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ZA I L STURM

TABLOUL III

Odaia lui Zail Sturm, mic i întunecoas. Zidurile sunt cenuii i ptate, mobilele se compun: dintr’un pat de
lîier, o mas, dou scaune, un lavabou. Pe mas sunt cri ? sticlue. Zail e bolnav i dormiteaz. Câte-va minute
trec în tcere. Intr Sonia cu un pachet în mân.

Ora 10 dimineaa.
Sonia : Bun ziua. Zail, Sonia:
Zail: Bun ziua, micua mea, Zail:
Sonia: Nu m’ai auzit, când am plecat de diminea? Sonia:
Zail: Nu. Zail:
Sonia : Cum te simi ?
Zail: Ru.
Sonia : (Punându-i mâna pe frunte) Ii arde fruntea.
Zail: îmi arde tot corpul. Sonia :
Sonia : Eti totui mai puin nervos. Zail:
Zail: Poate.
Sonia: (Ia un scaun i se aeaz lâng pat) Doamne i Sonia :
Zail: M’am sturat... Zail:
Sonia : Te cred, sunt trei sptmâni de când eti Sonia:

bolnav. Zail:
Zail: Febra asta blestemat nu vrea s m pr- Sonia:

seasc. Zail :

Sonia : înc puin rbdare Zail, ori ce boal are un
sfârit. Sonia:

Zail : Da... (Pauz) i tu trebue s munceti i s Zail:
cereti pentru mine. Sonia :

Sonia: Trebue.
Zail: In frigul acesta. Zail :
Sonia : Azi a mai sczut gerul. Sonia :
Zail: (Uitându-se pe fereastr) Cerul e cenuiu. Zail :
Sonia: Da, Sonia:
Zail: Peste tot stoluri de corbi. O s mai ning. Zail :

Ce iarn. Sonia:
Sonia : Plâng pe acei cari sunt mai nenorocii ca noi Zail : •

pe cei ce nu pot lucra, pe cei ce nu gsesc
de lucru, pe cei infometai, pe cei ce n’au Sonia :
lemne, s-i înclzeasc odile. Noi trebue s Zail:
fim fericii, nou nu ne lipsete nimic, nici Sonia :
hran, nici lemne... Zail:

Zail: ie trebue s-i mulumesc.
Sonia: Nu.
Zail : De ce ?

Sonia: Nu trebue s-mi vorbeti de ceeace fac pen
tru tine. Sonia

Zail: Nu ? Zail:
Sonia: Nu. (Pauz) Sonia
Zail: ...Picturile, d-mi picturile... Repede ! Iar Zail:

mi-e frig. Sonia
Sonia : (Dându-i picturile într’un pahar) Bea. Te vei Zail :

simi mult mai bine peste câteva clipe. Sonia
Zail: M ’calmeaz. Zail:
Sonia: Ii fac mult bine. Sonia
Zail: A’i vrea s tiu dac sunt scumpe medica- Zail:

mentele mele. Sonia
Sonia(Privindu-1) N’ai nevoe s tii. Zail:
Zail: Totul cost scump. Sonia

 Sonia: Nu... trebue s te îngrijeti. Zail:
Zail: Sunt un pctos. Sonia
Sonia : Nu. Zail:
Zail: Lupt contra destinului meu, contra minciunii Sonia

care zace în sufletele noastre, contra instinc
telor murdare care frmânt pe oameni. Zail:

Minciuna...
Minciuna este fericirea i fora burghezului.
Câte odat trebue s mini.
Nu, Sonia. Minciuna este sfâritul odihnei su
fletului i a corpului, al veseliei, al fericirii
noastre scurte. Minciuna, Sonia, e o otrav
ireductibil.
Avem nevoe de minciun.
Da, cei slabi, cei lai, pentru a ascunde cri
mele lor.
(Distrat cu vocea mai trist) Cei slabi ?
Cei slabi i cei lai.
Noi suntem toi slabi..
Si lai,
Da.
Di ce simii nevoia ei?... Pentruc ne te
mem de adevr. Vrem o iluzie cu ori ce pre.
Cu preul unei viei, sau a mai multor viei.
Cu preul adevratei fericiri.
(Trist) Adevrata fericire ? Nebunie, al crei
început i sfârit nu-1 cunoatem.
Eternitatea.
Tu vorbeti astfel ?
Da, eu un Evreu.
Crezi în eternitate ?
Da.
O minciun.
Ca s’o numeti minciun, trebue mai întâi s’o
poi dovedi.
(Distrat) Da... (Pauz) Nu-i place minciuna?
Nu.
N’ai minit nici odat în viaa ta ?
Nici odat. ("Se gândete) Ba da, în dou rân
duri (Surâde) Aveam 12 ani. Furasem zahr
dela mama mea. Am minit de team s nu
m bat. Nu-mi plcea s fiu btut. E o pe
deaps oribil, degradant. 
(Cu o voce înbuit) Eu am minit.
Sonia ! (O privete)
Mint.
Mini ?
Da.
De ce ?
Mi-e fric, grozav de fric.
De cine ?
De tine.
De mine! (O pauz) Glumeti.
Nu. Mi-e fric s nu-i fac ru.
S-mi faci ru?
Nu vreau s te vd plângând. Te iubesc...
Nu faci bine, dac ascunzi ceva.
Te iubesc Zail... e adevrat, foarte adevrat
tiu. ' ; v

Nu am curajul s te fac s suferi. (Pauz. Se
privesc int)
Vorbete!


