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odat pe strad i întâlnesc un om slab, obosit,
a vrea s-l strâng de gât... Apoi, sunt sigur
c’ai regsi linitea, poate fericirea.

Zail: Sonia, s mergem.
Sonia: (Cu buntate^. Nu înc. (O pauz) Vorbete-mi

de tine, de cei tuei ani...
Zail: Nu.
Sonia: Vorbete-mi de odia noastr.
Zail: In fundul unei curi murdare, era o scar îngust

i neagr. Ducea la camera noastr.
Zail: Cine tie ce suflet mizerabil st închis, astzi,

între cele patru ziduri reci i incolore.
 Sonia: Vre-un frate de al nostru.
Zail: Un srac.
Sonia: Da, de sigur.
Zail: Un om plpând.
Sonia : Plpânzii sunt lai.
Zail: Lai ?
Sonia: Da. Trebuie s fim tari i cruzi. Trebue s rz

bunm.
Zail: Nu.
Sonia : Trebue s rzbunm pe cei ce sufer.
Zail: Mie groaz de sânge.

 Sonia : Doar sângele purific.
Zail: Sonia, nu, nu.
Sonia: Trebue s-i reaminteti trecutul i tot ce ai su

ferit, trebue s te gândeti Ia ceilali.
Zail: Ursc oamenii.
Sonia : Nu-i adevrat.
Zail: Ba da.
Sonia : Trebue s fii neînduplecat.
Zail: Sunt slab.
Sonia : Trebue s lupi.
Zail: De ce ?

 Sonia : Viaa e un sacrificiu. N’ai dreptul s tremuri prr
vind în ochi pe cei cari i-au fcut ru (O pauz)
Iubitul meu, eti trist... Grozav de trist... Te în
eleg. i-au frânt inima...

Zail: Mi-au distrus tinereea, toate speranele.
Sonia: Ei distrug zilnic alte viei.
Zail: Am fost student i am lucrat zi i noapte pen

tru a cunoate tainele medicinii. Am vrut s-mi
dau viaa pentru cei ce sufer în slile triste de
spital. Ei m’au arestat i m’au condus la închi
soare. Am trit 6 luni într’o celul ca un criminal.
Si de ce ?

Sonia : Ai scos o brour pentru muncitori, vorbeai de
arul — Dumnezeu, de nebunii — minitrii i de
hoarda numit: armat.

Zail : M’au btut pân la sânge. Mi-au dat s mnânc
pâine putred i ap sttut... (Cu o voce sco-
borât) M înjurau i m scuipau în fa... „Iud“
„Jidov scârbos!... Apoi, se îndeprtau râzând.

Sonia: Sunt îngrozitori. (O pauz mai lung) Ah !...
Zail: S mergem. Vreau s beau.
Sonia : Nu Zail. O s-i fac ru.
Zail: Trebue s beau. Butura m§ împiedic s îne-

bunesc. Mi-e fric si nu-mi pierd minile... Orice
sgomot îmi ptrunde în creer, ca un vârf de cu
it... capul îmi arde, numai pricep nimic, e îngro
zitor...

Sonia: De când?
Zail: De când m’au btut.

 . Sonia : Spune, spune !
Zail: Nu mai pot.

Sonia : Vreau s tiu, ce ai fcut în aceti trei ani.
Zail: Am plâns, gândindu-m la tine. M temeam.
Sonia : i-aduci aminte de noaptea noastr din urm ?
Zail: Noaptea aceea de dragoste ?
Sonia: Da. :

Zail: A doua zi, dimineaa, m’au arestat. Era frig,
ningea. Strzile erau pustii i închisoarea de
parte. Un câine urla în fundul unei curi — i
un beiv se cltina cântând.

Sonia: Ii mai aduci aminte de atâtea nimicuri?
Zail: Da.
Sonia : Erai obosit. O presimire vag te-a inut treaz

toat noaptea.
Zail: M credeam în vis.
Sonia : Ce vis urât.
Zail: Da, urât.
Sonia : i vrei s uii ?
Zail: (Lipsit de convingere) Nu...
Sonia : Poi uita?
Zail: (Cu mult energie) Nu !
Sonia : Dac eti slab, îi iau eu locul.
Zail: (Cu blândee) O s m ajui ?
Sonia : (Cu pasiune) Da.
Zail: Nu m vei mai prsi ?
Sonia : Nu.
Zail: Sunt atât de singur.
Sonia: Eti un nenorocit, (Se uit lung la el O pauz.

Se srut).
Zail: Nu te ’nspimânt suferina ?
Sonia : (Cu ur) Nu, Nu.
Zail: Drumul e lung. (O pauz).
Sonia : Povestete mai departe.
Zail: .,.i am trit 6 luni într’o celul unde nu ptrun

dea lumina zilei, (Râde) apoi m’au judecat. In
lips de dovezi m’au condamnat la 2 ani închi
soare... Fr lumin... nici-o carte în singurtatea
aceea rece.

Sonia : Aa, vezi trebue s ucizi. E dreptul tu.
Zail: Sânge... sânge...
Sonia : Vor plti scump faptele lor.
Zail: Sonia! (Ii mângâie mâinele).
Sonia : Te-am ateptat trei ani.
Zail: Sonia! (Ia capul Soniei între mâini i-l srut

lung) Femeea mea. (câteva clipe tcute). Vei fi
soia mea.

Sonia : Dup izbând.
Zail: Eti crud.
Sonia : (Zâmbind) Nu...
Zail: Câte odat.
Sonia: Nu. Srut-m... îmi plac buzele tale. (Pau2). S

plecm.
Zail: Privete cerul.
Sonia : E negru.
Zail: Vine furtun.
Sonia : Haide ! (Se scoal) Unde eti ? La ce te gândeti ?

(Pleac amândoi. El, uitându-se la ea).
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