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Lemn de Hans Arp.

. Dece nu m mai iubete—suferi! Darie.

Poate domnioara Lia e bolnav. Al slbit i
e mai pa id. E nelinitit i nu doarme bine,
de aceea noaptea lipsete din odaie... Gândul
îl mângâie, dar nu-1 astâmpr.

De câteva ori pândi plecarea nocturn a Liei
dar somnul îl biruise.

In sfârit un troznet îi trezete O vede cum
se rid,c în pat cum îi lunec picioarele cu vine
albastre în pantofii brodai, —micarea îi desco
per genuchii,—i cum se îndreapt în cma
alb, cu prul în dou cozi grele, spre u. A
ieit—Darie sare din aternut, alb ca rufa, i
se avânta în condor la zece pai de Lia,—ur
mrire de îngeri. Lia e numai o fluturare a’b
care face s pregefe întunerecul dinaintea ei;
cotete i dispare fr sgomot în camera lui
Axei Ua întredeschis se închide acum i se
aude gâlgâitul de fier al cheii înghiit cu pre-
cauiune de broasc. Aerul s'a rsfirat în jurul
lui Darie cci pieptul lui se lupt anevoie s
respire. Un gând i s’a spart cu împrocri roii
în creier cci e ameit i se împleticete în noapte.
i iat alt artare lptoas, cu pasul lui îsus
pe ape. Traverseaz iluzoriu coridorul i se to
pete în camera lui Willy. Darie e nbuit ca
într’un sicriu cu garoafe.
 ? |

Bâjbâie pe perete drumul înapoi i se ghemuie
în aternutul rece ca luna dela fereastr. Friguri

VI

îl sdruncin i-i clnnesc dinii. Încet, conti
ina se regsete pe s ; ne i-i reia tictacul alene
ca un ceasornic urnit dup ani de tcere. E cu
el în pat, îi d seama Darie. Braul auriu în
conjur un grumaz, i barba parfumat a lui
Axei se amestec în pletele ei când îi srut
urecheâ. Atunci Lia se crispeaz ca o punte i
genunchii ei lefuii se ating de genunchii reu
maticului tmduit prin nesimirea pe care numai
avântul aprig i o d. i pe urm ce? mintea
îi înt nde tentaculele fluide s soarb taina din
realitate Pe urm ce ? Întrebarea mistuie deacum
nopile lui Darie. Ochiilui numai privesc pe Axei
i pe Lia deadreptul. In ochi i s’ar putea ceti
ceeace tie. Privirea lui îi urmrete piezi La
început încearc s-i iea partea lui din Lia de
altdat. E resemnat i consimte în sinea lui la
împreal.

Cu inima mic, întrio diminea de Duminec
se apropie de p°tul Liei Dormiteaz? II las
lâng dânsa Ii face chiar loc Darie încremenete
de bucurie i de teama de a nu risipi, ca un vis
totul O ari, frumuseea iubitei aproape Vre
mea s’a oprit cum i-a in it i Darie suflul
Clipele roiesc pe loc. Darie risc timid o s
rutare

— Pleac de-aici, sun strident rspunsul.
Nu înelege, dar plete - Pleac n’auzi? i
cu o micare â umrului Lia îl îmbr ncete afar
din pat. — Te-ai obrznicit ru! strpunse un
ultim comentar inima lui plin de plâns

Prbuiri luntrice niveleaz stuf ul de flcri
i podurile de jar ale copilriei în cenua care
va npdi mai târziu totul. Surpturi delicate,
troznete imperceptibile Darie i le ascult plecat
asupra cminului su interior. Intr’un târziu, din
cenu se aude un uierat. Dac ar spune mamii
lui tot? O nou desbatere începe, ine zile în
tregi Dac ar spune, Lia e numai decât alungat
i nu va mai fi a nimnui. Dar nici el nu-i va
mai pregti leciile cu dânsa. Nu va spune deci,
nimnui, nimic.
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