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(O grdin exotic. Plante, flori, vegetaii tropice. In
mijiocul scenei un cucalipt uria Jumtate din scen e în
umbr i jumtate în plin lumin. Trunchiul eucaliptului
formeaz linia de demarcaie între umbr i lumjn. Intre
copaci miun animale de tot felul. Un svon vag de
f onet de frunze, adiere de vânt i susur de izvor. Din pri
opuse apar simultan dou fpturi bizare: un arlequin tânr
învesmântat într’o hain alb acoperit de raze aurii, venind
din întuneric; cealalt — un cap de Eremia btrân — în

vesmântat în hain- neagr antic, intrând prin partea lu
minat a gradinei. Se apropie amândoi de eucalipt i obser-
vându-se se scruteaz surprini).

ARLEQUIN. (hohotind) Degeaba moule, nu
sunt sperios. Ori cât ai fi tu cum pari. Totul în
mine i la mine e clit în focul luminei (aiat
pomeii, braele i genunchii). In cuptorul de
 soare din care maic mea purcede lacrimile nu

tresc. Uite, de aceia (arat frunzele din por
iunea luminat a grdinei) aici rou a disp
rut. A devorat-o mama ca s-i poat aterne
patul. Bag de seam: eu sunt vrednicul ei ft
i prea se rsfa lacrima pe obrajii ti veteji
i pe florile aceste fragede (arat flora din
partea întunecat) ca s’o pot rbda.
EREMIA. M uimete semeia ta, tinere. Cuptorul de pa’2
i lumin cu care te lauzi, Stpânul meu l’a furit (ridic
degetul spre cer), i daca nu era tristeea neagr a mamei,
care s-i sugereze frumuseea armoniei contrastelor, mama
ta nu s’ar fi nscut i nici tu n’ai fi aci s-i râzi de mine.
ARLEQUIN. (voios) Se prea poate. Râd cu atât mai vârtos
(râde) E prinosul ce-1 aduc înelepciunei mamei tale. Dar
stpân cine-i este, dac îngduit mi-e s tiu ? (maliios)
Prinosul cuvenit acestui mare mucalit întrece chiar puterea
plmânilor mei sdraveni (hohotete frenetic).
EREMIA. (tragic i declamatoriu) Stpânul meu e cel ce
deasupra acestei boli a picurat pe flori lacrima de care
tu îi râzi i rou pe frunze, pe care maic-ta le soarbe ca
s-i atearn patul ; Stpânul meu e cel ce deasupra
acestei boii a depnat marea draperie a reculegerii; St
pânul meu e cel ce...

ARLEQUIN. (cu gravitate prefcut) Stpânul tu e cel ce
mrinimos ca un ebaot mi te-a scos în cale, ca s-mi

umple paharul veseliei (hohotete) Acum tiu : e însu-i
ebaot. i e stpânul nostru, al amândurora. i te recunosc
i pe tine, acum. îmi eti frate, frate bun, nu mo cum îi
spusesem adineauri. Iertciune, mo frate, dar cu „mtu
roiul" ista (îi umbl cu degetele prin barb) al tu, ai fi putut
s rmâi colo sus pentru a rcori pe marele Stpân, atunci
când razele maichi-mi se înfig prea lacom în fruntea lui
divin (râde).
EREMIA, (furios) Piei pocitanie ! Cutezi s numeti frate
pe copilul beznei divine ? !
ARLEQUIN. Firete. De vreme ce eu sunt copilul luminei
cereti. De nu-i aminteti, privete (râde batjocoritor) Dar
cum s-i aminteti, când o vecinicie i-a trebuit s dibui
plângând spaiul strpuns de mine c’un fulger de râs, c
lare pe o sgeat de lumin. De aceia, nscui în
aceiai clip, eu am rmas tânr, iar tu stai orb i gârbov
’naintea mea, o frate.
EREMIA. Nu-mi amintesc, e drept, dar nici nu vreau s

te cunosc.

ARLEQUIN. (sfidtor) Zadarnic — ne aparinem. Ne-am

aparinut înc înaintea naterii. Privete: nsctoarele
noastre (arat întunericul i lumina, cari despic în dou
eucaliptul) nsctoarele noastre înbriate într’un etern
srut, strângând între sânii lor întregul cuprins al pmân

tului acesta (cuprinde cu braele întreaga grdin). O î m ’
briare la fel ne-a nscut i pe noi i sortii suntem s
trim la olalt. Nu în darn ne-am întâlnit aci: e fruntaria

predestinat unde ni se împlinete ursita.
EREMIA. De ce ursit vorbeti, msciice?
ARLEQUIN. (se strâmb) De ursita pe care tu însu-i ai
cerit-o, bocitorule uituc ! (râde voios) Dar frate îi sunt
i nu se cade s te chinuesc. Dealtfel, aceasta e menirea
ta, nu a mea. (schimb tonul) De ce fel de ursit — m

întrebi tu. Ia sfredelete-i puin amintirile. Sunt, doar, trei
zile de atunci; numai trei zile: Stpânul din cer coborî în
tain în grdin c s se încânte de vraja liniilor furite
din neant. Peste toate, îns, mama ta aternuse linoliul.
Generos, cum îi ade unui creator, el nu i-o lu în nume
de ru. Ba, recunosctor c-i sugerase viziunea pulberei
de lumin, care s poleiasc muni i vi, coline i dâm
buri, flori i ape, El coborî polenul alb din palatul su,
zicându-i Zi. Dar o las i pe mama ta s-i atearn pe

 pmânt neagra hain a reculegerei de câte ori mama mea
s’ar reîntoarce în templul ceresc pentru a umple mereu
pocalul cu pulbere luminoas, ca s-l reverse a doua zi

peste minuniile acestea.
EREMIA. Amintirile încep s se deslueasc. Dar mult e
de atunci.
ARLEQUIN. i stpânul fericit de armonia înfptuit, se
apuc s eas hlamida fastuoas,a mamei. Furat de fru
museea ei, observ abia la sfârit c o furise prea mare
pentru cuprinsul acesta : câteva falduri atârnau, ca frânturi
de aripi, dincolo de pmânt i fluturau in haos. La celalt
 capt al pmântului, o alt arip, prisos al hlamidei negrei
tale mame, se sbtea i ea între elementele furioase i

plângea i se vita amarnic.
EREMIA. (iluminat) încep s m recunosc, reamintindu-mi
obâria.
ARLEQUIN. Aa-i. Erau faldurile prisoselnice ale vestmân
tului maichi-ti cu care marele Stpân fusese la fel de

generos.
EREMIA. (tragic i inspirat) Ne-am apropiat amândoi în
spaiu, cci — acum îmi amintesc bine — din faldurile de

prisos ale celor dou vestminte, Stpânul ne-a zmislit pe
noi doi: tu, copil al luminei, eu, ft al beznei. Ne-am îm~
briat. Tu, nepstor râdeai; râdeai de ideia nstrunic
a Celui de sus.


