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.ARLEQUIN. (triumftor) De ideia minunat, de ideia sal
vatoare.

EREMlA. (trist) Salvatoare pentru Dumnezeu, care nu pu
tea, doar, s distrug în plin creaie.
ARLEQUIN. (exaltat) i pentru noi, ursuzule! Cci, odat
cu viaa am cptat i o int: ceiace îndeplinesc prinii
notri în spaiu, spre bucuria Domnului i strlucirea p
mântului, vom îndeplini noi, progenituri rupte din coapsa
lor, în sufletul i viaa celui mai nobil i mai ciudat animal
din cuprinsul acestui pmânt (îi freac mâinile de bucurie)
Eu, m voi revrsa in fibrele cele mai tainice ale omului.
Dac va da de veste i-mi va simi suflul de lumin, se
va bucura i va râde ca un Dumnezeu. Dac nu, voi râde

eu de neghiobia lui, voi hohoti frenetic, cum numai eu tiu
s râd. i atunci te vei furia tu, etern lacrim, în su
fletul neghiobului. Dac îi va simi ghiaa i amarul, va
plânge el, dac nu—vei plânge tu de mila lui. Cum ai plâns,
atunci, când te bteau turiile deasupra neantului. (Dind-
rtul eucaliptului apar un brbat i o femeie — Adam

i Eva, — amândoi pe jumtate goi, inându-se senin i
copilresc de mân. Speriai, se opresc subit i feele lor
se contracteaz alternativ de tristee i bucurie, de zâmbet
i melancolie, dup cum privirile lor se întâlnesc cu Ar-
lequin sau cu Eremia).
ARLEQUIN. (exclam) lat-i 1 Ne seamn leit. Ne vom în
elege de minune. Suntem fcui unul pentru altul. (îi
freac mâinile i face, hohotind, salturi în jurul femeiei,
care, dela o vreme, schieaz graii vagi, zâmbind întâi
uluit i apoi amuzat. Adam, fascinat o clip de încrun
tarea stufoaselor gene ale lui Eremia, se smulge din cle
tele lor i privind spre saltimbanc schieaz un zâmbet de
dobitoc supus. Printre ramuri coboar un earpe încol-
cindu-se în jurul trunchiului. întinde gâtul peste capetele
perechei i pe vârful limbei joac în faa femeiei un mr
uria i rumen. Eva se uit mirat i privete nedumerit
earpele i mrul).
EREMIA (speriat) Uite, ne scap i iar rtcim fr rost
i fr int.
ARLEQUIN. (sfidtor) Nu ne scap ! Ori ce ar nscoci fe
lonia earpelui. Ai notri sunt, precum noi suntem ai
lor; pentruc noi toi aparinem vieii.
EREMIA. Paia imbecil ! Nu vezi cursa ce ni se întinde?

Mrul acesta ascunde în carnea lui fraged i aromata-i
izeam elixirul revelator. Nu vezi cum frumuseea lui a i
prins muerea în mreje ? (privirile de nedumerire ale Evei
se lumineaz i se desluesc) Dac cum-va muc, îl îmbie
i pe brbat s fac la fel. i atunci (sarcastic) nu ne r
mâne decât s atârnm de ramura asta, ursita noastr. In

loc s ptrundem noi în mruntaele lor tcându-i jucria
noastr i a vieii, flacra luminii pornit din ochii lor de
teptai, va svâri ceiace nu s’a îndurat s fac Creatorul
— ne va distruge biruindu-ne. Pe omul deteptat i atot

tiutor plânsul meu nu-1 va mai emoiona, precum râsul
tu nu-1 va mai amuza ; va trona deasupra acestor slbiciuni.

Vai nou 1 Vai i de via, cci revelaie înseamn captul
îndoelilor, sfâritul frmântrilor, moartea vieii.
ARLEQUIN. Destul cu vaetele, ntângule brbos I Va fi
cum am spus eu ! Cum a hotrât Cel de deasupra noastr.

(Intr’un salt e lâng Adam. Ii vorbete insinuant) tii tu,
omule, ce-i dincolo de aceste frumusei? tii tu ce-i din
colo de pmânt? Dincolo, elemente ale cror furii nu le-a
putut înfrâna nici Dumnezeu, muc de o vecinicie carnea
infinitului i macin tot ce întâlnete în cale; dincolo de
pori e infernul ; dincolo de rai e prpdul. De nu vrei s
fi aruncat furiilor, nu lsa femeea ademenit de bestia

sperfid, s mute din mrul otrvit. (Eva întinde braul
spre mr) Muc-i braul întins. Repede, repede, ca s nu
apuce s mute din mr. (Adam se repede i muc braul
întins al Evei. Mrul se rostogolete. Femeea scoate un

ipt de durere i voluptate. Mai ales, de voluptate. In ochii
brbatului se aprind lumini ciudate, nrile i se dilat, piep
tul îi svâcnete, muchii braelor se contract. Dintr’o
sritur de tigru se arunc asupra femeei, o înlnue sl
batec i o acoper cu srutri. Eva, la început îngrozit, se

abandoneaz tot mai mult, pe când în ochii i se aprind
aceleai aprige lumini ca în ai lui Adam.
ARLEQUIN. (triumftor) Ni s’a împlinit ursita, Viaa, pe care
npârca era s’o gâtue, Va deslnuit. (arat spre cei doi
înlnuii) Jocul l’am câtigat noi. Revelaia nu va mai veni
s ucid viaa.
EREMIA. (trist) Ori când vre-o dihanie ar putea s readuc
mrul otrvit i s-l joace ademenitor ’naintea ochilor
omenirii.
ARLEQUIN. (îi freac mâinile satisfcut) De mr am în
grijit eu. (declam,) El plutete acum pe talazurile infini
tului, iar omul în goan dup el, va trebui s vâsleasc pe
valurile vieei, între cascadele râsului meu i stâncile plâm
sului tu i nu-1 va mai ajunge nici odat, cci, viaa odat
deslnuit nu se va mai lsa rpus de înelepciunea re

velatoare. Iar noi, Arhanghelii vieii (Intre timp perechea
s’a desfcut molatec din îmbriare i prini subsuoar
se îndreapt spre fundul scenei optindu-i unul altuia
cuvinte ba duioase, ba aprinse. La un moment dat, Eva
zrete un leu uria i rmâne înmrmurit. Fascinat, se
desface din braele lui Adam i se apropie de leu, rnâri-
gâindu-1 pe coam i pe dup gât. In ochii Evei se aprinde
iar flacra de odinioar i pieptul îi svâcnete. Eremia,
care cel dintâi a observat jocul, e dintr’o sritur în spa

tele lui Adam. Vorbete struitor i alarmant).
EREMIA. Te pierde muierea. Intoarce-i faa de la dînsa,
altfel te pate prpdul de dincplo de pori. Sau, vei
ajunge în aceast frumoas grdin, unde azi eti împrat,
s te târâi ca un vierme. Crezi tu c frumuseea leului
pros i cu labele înfipte în noroi au nucit-o? Mândria
cu care-i poart coama a nucit-o. (In acest timp Eva se
gudur tot mai voluptos i mai lasciv pe lâng leu).
ADAM. (deodat luminat) lngenunchie aci i srut pra
ful tlpii, perfid usurpatoare a lui Lilith! Din sângele
meu ai sorbit, din coapsa mea te-ai înfruptat, pentruc,
beat, s le aduci holocaust acestei hâde bestii? !
EREMIA. Te pierzi, te pierzi ! Nu trufie, ci mândrie i-am
cerut. (Adam eit din fire se repede cu pumnii amenintori).
ARLEQUIN. (care tot timpul fcea tumbe în jurul Evei ji
al leului, strâmbându-se la Eremia, se interpune dintr’o
sritur, între ei i Adam. Ctre Adam, mieros).
Privete, copilule i desfat-te. Pentru aceasta te-a trimis
Stpânul meu i tatl tu îa acest rai fermecat. Privete
aceste umile dobitoace i admir înelepciunea cu care au
ptruns sensul vieii ce le-a hrzit înaltul Creator în
preajma ta. Ele nu se pierd cu firea, pentruc s nu piard
o clip din via. (Adam zrete în fundul grdinei un
grup bizar luminat violent: un mgar rumegând, alturi de.
el un câine care urineaz pe piciorul su. Lâng coada m
garului un pisoi acuplat cu o pisic linge cu limba genun
chiul mgarului. Alturi, un alt mgar cu urechile din cale
afar de lungi i ciulite râde ostentativ în faa spectacolului.
Adam isbucnete într’un râs desfrânat; Arlequin râde i el
Eremia se apropie de Eva i-i vorbete disperat.)
EREMIA. Stricat mic i trufa ! Nu vezi cu cât nepsare
îi râde brbatul de rtcirea ta. Te-ai înelat închipuin-
du-l c-i aâi mândria. Batjocur e tot ce ai suscitat într’în-
sul. (In timpul acesta toat grdina — vegetaie i animale
—capt un aspect desgusttor. Adam, îngrozit, d s fug.)
EVA. (care a cptat un cap de cucuvae, se repede cu
mâinile întinse, implortoare) A fost o jucrie! i-o jur pe
aceast dulce ran. (arat rana de pe braul mucat).
AAM. (slbticit) Piei, Lilith!
EVA. Dar nu sunt Lilith, sunt Eva !

ADAM. Eti Lilith! Privete-te ! Pe Eva ai alungat-o, gr
dina aceasta ai vrjit-o! lat, e plin de surorile i fraii
ti ! Fug, alerg dup Eva. Raiul, el însui, a urmat-o. i-
acum dincolo ! (fuge).
EREMIA. (înaintea lui. Tragic i solemn.) Ii avem!
ARLEQUIN. (triumftor) Ii avem !!
EREMIA. (în acela ton) Am biruit!
ARLEQUIN (voios) A biruit viaa ! (Toi dispar. Pe urma
lui Arlequin nvlete i ’nainteaz un val de lumin.)
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