
ALBA l ROUL

Sinteza 1

Puternicul. — 35 do ani, îmbrcat modern în
negr 11 .

Dulcea. — 25 ele ani, îmbrcat modern, în
negru.

Roul. — (A doua fiin a lui Puternicul) voi
nic, îndesat, 35 de ani, faa i prul vopsit în
rou, pyjama roie cu mânecile largi.

 Alba. — (A doua fiin a Dulcei), firav, pali
d, 25 de ani, faa i prul vopsii în alb, tunic
alb.

F n ndalul de stof neagr. O banc de grdin,
în lemn negru.

Puternicul, în picioare, cu ochii spre cer îmbr
ieaz cu patim pe Dulcea, tot în picioare, cu
ochii spre cer. Ei nu vd pe Alba i Roul care
zac culcai pe spate, cu capetele desprite, aproa

 pe de ra m p i cu picioarele ca i împreunate sub
banc.

 Puternicul. — Te iubesc ! Cât te iubesc! Nebu
nete ! Tu eti idealul de lumin mântuitoare în
oceanul întunericului. Tu eti o scar de lumin
ce se înal ctre Lumin ! Merg, dar în curând
voiu sburâ. Fiecare srut al tu îmbrbteaz ari
pile mele... Dulceo ! Sue-te odat cu mine ; ajut-
mi s m sui.

Dulcea. — (ludndu-se la întrecere în clelir). Da,
dragostea mea. Sunt scara ta ele lumin, dar scur
 t i ubred. A vrea s’ m i multiplic corpul la
infinit. Ai avea astfel un miliard de trepte de
carne, sânge, sentiment pentru a te sui spre Lu
mina. Dar spune-mi : eti fericit ?

Puternicul. — Da.

Dulcea. — Totui, zresc o umbr de tristee
în ochii ti.

Puternicul. — Nu, nu ! Ba da... i tu desigur,
suntem fericii, dar o umbr întunec bucuria
noastr.  ;

Dulcea. — Sunt hainele noastre negre, care nu
lumineaz.

Puternicul. — Fiecare iubire poart cu sine
 doliul dup ceva.

. — Chiar, dac am fi îmbrcai în rou,
iot puin bucurie ne-ar da acea culoare, pentru
c negrul înghite ori-ce culoare. Noaptea e adân
c.

Puternicul. — Nu o umbr, ci un zgo in ot tur
bur fericirea noastr. Ia ascult-cele, dou fiine
vii care sfore.

Dulcea. — Le uitasem ; aproape c nu se mai
vd. Asta pare puin de sânge. Cealalt pare pu
in zpad.

Puternicul. — Sfore i ea ?
Dulcea. — Nu. Alba suspina în somn.
Puternicul. — Nu e chip s fii odat singur.

Prezena fiinei celeia care sfore m apas pe
umeri ca o ub. Nu te poi îmbria i iubi bine,
în astfel de condiii.

Dulcea. — Nu te terne.. Iubirea bir ne totul !
(Se îmbrieaz).

CORTINA

Sinteza II

Fundal de stof albastr. In faa fundalului
un divan albastru. Puternicid i Dulcea sfârii
Fi abtui, se îndreapt spre- divan silindu-se s
nu calce pe Roul i Alba ale cror trupuri zac
întinse cu capetele desprite aproape de ramp
i eu picioarele ca i împreunate sub divan. Pu
ternicul i Dulcea se tolnesc pe divan.

Dulcea. — Puternice, scump ideal, mai mult de
cât divin, mor. Srutrile tale m’au stors, m’au
rupt. D sufletului meu o clip de rgaz. M tem
c ’nnebunesc sau mor.

Puternicul. — i eu sunt lovit de moarte în
furibunda desftare a srutrilor tale. Sunt bi
ruit, sleit.

(Deodat sar în picioare. Alba i Roul. s e în
tind a-lene, apoi încep s sar nebunete, în timp
ce Puternicul i Dulcele pcir leinai, nemicai.
Salturile Albei i Roului devin frenetice. Atun
ci Puternicul i Didcea se trezesc clin moleealci
lor i încep iar s se srute. Asta potolete mica
rea Albei i Roului, cari devenind prevztori
i, felini, se retrag dup divan, unde rmân fr
s m ite. Alba clup Dulcea, Roul dup Puter
nicul).

Dulcea. — M iubeti %
 Puternicul. -— Mult ! Dar tu 1
Dulcea — Mult.

Puternicul. — Regrei l
Didcea. — Nimic. Dar tu %

Puternicul. — Nimic. (La aceste cuvinte, Ro
ul se repede asupra Albei, o trântete la pmânt
i aproape c o sugrum clup divan. Puternicul
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i Dulcea continu s vorbeasc fr s observe
ce se petrece în spatele lor).

Dulcea. — Cât oare va dura fericirea noastr °l

(Alba i Roul s’au sculat,,i rmân nemicai
i drepi dup divan).

'nicui. — întotdeauna !
Dulcea. — Cine tie ?

 Puternicid. — Se zice c orice dragoste are o
via mijlocie de trei ani. (Pauz). Se zice c dac
dragostea supravieuiete primilor trei ani ajun
ge mai întotdeauna fericit pân la al zecelea.

Didcea. — Peste zece ani, am,s fiu. btrân ;
voi avea 35 de ani.

Puternicul. — i eu 45 ! Ce-are-aface : devre
me ce sorb infinitul depe buzele tale ! Srut-mâ,
Aa, toate umbrele au disprut. .

(Bianca trece m âneca ei larg peste capul Dul
celui. Roul face la fel cu mâneca pyjamalei lui,
peste capul puternicului).

Puternicid (desbrânclu-se cu un gest brutal
de contactul acesta, îmbrieaz cu patim pe.
Dulcea. îndat Alba i Roul se înghemuesc
lâng fundal, la dreapta i la stânga, aezai-la
pmânt, cu mâinile întinse, triti ca doi cere
tori neluai în seam). — i acum, s dansm.
Am o poft nebun s dansez.

Dulcea. — i eu. Puternicid i didcea danseaz
un vals trgnat, înlnuii dar cu feele despr
ite una-cle-alta. Didcea tri m ite srutri Roului.
Puternicul trimite srutri Albei).

CORTINA

Sinteza III

Fundal de stof neagr. Pe banca neagr, Pu
 ternicul i Dulcea, adormii, tresar ca sub povara
unui vis urât. Aproape,de* ramp, Alba i Roul,
comploteaz în genunchi, cu spatele la public.

Alba. — Am plâns. S’au iubit. Am minit. S’au
sfâiat, Iar acuma, continu s se chinuiasc în
somn d N’au nimic ca s sufere. Au creat o du
rere artificial.

Roul. — Nu puteam mistui fericirea. Nimeni
n’a poate m istui. Toi o vars. Fit-te cum visu

 rile lor se chinuesc unul pe altul. A venit vremea
s lucrm. Hai !

(înainteaz pe brânci. Când sunt la picioarele
Puternicului i Dulcei, sar asupr-le, încercând
s’i sugrume).

Puternicul (luptându-se cu' Roul). — Ajutor !
Ajutor !

 Didcea (luptându-se slbatec cu Alba). — Aju-
ior î Ajutor !

Puternicul (desprinzându-se, ctre Roul). —
Te recunosc, canalie ! Eti a doua fiin a mea !
Eti inchizitorul, clul l Te crezi stpânul meu !
Nu eti i nu vei fi ! Eti o culoare. Eu sunt vo
lumul tu. Fr memoria mea, tu nu poi tri.
Am puintic 1... Pretinzi s m monopolizezi. Nu

mu. SL.u ia dispoziia ta pentru lupta finala.
Dar nu aici. {Apoi întorcându-se ctre Dulcea),
La revedere, Dulcea mea. Sa m  scap de canalia
asta i m reîntorc-

Dulcea. Ai dreptate. Nu acostam locul-pen
tru curmarea unor vechi rfueli. M descurc ^de
aceast stupid i aa-zis.prietena i ma^ reîn
torc. Pe urm, ne vom iubi în pace i fr mar
tori.

puternicid. —- '. fr întreruptori.

CORTINA

(Trei secunde, apoi dup dou lovituri de re
volver).

 Autorul. (Vine la ramp) • Vreimlesigui sa
aflai ce înseamn aceste dou împucaturi. Sunt,
pe-alese, sinuciderea Puternicului i a Dulcei,
sau, sinuciderea prea trecutei Alba  1 a p:ea în
vechitului Rou. Pe-alese, zic, pe-alese, pentru ca
mi-e groaz de un simbolism precis.
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Când vine noaptea
copiii, din cer

sparg jucrii de âur

i le rostogolesc pe bolile cerului
Adorm apoi
cu pletele lumin peste risipa cea de aur
i nimeni nu tie ce viseaz atunci

copiii.
Copiii pmântului

 când vi|ne noaptea,
goi i flmânzi
cu pumnii mici încletaii
pe beznele dureroase ale ochilor

adorm i ei visând,
i toat lumea tie ce viseaz atunci
copiii...
Cci clopotele nopifi trec încet pe sus
aproape... aproape... tot mai aproape,
aa precum treceau odinioar

pe ape

paii lui Isus.

TANA QUIL

Cei osândii...
Vina aârilor neomeneti i a glgioaselor pro

cesiuni studeneti, n’o au numai ocârmuitorii no
tri, unii preoi îndeprtai de senintatea /textelor
 evangeli c,. unele prea .cinstite, i cam sbârcite fee
de cucoane ortodoxe, tete btrâne, biericoase dar
 i o parte din ticloasa burghezime ovreiasc.

Ne vine extrem de greu s’o mrturisim. tim cum
se rstlmcesc cuvintele. De aceia se cuvine s

osebim neghina de grâul curat. Exist o negus-
torime ovreiasc oropsit de Dumnezeu, de ne
legiuirile legilor actuale i srcia în care, se sbate.
E numit nu tim din ce pricini: burghezime. No
rodul nerod crede c’are comori ascunse în burt
i sub chelie. Mai exist înc 0 srcime ovre

iasc pieritoare de foame, lsat prad suntoarei
filantropii a chiaburimei. Stratul acesta e îns ne

cunoscut, pentru c e tare greu i tare czut la
fund.

Dac’ar cunoate cineva truda, suferin aceasta t
cut i umil neîndoios c n’am mai fi martorii
acestei uriae stupiditi, zis micare antisemit.

Exist îns un altfel de Strat ovreiesc, uure ca
spuma, umflat i trufa.

Parveniii. Oamenii acetia încrii de umilinele
la care au fost supui toat vremea cât au slu

 jit ga mturtori de dughene i calfe de halviari,
ajuni acolo unde se gsesc astzi, nu cunosc de-

-cât o singur pasiune: rzbunarea.
Se rzbun cu cruzimea nevinovat a zevzecului

caraghios i grotesc. Nu se rzbun îns niciodat
împotriva celui sus pus, ci împotriva celui orop

 sit i împilat.

Celor mari le ling farnici tlpile picioarelor, iar
pe cei mruni îi hulesc cu hul i-i scuip cu muci.

Cunoatem un fost biat de prvlie, astzi co-
poat în vârful unei mari instituii care a subvenionat,
din belug ,,Cuvântul studenesc”. .

Domnul ine s fie socotit ,,rumun” (expresia
 e a d-sale) i e prieten care se trage de buric c’un

mare pstrtor al ordinei. i pentru c ,,roitr col-
 nr” (cum spun ovreii moldoveni) pecetluit pe frunte
i cu epolei pe, umeri îi face cinstea s soarb câte
o uic împreun i s sug o mslin, domnul, vrea
s fie mai român decât: e i a druit o respectabil
hum, pentruca bieii studeni tpieritori de foame,
s-i scoat mai departe ,,Cuvântul studenesc”.

Pentru o gazet- scris cite poate c n’ar fi f
cut niciodat aceast mrea jertf: Dar domnul
este antisemit i cei mai periculoi sunt înc an
tisemiii ovrei..

Cugete îns, cititorii, cât de slbnogi suntem noi,
ceialali, osândii s. înfruntm mânia ivoiului anti
semit din dreapta i din stânga? Cretinii ne vor trece
 i pe noi printre rândurile jidoviilor iar prostia ve
sel printre rândurile psiho-pa'ilor, poreclii huligani!..

ion calugaru


