
'

0 . Verdi.
„La Forza del Destino“ („Skæbnens Magt“).

Leonora, Datteren af en spansk Adelsmand, onora og tager det Løfte af Don Carlo, at
overraskes af sin Fader sammen med sin El- han aldrig vil aabne Pakken, men brænde
skede, en Mestits ved Navn Alvaro, netop i den. Pludselig faar Don Carlo en Mistanke
det Øjeblik hun vil flygte med ham. Alvaro om, at den anden er Mestitsen, hans Døds-

trækker sin Pistol frem, og ved et Tilfælde fjende. Pakken indeholder Sandheden! Han
gaar der et Skud af, som træffer Faderen. vil aabne den, men mindes sit Løfte. Han ka-
Leonora og Alvaro maa flygte, da Don Carlo, ster Pakken paa Bordet, den springer op, der-
Leonoras Broder, har truet med at ville dræbe ved ser han et Billede, Leonoras Billede. Nu
dem. De er begge nedbøjet af Sorg over det ved han Besked. Hævnfølelsen vaagner.

skete. Ved Flugten kommer de fra hinanden,

og de tror begge, at den anden er død. Don Alvaro er blevet rask igen og har

fundet Fred som Munk i det nævnte Kloster,

Leonora søger Tilflugt i et Kloster. Pater - Don Carlo har søgt sin Fjende i syv Aar
Guardiano, der kender alt, foreslaar hende at for at tilfredsstille sin Hævnlyst. Endelig har

leve som Eremit, for derigennem at blive frelst. han opsporet Alvaro.
Med festlige Ceremonier bliver Leonora klædt
i en Munkekutte, og dette giver hende nyt Foran Klostret venter han nu paa ham.
Livsmod. Hun føler sig frelst fra sine Synder. Han har medtaget to Sværd til Tvekamp, og

da Alvaro kommer, byder han ham del ene.

Alvaro er blevet Kaptajn i den spanske Alvaro vil ikke kæmpe. Først da han bliver
Armé. Ensom, som han er, søger han Døden ophidset af Don Carlo, som kalder ham for
i Krigen, han vil forenes med Leonoras Aand. „et Udskud af Mulatracen“, og som tilsidst
Tilfældigvis har han lært Don Carlo, Leonoras slaar ham i Ansigtet, river Alvaro i ubændig
Broder, som ogsaa er spansk Officer, at kende. Hidsighed det ene Sværd til sig og gaar ind
De er blevet gode Venner, uden at have navn- paa at kæmpe. Don Carlo falder i denne Tve-
givet sig for hinanden. Da Alvaro bliver saa- kamp, der udkæmpes i Nærheden af Leonoras
ret og tror, at han aldrig vil kunne komme Hytte. 1 denne Situation finder de to Elskende
sig igen, giver han Don Carlo en lille Pakke, hinanden igen; men Broderens Død kan hun

som indeholder Breve fra og et Billede af Le- ikke komme over; hun dør i Alvaros Arme.

1. L e o n o ra s  A r ie :  Leonora staar i Mands- hvor hun skal modtage Sakramentet,
klæder ved Klosterets Port. Hun klager inden hun overgives til Ensomheden,
over sin frygtelige Skæbne. Alvaro har Leonora føler del, som aabner Himlen
forladt hende og hun frygter at han har sig for hende,
glemt hende. Hun beder den hellige
jomfru befri hendes Hjærte for den Kær- 5. F in a le . I I .  A k t . I Vekselsang skildrer Munke

lighed, der piner hende, og frelse hende koret og Leonora, hvorledes Himlens
fra Fortvivlelsen. Munkenes Sang fylder Naade fylder hendes Hjerte og bortjager
hende med from Fortrøstning, i Klosteret al Sorg, og Guds Moder leder fra denne
vil hun søge Tilflugt. Hun frygter vel, Stund hendes Vej hjemad mod det store

at de skal gennemskue hendes Forklæd- Fædreland,

ning, men beder Gud give hende Hjælp
og Styrke. 4. R o m a n c e : A lv a r o . Verden er for ham som

en ond Drøm, Leonora er død, men han

2. D u e t :  P a te r  G u a rd ia n o -L e o n o ra . Leonora kan ikke glemme hende. Hans Fader
forklarer Pater Guardiano, at hun er en var den sidste af den rene Inka-Stamme,
ulykkelig, bedraget Kvinde, som kommer, han vilde befri sit Fædreland, det mis
sendt af Pater Cleto; ved dette Navn lykkedes, han døde for Bødlens Haand.
forstaar Guardiano, at hun er Leonora —  Han selv føler sig foragtet og ud
de Vargas. Han rækker Korset frem mod stødt. Kun Leonora kom ham i Møde,
hende, hun berører det med sin Haand, men Skæbnen berøver ham hende. En-
og straks føler hun som ved et Under som vil han nu søge Døden.

Fred i sit Hjærte.
Leonora beder om at maatte tage 5. D u e t. A lv a r o  o g  D o n  C a r lo . Don Carlo \

Bolig i en Gravhvælving, hvor tidligere besværges af Alvaro at brænde den

bodfærdige Eneboere har boet. Pater lille Pakke Breve, han overgiver ham,
Guardiano advarer hende, men Leonora idet Alvaro ønsker, at hans dybeste
erklærer, at hun kun længes efter Fred. Hemmelighed skal dø med ham. Don

— Han foreslaar hende, at hun hellere Carlo søger at trøste ham.

skal lade sig optage i et Kloster, men
Leonora svarer: Med Mennesker kan 6 . A r ie :  D o n  C a r lo . Don Carlo fatter pludse-
jeg ikke leve mere, hvis du forstøder lig Mistanke om, at Mestitsen er Alvaro;
mig, finder jeg Døden i Bjergene. aabner han Pakken, kan han faa Vis-

Pater Guardiano gaar da ind paa hed, men han kan ikke overvinde sig
hendes Bøn. Han kalder Munkene selv til at bryde sin Ed. Idet han kaster
ud, de skal ledsage Leonora til Kirken, Brevpakken fra sig, gaar dens Baand
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