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Sonia: Da.
Zail: Las-m s citesc. (0 privete cu disperare)

Citete, iubitule.
(Zail încearc s citeasc. Sonia se retrage
într’un col al odii).

Sonia: Zail! (0 pauz de câteva minute) Zail! (Se
apropie de pat i se pune în genunchi) Zail
ascult*m !

Zail : Iar i-e fric de mine ?
Sonia: Eu.. eu...
Zail : (Cu buntate) Suntem toi slabi.
Sonia: M iubeti ?
Zail : Da.
Sonia: 0 s m iubeti întotdeauna ?
Zail : (Cu o voce stins) Da.
Sonia: Trebue s vorbesc. Zilele i nopile trec încet

i durerea mea devine din or, în or, mai
grea. M simt slab, fr puteri. Numai pot
s mint... s te mint... Da, s te mint.

Zail : S m mini?
Sonia: (Cu vocea rguit i repede) M’am... m’am

vândut...
Zail : Te-ai vândut? (Suspin profund. Se uit lung

la ea).
Sonia: Ne trebuiau bani.
Zail (Ca un ecou) Bani.
Sonia: Trebuia s pltesc medicamentele.
Zail : Picturile mele.
Sonia: i lemnele.
Zail : Si doctorul...
Sonia: (Cu violen) Tci! Destul.

(Continuarea în numrul viitor)
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Nu.
Sonia !
Nu, nu astzi, mâine, poate...
Mâine ?
Poate ?
Vorbete-mi acum.
Nu. Nu pot s-i spun adevrul.
Sunt bolnav.
(Cu mai mult putere) Nu.
Foarte bolnav... voi muri... în câteva zile.
Nu-i aa ? i-am spus...
N’ai s mori.
i-a spus tot adevrul...
(Neînelegând) Cine ?
El.
(Distrat, obosit) El ?
(Cu nerbdare) El, doctorul.
A spus c te vei vindeca... Rbdare.
(Cu bucurie) Atunci ?
Sunt atât de nelinitit.
(Gânditor) De câteva zUe eti atât de trist...
îmi vorbeti cu fric. Pare c i-ar fi fric de
mine. Ai urme de oboseal pe fa. Privirile-i
sunt duse... mâinele-i tremur, când m a-
atingi. Plângi adesea.
(încet) Plâng?
Plângi în ascuns.
Zail!
Vorbete-mi!
Peste câte-va zile.
De ce-mi ascunzi ceva ?
Nu... da... mâine, mâine...
De ce mâine?
Eti bolnav, slab...
Vorbete-mi! Mi-e team de necunoscut. O
mul e atât de slab i soarta sa atât de crud.
Crud ?
Spune-mi adevrul.
Mâine...
Nu.
Las-m. Fii bun i mare. - •

Mâine voi fi i mai slab.
Nu. (Tcere lung).
Dumnezeu a fcut omul mic i slab. Univer
sul e mare i rece, iar fiina mic care se nu
mete «om» umbl în acest univers i tre
mur. cci totul în jurul lui ip, plânge sau
râde : viciul i nebunia... (Cu ur) virtutea, ier
tarea, dragostea i toate aceste spectre nu
sunt fcute decât ca s road sufletul i cor
pul acestui „om“. Nu m asculi ? Dumnezeu
a creat omul ca s-i râd de el.
Zail (Cu fric) Destul!
Iat omul su, (Râde)
Eti nebun ?
Nebun ? Nu... dar ziua fatal va sosi i raiu
nea m va prsi..
Destul! (Cu fric) Destul !

(Linite)
D-mi o carte... Vreau s citesc.
(Cu blândee). Ai s oboseti iubitul meu.
Vreau s citesc.
Nu mult.
Nu mult. (Ea îi d cartea) Eti suprat?
Nu.
Sunt bolnav, foarte bolnav.
Nu e adevrat.
Da, sunt foarte bolnav, trebue s ai mult
rbdare cu mine...
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