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PER-S ONERN A:

Handlingen föregår de,ls i Biscaya och dels i Aragonien.
Tiden är i början af fellltonde århundradet.

Grefve LUNA.

LEONORA.

AZUCENA, zigenerska.
MANB.ICO.

}'ERRANDO.

INEZ.

RUIZ.

En gammal zigenare.
En budbärare.
Leonoras ,följeslagerskor.
Grelvens husfolk.
Knektar.
Zigenare och zigenerskor .,J



FÖRSTA AKTEN o

Vestibul "till palatset d'Aliaferia: }Jå sidan en dörr,
som leder till grefve Luna.~ boningsrum.

\FÖRSTA SCENEN'.

fERRANDO. (Åtskilliga -af gre{vens) HUSFOLK (i lig:..
ga,nde ställning vid dörren). KNE'lfTAR (1'öra sig, \ ,

f'f'a1n och tillbaka i rO'n.d(~n).

FERRANDO (till husfolket, sO'ln hål..
, le~ på aU insom,na)~

På fötter! på fötter! Herr grefven
:~~få vi ej lemna rent ur sigte.

Ni .yet, huru han
Gångar sig stundom_ natten i ända
Allt under kärestans fönster.

HUSFOLKET.

Han är sjuk, som vi sett,
Efter svartsjukan~ giftiga bett..

FERRANDO.

Ja, en rival -med skäl han fruktar
I trubadurn, som stundom 'slår sin lutha
I trädgårdsskuggan·



HUSFOLKET.

Skingra sömnen.
Som tynger våra ögonlock; förtälj,
Hur, gick det grefvens yngre., broder,
Om hve'm det går ~tt underligt 'tal 'l

FERBANDO;

" Välan,; men kommen närm8re.

KNEKTARNA.

Låt höra!

BUSF·OLKET.

BerättaI berätta!

FERRANDO.

Tvånne söner den gamle grefven hade
(Som berättelsen säger);
Tro~en som guld, tog amman jemt sitt lägel"
Der den yngsta hon lade; I .

Men, en gryning, innan solen hunnit vi~p

'Uppå fästet, det blå, ' "J

Hvem tror ni hon fick se vid gossens sida 'l

~ CHÖRE~

\ Hvem'l .•• Berätta .•• hvem ,då '1

I FERRANDO.

En stygg. zigenerska,
,KamInen från fältet,
. Med:f';'; IIdomsrt1nor på
Sta och bäl tel! ..•

, Skarpt, på den' ,lUla
Fäste,.det snöda

"



Troll sina ögon
.Blodsprängda, röda! " ~ 
Gripen af fasa,
Piltens arnnla
Skrek af förfäran
I detsamma ...
Men snabba, som ordet
Som går från min tunga, '
Så lupo till henne
Båd' gamla och unga - I

Och strax på porten
Hon kördes, hexan,
Som utaf prygel
Fick huden full.

CUÖRENo

Hon lär ej gliHn n1a
,Så fort den leXftll

Då hon'fick hugg mr
~;.;~~Sin fräokhets ~skull.
':':~1o> "

FERRANDO.
, ;1'iJi*'

Hon kom dit (sade hon), att för den liUa ~

Horoskop.et få ställa •..
Bara: prat, för att allihop förvilla .'
Och få Inakt nled den _snälla;
En feber, SOlTI bröt uf, under skräck och p)ågo~,

Var af henne förvållaa ; h

Ban grel och qvidde nu, och bröstet gic~'i vågor,
Den stackarn var förtrollad!

(chöten gÖl~ en åtbörd :af fasOr'·)
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't'Förr, än hon tr()dde~

V.af hen vid målet,
Ty honbJef gripen
Oc~ dö(ud till hålet;
Men på sin dotter
Hämden hon lade
För hVhd Ined orätt
Lidit hon hade! ••.
Snart i, den unga
En gissel bOl) funnit:
Stulet, blef barnet
Ur sköterskans händer,
Och på. det ställe,
Der trollpackan brunnit,
Såg man ~Iand aska
Och svarta bränder
Ben af en gosse,
/O Gud ••• förtärda .,. o

Och'" haifförbrunna
De rykte än.. • ,

cnÖREN.

Den leda qvinnan, '
Den afskyvärda,
M"ed fasa fyller
Vår själ igen.

NÅGRA "AF CHÖREN.

Och fadren 'l

FERRANDO.

Sörjde sig tiJl döds deröfver,
Men hade dock Jiksom en aning



I

Att pilten skulle återkornrna.
Och då oatls död var Hära
Lät han sin .ättling svära
Att aldrig sJuta söka den. försvunne .. "
Men 'ack, förgäfvest

KNEKTARNA..

Har man då ej se'n '
Af qvinnan. 8ett ett. spår?

F~RRANDO.

Nej, I intet tecken.
Mer) om jag tnötte henne här ännu
,En gåflg. ~ ·

CUÖREN.

Tror du, du kände hexan '?
J

FERRANDO.

Det skulle Jag nog gara, på min ära;
Det svär jag.

VAKTEN;
\

. Ja väj, hon bQ.rde skickas tiJl sin mor,
Som vrider sig bland svafvelJågor. .,

FERRANDO. .,'

Bland svafvellågor'l ••. Nej, I d~t tros
Hon irrar än ornkring iverIden
Oc'h får, ej ro, den>' leda hexan;
Att under storn} och lIlörker
Hon låter se sig än i nejden.

COÖREN.

\Ja, det tros"

Ja,
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NAGRA.

Mf'll hört henne skria på t~ken, och prata,
Ibland' sOln eu uf och ibland som en skata.

ANDRA.

Och ,än,. som en korp, än sarn uggla hon srllugit,
Till dess' hon' i grynhlgen ,kraxat och flugit.

FERRANDO.

En greflig lakej dog af skrämsel, -emedan
Han slagit zigenerskan för längesedan.

(allas 'ansigten antaga ett uttryck af vidskep(ig
förfäran.) . l

Han såg henne komtna sonl ug'gla, och hade
Ej någon till hands till sin hjelp, s6m' mao sade ..•
.Ur ögonen lyste en stickande flamma... '

" Och läten förnumnlos från olika håJl •..
Men klockan slog tolf... slog tolf i detsamma. · •

, (midnattsklockan slår.)

CUÖREN.

Må den onde dra bort q1ed det nedriga troll!
(titan hör några trumslag; knektarna/ skynda mot

fonden; de ö{riga draga sig tillbal,a h1l dÖ'I'ren.)

ANDRA ASCENE~.
. 'Slottsträdgården. 'Till -hiiger trappsteg af marmor"

Born leda upp till rummen. Natten är fram
skriden. Tjocka moln bet/icka månen,.

·LEONO:RÄ.. INEZ.

JNEZ.

, Dröj icke -längre, det ,är sent på' natten;
Furstinnan väntar' på din ankomst, vet du.
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Jl

,LEONORA.
, ~

Så skulle' äl en natt mitt ~jertas längtan gäcka!

INEZ.
/ '

Jag fruktar denna låga, som du när.
Leonoral säg mig-: huru tändes
Din kärleks förstn gnista Y ~

LEON,OR!..

Vid torneret.
Der kOln han, svart till rustning och till I hjelm,
Och svart var skölden, utan vapenmärke.
Af ingen enda känd, var han dock den,
SOlD priset tog 'med lansen .... På hans ,hår

,Jag fäste segerkransen v••• /Men l

Han syntes aldrig Iller se'n det vardt krig.
Allt var en dröm allenast,
Skön, Inell förgänglig. Så förflöt
En längre tid... Men så •..

INEZ.

Nåväl?

LEONORA:

Jo, hör mig.
Så tyst kring nejden· natten 'låg, .
Så klar han kunde blifva,
..t\f Jjus flöt det en lnäktig strönl
Från rnånens' silfverskifva.
Och genoln /luften sanNtl musik,
Det ville aldrig sluta,
Det lät· som stilla, k~agande

.Accorder f~ån en lutha;



Det var I en trubadur, son} sjOng ,
Sitt hJertas varma bönw

Det' var sorn när vi bedja, Gud
För oss och för de våra;
'Ett ·namn korn ofta i hans mun,
Det namnet var - Leonora! .••
Jag till balkongen skyqdade,
Jag kärideq honom genast
Och blef så· säll, så själaglad,
A'Ien som ett barn allenast;
Jag skulle ej med hilllien bytt,

.' Ty jord~n var så skön.

INEZ.

. Men om du .lyda 'vill min förmaning,
Söker du glömma din hjelte ••• '

LEONORA. l

Om,öjligtl

INEZ.

Är ej ditt hjerta för mjukt och för böjligt? .•
Det går ej väl, derom har jag en aning.
'Sök att förgäta •.• ~

LEONORA..,

Hur kan jag det gqfll'l

INEZ.

Lyss till en' 'vän, och minns -hennes ord,
Gör det •••
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LEONORA.

Förgäta y • .• Skona mitt öra,
Honom jag glömmer ej mer på jord.
Min själ år så betagen, ~ ,
Att jag får högt förklara,:,
Jag kan ej lycklig vara,
Om han ej är mig när.
Han är mig kär, som., dagen,

/Och än uppå, mitt sista
När hjertat börjar brista
Är han mig lika kär.

f
! I INEZ (afsides).

Man blir så lätt ·bedragen,
Ty lyckan flyktig, är.

/' (de gå in i slottet.)

TREDJE SCENEN.

Hör, huru stilla I ...
Furstinnan gått till .'0 och drömmar heri,ne dåra,
Men hennes dame är vaken... (j Leonora,
Du sofver ej, det ser jag på din lampa"
Som än så vänligt skiner
Bak detta rums gardiner.
Ack, IneJl mitt hjertas' låga endast du
Kan släcka., Ja, jag- måste' se dig •• _.
Du får ej ne~a •. ~ Flicka,
l\'Jitt lugn .beror på denrla stunden.

(springer, förblindad af lidelse, till. trappan. men
hejdar sig vid klangen af en lulha)

Ja, det är han! •.. rivalen! •.•



'(Trubaduren sjunger)
»EnSRfD i vida verJden,
»Sångaren unäer färden
»Söker, och, söker ,än,
)~En \ hjertevän.

»Men nlir han henn~ finner
»8rinnerhan jemt, och brinner,
»8er intet annat, än
»8in hjertevän.»

GREFVEN.

O ,himmel,! • •. ha .•• hvad far jag hörar...
'Och flickan kommer utför trappan I

I (insvepe'P ~ig i sin mantel.)

FJERDE SCENENe

GREFVEN. LEONORA. I

LEONORA (ilar gretven till mötes)~

Själ af min själ l

GREFVEN (a{sides).

Hvad nu?

LEONORA.

Du koulmer sednare, ätl vanligt. .
Jag räknat ögonblicken I

Med slagen af lllitt hjerta.'
Välkonlmen hH, 'välkoIIHnen,
Här sträcker jag niot dig min famn., '



FEMTE SCENEN.

TRUBADU'REN (bredvid).

Du falska!
(månen träder fram ur ,molnen; man ser en ',art,

som' döljer sitt ansigte i 'visiret.)

'GREFVEN.

GREFVEN.

Och Oppna hjelmen!

TRUBADUREN (lyfter upp henne).

Och hvad Iller begär jag'?

GREFVEN.

Det mig i .bjertat -skär.
(till Manrico)

Ifall du törs, så (visa dig. · ..

LEONORA (a{s.ädes).

D o ~u v,agar .... ,.

o Gud!

DE FÖRRA. MANRfCO.,

I.JEONORA.

Hans stä,mma! .... Mörkret, gäckat rnig
Och jag har tagit miste .....

(känner igen dem begge och kat~ta.'r sig till ltlanri
eos fötter.)

Jag tyckte att jag var hos dig,
,..Det var allt hvad jag,visste;
Hos dig, son1 nu är vorden
~1itt endaste på jorden,
Mitt lif, mitt allt - det svär jag
Vid allt hvad heligt är1
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LEO~ORA (sakta tlll Manrico).

För himlens skull t

TRUBA.DUREN (slår upp visiret).

Jag"kallar mig
Manrico, jag.

GREFVEN.

Den skälrnen?
Du dåre, som till döden'
Är dömd, och utan all förskoning,

I Du vågar ännu visa dig \
Invid din furstes boning? ••

TRUBA.DUREN.

Så skynda, och I låt kalla vakt
Till stället strax, och för att hämnas
Låt din rival i bödelns händer lernnas!

GREFVEN.

Din sista stund är närmare
Än du vet om kanhända.
Följ mig nu •.•

LEONORA.

Gr-efve!

GREFVEN (till Manric,o).

För mitt lugn
'Jag på ditt lif gör ända. I

LEONORA..

0, har förskoning!
GREFVEN (till Manrieo).

Följ J)1ig nu!



T BlIRA,DUREN.

Ja väl.

.ONORA (a{sides).

Han blidkas ej.
Ett rop om hjelp kan störta i
Förderfvet. (högt) .~Hör ~lig •••

GREFVEN.

Nej.
"Då du dömt mig att förskjutas
Svär jag här på stället redan

\ ~ Att hans röda blod skall gjutas
Som forsoningsoffer s-edan.
När ditt hjerta i dagen du lade
Och din tanke lät förstå
Visste du ej att du hade
Fällt hans dödsdom reqan då.

LEONORA..

Herran nådeligen lede
Edra sinnen här till rätta!
Det är jag, son} vHckt er vrede,
Jag är enS31TI skuld till detta.
0, j~g säger det med sluäl'ta;
Det är, mig ni harrnas på;
stöt ert svärd i detta hjerta.,
Som då kanske lugn ~an få 1

TRUBADUREN.

Må ,ha.1l fritt af harlll förbrinna!
Han skall dö för nlina händer.



'I

Slut på llö"rsta Akten..

(till Gre{ven)

18
ÄIs~pr du mig, huldaqvion8,,~

Segrande jag återvänder. '

Snart skall d~ för detta SV8Fa

Och din sista timme slå,
Snart skall du vid målet vara·

l Och af mig din bane få.
(de båda rivalerna afläg~~rta sig ,ned dragna vär'"

. / jor; leonora (aller a{svimmad till marken.)
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ANDRA AKTEN.

I Ett fö'rfallet hus vid foten af ett berg i Biscaya;
i {änden en {lammande eld. Dagen håller på
att in~ryta.

,FÖRSTA. SCENEN.

AZUCENA (sitter ruZ.ra elden). MANRICO (ligger bredvid
henne på en madrass, insv~pt i sin mantel; hjelmen
ligger vid!" hans fötter; han håller ogonen orörligt fä~

stade på vltrjan, som han har i händerna. En, skara
Zigenare ligga kringspridda åt alla sidorJ.

ZIGENARE.

Se, huru himmelen från sig kastar
Nattliga floret i' morgonväkten,
Liksom en enka på sistone hastar
Lägga ifrån sig den sVarta drägten.

, Låt jernet slamra!
Släggan skall, hamra! '

(gripa sina släggor och börja sitt hamrande, kvar
under karlar och qvinnor sjunga)

Hvenl är zigenarens lefnadestjerna 'l "
Hans bruna tärna.

MINNERNA (till qvinnorna, me...
dan de göra ett up- ,
pehåll).

Gif oss att dricka I - Åt själ och sinne
Kommer drufvan med nya krafter.

(qvinnprna 8kä~ka i åt dem i' gro{va krus.)
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Se bur en solstråle speJar derinne,
Dan~ande öfver de- porlande' safter!,
Låt jernet slamra!
Släggan skall hamra!
Hvem är zigenarens lefnadsstjerna '?
Hans bruna tärna. '

AZUCENA (sjunger; zigenarna sam-
las omkring henne).

Stockarna spraka~! Hopen i våldsam fart
Löper tillbålet~ att se det brinna,
Tjuter af glädje, efter sin grYlnma att ...
Och mellan bödlar nalkas en qvinna!
Gräseligt skihHr deln i den bleka hyn
Den dystra flamman, som slår mot skyn.

J Stoekarna spraka ,! Offret i denna' stund
Ledes till bålet, fötterna bara.
Hör, huru skränet ,växer från mun till mun!
Och rundt kring nejden echo hörs svara.
GräseHgt skiner dem i den bleka hyn
Den dystra flamman, 80m slår mot skyn.

ZIGENARNA.

Din visa sorglig är.

AZUCENA.'

, Ja, lika sorglig, sorn
Det fruktansvärda skådespel
Jag nu för er beskrifvit.

(vänder sig ifrån ,Manrico o(;h mumlar doft) ~

Tag häriJd på. deln! .•• iTag häind pa. del~}'J ~ . ~



MANRICO (f6r sig sJelf).

~Bestandigt

Det Sluntna tal.

EN GAMMAL ZIGENARE.

Kamrater, det är dager;
Och för att skaffa bröd, vi skynda böra
'fHI bya~na härnere.

CHÖREN.

Ja, må görat
(de samla ihop sina verktyg och stoppa dem 'i på

sarna; Qlla skyn~a o'm hvarandra ner i dalen;
sången förklingar i fjerran)· '

Hvenl är zigenar~ns lefnadsstjerna ~

Hans bruna tärna.,

MA.NRICO (stiger upp).

Min moder, 0, berätta hvad du bär
lJppå ditt bjerta 1

AZUCENÅ.

Du - du vet det
Således ej?.. Nå, det är sannt, du drog
Som yngling re'n i fält' och kom så' sällan
Till hemmet se'I). - Din ,mormors grymlD3 död
Min visa gäller.
En mäktig ~erreman beskyllde henne
Att ha förh~xat .sonen,
En pilt i vaggan ';

, Oc~ bon blef 'bränd" den arma,
Just .vid vår eldstad äer!
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\ MANRICO (ryggar för{tlrad t.ill
~,nka från eldenj.

'Gud sig förbarm~ 1

AZUCENA.

Hon fördes i kedjor
Sitt öde till möte
Ocb jag .. följde efter,
Med dig uti Inittr sköte; ,
Jag sO~te tränga genom,
Fast Ilära att digna"
l\Jlen hon fick intet rådrunl
Att "sitt enda b8:f,n/l;v~lsigna,
Ty dessa råa koel(ta~r'

De slöto, sig tiJlsamman
Och körde så Ined Jan,s och svär
Sitt 'offer när.mre flamman.,

, Hon vinkade med h(lnden.
»Tag ha,md på demb> ho~ skrek,
Ett rop, SOlD I aldrig sedan
Ur 'lT),itt hjerta vek. -

, MA.NRICO.

Och du har" hämnats'l
, ", I

A.ZUCENA.•.

, Jag stal
Från grcefven h-ans gosse sedan

_Och gickIned' honom häråt •••
Här Qrann,en brasa -allaredan .••

MANRICO.

En 'brasa! •• ,. o Gud. ".,' du "skulJeJY
J



AZUCENÅo;

Gossen Vflf jämmer och qvidao,
Och på \mig sjelf jag nu kände
Hjertat smälta i sidan;
Men /plötsligt jag såg i syne •.•
Som i e-n dröm, jag tyckte
Spokgestalter nalkas • · ·
Och fast jag ögat lyckte,
Så' såg jag stockarna, brinna • • II

Min moder fram de förde,
Bleknad . • . förgråten... Och ropet,
Det välbe~anta, jag börde:

I »Tag hälnd på deln!»... Då lägger
Jag hand på barnet... hastar
Att gOra slut ••• och gossen
på elden blindt jag kastar · · II

När ur min dröm jag vaknar
Synen med ens försvi'nner,
Och barn'eJ;, som jag saknar,
LångsRlnt på elden brinner. · •
Men då jag ser till sidan,
Förskräckt, som för en vålnad,
Så lefver grefvens gosse .•.
Min egen var förkolnad.! .• ,~

MA.NR'ICO.

Förfärligt1.•• Hvilken syn! •••
AZUCENA.

Hans blod' oskyldi.gt ropar
Djupt, utur jordens bryn.

(Ä.t'ucena nedsjunker, öfver sig gi{ven, på sin hvilo-
pla'ts ;. Manrico står, stum-- bredvid, gripen af (ött...
färan och öfverraskning; en stunds paus)



l\fANRICO.

Min, Gud t'. · . Du nekar, b,tt du är, ulln moder?
O svara!

AZUCENA. (skyndar aU tillägga,
l~'k8om skulle det varit
ett o{rivilligt misstag).

I Nej;' det var en villa. I

MANRICO:

Dock -
Qet lät' så.

AZUCENA.
, .

, Ja, då var jag icke redig.
Hvar gång jag tänker p4 den hemska stunden
Så' talar jag föryirradt, och det är
Som såge jag i syne... Säg mig, har jag
Ej v~rit dig en mor bestän'digtY

MANRICO.

Hur kan du fråga 'l
AZUCENA.

!\tJig du har att tanka
För lifve't. Ja, steg jag ej. nattetid
Ned. på PelilJas slagfält - der man sade

"Dig hafva stupat - att i tysthet få dig
I j/orden 'l ,Säg mig, var det icke jag,
SorD \blåste in" det Iif, som då höJt på
Att slockn~ ut för evigtY Och hur lade
Jag se'~ på dina sår hvåd jag af balsam bade!

, IfANRICO (med Ijel(kärulq,).

'Ja, det var ärofUlla IDärken,
Och alla fram i bröstet ~ •.



Emellan tusende, som flydde, var det
Jag, som höll stånd ännu på slutet;
Då föll gref Luna öfver mig
Med sina rotar ••• och dit föll Jag:
Men svek ej våra fanor.

AZUCENA..

Det var lönen
För det du var barmhertig

l Och skänkte honom Jifvet
- Du minns - i er dueJl. Men huru kunde
Du så förblindad vara Y

MANRICO.

o moderl
Jag vet ej hvad jag här skall. svara.
Första. stöten, som rigtat jag hade,
Strax till marken den retade lade,
Svärdet satte på strupen jag redan,
För att spetsa honoln sedan ...
tvlen en helnlig Inakt jag sporde,
S'om .min klinga Inaktlös gjorde.
rrönkte dock ett slut att göra,
Men min hand ej' lyda vill,
'fy en stämrna i (nitt öra
Tycktes ropa: stiit ej till!

~ ~ AZUC'ENÅ..,

Och hans otacksalnina sinne
l, Har deraf ej ens ett minne!
,1,\ Men härnäst j fäkten båda
'~, låt ej ditt 'hjerta råda, '

\

\"
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l I

Lyss ej till någon} än gsl8.n~hr .aning,
Lyssna i stället ,tH} l :,min. fÖfluaning: '

Svär, att' honOlD genolnstjng.8,-
Släpp' ej innan, ban är kall!

MANRICO.

. Ja,. det svär jag! Denna ,klinga
I hans bröst försänka$ $all.'

(man' hör ett långt utdrtJ.!Jen ton af ett jagthorn)

Det är det ilbud ,Rui'z pJär sän~a .• ·
'Kanske .. ·

(stJavrfl'1' , m.ed sitt hvrn, som han bär i en r.em)

AZUCENA (fördjupad i sig .Yjel{,
som om hon ingen...

. ting ·märkte).

'fag hälnd på denl! .• ·

ANDRA SCENEN.

DE FÖRRÅ~ EN B·UDBÄRABE.

MANRICO (till budbäraren).

Hvao har du der?
Är' det ett krjgiskt budskap kanhända?

BUDBIRAREN (räcker honom ett
papper).

. Det står att läsa 'i brefvet bär.

MÅN~ICO (läser).

»Uti vårt I vål~är Castellor; och du
»Skall öfverta försyaret. Det är prinsens'
»)Befallning. Hvar du träffas ,må,
»Så skynda dig så fort SOql InöJligt.



Farväl!

Hvad är det 'l

, »Bedragen af ett. rygte om' din död,
»Skall, Leonora ännu .denna qvlil
»1 klostret taga slöjan.»

(med ett utrop af smärtsam åfverraskning)
. Rättvisa himmel I

AZUCENA (spritter UPP).

AZUCENA, (afbrytt;lnde).

27

Manrico!

MANRICO (till budbäraren).

Låt sadla hästen allenast,
Och som en blixt jag kO,mfner sedan.

BUDBÅBAREN.
Godt .••

Mista den engeln J•••

AzueRNA.

Han upprörd ,är.

MANRICO ($4tter på stg"kj(Jlmen
och tar 8ift mantel)..

MANRICO (fortfarande till budbd
tUren).

Men gör det g'enast!
Skynda .•• och stanna med hästen härnedan !

(budbäraren beger sig skyndsamt åstad)

AZUCENA.

Hvad har du i sinne?

MANRICO <för sig sjel().

Jag kan alft befara •..
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" AZUC~NA. "

Nej '••• $tanna •.• hör mig •.•
I

MÄNRICO.

Låt vara ~ ••

AZUCENA (befallande).

Stanna! .•• Din mor befaller härt
Knappt är febern' väl förliden
'Efter sår i sista,striden
Förrän du drar svätdet åter
Och din stridshäst sadla låter.
1\'len nu inå~te du ge vika, "
Ty ditt blod är mitt tillika,
IIvarje droppe,sorn. du spiller,
Du 1 utur mitt hjerta, tar.

MANRICO.

Hvarje, uppehåll vi göra
Kan mip lefnads frid förstöra

· Och hvadheJst jag gör och låter
Får jag aldrig henne åter. I

Låt mig gå ... 'I ty om jag stannar
Jag en dag lnin mor förbannar .
Och för dessa dina griller
Ned med sorg i grafven far. \

(Manrico går; Azucena söker (örgäfves hålla honom
qvar.)



.,.
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I

TREDJE SCENEN.

Vestibulen tilt ett l,loster i trakten af Castellor.
Träd i fonden. Natt.

GREFVEN. FERRANDO (jemte några' följeslagare~· de
nalkas varsamt, insvepta i sina 'tappor).

GREFVEN.

Här synes ingen. 'Ej en enda psalm
Man hOr igenom natten tona.
Jag kOlnm,er Jagonl.

FERRANDO.

Men det är vågadt hvad ni företar er.

GREFVEN.

Det vet jag väl. Men min forslllådda kärlek,.
Ja - och lnin stolthet ,- tvang mig skyn.da hit.
Död är nu min rival. ,Det gafs ej mer
Ett hinder för min kärlek,
Förrän jag såg på nytt ett ännu värre 'I,

I ~ klostret! •.. Nej ..• hon får ej bli
En annans. Hon är min, Leonora!
Hennes skönhet I öfverstrålar
Vintergatans milda dager
Och i h~nnes löje målar"
Sig min framtid ljus och fager.
Hur passionens låga bränner,
Mildrar' hon den snart likväl 
Och en enda blick jag känner
Lugna stOtmen i min själ.
Det ringer. .• o Gud!
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FERRANDO.

En klocka
Ger' an ceremonien.

GRE~VEN~

De få ej locka
Min brud... det skall hIndras .•• '

FERRANDO.
,

Försigtigt!



t tAtt ingen Gud skal1· rycka
Utur min falun den lycka,
SOln jag en gång har. fått. ... \

(förenar sig med sitt 'ol~)

CHÖn AF NUNNOR '(inifrån)~

Engång när döden skymmer
Skall äfven' du, o qvinna,
Till och ':1Ded solen finna
Vara ~en 'skugga blott
Och hur ditt lifs bekymmer
Såsom, en drön) förgått.
Flykta från mens kors hvim~el:

Och, .-ifrån verlden fjerran,
Helga ditt lif åt Herran,
Honorn till välbehag -.
Och du skall se hans himmel
Öppnas för dig en dag l' \

FJERDE SCENEN.. '

LEONORA (med åt{öljeaf qVtnnQt). INEZ. GREFVEN.
FERRANDO (med följeslagare). MANRICO (kommer sist).

. LEONORA.

Men nvarför gråta så?

JNEZ.

Du ,går ju
Från oss för alltid nu.

LEONORA.

0, Inina vänner,
Jag har ej .. någon 'gUldje mer att vänta
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På denna jord~ Till ro jag längtar
Hos den, som rör d-e sorgsna öppnar
Sin himmel; ISOm, när' han har sett min ånger,
För mig -en dag i ftunnen på, min älskling,
För ~tt få stanna ,der. Jag går att gifva
Min ed vid Herralls altar.

(ämnar gå)

, GREFVEN' ~träderplötsligen fram ).

Nej, vid Gud!

QVINNORNA.

Herr grefven!

LEONORA.

Store Gud!

GREFVEN.

Jag sjelf ledsagar
Dig förr tiJl.hymen's altar.

QVINNORNA..

Hjelp, Maria~'

LEONORA.

Förmätne! ni har kornmit •.•

GREFVEN.

För att fria .
.(vid dessa. ord slörtar han fram emot Leonora, ,lött'

att bemäktiga sig henne; men på en gång ser man
Marl'rico ställa sig emellan honom och hans till
ämnade byte, liksom skulle denne lik· ett andeväsen
harva stigit upp ur jorde11. . Allmänt anskri.)



LEONORA.

Men kan och får jag tro [nin syll '?
Du är ju mig så nära '?
Är det en dröm ~ en vink ur skyn?
O säg, o slig, du kära l
Blir qvar; ty om du gäckflr rnig,
Min salighet det gäller.
Steg du från himlen - eller
Är jag hos Gud Ined dig '?

GREFVEN.

gå stå de döda upp på nytt,
~Ied blod på sina händer?
Och den till skuggorna hRr flytt
'fill jorden återvänder'? -
Men Jefver du, så akta dig,
Ty dolkar finnas flera,
Och visa dig ej mera
För henne och för mig.

MANRICO.

f~j upp ur grafven kOlnnler jag,
Ej från de dödas rike,
Fast du Ined dolken skipar lag
Och der ej har din like;
Ty floden förde ej med sig
Ditt offer långt i fjerran,
~len det korn hjelp från Herrau
Och han har räddat lnig.

QVINNORNA (till J~eonora),

Den Gud, du bad andäktigt,
Har haft miskund med dig.



Kom nu!

RUIZ.
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MANRICO (till Grefven).
Tillbaka!

(drar värjan)

RUIZ (och hans folk).

AQ" h~Ul yr!lr~ ~

(tie omringa Grel've11)

MANRICO.

Der har jag mitt folk!'

.. ~UIZ.

FEMTE SCENEN.
. ~ ; 1 . ;. . .

MANRICO (till Leonora).

Följ {nig, du hulda!

GREFVEN, (sälter sig deremot).

Ha, du vågar'?

LEONORA.

GREFVEN•.

Rycka henne
Frän IIIigY• •• Nej •.•

FF,JlU\ANDO (och hans folk; till
Gre{ven).

Här är er ödet öfvertnäktigt,
Och derför bäst att rädda sig!

Hurra fö r segern

DE FÖRRA. RUIZ (åtföljd af en an,enlig,. väpn~d'trupp).
, ~

o GudI



1-1 vad är nU göra?

Slut pit Andra: Akttn.

~~EFV~~{ur~iftnig).

Jag blir utom mig

,l

FERRA.NDO (och hans folk,. till
Gre{ven).

Säg,

Af raseri.
',,\, "\ I".,

LEONORA.a
> , \ • ~', \ ~ '< ~ , ..,

0, JH~,~ Jl.}j~, s~~ä.lnriiE~r. "

M'ANRICO.

Ja, må' du straffas så, ~orri du
HRr handlat eniot mig! i

GREFVEN.

Hur vreden gnager på mig np.l"
r"j, I,. / ,,' / . <"

RUIZ (och hans folk; tillJ.Hanrico).

0, skynda, skynda! ~lärker du ". ,
Hur lyckan ter mot dig?,>-

FERRANDO' (o~h" hiJ>ns" folk;' till'
'Gre{ven). , , '

0, stilla, stilJa! Ack, ännu'
Kan Inycket ändra sig.

(JtIanrico drager Ltonora med St·g" 'oc'h 'stöter Gre(ve'ft
tillbaka. Qvinnol'nad,t"aga sig" fötskrdckta in i
klosh"el igen.)
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TREJ)JE AKTEN.

Ett läger. Till hiiger grefve Lunas tält, på hvil
ket svajar en {lagga, som tecken på hans be
fäl. På afstånd synas Castellors torn. Skilt
vakter äro utställda åt alla sidor. Knek
tarna spela eller feja sina vapen: somliga gå
fram och tillbaka. Ferrando kommer ut Ut·

Grefvens tält.

FÖRSTA SCENEN.

FERRANDO. KNEKTAR.

KNEKTAR.

N~u .det .gäller spel och pengar,
Nästa dag det gäller slängar;
Och det svärd man feja låter,
Blir snart lika blodigt åter.

(man hör krigiska lone·r; alla vllnda sig ål den sidatl~

hvarifrån liudet komme'f)

NÅGRA.

Truppen häråt kosan ställer.
.(en trupp armbo'fstskyttar tågar i (ull rUlitning ige- I

nom lägret)

ANDRA.

Gladt till strids det folket går.
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ALLA.

Låt oss täfla, när det gäller
Gå till storms mot Castelfor!

FERRANDO.

Ja, (nina gossar, ja, så snart det dagas
Ges det signal till strid
Och slottet stormas skall från alla sidor.
Och vi förhoppning ha
- Ja, nästan säkerhet - om präktigt byte.
Välan, till seger l

KNEKTA.RNA.

Lustig blir den Jeken t

ALLA.

Låt då till stormning trumpeterna mana
Och låt Jans och pilar regna uti skurar t
Låt oss i morgon plantera vår fana
På de stolta tinnarna af dessa lnur8r!
Seger nfäster sin krans på vår tinning
Och vi fylla af mynt vårt behof,'
Dagen lofvar oss ära och vinning,
Ty der finns både lager och rof.

(de gå.)

GREFVEN (kommer ur sittlält och ser med mÖ1'k:: upp-
syn uppåt Castellor).

Hon tillhör min rival!... 0, denna tanke
Förföljer mig beständigt, sorn ett spöke t
Hon tillhör min rival! •.•



,t
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Men vänta tills det hinner .bHfva dager,
Och jag ~kall veta hämnas,! ~:~ • :0; ~f\onV;f"t

<Vf;an .hij~< tntilqr)

TRED;JFJ ~ iSCitNEN.
(

GREFVEN. FERRANDO- 1(:k,om/ftterr ,,.in).,

': GREFVEN>

Hvad gny!

FERRANDO.

,En stygg zig~n~r_qvi~)na,

Svårt ruisstänkt, der hon slilQ'g 'örnkring,
Blef nyss af våra'tpö1sfe{'öfv'etraskad;
Hon tog till flykten, men blef då förföljd,
Och inOln några få minut~rj ;hanns
Hon upp.

GREFVEN'.

Och blefnhon gtip~n 'l
; .

FEJl~~NDO.

Ja, 'detbJef hon. '\

GREFVEN.

Såg du det sjelf?

FERRANDO.

Nej;tedåren af truppen
Har så berättat. ,MeD se der!

(bullret närmar .fig)



FJERDE SCENEN.

DE FÖRRA. AZUeENA.> (med; :"'bundna händer och slä
pad, -af) KN~J{T4R.

KNE'KTkR~

Nej, du är tvungen; ja, du måstet

. AZUCENAJ
Hjelp mi"g! ...

Låt mig få vara! ••• Gör mig icke illal ••.
Hvad har jag gjort?

GREFVEN.

Kom närmare.
(Azucena släpas ('ra In t-ill Grefvett)

Var nu sannfärdig,
Om lifvet är dig kärt. , ..

AZUCENA..

Ja, fråga!

GREFVEN.

Du är spion?

AZUCENA.

Nej.

GREFVEN.

. Hvad? .. .'

AZUCENA.

Att stry ka fritt kring land'e't,
Är ju det enda goda, zi·genarqvinnan, eger;
Hon himlen har till tak och jorden till sitt, .Iäger.
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GR'EFVEN,

Du kOl1ltner '?

,AZUCENA.'

Från 'Biscaya; lnellah
HvafS kala berg jag haft ulin tiJlflykt IHnge
Tillbaka.

G,REFVEN (a{sides).'

Från Biscaya '?

FERRANDO (a{sides).

Ha, hvad hör jag'?'
0, hvilken aning!

AZUCENA.

I Biscaya, sonl jag sade,
l\'lina dagar tyst förrunnit,
Och en enda son jag hade •••
Men en dag han der försvunnit;
Och då drog jag ut i verlden~

Der jag sökt aUt under färden
Denna SOIl, sOln för mig anna
Är så mycken saknad än.
Måtte Herran sig förbarma
Och jag få min son igen!

FERRANDO (a(~ides, liksom dra
riande sig till minnes).

,SamrrJ8 uppsyn!

GREFVEN.

Du har redan '
,Länge, ,bJand de: bergen ströfvat '?



Länge;, ja.

GREFVE~.

Och minns du s'ed'an
Att e,tt'barn engång bl ef röfvadt
Ur' eJt slott från far och moder 'l,
Femton år se'n' kan det vara.

AZUCENA..

Och hvem ••• är då ••.. ni 'l

GREFV~N'.

En broder
Till 'den' gossen.

,FERBANDO (a/sides) ö

Jo.
- (hiigt)

Förklara
, Hvad du vel!

'A·ZUCENA.

Jag'l ..• nej ... Min herre, '/
,Låt mig'· gå Inin väg, det ber jag.

FERRANDO•

.Du får stanna!

AZ,tICENA. (afsides).

Gud~

FERRA.NDO.

Dess ,värre,
Är du rofferskan, det ser Jag. ,
Sak. ej neka ••.:'



(knektarna hörsamma tillsägelsen)

AZUCENA (sakta till Ferrando).

A.ZUeRNA.,

, AZUCENA.

GREFVEN.

Låt snöra

GREFVEN.

Du i garnet.

GREFVEN.

Hon?

FERRANDO.

Just denna! •• ·, ,

Nåd!'

Å,zttCENA.

Skona! ..• 'Skona! · · •

CHÖREN.

Hon skall- bekänna!

Ha!
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Tåget' bät tre l

Nej, ,han ljuger •• ;)

Sitter fångad.

FERRANDO.

Ja, det var hon, som. barnet'
Brände!

Tyst!



.CHÖREN.
Spar ditt gnäll!

AZUCENA.

Hvad skall jag göra,
För att kunna er fijrsona'? •.
0, att här vi vore tvlinnc,
Min Manrico 1

GREFVEN.

Säg mig: är
Den Manrico son tUl henne'? J

FERllANDO.
Darra!

GREFVEN.

Har jag modern här~

AZUCENA..

J grym/ma bödlar, lossen på
De afskyvärda snören
Och plågen ej ert offer så,
Betänken hvad j gören l ...

(till Grefven)
Och du, som utan hjert81 \

Kan se min djupa smärta,
Tro mig, en Gud derofvan bor
Och han skall hämnas mig!

GREFVEN.

Är -den förföraren din son, '
Du afskyvärda qvinna,
Så skall han botas för sitt hån
När han får se dig bri nna

\ -
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Det· står ej att beskrifva
Hur lustigt det skall bJifva!
Då först, Inin stackar~, bror,
Har jag fått hämnas di,g!

COÖREN.

Snart skall du se ett präktigt bål '
Med röda lågor brinna;
Då få vi sel hur varmt du tål,
Du afskyvärda qvinna!
Och varm(ire det brinner
Der du dig sedän finner, .r

Der blir din sorg och jämmer stor 
Och det evinnerlig!

(på ett af Grefven gif'vet tecken släpa knektarna A.:u
cena med s,'g. Gre{ven 'går, åtföljd af Ferrando,
in i sitt tält.)

, ,FEMTE SCENEN.

,En sal, stiitande .intill ett kapell i Castellor; i fon
den en 'balkong.

MANRICO. LEO_NOBA. RUIZ.

L~ONORA.

Men hvad betyda dessa larmsignaler?

MANRICO.

. Det kan befaras,
Att fåstet får försvaras
Emot en storrn

t

kanhän_da
·Förr'n natten är tillända.



LEONORA. \I

Jag kan' ej.

KANRICO. LEONORÅ. (sedan) JiUIZ (med folk).

LEONORA.

Vårt bröllop lär ej glada vittnen finna.

MANRICO.

F(jrjaga denna fruktan, hulda qvinna!

LEONORA..

SJETTE S,CENEN.

(Ruiz går.)

MANRICO.

·Men deras öfvermod vi skola tukta.
Vi fullt beredda stå - fritt må de börja!

Är det att frukta Y

Min vän, låt ombesörja
Hvad nödigast kan vara;
Jag är på platsen strax vid första fara.

(till Ruiz)

MA.NRICO,

Hvad ( Och dock du borde känna l
, '

, Din lycka blomrna i en stund som denna.
Den tanken blott, att äu är min,
Skall, mig i striden trygga,
Och aldrig skaJl jag någonsin
För någon dödlig rygga.
~Ien om jag .ock på blodig vall
Skall fylla mina öden,
Och står det skrifvet, att jag skall
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I striden finna döden,
Så skall uti 'min 'sista' stund
,Min tanke ,fly till ,dig -
'jag vet jag, tar mig bl()tt en blund
Förrän, du hinner mig.

(man höt' orgeltoner från kapellet)

LEONORAe

Hur denna Jjufva harlnoni
,Vaggar min själ i ro!
Kom; att inför Guds' altar
Svära lnig huld och tro l

.MANRICO.

Hur denna Ijufva harmoni
Vaggar min sjal i ro l
Kom, att inför t!uds altar
Svära mig huld och tro!

(i samma stu_nd de begifva .slg till kapellet kommer
Ruiz brådskande tillbaka)

BUIZ.
ManricoJ

MANRICO.
NåY,

RUIZ.

Zigenerskan: •.•
Se~ du · •• med bundna händer .••

MANRICO
o himmel!

RUIZ,.

. / Ser du,' huru lIlan
Ett bål derute tä'nderY'
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MANR.leo {går till balkongen). f·

O Gud! .• '. Förr skall ~nitt blod likväl
StrömnIa i breda floder •..

LEONORA.
Du darrar •••

MANRICO.

Ja, dertill har jag skäl .•.
Hon är ..•

LEONORA.

Hvad dåi? ••

I\JANRICO.

Min moder!
J hundar I vid denna fasans syn
Kan ej rnitt öga hvila · ••
Mitt folk skall saInIas ••• och skynda dig,
Ruiz . •• gå ... vänta •• ~· ila ..•

(Ruiz ,skyndar bort)
Synen af delH18 rysliga brasa
Bränner tiJJ aska hela mitt rnod .. ~ .

(hotfullt, med blicken utåt)
Släck denna flalnma, SOlD gör min fasa,
Eljest jag henne sl~cker i blod! ...

(till Leonora)
Vid hennes hjerta har jag fått hvila,"
DerfOr, du hulda, hindra ej mig ..•
Jag till din räddning, Inoder, 8k~1l ila,
Eller jag söker få dö filed digl

LEONORA.

!\tJot dina pligter hvad kan jag -göra?
Men gifve GUQ, att jag vore dödl
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RUIZ (1tommer tillbak~). KNEKTAR.

TiU vapen! till vapen! Vi dig t\llhöra ,
Och dig vi följa i lust och nöd. _

(MQnrico aflägsnar sig skyndsamt, åtföljd al' Rui.
. och hans trupp. Man hör utifrån 'V~penbrak och

krigiska toner.)
I

Slut pli Tr~dje Akten.



.En flygel af IJala,tset d'Aliafe1"ia,,, l hörnet ett torn,
med jerngaller {ör fiin.~terna. Djup natt.

FÖRSTA SCENEN.

3

(Ruiz går)

Försvara Inig'? .. Il Jag har
Ett värn, SOIU aldrig sviker.
(betraktar en juvelring, som hon bär .på högra handen)

l nattens djupa luörker
Är jag så nära dig, lnin älskling,

Hvad du ej anar! •..
J, nattens tlägtar, j, som sakta sväfven,

rfill tornet bären
På edra vin.gar [nina suckar äfven!

RUIZ. I~EONORA (komma insvepta i sina kappor).

RUIZ (sakta).

Vi Hro fnH1Hlle.... och der ha vi tornet,
Der stfltsHirbrytare Inalt innestänger;
Der sttter fången, hvilken ni nu söker.

LEONORA.

(iodt, Ruiz . ". leulna {nig ..•
Och frukta ej för Leonora •.•
Jag hoppas han sk{ll1 räddas.
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f;"Jygen tilJ fångens trånga cell,
Vilggeu tiH ro derinne
Djupt i det låga, lnörka tjäll
~lilJ älsklings SOI'~Slla si,l)ne!
Och hviskelJ så en helsning
On) lycklig hjelp och frHJsfliug,
Och ställen för lians ([linne "

Det flyddas' "~pegel'b"ild,
iVlen ej att jag är blek af gråt
För det vi skjJde~ r l.

RÖSTER INIF·RÅN.
lJtliserere!
~läl' går en själ att skiljas '
Från denna." verld,
Dit hall ej återvänder•.
Miserere!
Att han ej för sin Viljas} ,
Svåra furderf
Blir kaiStad Inellan brä nd er!

LEON'ORA.
Jag hör hur de" bedja
För någon der;ufJe ..•
Och balla det ljudet
Killl "sl{räliJ\äia ihjeJ .••
Osiigelig tingest
Får fflCikt rned lnitt sinne,
Jag fi'y~er tiJJ is
I lniu itHlersta själ.

(hon står ett ögonblick liksom bedö{vad, men. hemtar
sig och tänker gå'; rnen då hon {rån ena sidan 'är

,tornet (år höra en suck och en 'i'aganl1e sång, så
hejdar hon sig)



~ANRICO (ur lo~netJ<>.

Skiljas - se der det. svåra,
Se'n jag har älskat dig;
GjorD derfijr\:,·aldri~l ulig,,~ •. '
FftrväJ, Leonoral

I ,,',

LEONOR!..

O Gud, stöd rnina krClfter!

RÖSTER' INIFBÅN~

M~N'~~~P~ (ur lornet)~

Kan du rnig ännu dåra,
Lycka_ som var så kort?,
Redan jag längtar bort •. ~

Farväl, Leonora!

JJliserere!
11är går en själ att skiljflS
Från denna verJd,
Dit han ej återvänder.
Miserere!
Att han ej för sin viljas
S~rärfl~' förd,erf
Blir kastad· inellan 'bräRder!

LEÖN~OB:A~"

Det är såsom skulle
Förgä.ngeJsen fara
På vingar sorn natten
Krillg thrl)~t "till ~\shjt;

KfHlhändft 'den 'porten
Lär öppna sig bara
Hvar gång 'sorn' man bär en
I...ekanlen dertlt.



':' ~) ~ 'I ',' " t to'

, LEtrNöRA' ..
Hur skulle jag det göra 'l
Tror du, jftg glölnlner digY"
Du skall se att ingen torde' .
Älskat så, sorn jag det gjordc 41

Älskat under bittra (jden,;
ÄJskat ända in i döden!
Är den lyckan nlig forlp~n~d,
Att få rädda vänn'er; ~n~hl',~ ;

" SkaJJ lIled dig, Ined dig förena,p,
Jng i döden slumra in.

ANDRA SCENEN.

GREFVEN (l,ommer ut ur en dörr, jemte nil!fta följella~

gare). LEONORA /.årar:';llig :å~' $ida1l).

GR~,FrEN,:

Nu hör ni •.• När det dagas
Skall lnodren brännas
Och sonen till schavotten!

(ljenarne gå in ,. tornet, gef.iom, en mindre p0'1~

Kanske jag går for långt uti dell~' ~\q(nsr~tt,

Sorn prinsen (nig har lelnnat, . '
rvlell dertill drifver ulig den ~Pflts,ka fljc~an .. ,.,
tJVftf kan hon vara .•. Sc'n vid Castellor
Jag ej det minsta hört, (~r,D helHle.,
Och hur jag \Sökt - sJl' ~ä~ och, biIi r hon borta..
.Ack säg, hvar är den grytnfuå'l,"; i' 'f

LEONORA,; (treJder' fram) .. ," ,I

Hon står inför dig.



GREFVEN,

LEONOB~.

In nan rna n reder
Grafven, "åt honom,,', ett\~\{)rd ·'begär· jag.

ffifltFVEN:
Du sknlJe våga? ...

GREFVEN.

'~Idibka, Ju drijmmer!
En måste bort lJtRf OS8 två. l :\

,: '): '

LEONORA.

Minns, 1Itt försynen eng;il;t~g·· dö~rrer!

GREFVEN..

Nej, min fursyri är här1l9.en,!..•• Gå I
i' .~ j,.,. '., '

(Leonora kastar sig' rörtv2'flod till hams {öller)

;".~ '!

LRONORA..

O j~~ ,Jag, gedp,r
Onl nåd r{jr honom ..•' d1 ...

\

,Det är,jag!""

Hvad är ditt syfte?

GR:EJFVEN.

HVfld hOr jag! ••• Är du Leonorn y..• '

LE0NbRÅ~

LEONORA.

Ser ..,dn, af ~år.~r .~1{.~1I e9 }PR+~
FOr diqft fijtt-er stri~lnrn8 •••
Är 'det ej nog~ 'så låt mitt blod
Ur mina ådror törnma... :~ \



6refve!
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,'\

• !

G.REFV:EN.., . ~

Möjligtvis ...

t ~ "., : l ;

LEONORÅ.

Skona! · .•

Än sedan?

. GR~IfYE~.

Säg~ hV6d' du tror som väger
Elnot hans hufvud? •. hviJket ~ris' ...

LEONOR:A~

Kanske ett pris ... jflg eger ...
Jag bjuder dig detta... "

Men säg mig: hvad?

LEONÖ;RA l (racketr honort~ sin. hö~
i J 'fl!!! hand fTifd e'tt'
, )JJ~ryck af 1Jern;fld)~:-'

l\'Iitt hje~ta. l; \' i',

Låt gerna trampa lnigt:ttU'uluu,
Men släpp min, iUs~Iilltg:, Jr{'

~;~ri;N.;

Hat':komrner' du till rnig igen,
Som till en vän i nöden?
Nej, tusen gånger värre än
Bör han då lida d(jden ..•
Och detta för din kärJe'ks s'kdll,
SOln gör nl itt raseri.

(vill gå; men LfJono'rä :hdller honom: krampaktigt' '(/Var)



8ö

~ GBEI'VBN.

Gud! är det möjligt 'l ...

LEONORA.

l\'Ien s~ till IlIiJl

Förtviflan och ruin smärta! \,.' " , J"

GREFVEN.
, ". 'l.' f

Jag tror jag drömrnerl

LEONORA.

Och"'släpp mig in
I tornet, jag begär det ~ .'.
När fången är försatt ,uti,..
Sin frihet, är jag din.

GREFYEN.

~len svär, det J

LEONORA.

Så' sannt, som jag vill salig bli"
Svär jag dig detta!

GREFVEN (t'opar).

tlaJloh l
(skyndar till ingårt gen, till tornet,; ett fångvaktare

kommer; under det G'te{t'en hviskar honom ,i örat,
suger Leonora giftet ur ,ju've.lr",'ngen)

LEONOR" ,(afsides). '

Mitt hjerta skan du ta ... se'n det har kallnat.

GREFVEN (titt Leonora).

Nu är han fri!



Så korn .•.

06

Han är fri t
Min glädje gör att jag
Ej ka fl dig otrer :bnrn,,4
O Herre t men mitt bjertas 'sJ~g

Flirkunofl högt din ärR,:, :;',
Min sista stund jag bfäär glfi'd;
Jag fyller 1l1ina öden
Och, sUga kan i döden "
..J\tt ha Il 'biet frälst af mfg~ .

GREFYEN.

Nej, vänd dig ej från mig -' i :och ,'glörJl
Ej säga oln detsammfl, "'
Så Jag ej tr'or det var en dröm
Hvad nyss du hördes ~~tailihi'8.'

Säg om igen att dn, 'är '"min, .
AJt jag ej Iner må gl(jnH~a,

Ack, dessa ord, de öm'frla, !

Som jag hRr hört af 'dig.

LEONORA,

GREFVEN.

\;"~,,,'nPi~xurH••· -rnärk"" d~t väJ,!

LEONORA

Jag svor det vid mitl" sJ~L' ,';' ,\



MANlll~Q (vrider sina h(J,nder).

AzueRNA (liggande på ,ett groft. läger). ,MANRICO (IiI·
, tande der:bredvid). l

MANRICO•..

Ett ohyqgligt fängelse. 'På ~na sidan ett 'f;inst~r
med galler {ör. J~ :fonden en diirr. En lf1:~

pa, med halfsläckt låga, hänger i Itvalfvet~

! j

Ou yrar.

AZPCF;NA (st~ger upP).
Blit' ej bekymrad I ,: " , ';' ,

Jag skall ej länge va ra deras :offer'l:'

MANRI.CO.

Att fly 'l

TREDJE SCENEN.

}IA~J\'C9~; \

Ja, för den fukt vi kän,ua)
I detta mörka häkt~. '

AZUCENA.

Nej ; 'I~~n 'denna
O(jdskalla kammar isar .nina sinnen., 1

Lär rnig du något sätt att fly, lVJ~f:lri~o!
~ }"! '\I;

AZUCENA..
• - ~ ~ 'j'

On) jag lfin.ge sofva:!
Men sörnnen 'flyr fråll dessa ögOl);' ve' n1ig'!

~ ! t ~ ! '

Säg om du sofverY



AZUCENA .

.. Ser du~/l~Vfu::; döden,~ t f!II&~rf"
Hftr stlullpJat denl1lr}anna 1" ,,1 -... Il) J
O~h hör du, hur det ring~r '?

IMANRICO.

AZUCENA.

Mtrt~/sk~1I fihi\<l ~hr e'I~~,djJ~t ~'tön~
Orörligt ... utan lif. ~ • ja,"'torra benen!

MANRfCO.
Håll nu!

AZUCENA.

0,1l ,hijr Ju ... i~tU~anikpmpmr ~ ~. .
Det bödeln är ... jag är ju dO 111 d' tiJl'''båJet... l

Försvara nu din tnodetT.'.

MANRICO.

Du ser ju att bär kommer ingen'r 'i

AZUCENA..
',i Bålet ...

Det ör för r)~sligt t.. . 

MANRICO.

.tVIod~t! Inoder!

AZUCENA.

Jag (ninnes ropef\.'o:ch skrålet- '
När ITIan förde din Inormor till bålef! ....
Ser du, huru vede'n 'brinner ~ .:;.
Och huru hennes hår
.I lågor står I ...



({ör henne till bädden)

l'ilI hilnlllelen hall ropar •••
Och se hur hellr,jf(s:!10~A!in);>~

'fräda fraul ur sina gropar .••
~la f Jå;t lnig kOfnlna hän,
De svigta, HJina knHu'f

MANRICO.

Hör Inig, ,niB lnor!' Oln rösten af' ~Ja'lJrfco
Har någoll lnakt ännu att dig .beveka,
0, så lUgg dig till hvila
Och ~ök i druullnen gl(ju}fn~" ,
Din vedennudA!

AZUCENA.

Ja, jag är trött och bellöfver sofva,
Ty SOIIl el) eld (nina pulsar brinna ~

iVleJ) DIn jag SOlllnar, Inåste du lafva,
När du ser bålet, väcka dirl Ulor.

MANRICO.

SlUlura, rnin (noder, uch uHltte du finna
Ljufvare dröullnar, än du nn tror.

AZUCENA (i hallslulnmer).,

.Heln 'Jflella'n' bergen. " vilja vi vandra •..
För att ej skiljas Iner ('rår} hvarandra •..
Der skall du ~jlllJga •.. sorn [urT du gjorde ;,' ..
Och vid din 11Itha .•. jag SOIUllcU' in •.•

M-ANRICO.
Ack, jag viJJ bedja. J1illHnefen tvrde
Se uti nåde till rnoder ruin.

(Azucena insolnnar; LJlanrico ligger qvar på knä
vid hennes sida)



~IANRICO.

60,

FJERDE SCENEN.

L.EONOR.tl.

Jag här' får vara. · ·

MANRICO.

Och du, Leonora '?

Låt fara
Hvarenda tvekat) ••. och skynda ... genast .••

(visar honom dörren öppen)

Skall du?

LEONORÅ.

Din brud, Maurico · .•

MANRICO.

0, mill LeonoraI
Skulle dellna glädje lnig skänkas,
Innan jag i lJlin graf' skall saukas!

LEONORA.

})U är befriad ... Var lugn allenast · , ·

MANRfCO.

Hur'? •.. äl~ det rnöjligt'? ••• o Gud!

LEONORA.

DE FÖRRA. LEONORA (inträ,4er; S(!d,'nfl:,r:e GREFVEN
I}emte knektar).

MANRICQ.

SHg, är det drömmar, so.ro (nig bedåra?
t ' , ;'



; :LiOt4:0,ttA..
;Ack:~kynttäh',: "

l

M~~~CO.

,Nej.

L~();N,O,Al~. ,

, \'$kY,t\)d~, t>ara!
" (söke,r (tr,~!lq~h{)/n,~~ ,-till' dörren)

\ ; ~ ,", • , "; " t ~ " f f ' <

LEONOB'.t\.

Tiden, hastar .• '.

, ~ . .MA~Jl:lCOt :~,

Det må ban ~ görai' '. -;.
Men se på mig... Hvern baq,du'l. ~ '. ~~ara -i.:,
Och priset sedan • •• det, viH jag höra •••
Du svarar eJ'?.. Säg: ut:~,·~ rdet ber jag ...
Du bad gref Luna ~ .. :det ser., ~;~; :det; str. j~ !•. ; !

Du, falska qvinna, har sålt din ära '
Och sålt den tro" som, ,tl)ig, d;u svor~

, :- l .4 ' \ ' ~ r '~, ~ } t

LE,ONOfl1\..

o lnin, Manrico, nu gli:f t:du iJl~" ,
SOUl låter vrede~:' dig' så förvjlla,~.!,
Skynda di'g. bara \. ~,"t',,~~QqeJl~;, 'M:, <nära, .
Du är förlorad, fOrr än du' tror. ,

.I ;'(1iasta~ ,sig till Manricos fötlerl
I -" ' 't \} ~ ~ ~ J:' :: r .~... . 'r.~~ ~

:AZUCENA. (drömmande).

Hen) melJan bergen ••J " ,':vJJja'" v,j vandra ••.
För att ej skiljas mer från hvarandra,. t
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Der skall du ~junga •.• som fijrr du gjorrle .•.
Och vid din Juthn •.• jng somn»f in.

MANRICO.

Vik hädan!

LEONORA.

Nej, förskjut mig ej • · •
Min kraft •.. är bruten... och tun~t Initt sinne • ••

MANRICO.

Gå, ty jag batar dig ••• jag dig föraktar. • ·

LEONORA.

O nej, håll inne! •.•
Var ej så hård ... IDen skynda dig
Att bedja Gud for rnig
Oln nåd och tillgift .••

MANRICO.

Mitt blod, jag känner,
Inom Inig bränner.

LEONORA (vacklar).

Manrico!

MANRICO (skyndar alt stödja
henne).

Qvinna! .•• svara... säg Inig .••

LEONORA.

0, jng' är vigd åt döden · • •

MANRICO.
Leonora!
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tE()NORÄ..

Giftet verkHr fort .••
Jftg känner redan glöden
Här, j nlitt inre .••

MANRICO.

HilJllens Gud!
LEONORA.

Känn blott. •• rnin hand är kallnad .••
Men här .••

(för handen till bröstet)

Är brand, SOII1 illgen släeker · • ·
MANRJCO.

Du rni~ förskräcker .•.
J."EONORA.

Fiirr, än jag vi) le lefva hans,
Jag ville dO 80rn din.

MANRICO.

En sådan engel aldrig tanns
Som den, jag kallat min.

f..EflNORA..
Vi måste skiljas ••.

MANRICO.

Säg icke så! •••
(Grefven kommer, men stannar på trös1t.eln)

LEONORA..

Jag känner på mig •.. det jlder ••• ·

Manrico! · •.
(trycker hans hand till afskedJ

Der uti det bia.
Träffas vi nog omsider.

MA.NRICO.

En sådan engel aldrig hUllHS

Som den, jag kallat min.



H8·1, fasans ordt

{

(siunke'r liflhs

(segnar ned .vid .,.., ..r.... ·"-
_.--J~~~.

,. GREFt·EN (i (örtviflan).

tTn~FVEN.

Åt bUäellJ le:tnnad.

MANRICO.

Moder •.• farväJ~_ d~ kära!. · •
l ,(r~~~~ t ~9t:t mellan knektarna)
AZUCEN!l (knaPl?,a~t vaken).

k~ueENA:

Nu, moder, är du hämnad!

AZUCENA.

Nej, stanna ••• hör mig. lo' •

GREFVEN (d-ritT h~n1re!till 1iinfll.l"".n

", ·,Se:. '•• SOln lIloder •..
,AZUCENA.

O himrnel! ••• Och hah Var :'din broder!
. ~GREPVEN. -,

Tillintetgjord!

Hvar ä.r Manrico 'l

GREFVEN.

Der ligger hon nu utan :~ans,
SOlD lofvade bli (nill.

(visar ]Jå Ma/n'rico ohh säger till /,nektarna)

Nu till schavotter)!

LEONOllA.

Förr, än jag ville lefva .han$..
Jag ville dö SOlTt din.
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