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PERSOANELE:
Zail Sturm, 32 de ani.
Sonia Vasilievna, 3o de ani.

Ivan Ivanovici Gribunin, 67 de ani, negutor bogat.

Un doctor
 Un brancardier
O infirmier

întâiul soldat. — Al doilea soldat.

Soldai, femei, etc.
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Întâiul rnit
Al doilea ,,

AI treilea „

Tabloul 1

O strad. O banc de lemn.
Toamna. Frunze vetejite cad. Noaptea se las treptat.
Nici un trector.
Zail Sturm i Sonia Vasilievna stau pe banc i vorbesc cu o voce scoborât.

Zail: Sunt fericit!
Sonia: In sfârit ne-am regsit.
Zail: Dup trei ani de grea suferin.
Sonia: Am plâns mult.
Zail: M credeai mort ?
Sonia: Credeam c te-au omorât.
Zail: Am suferit, am plâns .. m’am rugat...
Sonia: Te-au chinuit.
Zail: Da.
Sonia: Da, mult de tot.
Zail: Mi-au distrus viaa. Nu mai sunt nimic, nu mai

am suflet. Mi-e trupul pângrit i frânt de mâi
nile i loviturile lor. Bai câinii. E groaznic s
bai un om... un om slab.

Sonia: Trebue s te rzbuni.
Zail: De ce s m rzbun ? Vreau s uit. încerc s

înctuez în uitare, aceti trei ani... Clipele de
 uitare sunt scurte... Apoi, trecutul revine mai
puternic, mai crud... (Se gândete) Sunt nopi,
când m culc devreme, — trupul mai puin obosit,
gândirea limpede, — ca s m pot gândi mai
bine la ziua de mâine, la ziua zdrobit de trei
ani, trii în închisoare. In acele nopi lupt împo
triva suferineler mele, loviturilor cari-mi ard
mereu trupul i înjurturilor care-mi rnesc su
fletul... Trebue s beau... Trnbue s m’mbt cu
butura cea mai rea, atunci, beat, nebun, strbat
drumul viitorului meu...

Sonia: Viitorul tu e în rzbunare, în sânge.
Zail: Nu... Când puterii3 m prsesc, când toat fi

ina mea tremur de oboseal, de fric, — m rog...
Sonia: Nu trebue s te rogi. Trebue s te rzbuni.
Zail: S ucid ?
Sonia: Da.
Zail: Sânge... iar sânge...
Sonia: Cnm, iat destinul nostru. Fiecare om poart,

în el, o crim, a lui... i trebue s’o svâreasc.
Zail: Dar cei ce nu ucid ?
Sonia: Svâresc fapte mai grozave decât crima.

Zail: Nu-i adevrat, Sonia. Glumeti. Vrei s m’n
spimâni.

Sonia: S te înspimânt?
Zail: Vrei s m ’ntristezi.
Sonia: Nu Zail, ai îndurat prea mult, (II privete cu dra

goste.)
Zail: (Privind la frunzele care cad domol) Ce Toamn...

frig... foame... sraci, peste tot sraci...
Sonia: îmi place toamna. Toamna poi plânge mai uor.

îmi place s plâng, când frunzele sunt vetede,
când tcerea vibreaz în ramurile negre... i mute.

Zail: Uit-te la grdina aceasta. Aleele sunt dearte.
Se pierd în necunoscut, ateapt frigul, mizeria
iernei... (O pauz).

Sonia: Zail !
Zail: M mai iubeti?
Sonia: Da. (Sensual i optimist). Srut-m. Vreau

srutri.
Zail: Da, da...
Sonia: Srutrile trecutului. (Se îmbrieaz).
Zail: Aceleai.
Sonia: Mai srut-m odat. (Pauz).
Zail: Se’ntunec-
Sonia: Mai rmânem. Vreau s iubesc, aici în singu

rtate, departe de oameni.
Zail: Fie.
Sonia: E voina Domnului.
Zail: A Domnului ?
Sonia. El a creat omul. Iar crima e în om.
Zail: Nu.
Sonia: Ba da. Privete-m! Port crima în mine. M în

veselete, m întrât, m face s sufr, s strig...
Se întinde ca lepra. i într’o zi voiu svâri
crima... crima mea.

Zail: Sonia, nu, nu !
Sonia: Zail, a vrea s ucid. Pe cine? Nu tiu... pe un

necunoscut, pe un trector... pe un om. Vreae
s m liberez de crima mea, de aceast obsesi
covâritoare, hidoas putred... Când merg, câte-


