească.
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| pt Pt : 2 AVODMOR | ' 

Bacte, nu se lasă al corbilor şireag? 

- BAIATUL 

Ba, chiar acuma unul din corbi îi scoate ochil. 

WODMOR 

Ci spune, de ce oare ţi se 'nfioară corpul ? 
E vintul toamnei care te scutură ast-feliu ? 
Şi pielea-ţi este "n tremur cum apa liniştită 
Vibrează sub o boare ușoară, sau cum frunza 
De fag cind se *ncalzeşte aproape de-un altar, 
O încreţeşte par'că fiorul morţel reci. 

ULLRANDA 

Fiind-că. mă atinse suflarea rece a morţii, 
A morţii ce pindeşte sa te înhațe odata. 

WODMOR 

Baete, ia ma! spune, ce vezi acuma nou? 

“BAIATUL 

E-ascuns de tot eroul de-al corbilor puhoiu ! 

WODMOR 

Sa'nceapa dar serbarea cu cîntece voioase ! 
Nu vre! sa cînţi, Ullranda, tu cintecul dintaiu 
In cinstea mea?
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All ai 

a , PRAI 
„Mai bine ţi-l cînt pe cel din urma. 

Las pe-Ormagund să'nceapa. 

WODMOR [golind cupa] 

Tu toarnă-mi, fata mea. 
Ce vezi în scutul tau? 

ORMAGUND 

Capul mindrului erou 
Sta încununat de lauri pentru fapte și victorii. 
Hortrub îi zic pe nume. 

2 CORUL 

Sălbatecul Hortrun! 

ORMAGUND 

Venia cu pasul sigur chiar cînâ calca pe morţi, 
Caci ochii stinși de morți mult și placeau. 

CORUL 

E mort Hortrun! - 

ORMAGUND 

Corabil doua-zeci —pe toate le umplea 
De oasele acelor ce-l biruise el.
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IVODMOR [eatră Unranăa] 

Oasele lui Arbogast ţi-or străluci frumos 
Drept salutare mută iubiter mele dulci! 
[tare] Wakmir, tu povesteşte-mi în ce chip Pay ucis? 

WAKMIR 

In floarea tinereţei şi beat de atitea lupte — 
ȘI sîngele avea miros ca valurile „mărei 

CORUL 

Valul marii! E 

WAKMIR 

Şi corbii îl despuiau, sărmânul De piele, iara capul îl. am cu mine aici. 

WODMOR, [eatra Ulleanda] 

Iu mirosea și ţie singele pe-altar ? [tare] Fenthor, Ce-ţi zice ţie scutul? Lomajh, umple-i cupa - Cind ea o să ne Spue povestea. | 

CORUL 

Povesteşte ! 

LOMAJH 

Cupa mea e ţeasta eroului cu barba _ Ca un stufiş de deasa. EI mereu păşia "nsotit De urlete de lupi.
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CORUL |. 

De urlete de lupr. 

LOMAJH 

Plesnea de pradă multa bogatul cort al său ; Luase două-zeci femei de la viteji 
Și le ţinea la dinsul: cu toate avea feciori Prin codrul des și mare a fost venit la nor. 

CORUL 

Prin codrul mare, des. 

LOMAJH 

Şi groaznic era glasu-i, Ca furia furtunel ; cutremura o lume 
Puterea-! de erou. 

maus... WODMOR [cătra Ullranda) 

Ullranda și feciorii Ce o să-mi naști, păși-vor înnăbuşind pămîntul. Un codru 'ntreg va naşte din coapsa ta! tare] + 
| | Vorbeşte P 

Ce-ţi spune scutul, Sugdmir? Tu, Woithra, um- 
ple-i cupa. 

a WOITHRA 

Vad capul de erou cu negru păr și des. 
Din insula ne vine pe unde din nisip 
Cresc brazir; și e falnic ca soarele.



60 _ ULLRANDA .- 

CORUL 

Ca soarele! 

WOITHRA 

“Cum-va cine-l atinge. își simte mina rece! 
An lupta părul lui s'a râdicat. 

CORUL 

S'a ridicat. 
“Coama de taur. 

“ WOITHRA 

| | Pentru ca să ajungă "coace 
„A spintecat el valul. 

WODMOR [eatră Ullranda] 

Su De cînd atins-al corpul 
Lui Arbogast, cel rece, te'nfioara înca 
Răceala | 

[tare] Povesteşte cum Par putut ucide. 

_ SUGDMIR 
Din lancea mea săgeata trecu prin părul lui 
Şi paru-!, ca şi coama de armasar zburind 

„ Statea vilvoiu în vint. 

CORUL 

In zbor şi gifaind.
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SUGDMIR, 

In mina mea ţinut-am eu inema-l vitează, 
De buze mi-am lipit-o, de par'ca aşi vrut 
Sa ma hrănesc cu ea. 

WODMOR, [eatră Ullrauda] 

„ Inimele-ţi plac, Ullranda. 
De-aceia, bucuroasă, omori pe ceialalţi! fure] 

"Fecioarelor voinice, cîntați acum, cîntaţi, 
Pentru Cei morţi ! [Războinitii rup bucăţi din animale] 

HERBORGA 

Top morţii ce-i ucideau eroit 
Pe cimp stateau ire! zile pan” sa-l atace corbil. 

“CORUL [de fete) 

Şi oasele palira stind sub cer. 

WODMOR 

De ce 
Ullranda, torni în cupa cu atita 'ncetineala? 

[Furtuna se inteţeşte, se întunecă] . 

HERBORGA 

Zburau ca noril grei de ploaie 
Și aripele atingeau pe cîmpie 
Sămănaturi. |
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| N | WODMOR [cătră Ullranda] 

O sa primeşti răsplată 'ca al tăcut atita 

| HERBORGA 

"Priveau biruitorii la cel ucişi de. dinşii ! 

CORUL 

lar morţii se: rinjeaa la luna plină. Ă 

|  RERBORGA 

„Le scinteia podoabe de pietre la urechi. 

| | CORUL 

lar corbii toţi ciriiau 

| WODMOR 

Şi Arbogast, Ullranda. 
“Se va rinji la luna,. de ve! iubi pe Wodmor. 

HERBORGA 

Venea răsunet jalnic din fundul mării par'că 
Plingeau acolo morţii. * 

- CORUL 

Jelea ființa mari).
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XVODMOR. [Catră Ullranda] 

Ca plinsetele acele și-al tău o s'amuţeasca 
În furiile marie. 

Ca să ne fure morții. 

N'am săvirşit y 
S'o pomeneşti a 

Ba da! Voi zice 

[Furtuna mat mare, întunerecul creşte] 

„HERBORGA 

Şi valul se revarsa 

CORUL 

Şi morţii pier în valuri 

WODMOR.. 

r'o fapta, mal vrednica, Ullranda, 
cuma în zi de sărbatoare ? 

“ULLRANDA 

Slava maăreţel tale fapte ; Ea-l vrednica de tine, erou, conducător — ŞI-I glorioasa. 

FENTHOR 

"Ura, logodnica Iu Wodmor ! 

WAKMIR 

Ullranda, ura! Tie să-ți nasca dor-spre.zece Feciori şi fete—care sa-ţi samene 'n putere 
La chip și fapte.
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SUGDMIR | 
Ura, sălbateca fecioară, Copil iubit al marit care-ţi alinta gingaș Piciorul de zapada. 

CORUL 

Ura, fecioara ? . 

SUGDMIR 

Tovaraşa de jocui cu vintul. 

CORUL 

Cu vintul: 

SUGDMIR 

Cu vintul de hirjoanaă, tu Smulgi copacii tineri. Tot el îți fura ție din parul uriaş 
Parfumul, ca sa-l poarte pe mari în departare Ca mirosul de iarba. . 

CORUL 

Ce da doruri şi la cer ma! viteji 

WODMOR 

Fa să-ți vuiasca voacea ca vintul care *nvinge Copacii și al carui răsunet geme 'n stinci Și 'nvie forțe ascunse în piepturi omenești.
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CORUL 

e Sune a ta voace ca murmurul de mari; 
Dulce în turbare, rea în alintări. 

[In timpul cînteeului se întunecă de ot; furtuna creşte în u- 
ragan, copacii se elalină şi se fring, fulgerul aprinde un brad şi o 
corabie, luigerele şi tunetele nu contenese, marea amenință să nă- 

„.. wălească în scenă]; 

ULLRANDA 

Cu arma Wodmor își tâiase cale 
Printr'un codru de lanci ucigătoare ! 
Il! oprea mersul sîngele curgind în valuri, 

„Iar din cranii frinte' şi turtite 
Crieri! țişneau zburind spre ceruri; 
Dar de-odată-l nemeri trăsnindu-l 
O maciucă şi-l culcă ; pe pieptu-l 
Apasa de-acum piciorul dușmanului 

„lar acesta ridicase braţul sa-l doboare 
Cind el însuși fu zdrobit de-o lovitura grea. 
Wodmor, înfiripat de stropi! calzi de singe 
Se scula strigind mintuitorului: 
„O frate ! Mulţumire şi dragoste pe veci!“ 
Dupa luptă amindoi dadura mina 
Şi frațeşte dintr'o cupă au baut. 
Wodmor zise : de-acuma înainte 
Frate drag, noi impărlim tot ce va fi 
De împărțit—iar ce nu-l cu putinţă 
Râmine—al taă, tu scump mintuitor! 
[mat tare] Wodmor şi-a ţinut cuvîntul dat. 
Wodmor a silit pe-aceea care ani de zile 
Fuse dragă fratelui, ca să-l omoare ; 
Caci fecioară nu putuse fi *mparțita,
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Scările altarului mai fumegă de singe 
Şi corbii îi scot, lacomi, ochi! din orbite | 
lar vulturi! iau prada inema-! din piept, —: 
Inema lui plina de curagiu,— aceea — 
[tare] Care n'avu frică, ci făcu să-mI nască 
Un suris pe buze, vrind să-mi dea putere 
Sa-l înfig odata sabia în piept, 
Cind îi dam iubirea ce i-am fost jurat. 
[strigă] Slavă ziceţi dară lui Wodmor, eroul, 
Slava dreptului domnitor de oameni, 
Slavă ţie, Wodmor, ucigaș de frate, 
Tie, ripitorul cinstei,: libertaţei, 
Slavă cul. Sa 

„ WODMOR [spumegind de fuiie] 

_„Femee neruşinată, taci ! 

- [Vuet asurzilor, sirigăle] 

WODMOR, [intreeind vuetul] 

Daţi incoace verigele ! Daţi lanţul! 
A mea-i femeea asta! Vreau s?0 învăţ odata 
Sa aibă frică de stapin! | 

ULLRA NDA 

Dacă "'ndrăznești de altarul acesta să te-apropi!, 
Tu, ucigaş de frate, dacă 'ndrăzneşti să calci 
In singele ce-l scaldă, atuncea... 

„_WODMOR 

“Apucaţi-o, 
Barbaţi ! smulgeţi-o de la altar.
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Tiriţi-o de par pina la mine! 
Ce şovăiţi ? 

[Bărbaţii navălese asupra - Ulrandei. Ea scoale săhia din foc înroşilă, şi iea poziție de apărare], 

“ ULLRANDA 

Veniti! au nu vedeți Ca-s singura şi-n fuţa-mi o sută de Dar baţi ? V> temeţi de-o femee ? Smulgeţi-o de pe altar! De sabia 'nroşita atinge-vă-ţi, eroi . - 
ȘI rideți, daca frige... 

WODMOR 
Fugiţi, mişei! Eu singur. pot imblinzi o fiara ŞI sabia "nroșita îl voiu lua-o. 

ULLRANDA: Lit străpunge peptul cu sabia] 

lea-o! 

[EL se clatină şi cade răcniud, hoteăind la . pământ, Uraganul crește]. - 

TOŢI [Strigind de Ia o Ialtă] 

Omoriţi-o! Daţi cu pietre! 
Legaţi-o *n virful stincei ! | | 
De foame las să moară ! : [o ticese în faţa scenei] 
lepele, sălbatece | | | 
In bucăţi s'o rupă! | 

„S'omoare ea pe Wodmor! Var! [Uliranda rece ca gbiaţa] 
-S'o rupă armăsarul !
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S'o ingropăm de vie! 
Spinzuraţi-o de copaci, 
Ca s'o biciuim apoi! 
S'o înecăm de zeci dc ori, 

“Dar sa n'o lasam sa moară ! 
Dar cu pietre, daţi cu pietre! 

FETIȚE nchojurii pe Uilranda] 

Murim și not cu diusa! 

UN BATRAN 

[Vine în mijlocul lor, pune mina pe umărul Ullraudei. Furtuna 

seşiinişteşte]. 

Noi bătrinii hotaril-am alt-feliu 
Soarta ei: o să. rămiie 'n viață 

“ULLRANDA (Ingenunchind] 

In viaţă ? Nu cer mila! Primesc cu bucurie 
Oricare chin—şi fară de groază îndura-vol 
Tot ce veţi vrea, dar viaţa, o nu! vă rog, o nu! 
De ni! de ori mai bine vreau moartea de cit viaţa. 

BATRANUL 

Vezi, fiica mea, batrinii te-au osîndit și vorber: 
Ce noi rostim se 'nchină şi capul nostru însuși, 
“Datoare eşti, Ullranda, să ispaşeşti cu viaţa 
Ce-ai faptuit. [Furtuna tace, suflări uşoare aud încă] 

ULLRANDA [plinge] 

O, milă! Eu zac aici ca ramul
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Strivit de vijelie și te implor : da-mi moarte.. 
„Te rog, te rog, cum fiica de tatal erse roagă, 
O lasă-mă sa mor! | 

BATRANUL 

Zadarnic ! Noi suntem 
Aleşi spre judecata fiind că nici o jale 
Nu ne induioșază, nimic nu ne 'nspăimintaă. 
Nu-i farmec sa ne mişte,— iar plinsul ni se pare 
Atit cit ori ce ploaie. Zadarnic dar te vaieţi. 

ULLRANDA 

Ma paraseşte vlaga! 

BATRANUL 

Pacat de-atita plins, 

ULLRANDA 

Şi pling cu toate aceste; eu pling cum plinge fluviul - 
Ce gheţurile poartă cind vine primâvara : 
Le simte grea povoară—dar, nevoit, le poarta 
De-ar fi cu-a sale valuri, gemind să surpe malul. 
Eu pling ca şi ghețarul ce 'ncremenit în noapte 
Zadarnic vrea sa-şi scurgă șuvoaiele în vale. 
Eu pling ca deznădejdea. 

BATRANUL. 

Ca stincele de-aramă - 
Noi stâm și nune mişcă, nici nu ne întristează 
Rascoala ce frămintă acum simţirea ta.
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Spaimintator“batrin ! N'am tremurat în viaţă. : 
Ma 'tem cu toate aceste de tine și mă sperii 
Ca fiara fugaritaă. - | 
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BATRANUL 

„Nu tremura, asculta ! 

ULLRANDA 
Nu mai privi la mine cu ochi! ta! de ghiaţă, . Tu mă subjugi cu dinșii şi ma sileşti s'ascull. 

BATRANUL 

Nu 'ngenuichia, copila, ci urcaste pe altar. 
[Ullranda urmează cu încetineălă, nemulţumilă de gestul bătrinului "care arală cu hotărire spre altar]. 

Incununati, fecioare, pe preoteasa voastră. 

FETELE 
[li cad la picibare şi-l sărută poala hainel]. . 

O, mullumim din suflet, bătrine intelept 
„Ca "ntelepciunea însăşi, - Să 

RAZBOINICII 
| | | “Şi călăuză buna Celor fara de sfetnic. [Ulranda îşi fringe minile]. 

BATRANUL 

a a „De azi eștr preoteasă, 
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Căci nu mai al! simţire în suflet, eşti 'călita 
In foc ca și oţelul pe care-l înroşise-şr, 
Ca să-ți rasbuni. Cu mina nu-i tremura de-acuma In fala unei jertfe-umane, cind cu mîna 
Tu ţi-a! ucis iubitul; nu vel iubi pe nimeni Tu care pedepsit-ai minciunele iubire). 
Nici vină, nici durere, nic! bucurii, nic frică Nu-ţi trebue și ast-fel ver sta de-apururi sfinta Şi "mpodobind altarul, 

TOŢI 
[Apus de soure pesie toate valurile şi luminînd pe Vilranda]. 

o Slava preotesel Neprihănită, slava, Ultranda, slavă ţie! 
-[ă aruncă la picioare cununi şi ramuri] 

ULLRANDA [incet] 

Nici mama, nici soţie! Stingheră ca şi vremea, 
Intunecata *n suflet de “nfiorarea mcrței, 
Slavită şi-adorata de viermii omeneşti, 
De cine nu ma știe și nare ce sa ceară 
Fiinţer făra suflet, de cit puterea doara 
Nepîngarita 'n veci. 

CORTINA 
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