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ACTUL II 
O bibliotecă. Pe pereți, rafturi încărcate cu cărți. In fund, biblioteca 

se încheie într'un cadru adâncit în care stă — cam la înălțimea unui 
om — «Gioconda», o copie de preț, cu surâsul ei atotstăpânitor și plin 
de înțelesuri. Lumina cade prin tavanul de geamlâc. O masă și trei 
scaune de stejar. 
LUCIA vorbeşte cu CLEO. Amândouă cu rochii strâmte de fulard. 

CLEO exagerează moda. Rochia ei e crăpată până la jumătatea fluie- 
rilor. La fitece. mişcare i se văd ghetele albe și ciorapii străvezii şi de 
coloarea pieliții. O pălărie enormă îi ascunde o bună parte din figură. 
Un trandafir gălbiu prins în partea stângă a corsajului. LUCIA e 
blondă şi rumenă. Cleopatra, brună, smneadă, c'o umbră de mustăcioară, 
buze cam groase și roșii ca sângele. Clatină necontenit un evantaliu 
de broderie fină. INV'are astâmpăr. 

LUCIA. 
„.. Cu neputinţă. „.. (se uită la ceasornic). Peste 

un sfert de oră automobilul gata. . 
CLEO. 

Atunci, altădată. 
LUCIA. 

Da, cherie. 
CLEO. 

Şi, cum o chiamă? 
LUCIA 

Melanie.



CLEO. 
A, nume de călugăriță. 

LUCIA. 
Eră să fie. S'a dus la o mănăstire de maici 
şi... 

CLEO. | 
Rochia asta mi-e nesuferită. 

LUCIA. 
„i s'a părut că viaţa d'acolo n'ar fi des- 

tul de evlavioasă. 
CLEO. 

Movul mă ?ntunecă. După reflexele arun- 
cate pe mâini, trebuie să fiu ca o prună 
brumărie. Par'că vorbiși de... Cum îi zi- 
seşi? 

LUCIA. (surâzând). 
Melanie. 

CLEO. 
A, vară-ta Me-la-nie! Acum două săptă- 
mâni nu ştiu ce ne povesteai tot de Mc- 
la-nie ! TŢi-aduci aminte? Eram la masă la 
noi. Mă interesă mai mult cine sta lângă 
mine. ... 

LUCIA  (surâzând). 

Rudolf. .. 
CLEO. 

El eră? 
a.



LUCIA. 
Sunt mândră de interesul pe care i-l porţi. 

Uite, eu aş vrea ca toate femeile să mi-l ad- 

mire. 
CLEO (râzând). 

O-o-o-o! Ai vrea? 
LUCIA. 

Un tablou, care ţi-ar fi drag, ţi-ar fi şi 

mai scump dacă oricine l-ar vedeă ar în- 

toarce capul din prag și ar zice: — «De fru- 

mos ce e, l-aş fură cu zid, cu casă cu tot! 

Draga mea, Rudolf e un sălbatic. Nu su- 
feră să-l admiri. 

CLEO. 
Nu suferă să-l admiri? 

LUCIA. 
Niciodată n'a vrut să-l aud vorbind nici 

la întruniri, nici la Cameră, nici la jurați. . - 

CLEO. 
Nici la... A! eu l-am auzit la juraţi. Pe la 

mijlocul pleduariei sale izbucni în aplause. 

Un ropot, un urlet, o mare înfuriată. Pre- 

şedintele agită clopoțelul, amenințând cu 

golirea sălii, dacă ar mai auzi vreun semn 

de aprobare, Şi se şterse la ochi. [Il în- 

necă plânsul. Un mucalit, cu ochelari, 

cu mustăţile rase — mi se pare un actor 
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— îi răspunse: — 4D-ta de ce aprobi 
plângând?» — «Eu? Am guturaiw), «E gu- 
turaiu în toată sala ! Mulțimea râse. Pre- 
ședintele zâmbi... Am înțeles transfigu- 
zarea. O aureolă îi plutiă în jurul capului. . . 
Juraţii achitară. Il felicitai. El, cu capul 
jos, ridică din umeri... (râzând) O fetiș- 
cană, brună și frumoasă, o laureată a con- 
servatorului din Paris — ieși din întuneric, 
îi sări de gât și-l sărută. 

LUCIA / râzând) 

Mie nu mi-a spus nimic... 
CLEO, 

La Rudolf vorba e acțiune, Nu mai judeci, 
ci vezi, închizi ochii Şi vezi, (Agitând evantaliul) 

Uf! ce căldură! (Mângâind pe Lucia). Mie mi-ar 
fi plăcut să mă mărit cu el... 

LUCIA (veselă). 

Da? Atunci n'ar mai fi fost al meu! 
CLEO. 

“ Maman s'a opus... «Un advocățel!.. 
Ş'apoi: el sărac, eu bogată. . 

LUCIA. 
Eu, n'am fost bogată? 

CLEO. 
Bogată, znagoveancă, — dar orfană, Oncle 
Daniel a presimţit ce om s'ascundeă în acel 

IO



tânăr, palid, sfiicios și tăcut în fața domni: 
şoarelor. 

LUCIA. 
Dar el, ar fi vrut? 

CLEO. 
Nu ştiu, 

LUCIA. | 
Spune drept, te-a cerut? 

CLEO. 
De ce? 

LUCIA (râzând). 

O scenă de gelozie retrospectivă. C'est 
aimer froidement que de n'âtre pas jalouse ! 

CLEO. 
Drept, drept, eu i-am vorbit lui maman 
despre el. 

LUCIA. 
Ce-ar zice doctorul dacă ne-ar auzi? 

CLEO. 
Ar râde. Dar Rudolf? 

LUCIA. 
S'ar înfuriă. 

CLEO. 
- După opt ani de căsătorie? 

LUCIA, 
După opt, după optsprezece, după o viață 
întreagă, | 

II



CLEO. 
Crezi? 

LUCIA. 
Sunt sigură. 

CLEO (şezând pe un scaun). 

Ce rău îmi vine rochia asta, mai ales pe 
la şolduri. 

LUCIA. 
Ingrato! Tot ce pui pe tine e turnat. Tot 
ce s'apropie de tine e fermecător, (Râzând). 
O! de n'aș fi Lucia Rudolf, aş vrea să fiu 
doctorul Lascăr. . . 

CLEO (râzând). 

Eu aş vrea să fiu Lucia Rudolf... - 
LUCIA. . 

Ai ceva de invidiat? 

CLEO. 
Locul tău, 

LUCIA. 
Rudolf e inegal. Aci deschis şi vesel, aci 
tăcut şi trist, Uneori ca zilele de vară: 
toate înfloresc şi se coc. Alteori ca zilele de 
toamnă: burniță şi neguri. 

CLEO. 
Bănuesc. 
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LUCIA, 
Ceeace nu bănuești tu sunt momentele lui 
de frenezie... 

CLEO (râzând). 

Acele momente aş vrea să le cunosc! 
LUCIA. 

„.. pentru Patrie. 
CLEO (sculându-se în picioare). 

Patria mea sunt eu! 
LUCIA (amenințând-o cu degetul). 

De te-ar auzi! 
CLEO. 

Să nu mă spui. (Se duce spre «Gioconda, Se înalță în 
vârjul picioarelor ca să-și potrivească părul ca într'o oglindă). 

Oh! cum m'am speriat! Mi se păru c'aș 
fi eu aceă pocitanie! 

LUCIA. 
Ai vrea tu, 

CLEO. 
Fără gene, fără sprîncene, cu ochii somno- 
roşi... Așă de urâtă să fiu eu? 

LUCIA. 
Aşă de admirată și de nemuritoare! 

CLEO. . 
O! o! mon bijou ! (Observând că un nasture dela o 

gheată este descheiat). Frăulein a mea are orbul 
găinilor. (Vrea să ridice piciorul pe un scaun şi nu poate. 
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Se aşează pe scaun, Dă să s'aplece în jos şi nu poate. Râzând), 

Moda de astăzi, costum de castitate... 
LUCIA (se pleacă, râde 3'o încheie). 

Văd... 
CLEO (răsfăza). 

Ce vezi?.. și ce ziceai de Melanie? Că 
s'a dus la mânăstire? 

LUCIA. 
Actuim nouă ani — după ce și-a îngropat 
bărbatul — a plecat hotărît să ia rassa. 
După trei săptămâni s'a întors la moşie... - 

CLEO. | | 
Nu mai plângeă pe răposatul... 

LUCIA. 
Niciodată nu l-a plâns. 

CLEO, | 
Atunci nu l-a iubit, 

LUCIA. 
O! Cât l-a iubit! 

CLEO fpipăindu-şi trandafirul) . 

Vezi tu, Lucia, — mie mi-e drag acest 
trandafir, dar până mâine. Mâine se va 
ofili. Petalele se vor scutură, Adio! La 
gunoiu ! 

" LUCIA, 
Ce comparație! Dar fie. Cât ţi-e drag, 
ți-ar plăceă să-l vezi călcat în picioare? 

14



(Cleo face un gest de întrerupere). Nu, nu, nu eaşă?.., 

Ea se măritase, din iubire, cu un om tâ- 
năr, cult... 

CLEO. 
Frumos? 

LUCIA 
. bun şi artist din naştese, După un an, 

o > influență pernicioasă şi... O! a fosto 
lovitură crâncenă pentru biata Melanie !. . . 
(Pe gânduri). D'ar fi să-mi aleg... Eu mai 
întâiu... Rudolf? închizând ochii). Mă cu- 
tremur ! 

CLEO (negăsindu-și locul). 

De ce n'a rămas la mânăstire? 
LUCIA. 

Am întrebat-o şi mi-a răspuns c'o linişte 
care m'a îngheţat: «In mânăstiri. nu e cre- 
dință, Mă înfund la ţară, pe Sabar, ca să 
îngrijesc de nevoile țăranilor mei... Boli, 
sărăcie, suferințe... Şi-l ştiu cum eră 
el)... De nouă ani n'am văzut-o. Ru- 
dolf o cunoșteă prea puţin, din ce i-am 
spus eu şi din rara noastră corespondență. 
Acum s'a hotărît să ia trenul din pricina 
unui proces al ţăranilor cu moșşierul vecin. 
Vrea să consulte pe Rudolf. 
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CLEO. 
E tânără? 

LUCIA. 
Când eră mică aveă un aer de bătrână, 
Când s'a măritat, păreă o copilă. Până la 
zece ani îi ziceam «baba», «Baba a supt». 
«Baba şi-a murdărit rochița». «Baba silabi- 
seşte». Dela zece până la doisprezece ani eră 
«domnișoara». Apoi, nu ştiu de ce, încet Şi 
pe nesimţite, ne-am pomenit că-i zicem 
«copila». Şi ni se părea aşă de natural! 
«Copila taichii». «Copila se mărită». 

CLEO (râzând). 

Ciudat! Un caz rarisim pentru Lascăr. 
Par'că îl văd comuricând, cu ifos, Facultății 
de medicină din Paris: «O fiinţă care se 
naște bătrână şi întinereşte îmbătrânind b 
Este frumoasă? 

LUCIA. 
Nu ştiu, 

CLEO. 
Cum, nu vă vedeați? 

LUCIA. 
Ba da! Am trăit împreună. Grasă, pie- 
troasă, voinică. Mai departe, nu-mi dau 
seama. Nu puteam răbdă surâsul ei. Ade- 
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seori mi se păreă că-mi desface ţeasta 
capului. 

CLEO. 
Se vede că n'o puteai suferi. 

LUCIA, 
Ba mi-eră dragă, Când o sărutam, închi- 
deam ochii. Când îi vorbeam, priveam în 
jos. Când îmi citeă, plecam capul în poala 
ei și-i mângâiam piciorul. 

CLEO. 
E mai în vârstă ca tine? 

LUCIA. 
Cu trei ani. 

CLEO. 
Blondă? Brună? 

LUCIA. 
Roșcată, după părul ei, atârnând în câr- 
lioanţe ca nişte sfredele, 

CLEO. 
A! veneţiancă! 

LUCIA (uitându-se la ceasornic). 

Mă duc s'o primesc în gara dela Fi- 
laret,. 

CLEO. 
M'ai făcut curioasă cu venețianca ta din 
pârloagele Sabarului. (Agită evantatiul). Ard de 
nerăbdare. Automobilul meu, la poartă. 
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Dac'am merge împreună?.. Te jenez?. - 
O jenez? E 

LUCIA. 

Pe mine? Nu! Pe ea, după cum ştiu, nu 
crez, Pe tine să nu te jeneze. 

CLEO (râzând). 

O țărancă? Nu mă cunoşti. 
LUCIA, 

O țărancă?.. Hâ! 
CLEO. 

Am s'o privesc bine, bine, drept în față. . 
LUCIA (surâzând). 

Așă, drept în față... 
(Se deschide uşa din stânga. Intră RUDOLF. Un bărbat ca de 

34 de ani. Brun, cu părul scurt la ceafă şi învolt pe spate. C'o 

barbă tăiată mărunt pe laturi şi despicată în două dela bărbie în 

jos. C'o haină de mătasă năutie cu brandenburguri negre, Se 

oprește o clipă în prag. Priveşte și-și ascunde o uşoară contra- 
rietate]. 

RUDOLF (sărutând pe Lucia). 

Bună ziua, Cleo... îmi licăriă în fundul 
urechilor un ciripit de vrăbii... (Sărată mâna 
lui Cleo, şi iar sărută pe Lucia). Da, da... 

CLEO (c'o ironie uşoară). 

- De două ori într'un minut, d'o sută ă două- 
„Zeci de ori într'un ceas... Să nu-i tocești 
obrazul. . . 

(RUDOLF o măsoară cu ochii de sus până jos). 
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RUDOLF. 
De n'aș fi amicul. lui Lascăr şi tu amica 
Luciei. . 

CLEO (râzând). 
Ar fi numai al meu... 

LUCIA (veselă). 
O! Ce curtezană! 

RUDOLE ftrosnindu-şi degetele). 

Ce... 
CLEO. 

Neputând să trădezi pe doi d'odată, ră- 
mânem cum suntem... Şi e rău... 

RUDOLE. 
. păpuşă care ar trebui bătută! 

CLEO. (întinzându-şi obrajii). 
Dă, de! 
(RUDOLF trage scara într'o parte, se suie şi caută nervos 

într'un raft) . 

LUCIA, | 
Cleo, ma cherie, nu-l mai necăji... Rudolf 
e cam nervos... 

RUDOLF (din vârful scării). 
Ba de loc! 

LUCIA, | 
De câţiva ani e ca un copil cum se apropie 
vacanţa. Munceşte prea mult. Procesele, 
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politica şi pe deasupra trei volume de cri- 
tici... Prea mult... 

CLEO. 
Dacă nu știi să-l potoleşti. ...Inlocultău. . . 

RUDOLEF. 
Ce ai face? 

CLEO (râzând). 
O! ho!.. Nu pot să spui... 

LUCIA. 
Nu pricep. 

RUDOLF. | 
Ei, impertinențe d'ale ei, 

CLEO. 
Rudolf a priceput... 

LUCIA. 
Rudolf, ce cauţi? 

RUDOLEF. 
Un volum de Buffnoir. Vreau să conving 
pe oncle Daniel că mi-e peste putință să 
pledez un proces... Imi bârâie de trei 
ceasuri. . . Dartu, ce cauţi în biblioteca mea? 

LUCIA. 
O hârtie. 

RUDOLF, 
Ai pus-o bine? 

LUCIA. 
Da... 
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RUDOLE. 
Istoria cheilor tale. Le pui bine? Nu le 
mai găsești, Le pierzi? Dai peste ele. 

CLEO (râzând). 

Voi când vă pierdeţi, totdeauna sunteţi 
împreună. . 

RUDOLE. 
O! ce spirit!.. Buffnoir (dându-sejes). Lucia, 
chiamă pe oncle Daniel. 

( LUCIA iese, veselă şi sglobie, pe uşa din stânga). 

CLEO (insinuant) 

Rudolf, te-am necăjit? 
RUDOLEF. 

Aveă dreptate Jean-Jacques Rousseau: com 
de spirit, inimă rea». 

CLEO. 
Rousseau? Un esprit d'escalier! 

RUDOLF. 
Rousseau? Atunci, noi, ce suntem? 

CLEO. 
Tu? Când te-aprinzi izbucnește lumina. « 

RUDOLF. (râzând). 
O-ho-ho-ho. . 

CLEO, 
. te schimbi, creşti şi plutești pe d! asupra 

oamenilor. . T-ai duce dela.o întrunire 
24



publică la luptă şi la măcel... Mare de- 
magog ai fi dacă... 

RUDOLF. 
Dacă n'aș crede şi n'aş .suferi.. 

CLEO. . 
„.. dacă... 

RUDOLE. 
„__ Dacă n'aş crede şi nu m'aș mistui, 
CLEO (surâzând). 

Aşă trebuie să fii în unele momente... 
RUDOLF. 

In care momente? 
CLEO (râzând). 

Prostii. . . | 
RUDOLF (enervat). 

Cleo, să sfârşim! 
CLEO, 

Să sfârșim, când nici n'am început? 
RUDOLE. 

Uf! mă plictiseşti! 
(DANIEL intră — ţinând de mână pe LUCIA — cu ochelarii 
pe frunte “şi c'un dosar voluminos la subțioară. E un bătrân cu 
barba rasă, cu părul alb şi cu faţa trandafirie) . 

DANIEL (privind pe Rudolf). 

Iar vreo discuţie... Ai? Nu?.. Cleo, mai 
- delicat cu Rudolf. . . (punând dosarul pe masă). Ce 

drege doctorul să nu. strici tu... 
22



CLEO (surâzând sub evantaliu). 

Nu de doctor ar aveă nevoie, ci de un psi- 
colog. .. 

DANIEL. 
T'ei fi apucat de psicologie... /(Râzând). 
Ho-ho-ho... Femeia pe dinăuntru să fie 
mai bobleață ca o oaie şi pe dinafară mai 
mândră ca o lebădă... Atât... 

LUCIA (mustrându-l). 
Oncle Daniel! 

CLEO. 
Școală veche. (Se aude semnalul unui automobil). 

LUCIA (uitându-se la ceasornic). 

E tocmai ora. Peste douăzeci de minute ne 
întoarcem cu Melanie, (LUCIA şi CLEO ies pe uşa 
din dreapta). 

RUDOLF. 
Uf! 

DANIEL. 
Ei, ce? Ce e? Ce e? 

RUDOLF (trecând cu mâna pe la gură). 

„Am până aici! 
DANIEL, i 

Nu fii copil... Frumoasă, elegantă... 

RUDOLE. - 
Și uşurică. 
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DANIEL (râzând). 
De unde ştii? 

RUDOLF. 
Ei, nu-mi plac femeile! 

DANIEL. 
A, nici Lucia? 

RUDOLE. 
Ce vorbă ! N'aș da o lume de băbuşti d'astea 
p'o unghie de a Luciei. Conversaţia lor e 
grasă şi plină de înțelesuri frivole. Farme- 
cul Luciei stă în sufletul ei. O privire de a 
Luciei face mai mult ca toate lebedele 
dumitale, Onestă în mișcări, cuviincioasă 
în vorbă şi curată în gândiri. Cleo şi altele 
ca ea... (Sescutură). De n'aș fi fost camarad 
cu doctorul, de mult aş fi... Nu-mi plac 
femeile ! 

DANIEL (aprinzând o ţigară). 

Ba muie îmi plac. Dar aşă e: placi lor când 
nu-ți plac ție, și când îţi plac,nu le placi lor. 

RUDOLF. 

54 

Şi moda, moda, urîtă afară din cale! Cele 
slabe, fusuri fără tort, — cele grase, bur- 
dufuri de ciriviş. — Gâște împiedicate. — 
Nu pot săltă pe un trotoar. Nu se pot sui 
într'o trăsură fără să li se vadă... Jumă- 
tate din omenire indecentă fără să-și dea



seama, şi jumătatea cealaltă — noi, bărbații 
— conştient libidinoși ! 

DANIEL, 
Ei, ei, nu văzuşi balul dela ministrul de 
finanțe? Ce spectacol !. . 'Toate în picioare 
şi nemișcate. Intră prințesa moștenitoare. 
Mă uitai la ele: ca nişte coloane corintiene 
de pe capitelele cărora curgeau flori şi 
pietre nestimate. .. Şi gândul meu străbătti 
un portic... Şi se pierdu într'un labirint 
fermecător. . . 

RUDOLE. 
Veșmântul trebuie să apere şi să corecteze. 
Moda, de azi, deformează şi nu apără, Nu 
e nud, ci goliciune. Nu aţâță imaginaţia, ci 
ucide misterul din care star zămisli oamenii 
mari. 

DANIEL (aprinzând o ţigaretă). 

Cum? cum? Ce ucide? 
RUDOLE. 

Vârtejul concepției e precedat de o prefață 
plină de făgăduinți. Prefaţa aceasta des- 
tupă toate izvoarele puterilor ascunse din 
om. Sufletele se topesc, și, din moartea a 
două energii, tresate o a treia impodobit 

_cu darurile scuturate din frenezia creării. 
Azi iei ce vezi şi ai ce ai văzut: comerţ 

25



de forme, vânzare de carne, O târguială 
nefirească, Legea vieţii se aplică şchiopă- 
tând, continuându-și tiparul şi împuţinân- 
du-şi sufletul ! Și dacă ar fi un triumf al es- 
teticei... Aşi! Gândeşte-te la o frumusețe 
ideală de femeie şi îmbrac'o ca în ziua de 
astăzi, Şi zi c'ar umblă. Ce stângace ar fi 
şi cu câtă asprime s'ar nuanță nobleţa miş- 
cării! Linia, oablă și dulce, de până acum, 

sar frânge în colțuri ascuţite şi tăioase. . . 
Un manechin umblând... Un manechin 

de sticlă... Să nu-l atingi că s'ar sparge! 

DANIEL. 
Ce vorbeşti. .. La antici, cum eră? Şi'ncă 
şi mai și! 

RUDOLF. 

26 

La antici? Statuile sunt dovezi vii. Cutele, 
curgând dela umeri în jos, la cea mai uşoară 
atingere s'ar desface şi ar lăsă mersul slo- 
bod, ritmic şi armonios. Azi, iemeile sunt 
pedepsite să moșmăe în rochiile lor strâmte 
ca gândacii în gogoşi... Nefericite criza- 
lide care nu mai ajung fluturi! 
(Soneria... PETRACHE intră prin dreapta. Un băietan vioiu 

şi naiv — nestilizat încă — cu mustățile de curând rase, c'un 

blastore pe buza de sus. DANIEL şi RUDOLF, privindu-l, 
abiâ'şi stăpânesc râsul).



RUDOLF. 
Petrache, ce-ai păţit? 

PETRACHE. 
Dă... Coniţa mi-a poruncit să mă fac... 
doftor. . . 

RUDOLF. 
Şi, tu, te-ai făcut actor. 

DANIEL. 
La buză ce ai? 

PETRACHE, 
Când mă rase... hârşti!... EI, bărbierul, 
zice: (iii! te făcui frumos b (Danizlşi Rudolf râd), 
Conașule, domnul doftor. . . 

RUDOLF. 
Să vie încoă. 
(PETRACHE iese grăbit. Pe ușa din dreapta intră doctorul 

LASCĂR, brun, cu părul frizat, cu barba şi mustăţile rase, în frac, 

cu pardesiul pe uineri şi cu o mulțime de decorații. Işi freacă mâi- 

nile şi vorbeşte afectat, sugându-și unele cuvinte ca pe niște 

acadele). 

RUDOLF. 
Lascăre, ce e cu tine? 

DANIEL  (umflându-t râsul). 

Bre, bre, bre! 

Dr, LASCĂR. 
O recepție la ministrul englez. Incoronarea 
regelui George. Și eră lume, lume. .. (Tuşeşte 
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mai mult de cochetărie). Am întâlnit acolo pe 
d-na. . . (Joacă pe picioare). Am întâlnit, acolo... 

O știți... c'o rochie gris-perle, tăiată... 
ca şi cum ar fi fost mulată pe dânsa... 
Şi cât de grațios se mișcă! 

DANIEL (râzând). 
A binevoit să se mişce, 

Dr. LASCĂR. | 
Tocmai... Abiă se mişcă, ondulă... 

RUDOLF. 
Dreaptă, ţeapănă, rupându-se din genunchi... 

Dr. LASCĂR. 
Exactisim, mon cher, c'est ga! 

RUDOLF. 
Cu degetele sdrobite de briliante şi de 
rubine. . . 

Dr. LASCĂR. 
Charmante, charmante, c'est ga! 

DANIEL, 
Ei, doctore, o spălăcită. Când cineva are 
o nevastă ca Cleo nu se mai uită la ofigurină 
de ceară. .. Ţi-e frică să nu-și dea sufletul... 

Dr. LASCĂR (tzara). 
Papa Daniel, ca doctor sunt la locul meu 
lângă aceea care şi-ar da sufletul... (Faceo 
piruetă). Rochiţa desfăcută... Oh! și picio- 
ruşele !.. Ni-ni-ni... Ei, mon cher, maiînte- 
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nant, passons aux choses serieuses. Cum te 
simți? 

RUDOLF. 
Ca mai nainte. Rare-ori puțină ameţeală, 
mai ales după ce umblu mult, 

Dr. LASCĂR. 
Ai luat regulat doctoria? 

RUDOLF. 
Nu. 

Dr. LASCĂR. 
De ce? 

RUDOLE. 
Mă enervă. 

Dr. LASCĂR (amenințându-l cu degetul). 

Ni-ni-ni-ni ! Niţel iod. .. (Amicul omenirii». 
Voyons... Scoateţi haina... - 
(RUDOLF îşi scoate haina. DOCTORUL, LASCĂR îl măsoară 
cu privirea]. 

DANIEL. 
Vine la măsură? 

Dr. LASCĂR. 
Oncle Daniel, mi-ai mai spus-o odată... 
Non bis in idem... 
(Dr. LASCĂR răsucește de trei ori pe RUDOLF şi-l privește 

cu atenţie). 

RUDOLE  (surâzând). 

Doctore, non ter în idem... 
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Dr. LASCĂR. 
Fichtre, ai o constituție după canoânele 
antice... (râzând). Numai de n'ai violă-o. . . 
Respiră profund. .. Perfect, Nici o bâzâială. 
Bătăile cordului pline, regulate, ritmice. O 
tensiune arterială ca la 16 ani. Ficatul sub 
norimal. N'ai nimic. Peut-âtre un commen- 
cement de neurasthenie. Vacanţa asta, ce ai 
de gând? 

RUDOLF. - 
Ce porunceşti, 

Dr. LASCĂR. 
Suporţi marea? 

DANIEL (aprinzându-și o ţigaretă). 

De n'ar fi fost un ilustru advocat, ar fi 
ajuns un celebru marinar, 

Dr. LASCĂR. 
Perfect... La tine viaţa sufletească... 
cum îi ziceți voi... 

DANIEL (râzând). 
Dar, voi, cum îi ziceți? 

Dr. LASCĂR. N 
. e absorbantă şi începe să devasteze do- 

meniul vieţii organice. In tine se petrece 
un... nom de mom... 

DANIEL. 
Un delict continuu... 
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Dr. LASCĂR. 
“C'est ga! Această stare quasi-normală poate 
deveni, perpetuându-se, patologică. Brej, 
să tăpim vieţii spirituale ceeace a furat ea 
vieţii materiale... Un voiaj pe mare dela 
Constanţa la Roterdam și 'napoi. Un regim 
alimentar, pe care îl recomandă Lancereaux 
în cazuri similare: jambon, langues fumees, 
poissons frais. (Făcând o mişcare comică). Et, surtout, 
pas des femmes! (RUDOLF dă să protesteze, LASCĂR, 
c'un glas ascuţit şi amenințându-l cu degetul). Ni-ni-ni-ni- 

ni-ni. .. Să nu scrii, Să nu gândești. .. C'est 
entendu!... Acum, o vizită presantă la 
biondinetta, la ideala, la de-li-ci-oasa!. . 
Mi s'a plâns de cap... 

DANIEL (râzând). 
Să nu-ți faci de cap, doctore, 

Dr, LASCĂR (împingându-l cu degetul parc! 'ar aveă o fleu- 

retă). Craiule!... Rudolf, mi-ai scris că 
mâine la voi... 

RUDOLEF. 
Neapărat, 
(Dr. LASCĂR iese pe ușa din dreapta). 

DANIEL. i 
Bun băiat, dar prea afectat. 

RUDOLE. 
Păcat! Lascăr a fost un bun student. Ca- 
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marazii îi ziceau: «Claude Bernard al Ro- 
mâniei), Gândindu-mă la internul dela Paris, 
nu-mi vine să cred că ar fi doctorul dela 
București... O grabnică izbândă vatămă 
mai mult ca o lungă așteptare. Prea repede: 
zăpăceşte, Prea târziu: desgustă, Şi nici- 
odată: revoltă. Lascăr c'o monografie, ca- 
tedra. Cu catedra, zestrea. Cu zestrea, o 
clientelă nesfârșită. .. Păcat! 

DANIEL. 
Dragă Rudolf, să revenim la ale noastre. 
Procesul ne produce 150.000 de lei. 50.000 
de lei înainte, oricare ar fi rezultatul, şi 
100.000 de lei, pe urmă, dacă-l câştigăm. 

RUDOLF (evident rău impresionat). 
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Citește, aci, pe Buffnoir. .. Prințul tău, care 
petrece în castelul de pe coastele golfului de 
Genova, ar trebui să zacă în pușcărie între 
un falsificator şi un escroc. Sosit din Italia, 
se arată pretutindeni. Act de prezență în 
România ca să înșele fiscul, plătind șase 
la sută, în loc de doisprezece, cum ar tre- 
bui să plătească, locuind de fapt în străină- 
tate. Legea lui Brătianu i-a amintit că ar 
aveă o patrie! Vine să fure, mai departe, 
tezaurul public, în complicitate cu miniștrii 
de finanțe...



DANIEL (bătându-i pe umar). 

O-o-o! dragă Rudolf! pentru procesul pe 
care îl intentează el, ne dă 15o.ooo de lei; 
pentru cel pe care i-l faci tu, nu cunosc 
onorariul... Azi ieşti cu toane. Vom vorbi 
altădată. 

RUDOLF (privind spre «Gioconda»). 

Oncle Daniel, n'aş mai trăi sub privitile el. 
Şi ştii c'o am: în salon, în sofragerie, în 
odaia de culcare, aici, şi mai ales aicea, 
(arătându-și fruntea), adânc, adânc, dedesubt 
și pe d'asupra conștiinței mele. . . 

DANIEL (clătinând din cap) 
Mona Lisa, Mona Lisa, ai să lași sărac 
pe Rudolf! 

RUDOLE (aucând pe Daniel în fața «Giocondei»). 

Priveşte-o! 
DANIEL (cu dlândeţe). 

O privesc şi nu văd ceeace vezi tu. De câte 
ori mi-ai vorbit de ea, deatâtea ori ţi-am ad- 
mirat sufletul tău în prada unei monomanii 
fermecătoare. Ascultă-mă Rudolf, e în tine 
ceeace ţi se pare că este în ea. 

RUDOLF. 
La Paris sufletul meu şovăiă între bine şi 
rău. O adiere parfumată a vițiului, şi clă- 
direa mea s'ar fi năruit. (Arărând pe «Gioconda»). 

see 
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Am văzut-o şi, din clipa aceea, am străbătut 
uraganele plăcerilor ca un om stăpân pe 
destinele sale. Se pogorise în mine o con- 
ştiinţă superioară conștiinței de până atunci, 
Ceeace admiri, tu, în mine, este al ei. 
O! Mona Lisa. 
(Un automobil se oprește în poartă. RUDOLF tresare), 

DANIEL. 
Cum tresărişi. .. 

RUDOLF (surâzâna). 

Par'că fusei un florentin din secolul XV, 
Băteam în poarta grea a bancherului «del 
Giocondoy... Sgomotul automobilului mă 
trezi din visele închipuirii. .. 
(LUCIA se aude vorbind sacadat în odaia din dreapta). 

LUCIA. 
. Şi pălăria... Bine c'ai venit... Trei 

zile? O!nu!.. Până m'oi sătură de tine... 
Ce frumoasă te-ai făcut... 
(LUCIA şi MELANIE intră ţinându-se de mână. Melanie e 

arsă de soare. Sprâncenile nu i se văd, ca și cum n'ar aved. C'un 

suris misterios. Două gropițe în obraji. Părul roşu-castaniu, 

lins din creşte! până spre urechi, curge la vale în crețuri mărunte, 

Rochia de fulard. Mânecile strâns încheiate la pumni. Rotund 

şi potrivit decoltată. LUCIA vorbeşte pripit şi nebunatic). 

LUCIA, 
Am prins o veveriță, domnilor. Să n'o 
speriați ! 
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(RUDOLF face un pas inainte şi se opreşte, Se uită mirat dela 
Milanie ia «Gioconda şi dela «Gioconda» la Milanie). 

DANIEL (tmbrăţişând pe Melanie). 
O! țăranca mea! 'Tu, miroșia grâu copt șia 
sulfină înflorită, și ești bună ca pâinea caldă ! 
(LUCIA e d'o veselie de copil fericit. Râde mereu. Se apropi 

și se depărtează de Melanie. O pipăie, o mângâie cu ochii). 

LUCIA. 
Oncle Daniel, n'o mâncă toată! Mai lasă 
şi lui Rudolf o îmbucătură!.. Chere Mela- 
nie... Rudolf, bărbatul meu... 

MELANIE (strângând mâna lui Rudolf cu putere). 

Domnule Rudolf. . . îmi pare foarte bine... 
LUCIA, 

Domnule?. . In parlament, în întruniri pu- 
blice, la tribunal... Pentru tine e vărul 
tău Rudolf, e numai Rudolf... 

MELANIE, 
Sunt încântată că-l cunosc... 

RUDOLE (surâzând, c'o emoție ascunsă). 

Eu... v'am cunoscut... acum 15 ani în 
Luvru... 

LUCIA. 
„Ce vorbeşti, Rudolf? 

MELANIE. 
O, eu sunt o sălbatecă... N'am trecut gra- 
nițele până acum... 
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LUCIA (trecând binișor mâna pe ochii Melaniei) 

Nu te mai uită aşă! (Către Rudof). Acum 15 
ani eră o fetiţă cu rochia scurtă, 

RUDOLF (cu acelaş surâs pe gânduri), 

Nu, nu la Luvru, ci în Florenţa, Sunt patru 
secole de când treceai pe lângă Santa Maria 

„del Fiore la braţul unui om c'o barbă lungă 
ŞI mătăsoasă... D-ta îi surâdeai... El îţi 
vorbiă de sborul pasărilor. . 

MELANIE (vesel şi mirată), 

Cum? Cum? 
RUDOLF. 
O glumă... 
LUCIA. 

Şi voi nu v'aţi sărutat... Aide! Una, două, 
trei ! (Rudolf şi Melanie se apropie unul de altul). O! o! 

n'am auzit!.. Aşă!.. Pe ea ca pe mine: 
Dimineaţa, peste zi și seara. 

MELANIE (cu surâsul mai pronunțat). 

Lucia! 
(DANIEL aprinde o ţigaretă şi aruncă rotogoale de fum). 

LUCIA. 
O iubesc, o iubesc ca pe tine Rudolf! 
(RUDOLF îşi şterge sudoarea de pe frunte). 

DANIEL, 
Şi vrei ca Rudolf să iubească pe Melanie 
cum te iubeşte pe tine? 
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LUCIA. 
Da!.. De ce nu? 

DANIEL (râzând). 
O-ho-ho. .. 

LUCIA. | 
De ce râzi, oncle Daniel? (Mataniei). Nu te 
mai uită aşă.. 

DANIEL (lui Rudolţ). 
Cunosc pe Melanie şi te cunosc și pe tine, 
Rudolf. 'Tu, dacă ai fi femeie, ai fi ca M&lanie, 
şi Melanie dacă ar fi bărbat ar fi ca și 
tine. (Bătând binişor pe Milanie peste obraji). Nu e aş? 

Ca şi el ai dă cu piciorul la 150.000 de lei, 
numai ca să nu pledezi într'un proces în 
care conştiinţa ta ar fi nedomirită. . 

RUDOLF. 
Să pledez împotriva conştiinţei mele?.. 
A! nu! 

DANIEL (după ce aruncă o privire «Giocondei»). 

Și în contra surâsului ei... 
MELANIE (neobservând mişcarea lui Daniel). 

Cum ar puteă să deschidă gura împotriva 
surâsului tuturora şi împotriva conştiinţei 
lui? Oncle Daniel, glumești. 

DANIEL. 
De loc! 
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LUCIA. 
Ba da, oncle Daniel. 

DANIEL (mângâie pe Melanie). 

Ei, să vedem ce va face Şi cu procesul 
țăranilor tăi. 

MELANIE. 
Să judece, și, de nu va fi drept, să nu ple- 
deze, 

LUCIA. 
Eşti osândit, oncle Daniel! 

DANIEL. 
Sunt prea advocat ca să mă las... 

RUDOLE. 
În mine, advocatul n'a 'nnăbușit pe om... - 

DANIEL (aprinzând țigaretă dela ţigaretă) . 

Aş fi vrut să te văd în locul meu. Cu Lucia 
mică și orfană, drăguță şi cuminte. Unchiu, 
tutore și părinte. Mă hotării să rămâi flă- 
cău unguresc, Ea îmi zise «tată» până la 
zece ani. Şi credeă. In ziua în care îi spusei 
că nu-i sunt «tată», plânse cu şiroaie de 
lacrămi. Ş'o întrebai: «de ce plângi?» Ea 
îmi răspunse, înghiţindu-și suspinele: «Tata 
ar fi fost aşă de bun cu mine?..» Ii trebuiă 
zestre... 

RUDOLF. 
Nu-i trebiuă! 
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DANIEL. 
Nu ştiam că te va întâlni pe tine. Ii trebuiă 
zestre, și ca să i-o strâng, nu m'am pus 
sub controlul... «Giocondei». (Prefăcut-supărat). 

Sunteţi niște răsfățați! 
MELANIE. 

Şi pe mine ești supărat? 
DANIEL (mângâind-o). 

Pe tine?.. "Tu, nu eşti răsfăţată... Ei, 
mă duc la club... O partidă. .. (lui Rudo/). Şi 
în locul tău tocimesc pe celălalt suveran al 
cuvântului. Ala nu e mut când nu are con- 
vingere. 

RUDOLF. 
Adevărat. La el gâlgâie cuvintele invers 
proporțional cu convingerile. (Disprețuitor). Un 
sport de sunete... 
(DANIEL își ia dosarul şi pleacă sa lutând voios pe cei de faţă, 

cari îi răspund cu dragoste. RUDOLF ia de mâini pe Lucia şi 

pe Melanie şi face câţiva paşi cu ele prin bibliotecă). 

RUDOLF (Melaniei) . 

Par'că te-aș fi cunoscut de demult... 
MELANIE (veselă). 

Şi eu, pe d-ta, asemenea, 
RUDOLF. 

Să vorbim. Am rămas singuri... (Aruncă o 
privire la «Gioconda» şi se posomorăşte). B nu... 
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LUCIA (răsfățat). 

De ce nu, Rudolf? 
RUDOLE. 

Nu, nu... Să duci pe... Melanie în odaia 
ei... Să se odihnească de trudele drumului... 

MELANIE. 
Sunt obişnuită cu ele. 

RUDOLE. 
E prea cald... Zăpușeală... Să se mai ră- 
corească. .. . 

LUCIA. 
Bine zici, că bine zici: Rudolf, Melanie, 
dă-mi brațul. 

MELANIE. 
Numai brațul? 

LUCIA, | 
Şi sufletul tău, dragă Melanie. O! cum te 
uiţi! 

MELANIE. 
Dar, cum mă uit? 

LUCIA. 
Nu știu, Niciodată n'am ştiut. Parc'ai fi... 

RUDOLE (îi taie vorba). 

Arată-i odaia. Culc'o binișor. Şi să vii 
încoă, Si 

LUCIA. 
Numaidecât. 
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(LUCIA şi MELANIE ies, vorbind şi râzând, pe uşa din 

dreapta]. 

RUDOLE (întorcându-se spre «Gioconda». 

O, «Gioconda», spune-mi, e zi nefastă ziua 
de astăzi? 
(RUDOLF cade pe un scaun. Işi apleacă capul în palme şi stă 

câtva timp nemișcat. Se aud paşi mărunți. Uşa din dreapta se 

dă de perete ca şi cum ar fi trântit-o vântul. LUCIA intră fre- 
donând) . 

LUCIA. 
Rudolf! (Ceva mai apăsat). Ru-dolf! (Rudolf ridică 

capul). Ce? Ai plâns? 

RUDOLE. 
Eu, să plâng? Al!lnu! (Intoarce scaunul cu spatele 

la «Gioconda ). Vino aci, aci, pe genunchii 

mei... i s'a părut... Mă gândii. 
LUCIA. 

Și... la ce te gândişi? 
RUDOLF 

La... la.. 
LUCIA fnebunatie). 

La ce? Spune-mi repede. 
RUDOLF. 

La nimic. 
LUCIA (mirată). 

La nimic? La nimenL? 
RUDOLF. | 

Mă gândii... că ar fi fost mai firesc să-mi 
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ziceți Radu decât Rudolf. De ce mi-ăți fi 
pocit numele? 

LUCIA. 
O! ce-i trecă lui prin minte!.. Nu te 
gândişi la Melanie? 

RUDOLF (tresărind). 

Şi de ce m'aş fi gândit? 
LUCIA. 

Aşă... Ce fel e? Cum e? Cum ţi s'a 
părut? 

RUDOLEF. 
Cum să mi să pară? Femeie ca toate fe- 
meile. . . 

LUCIA. 
Eşti nedrept. Nu ţi se pare frumoasă? 

RUDOLF. 
Potrivit. 

LUCIA. 
Inteligentă şi bună... 

RUDOLF. 
N'o cunosc încă. 

LUCIA. 
A doua nedreptate! E destul să-i scape o 
vorbă, ca să-i bănueşti sufletul ei supe- 
fior... De opt ani n'am văzut-o şi, ciudat! 
e mai tânără și mai fermecătoare. Privirea 
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i s'a mai îmblânzit. Astăzi pot să mă uit în 
ochii ei... | 
(LUCIA pleacă capul pe umărul lui Rudolf și râde). 

RUDOLF (tresărind). 
De ce râzi? 

LUCIA (înnecând-o râsul). 
La gară... la gară... prezentându-i pe 
Cleo... o privi așă de nu știu cum... Mi 
se părti... că o desbracă... de rochie, de 
brasieră, de fustă... 

RUDOLF. 
Dac'a fi având... 

LUCIA, 
... Şi începi să o joace cu privirile ei de 
demon... (Apăsat) de demon... răsucind-o 
ca p'o maimuţă de lemn pusă pe un scri- 
pete... Cât p'aci eră să mă umile râsul... 
Biata Cleo își pierduse cumpătul. .. (Se scoală 
de pe genunchii lui Rudolf şi imită pe Cleo). «A! îmi pare 
bine! Sunt încântată!) Şi-şi supse gura 
într'o parte. «Chauffeur! Chauffeur!» Şi dis- 
părti... Rudolf, păcat că n'ai văzut-o! 

RUDOLF (grav). 

Lucia, mă iubeşti? 

LUCIA (râzând). 
O-ho-ho, ce întrebare! 
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RUDOLE (emoţionat) . 

Am nevoie ca să mă iubeşti mult, şi să 
mi-o spui, să-mi-o repeţi... Dar, mult, 
mult de tot... 

LUCIA. 
- Ca 'm ziua dintâiu, ca totdeauna! 
RUDOLE (co emoție crescândă) . 

... mult, o! mult, din cale afară! Să nu 
te desparți de mine. De dimineaţa până seara 
lângă mine, ca la capul unui bolnav. 

LUCIA. 
O! gelosule!.. Rudolf, sunt sigură că eşti 
gelos pe Melanie... 

RUDOLE (tresărind). 

Să nu se strecoare nimeni între noi! 
LUCIA. 

Afară de... 
RUDOLF. 

De cine? 
LUCIA, 

„... de Mona Lisa! 
RUDOLF. 

Nici ea!.. O! mai ales ea!.. 

 



ACTUL II 
O sală bogată şi simplă. Uşi în dreapta şi'n stânga. In fund, prin- 

ir'un perete de geamiâc albăstriu, se vede o seră cu plante şi cu flori. 

Din mijlocul acestui perete o ușă de geamuri întredeschisă. La dreapta 

o fotografie a «Giocondei». O masă de nuc. Scaune şi fotoliuri de piele 

de Cordova. 

(DANIEL şi RUDOLF discută aprins, RUDOLF e în smo- 

king. Pe masă o procedură civilă, ediţie de buzunar, Inainte de a 

se ridică cortina, s'aud vorbind amândoi deodată). 

RUDOLE. 
Acest proces este o murdărie! 

DANIEL, 
Ba deloc! 'Te înșeli! Eşti absurd! 
(LUCIA şi MELANIE apar în seră. Umblă binişor, în vârful 

picioarelor. Lucia ascunde pe Mtlanie după uşa de seamlâc). 

LUCIA (plecând). 
Eu ştiu pe ce se ceartă... Ascultă-i și tu... 
Sââât! 

RUDOLF. 
Ai răbdare. Prinţul arendează, pe zece ani, 
cele două domenii, ovreiului Zvigler, cu 
700.000 de lei anual, plus fonciera şi cele- 
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jalte dări către Stat, judeţ şi comună, lu- 
ându-i arvună 100.000 de lei. Peste o lună 
Fişerman — un alt ovreiu — cunoscând 
acest contract... 

DANIEL. 
O zdelcă. 

RUDOLF. 
Fie, o zdelcă... Fişerman, peste o lună, 
se duce la Prinţ și-i oferă 1.000.000 de 
lei pentru aceleaşi domenii și cu aceleași 
condiții. Prinţul, lacom, primeşte, şi dela 
acesta, 150 mii de lei arvună. Curat ar 
fi omul care ar vinde acelaș lucru la doi 
cumpărători? 

DANIEL. 
Ei, mai adu-ţi aminte şi de lege! 

RUDOLF. 
Ca să apăr pe un fără-de-lege... 

DANIEL. 
Este un act civil, 

RUDOLF. 
Care miroase a Văcăreşti ! 

DANIEL. 
Zvigler, primul arendaș, zevzec, nu-și tran- 
scrie actul de arendare, potrivit art. 722 din 
procedura civilă. Fișerman, al doilea aren- 
daş, mai diligent... 
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RUDOLF. 
Mai pungaş! 

DANIEL. 
Fie ! 

RUDOLE. 
Cum, fie? 
(MELANIE, gesticulând. După mimica ei se vede că aprobă 

pe Rudolf). 

DANIEL. 
| ... îŞi transcrie contractul. Şi art. 723 glă- 

sueşte ritos și categoric: (Până la transcriere, 
drepturile rezultând din contractele de aren- 
dare nu se vor opune celor d'al treilea — 
în cazul nostru, lui Fişerman — cari au 
drepturi asupra bunului mișcător, chiar 
dacă au cunoștință de existența contractelor 
de arendare». 

RUDOLF (repede şi viciu). 

A! nu! Citeşte tot! (1a de pe masă Proc. Civ.). Ar- 
ticolul723 se sfârşeşte cu acest alineat: «Se 
exceptează, bineînțeles, ca-zu-ri-le de vi- 
cle-ni-e ! Şi Fișerman, cu minciuni și cu lin- 
gușiri — cum caliditate, cum se exprimau ro- 
manii în limba lor sintetică —a împiedicat 
pe Zvigler să-și transcrie contractul, pentru 
ca să-l transcrie p'al său mai întâiu... A! 
Ce rușine! 

47



DANIEL (cu energie). 

Şi cu toate acestea vom câştigă! 
RUDOLF. 

Vinovaţi vor fi judecătorii! 
DANIEL. 

Res judicata pro veritate. .. 
RUDOLF (tăindu-i vorba). 

Eu nu vreau drept-adevărul, ci chiar ade- 
vărul ! 

DANIEL. 
Ei, tu, tu, tu, e o nebunie ce vrei tul 

RUDOLE (emoţionat). 

Da? Da?.. Prinţul tău nu este un bătrân 
căzut în copilărie, ci un om înzilizit în 
rele! Omul furturilor dela Turin și al pro- 
ceselor scandaloase din Florența mi-a vorbit 
ȘI mie de acest proces, dar mai mult de jude- 
cători decât de proces! Pe unul îl ştiă 
înglodat în datorii; pe al doilea, deștept 
şi ambițios. Şi le propuneă pe șleau, fără 
nici un înconjur: celui dintâiu să-i răscum- 
pere polițele şi celuilalt o pripită înaintare la 
Curte. (Revottat). Acum spune-mi: dacă de elo- 
cinţa ori dacă de neruşinarea mea are nevoie? 
(MELANIE, frământată, scapă o exclamaţie de protestare, şi, 

„repede, se pitulă după hârdaiele cu plante. RUDOLF şi DANIEL 
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DANIEL. 
Ni s'apărut. .. (insinuanc). Doamne, Doamne, 
Rudolf fii mai advocat. Lupta dintre părți 
ca răsboaiele dintre popoare. Se spionează, 
se cumpără, se calomniază, se bat, se 
rănesc, se ucid. Advocaţii îşi pun ştiinţa, ex- 
perienţa şi talentul în pozițiuni fortificate, 
adeseori inexpugnabile, Ei întrețin încăte- 
rarea între oameni, pătimaşi când vor să 
hrăpească, ca şi când doresc să respingă o 
jefuire. În procese, indivizii urmăresc ex- 
tinderea personalităţii lor ori se opun dârj 
la micşorarea ei. Dreptul este expresia ener- 
giei unui popor... 

RUDOLF. 
Dreptul este înfrângerea energiilor cotto- 
pitoare ! 

DANIEL. 
Dreptul este dovada istorică de câtă viață 
şi conștiință a fost capabil un popor. 

RUDOLE (din ce în ce mai apăsat). 

Dreptul este dovada istorică a imperfecției 
unui popor! 

DANIEL (aprins). 
N'ai pierdut nici o cauză pe care ar fi 
trebuit s'o câştigi, şi n'ai câștigat nici una 
pe care ar fi trebuit s'o pierzi? 
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RUDOLF (stăpânit). 
Ba da, dar am avut iluzia dreptăţii... 
Crede-mă, îmi ceri să... 

DANIEL, 
Să nu dai cu piciorul la 150.000 de lei! 

RUDOLF. 
„îmi ceri să fac ca acel flecar care se 

apără astfel în fața judecătorului de pace. 
(C'o pronunție ţepeleagă şi ţăcănind pe silabe). —«Ţe pre- 

tendariseste reclamantul, domnule zudecă- 
tor?.. Să-i înnapoiez oala pe care mi-ar fi 
împrumutat-o. .. Buuun!.. Mai întâiu nu 
mi-a dat niţi o oală. Al doilea s'al doilea, 
oala pe care mi-a împrumutat-o eră spartă, 
S'al treilea, si pe urmă de tot, oala pe care 
i-am înnapoiat-o eră în bună stare. 
(DANIEL pufneşte de râs, Din seră s'aude un alt SR 

DANIEL. 
“Cine râse? 

RUDOLE. 
Oncle Daniel, d-ta ai fi putut să-mi fulgeri o 
iluzie, Celălalt, Prințul, zuruindu-și buzuna- 
rele — cloace în care zac atâtea conștiințe — 
mi-a sleit izvoarele fanteziei, întărindu-mă 
în credinţa că este un bandit! 

DANIEL 
Ţâ-ţâ-ţâ-ţâ. .. 
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MELANIE (venind repede şi vesel). 

Oncle Daniel, de ce te miri? (Intinzând amân- 
două mâinile lui Rudolj). Rudolf are dreptate. 

RUDOLE. 
Ii mulțumesc, Melanie! 

DANIEL (vorbind pe nas). 

E, Rudolf are dreptate... (Relându-și vorba fi- 
rească), Te pricepi și tu în chestii de drept. . . 

MELANIE. 
In chestii de drept, nu, —în chestii de 
dreptate, da, 
(PETRACHE intră repede pe aşa din stânga). 

PETRACHE (hui Daniel). | 
Boierule, a venit... un, un... nu ştiu cum 
îi zice... 

DANIEL (mucatiz). 

Cine, mă? Un urs? 

PETRACHE (scărpinându-se după ceafă). 

Aș! 
DANIEL, 

O vită? 

PETRACHE (grăi). 
Da, nu, adică un boier bătrân. .. 

DANIEL, 
Şi ce vrea? | 
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PETRACHE, 
Dracu-l ştie. .. (Izbindu-se peste gură). Au!... Că 

„vorbeşte păsărește. ... i: 
RUDOLF. 

Prinţul! Spurcăciunea ! 
(DANIEL aruncă asupra lui Rudolf o privire aspră. Clatiră 

din cap. Apoi, pleacă pe uşa din stânga urmat de Petrache), 

RUDOLF (apucând pe Mâlanie cu amândouă mâinile). 

” Aşaaa ! (O priveşte c'o veselie care îi scapără în obraji). 

Așaaa ! (O duce câțiva pași spre fund, apoi se depărtează ş'o 

privește fix). Vreau să te văz... 
MELANIE (surâzând). 

Nu m'ai văzut? 

RUDOLE. 
Intr'una te confund, 

MELANIE (râzând). 
Cu cine? 

RUDOLF. 
Cu alta, 

MELANIE, 
Seamăn atât de mult cu altcineva încât 
să mă confunzi? 

RUDOLF. 
Privindu-te, văd asemănări şi deosebiri, 
Când închid ochii, imaginile se suprapun, 
ca și cum n'ar fi decât una singută. 
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MELANIE. 
La cine te gândeşti? 

RUDOLF. | 
La dumneata şi la... 

MELANIE. 
Şi la.. 

RUDOLF. 
N'o cunoşti (Inchizână ochii). O ! Cum semănaţi ! 
Vă absorbiți şi vă desfaceţi, şi trăiţi, una 
în veci şi cealaltă în clipa în care vorbim ! 
(Mângâindu-i mâna): Nebunii !. . Melanie, cunoşti 
vreun om pe deplin sănătos? 

MELANIE (mirază). 
Oamenii pe deplin sănătoşi sunt oamenii 
împăcaţi cu conștiința lor. Asemenea oa- 
meni sunt cam puţini. Rămășiţa, sunt bol- 
navi. 

RUDOLF. 
Ai dreptate. I-e greu omului să trăească în 
tihnă cu o singură conștiință. . 

MELANIE. 
Aa? 

RUDOLE. 
. Dar când ar aveă două? 

MELANIE. 
Două? Vrei să zici: nici una! Şi î în acest 
caz în el n'ar mai rămânea decât fiara. 
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Eu îți pomenii de bolnavi şi d-ta îmi vor- 
beşti de morţi... | 

RUDOLE. 
O! O! Melanie, uită-te bine la mine. Am 
eu ceva din hienă? (O ia de mână). Sau mâna 
mea e uscată şi rece ca a unui cadavru? 

MELANIE (surâzând) 

Nu... Dar, de cine vorbiși? 
RUDOLF. 

De mine! 
MELANIE. 

Nu pricep, 
RUDOLE. 

__ Am să te pui în dreptul ei... 
MELANIE, 

Cum? 
RUDOLE. 

Nu te speriă. Am să te pui în dreptul ta- 
blouiui din bibliotecă, cu o oglindă în 
mână, — şi să-l priveşti și să vă priviţi. 
Cuvintele mele vor căpătă un înțeles, şi 
vei pricepe cum poate fi un om cu două 
coaștiințe: una a lui și alta a geniului apă- 
sând peste a lui în momentele ei de clă- 
tinare, 

MELANIE (foarte intrigată) . 

Care geniu? 
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RUDOLE. | 
Leonardo da Vinci!.,. In fața «Giocondei> 
se va risipi negura și ceața cuvintelor mele, 
Şi vei dobândi şi tu a doua conştiinţă! 

MELANIE (râzână). 
O-o-o! Cu una mă deprinsesem, cu cea 
de a doua poate să nu-mi meargă tocmai 
neted. Din bună-zdravănă de voiu luă câmpii, 
al dumitale să fie păcatul. ... 

RUD OLEF (co veselie îndoelnică ). 

Da, da, al meu să fie. La uită-te la mine... 
MELANIE (râzâna). 

Așă? 
RUDOLE. 

Așă, da... să nu râzi, 
MELANIE. 

Așă? 
RUDOLF. 

Așă, da... să nu surâzi. 
MELANIE, 

Eu? nu surâd, 
RUDOLF. 

Nu surâzi? 
MELANIE. 

Nuu! 
RUDOLEF. 

Mi-e cu neputinţă să despart înfățișarea ta 
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de surâsul tău, Eri te-am văzut întâiaş dată, 
La fel: privire, surâs, —ca şi astăzi. Şi 
mi-am zis: «Poate să fie timidă. Sunt oa- 
meni cari surâd când se intimidează», Pă- 
răsişi biblioteca, şi surâseși ca şi-acum. . . 
Și eu eram cel intimidat! 

MELANIE. 
Dumneata? 

RUDOLF. 
Da, eu! Da, da... A doua conștiință a 
mea mă-'nfioră prin surâsul celei din per- 
vazul de sus... Melanie, în viaţa ta n'ai 
trecut prin dureri? 

MELANIE. 
Să nu le mai răscolim... 

RUDOLEF. 
Tot aşă ai privit, atunci ca şi acum? 

MELANIE. 
Ştiu eu...? 

RUDOLE. 
Ai plâns... Tot aşă ai privit, atunci ca 
Și acum? 

MELANIE (surâzând). , 

Nu obișnuesc să-mi usuc lacrimile în 
oglindă. 

RUDOLE. | 
In 907 te-a bântuit răscoala țărănească. 
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In fața mulțimii, scoasă din fire, tot aşă 
ai privit, atunci ca şi acum? - 

MELANIE. 
O! bieţii țărani!... Mi-aduc aminte, Intr'o 
zi — soarele scăpătase de mult — auzii un 
vuet, leşii în ceardac, Un vătăşel, galben 
ca ceara, îmi zise: «Nu e de râs coniță, 
se năpustesc satele răsculate». Răscoala sosi. 
Oamenii din trei-patru sate, înșelaţi, beţi 
și asmuţiți, Cu topoare, cu ciomege şi cu 
coase, în frunte c'un învățător cocoşat, nă- 
pădiră urlând. Mă dusei în mijlocul lor. 
— Ce vreţi, creștini de Dumnezeu? — Vrem 
pământ !— Luaţi-l! Jecmăniţi-mă, pe mine 
şi pe ai voştri, de locurile unde se hrănesc! 
Învățătorul le strigă : — «Nu vedeţi cum zâm- 
beşte?» Un țăran înalt, cu părul lung și 
roşcat, şi cu faţa stacojie, se răsuci în bâtă 
spre puzderia încintată.— «Băieți, la arendașul 
din Creţești |) Şi s'au făcut nevăzuţi. Preo- 
tul şi câțiva săteni d'ai mei se uitau la mine 
încremeniți, cum te uiţi şi dumneata 
Rudolf. 

RUDOLF fu entuziasm ]. | 

Melanie, Mâlanie, nu ştiu ce să admir la 
tine, surâsul sau curajul? _ 
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MELANIE, . 
Nici unul, nici altul, “Unul nu e surâs, 
Celălalt nu e curaj. Fără să simţi frica pe 
care s'o stăpâneşti la primejdie, nu există 
curaj. Nu mi-eră frică de nişte nenorociţi, 
Toţi erau exaltați, nici unul criminal, 

RUDOLF. 
Dar... 

MELANIE, 
Unul de mi-ar fi ieșit la drumul mare... 

RUDOLE. 
.... nu-înțelegi. . 

MELANIE. 
. atunci ar fi fost ceva de admirat. 

RUDOLE. 
. că oamenii în massă. 

MELANIE. 
Nu, nu, nu mi-a fost frică, n'am avut cu- 
raj. D-ta, Rudolf, când vorbeşti mai bine? 
In fața unui om, a trei judecători sau la o 
întrunire publică? 

RUDOLE. 
In faţa unuia, așă ş'așă, — în fața judecă- 
torilor, binișor, — și cu căldură în întruniri 
publice. 

MELANIE (surazând). 
Adevăratul curaj e când vorbeşti unuia. 
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Când propovăduești mulțimii, n'ai nici ua 
merit. În primul caz curajul trebvie să-l 
ai tu, în al doilea curajul ţi-l comunică 
mulțimea. 

RUDOLE. 
MElanie, eşti... cum să zic... 

MELANIE (râzând). 
Aide... zi... Curaj! 

RUDOLF (emoționat). 

N'am curaj! 
MELANIE. 

Dar dacă ai fi între o mie ca mine? 
RUDOLF. | 

Atunci aș aveă curajul... de a nu spune 
nimic. . . 

MELANIE (veselă). 
O! o! De ce? 

RUDOLF. 
Oamenii admiră soarele, și e unul pe cer, — 
dar dacă ar fi o mie, oamenii ar vorbi de 
strălucirea lor şi n'ar mai admiră pe nici 
unul ! 

MELANIE (râzând). 
[-î-i! eşti galant, d-le Rudolf! 

RUDOLF (încet, apăsat şi aparte). 

E oribil cum sunt! 
(LUCIA apare ia intrarea din dreapta). 
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LUCIA. : 
Oh! cât de dragi îmi sunteți!.. Rudolf, 
ție îți place cu țăranca de vară-ta? 

RUDOLF. 
Foarte mult! 

LUCIA (înaintând încet). 
Dar ție, Melanie? 

MELANIE (veselă), 

Cu amândoi... îmi place şi mai mult! 
LUCIA / trimițându-le un sărutat). 

Unul... pentru amândoi! 
MELANIE (râzând). 

Amândoi... pentru tine! 
RUDOLE. 

Tus-trei în acelaş sărutat !.. (Simulând veselia). 
Lucia, vezi? "Te-am ascultat. Pusei smo- 
kingul. Smokingul face minuni. Am o poftă 
de mâncare ca la 16 ani. (Apăsat). Smokin- 
gul face minuni!.. Sângele circulă repede; 
închipuirea e fantastică; sensibilitatea sca- 
pără într'o lume de vedenii. Sunt uşor ca o 
pană. Par'că n'aş atinge pământul. Par'că 
am scăpat de sub legile cari cârmuesc 
materia. (Cu un surâs straniu). Sunt imaterial. . . 

LUCIA. 
Ce bine îmi pare! Imi pare așă de bine!.. 

„Ce zici, Melanie? 
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MELANIE (mirată). 

Zic că Rudolf este acelaș în haine de lucru 
ca şi cu smokingul. Ești cum eşti; eşti 
cum ai fost; ai fost cum ţi-a fost scris să 
fii. Totdeauna acelaș. 

RUDOLF. 
Acelaş...? Hâ! 

MELANIE, 
Așă cred, 

LUCIA. 
Melanie are dreptate. De când te cunosc ai 
fost bun, generos şi nobil. Violent? Da. 
Niciodată rău şi egoist, - 

RUDOLEF. 
Rău şi egoist?.. Omenirea şi-a însemnat 
unele stări sufletești prin anumite cuvinte, 
Şi nu s'a oprit aci, Ea lucrează mai departe, 
şi va desface ceeace a fost o sinteză moşte- 
nită în componentele ei, devenind sinteze 
la rândul lor şi exprimând ceeace astăzi n'are 
expresie. .. M'am născut prea de vreme... 
Eu sufer de durerile omenirii viitoare! (C'o 
veselie prefăcută). N'am cuvântul potrivit ca 
să vă spun ce simț, Și nu veți şti dacă 
sunt rău sau bun, căci nu sunt nici tău, 
nici bun, ci altceva decât rău sau bun, 
Daţi-mi cuvântul de peste o sută de ani ca 
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să vă spui ce simţ acum când sunt vesel, căci 
nu-mi amintesc să fi fost cândva vesel cum 
sunt acum, Am fost şi mai vesel... dar nu 
cum sunt acum... Oratorii mari au câteva 
momente de adevărată durere și de adevă- 
rată strălucire, ş'apoi... (sufiând în degete) ni- 
MiCeee NIMIC... (PETRACHE, intrând repede prin stânga) . 

PETRACHE, 
Domnule, a venit... (Se oprește. Se scarpină în cap. 

Umflă gura şi nu înnemereşte. Melanie şi Lucia râd). Ce râ- 

deţi? Au! (Se loveşte peste gură). Bătu-te-ar ma- 
ma Ana de gură! 

LUCIA, 
Cine a venit, Petrache? 

PETRACHE (triumfător). 

Advocatul Perceţeanu | 
RUDOLE. 

Perieţeanu, Petrache. 
PETRACHE. 

Dar eu cum zisei, domnule? 
RUDOLEF. 

Bine, bine. Viu îndată, (Petrache iese repede). Un 
puiu de țăran mucalit. Ori uită numele cli- 
enților, ori le poceşte. E slăbiciunea lui oncle 
Daniel. (Rudolf se duce spre uşa din stânga. Din prag le tri- 

mite o sărutare. Lucia îi imită gestul). 'Lus-trei în ace- 
laș sărutat! 
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(Lucia ia de braț pe Melanie. Se plimbă, Ajung la peretele din 

dreapta, în fața «Giocondeth). 

LUCIA, 
Tu ştii că semeni cu «Gioconda»? 

MELANIE, 
Aaa! Asta e «Gioconda»? (Surâzând). O-ho! 
ce-are aface !Ce profundă privire !Câtă viaţă | 
Ce nobilă imagine! 

LUCIA. 
Ba da, ba, da. .. S'o vezi p'a din bibliotecă... 

MELANIE. 
Copilării! Mi-a spus şi Rudolf... 

LUCIA, 

Dacă ar şti Cleo! (Razana). O-ho-ho ! Ea care 
nu suferă pe «Gioconda», nu te-ar suferi 
nici pe tine. Cleo e (oamflă râsul). ...€... e 
geloasă pe orice femeie pe care o admiră 
Rudolf. .. 

MELANIE. 
Şi pe tine? 

LUCIA. 

Fireşte ! (Râzână). Şi pe «Gioconda» pentru 
că-i place lui Rudolf... 

MELANIE, 
O! dar e ridiculă| 
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LUCIA, | 
E, e moartă după Rudolf, și el, el n'o 
poate suferi. . . 

MELANIE, 
Buze groase și roşii ca sângele... Buze 
vopsite... O ființă uşurică şi artificială... 

LUCIA, 
"De unde ştii? 

MELANIE, 
M'am uitat la ea. 

LUCIA. 
La gară? 

MELANIE, 
Da, 

LUCIA (râzând). 
Când ai, ai desbrăcat-o. . . 

MELANIE. | ii 
“Când am disecat-o. 
(Amândouă râd şi se îmbrățișează). 

LUCIA, 
Te iubesc, Melanie, ca pe Rudolf! Auzi 
tu? Ca pe Rudolf! | 

- (Dr. LASCĂR, în smoking, intră pe uşa din dreapta). 

Dr. LASCĂR. 
Bonjour, les tourtereiles! (Melaniei). Bonjour, ma- 
dame. .. je crois, votre cousine...? 
(Dr. Lascăr îşi aruncă monoclul în ochiu şi privește cu atenție pe 

Mâlanie. Melanie se uită la el cu un surâs ceva mai pronunțat 
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ca de obiceiu, Dr. Lascăr lasă să-i scape monoclul din ochiu, 

apoi ia de braț pe Lucia și vorbesc încet. Melanie face câțiva 

paşi la o parte). 

LUCIA (râzând). 
Da, îţi place? Eram sigură! 
(DANIEL şi RUDOLF intră pe uşa din stânga). 

RUDOLE. 
Dela club? 

DANIEL, 
„Da. 

RUDOLE. | 
O preferanță... Pariez c'ai pierdut... 

DANIEL. 
Ce-ţi pasă ţie? (Malaniai). Bună ziua, nepo- 
țică. (Imitând pe dr. Lascăr). Bonjour, docteur! 

De, LASCĂR (fără a întoarce capul). 

Bonjour, papa! 

DANIEL, 
Rudolf, la club, abiă am început să vor- 
besc maestrului despre proces, — și, el, cu 
ochii mici şi scânteetori, m'a întrerupt: — 
«Destul, nene Daniel! Cât iese, nu ce 
este by Auzind de 150.000 de lei, a strigat 
c'un glas tragic și răguşit: — (Vom câş- 

_tigăv! 
De, LASCĂR (întrerupând conversaţia cu Lucia). 

Ce-ce-ce-ce?



DANIEL (aprinzând o ţigaretă). 

Ia, alde nepotu-meu refuză să pledeze în- 
tr'un proces, din care am câștigă 150. 000 
de iei, sub pretext că e nedrept. . 

RUDOLE. 
E imoral! 

MELANIE. 
Aceasta e demn şi de conștiința și de ta- 
lentul lui Rudolf! 

Dr. LASCĂR. 
Ni-ni-ni, madame! Ce-are aface conștiința 
lui cu procesele? Noi nu ne pretăm ser- 
viciile noastre ftizicilor, știind de mai 'na- 
inte că vor sucombă în câteva zile? Que 
tu es bete, Rudolf!.. 150.000 de lei?.. 
Au! au! aul! | 

LUCIA. 
Doctore, tot ce face Rudolf e bine făcut. 

MELANIE, 
Şi când greşeşte? 

LUCIA. - 
Niciodată nu greşeşte. 

RUDOLEF. | 
A, niciodată, niciodată. .. Sunt om, Lucio. 

LUCIA. 
Nu, nu... În tine nimic nu seamănă a 
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om... Eşti mai mult Rudolf, mai mult. 
(Se aude soneria). 

Dr. LASCĂR (foarte afectat). 

Tiens, tiens, tiens... Este ea! 
DANIEL (râzând). 

Comediante ! 
(CLEO, exagerat decoltată, rochia crăpată în faţă. ] se văd pul- 
pele mai ales când umblă). 

CLEO. 
Mesdames et Messieurs. .. (Dă mâna cu toţi. Ajun- 
gând în dreptul Melaniei, își pune pensneul, o priveşte, şi c'o 
eleganță silită). A, bonjour, madame!. . Mă iartă, 
nu vă recunoscusem. .. 

MELANIE (cu indiferență). 
Nu face nimic, doamnă. 

CLEO. 
Ieri, Lucia m'a luat pe sus la gară... 

LUCIA (râzând). 
Eu? pe sus? A-a-a! 

CLEO. 
--- Şi cum ați sosit, mi-am adus aminte 
că o prietenă trebuiă să m'aștepte acasă 
de un sfert de oră... Sper să nu vă fi 
lăsat o urâtă impresie plecând aşă de grab- 
nic... 

MELANIE, 
Deloc.



CLEO (manevrând pensneul ). 

La București nu eşti stăpână pe viață... 
Te scoli, de dimineaţă, la 11, — te speli, îţi 
faci cuafura, te îmbraci, dejunezi, apoi în- 
cep comitetele: Materna, Ortodoxia, Lea- 
gănul, Munca, Incurabilii, Furnica, Educa- 
ţia, Economia. . . 

DIANEL (pufnind de râs). 

Economia ! Economia ! Fi, asta-mi place!. . 
Cam cât te costă perlele, inelele, brățările 
şi cerceii, scumpă Economie?... Ai?... Şi 
rochile? ieri cu una, azi cu alta şi mâine 
— mă prind — cu alta!... Grozav mi-ar 
place să aud, p'o risipitoare ca tine, mus- 
trând publicul că nu e destul de harnic şi 
destul de strângător! Franklin, în statua 
lui de bronz, ar schimbă fețe-feţe, şi s'ar 
albi ca varul, auzindu-te propovăduind că 
la începutul oricărui milionar este primul 
ban de zece agonisit şi pus d'o parte!.. 
Nu, zău, că ai haz! 
(MELANIE priveşte zâmbind pe Cleo. Ceilalţi râd). 

CLEO. 
Uf! papa Daniel, ești nesuferit ca un actor 
într'un rol de moralist! 

DANIEL. 
Când joacă prost. 
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CLEO. 
Vacanţă, mâncărime de limbă, papa Daniel ! 
Voi, advocaţii, sunteţi ca morile cari umblă 
şi când nu macină. Își tocesc pietrele, ne- 
având grăunțe de sfărâmat. 

Dr. LASCĂR. 
Attrape şa, oncle Daniel! 
(PETRACHE intră pe uşa din dreapta, c'o tavă de argint pe 

braț. Pe tavă două sticle şi mai multe păhărele. Umblă ca şi 

cum ar călcă pe cuă). 

DANIEL (razand). 

Incet, Petrache, să nu mă dai de rușine. 
PETRACHE. 

Da' de unde, boierule ! Nu mai sunt prostu 
ăla !.. Mâinile mele groase, făcute pe băr- 
dăci și pe cofe... Păhărelele, mici, subțiri 
și ușurele. Cum le luam, ca dracu... au!.. 
cum le luam, necuratul își vâră coada că 
se făceau zob... (Aşează tava pe masă). He! 

tot sună, da' nu se mai sparg. 
Dr. LASCĂR (ironic). 

Gargon. 
PETRACHE (minunat )e 

Pe mine mă strigi așă, domnule doftor? 
Dr. LASCĂR. - 

Ce-ai făcut mustăţile? 
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PETRACHE. 
Dă, domnule dof-tor, conița mi-a po- 
runcit să mă fac ca actorii, şi m'am făcut 
dof-tor... (Toţi râd). 

DANIEL (imitând pe doctorul Lascăr). 

Attrape ţa, dofteur. 
(PETRACHE stăpânindu-şi “7âsul, face la stânga 'n prejur şi 

pleacă soldățește) . 

LUCIA bătând din palme). 

„ Poftiți la aperitive! 
CLEO (cu intenţie Mălaniei). 

Chambery, doamnă? 
MELANIE. 

Nu. Multumim. "Ţuică, 
CLEO. 

De ce nu Chambery? Gustaţi. La țară nu 
aveţi ocazie. 

MELANIE (apăsând într'adins pe unele cuvinte). 

La ţară nu e nevoie de aperitive. Te scoli 
la cinci şi până la douăsprezece ţi-e o foame 
de căpcăun. La două pleci la câmp. În 
dogoarea soarelui ca 'ntr'un coptor. Rufele, 
pe tine, lac. Până seara, la cină, par'că n'ai 
fi mâncat de când te-ai fi născut, 

“CLEO (cu necaz şi rânjind). 

O! comme les bergeres de Louis XV! 
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MELANIE (surâzând) . 

Alea luau şi ofereau aperitive după ce se 
legănau în leagăne de mătase. 

DANIEL. 
După ce le făcea: vânt... 

CLEO. 
După ce luau vânt... 

DANIEL. 
După ce se răsturnau... în vânt... 

Dr. LASCĂR. 
Oh! les coguines! Ce n'aș dă eu să fi trăit 
dans une bergerie! 

CLEO. 
Inutil! N'ai fi fost lup! 

Dr. LASCĂR (amenințând-o comic cu degetul). 

Ni-ni-ni-ni, madame ! 
CLEO. 

Rudolf, daa! 
LUCIA. 

Bravo! De unde ştii? 
RUDOLF (evident supărat). 

Lucia, pe calea aceasta dă-te bătută. 
(Cu toții se apropie de masa cu aperitive), 

CLEO. „ 
O, Rudolf!.. Pă-zi-ţi-vă! Nimeni nu se. 
poate apropiă de Rudolf, afară de... 
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RUDOLF. 
„_ Afară de cine? 
CLEO. 

De cea din bibliotecă! 

RUDOLF. 
Aceea nu se poate cobori până la noi. 

CLEO (privind pe Melanie). 
Cine știe! 

RUDOLE. 
P'aceea, dacă ai suflet s'o pricepi, o ai 
pururea lângă tine. 

CLEO. 
Un potcap, şi par'c'ar fi diacon. Câţiva 
sfanţi în cârlioanţe, O ţigancă de laie. O 
frunte scoasă Și i scofâlcită. Sprâncene smulse, 
în orice caz, fără sprâncene. Ochii somno- 
roși și umflați de soma. 
(RUDOLF enervat ia un vermuth). 

LUCIA. 
O! Cleo! Cleo! 

CLEO. 
Nu înțeleg asemenea ființe decât la plug 
şi după oi! 
(Priveşte lung pe Milanie. Melanie o privește surâzând ). 

DANIEL (aprinzând o ţigaretă). 

Ai văzut-o în original? 
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CLEO. 
Da. La Luvru, (Privind pe Milanie). E ca şi aici, 
Şi i-am întors spatele... 

RUDOLF (stâpânit). 

N'ai putut suportă surâsul ei. Ştiu... 

CLEO (agasată). 
Uf! francezii sunt niște maniaci neghiobi. 
La spital destule lăuze ca astea. .. (MZâlaniei). 
Dumitale, doamnă, îți place Mo-na Li-sa? 

MELANIE (senin), 
N'am văzut-o nici în original, nici în copie. 
Mă iartă doamnă, da” nu pricep cum cineva 
s'ar învrăjbi cu atâta ură contra unui por- 
tret de sute de ani... Par'c'ați aveă cuvinte 
de ordine intimă s'o ponegriți cum... 

CLEO (agitată şi sorbind dintr'un pahar de vermuth). 

Fiindcă e un tip comun pe care-l întâlnești 
pretutindeni. 

MELANIE. 
Viaţa ar fi un infern dacă am uri cu atâta 
vioiciune tipurile comune. Tipurile co- 
mune au rostul lor. Ele reprezintă pasta din 
care ies oamenii excepționali. 

RUDOLF. 
Ceeace admiră lumea întreagă, Cleo nu 
poate suferi. 
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se micşoră şi se apropiă de mine. Celălalt 
îmi șopti: «Ce mai aştepţi?» Inchisei ochii. 
Intinsei mâna. Ş'o apucai. . . 
(Rudolf nu bagă de seamă că strânge de mână pe Melanie). 

CLEO. 
„Mă mir că n'a strigat! 

MELANIE. 
Așă de tare c strângeai? 

RUDOLF (tresărind). 

A, mă iartă!.. Ba cineva mi-a strigat: 
«Ce faci?» Eră Lascăr. 

DANIEL. 
Ei, fantezii! 

Dr. LASCĂR. 
Non, non, c'est la pure verite. Parole d'hon- 
neur! 

RUDOLE (respirând adânc şi des). 

Voiam s'o fur şi mă furase! 
LUCIA. 

Uitaţi-vă la el: ce emoționat e! Rudoif, 
nu fii copil! | 

RUDOLE (s şterge pe faţă). 
Două luni m'au prins frigurile... Dacă, în 
Luvru, n'aș fi fost cu Lascăr, aş fi înfundat 
pușcăria şi, astăzi, n'aș fi fost bărbatul 
tău, dragă Lucia... (Cu entuziasm). Eu nu în- 

_țeleg lumea fără Franţa, Franța fără Paris, 
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Parisul fără Luvru, şi Luvrul fără «Gio- 
conda» ! 

DANIEL. 
Sunt la a treia ţuică. Lucia, vezi, masa e 
gata? 

LUCIA. 
Melanie, păzeşte pe Rudolf. Să nu fure că 
m'ar mai fi al meu, 
(LUCIA pleacă sărind ca un copil). 

CLEO (privind pe Melanie). 

Vrei să zici să nu-l fure... «Gioconda» e 
moartă de patru sute de ani. 

RUDOLE. 
«Gioconda» trăeşte, și surâsul ei mi-apleacă 
junghietura, şi eu îi cer iertare c'am fost 
vinovat. . . 

CLEO. 
Aaa! Rudolf, devii nesuferit cu admiraţia 
ta nemotivată. 

MELANIE. 
Când Rudolf afirmă — și d-l doctor este 
chezaș — că întâiaș dată i-a nimicit ființa, 
şi a doua oară i-a luat minţile, «Gioconda» 
trebuie să fie d'o frumuseţe neînchipuită. 

RUDOLF. 
Leonardo da Vinci nu e pictor. Ceeace a 
făcut el nu e pictură. E artă, e știință, e 
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morală, săltate pe culmea unde omenirea va 

năzui totdeauna şi niciodată m'o va atinge! 

Dumnezeu a zidit lumea în șase zile. In a 

șaptea s'a odihnit, și a zis oamenilor: «V'am 

făcut, faceţi și voi Şi de mii de ani omul 

imită slugaraic natura. Divinul Leonardo a 

împins mai departe opera Atotţiitorului. El 

a rup proporția dintre materie şi spirit, și, 

dând sufletului puterea d'a cârmui lumea, a 

trecut dincolo de legile cunoscute ale vieții. 

El nu ne arată de unde ar izvori lumea, ci 

unde ar trebui să ajungă! Rembrandt e 

cel mai mare pictor, — da Vinci, unicul 

creator de suflete superioare sufletelor noa- 

stre. «Gioconda» e mai vie decât viața: 

[n ea vibrează conștiința umanității viitoare ! 
Ea pluteşte pe deasupra conștiinței mele ca 
o a doua conștiință binefăcătoare! 

CLEO (turturată). 

Nu pricep în ce stă frumusețea... 
RUDOLE. 

În eternitatea sufletului! Părul castaniu- 
roșcat, căzând în lungi cârlioanțe, — faţa, în 
penumbră crepusculară, cu vii şi mărunte 
gropițe fugind în sus... 

CLEO (jucânda»i ochii dela Rudolf la Melanie). 

Ol! o! 
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RUDOLEF. 
.- - guta ca un arc ceva mai strâns în partea 
stângă, — ochii migdalați și pătrunzători, 
fără sprâncene sau cu sprâncene bălane pier- 
dute în tonalitatea frunţii... 

CLEO (aparte). 
Bănuiam. Am înţeles! 

RUDOLE. 
„„.. toate aceste forme din afară slujesc lui 
Leonardo numai ca să determine, cu o preci- 
ziune matematică, descărcarea celui mai no- 
bil suflet pe care omenirea l-a avut și-l va 
aveă vreodată ! 

CLEO ș își ascunde nervositatea sub un surâs prefăcut, repetând de 

mai multe ori:) ” 

«Da, da, da, da...» 

DANIEL, 
Mie, mi-e foame! 

Dr. LASCĂR. 
Mie, mi-e sete! 

CLEO. 
Lui Ru-dolf îi e dor... 

RUDOLE. 
Dor? De cine? 

CLEO râzând răutăcios). 

De «Gioconda» ! 
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RUDOLF. 
A? A? Hâ! Intriganto! 

CLEO. 
Am să-mi las părul ca o rudăreasă, să-mi 
smulg sprâncenele şi să. mă tăvălesc pe un 
stog de coceni, doar d'oi semănă cu... 
«Gioconda» dumitale ! 
( Rudolf vrea să-şi desfacă braţul, Cleo i-l reţine), 

CLEO. 
Aide, aide, sărută-mă, prizonierule ! 

RUDOLE /revolea:). 

Cleo? 
CLEO. 

Fiindcă ţi-am zis să mă săruți? 
RUDOLE. 

A, nu, nu!— Bine, — Să te sărut. 
(Cleo îşi pleacă capul. Rudolf o sărută cu răceală). 

CLEO închizând ochii). 

Parc'ai fi dat un ban de două parale unei 
cerşetoare de pe drum! (11 priveşte cu mânie). Şi 

când mă gândesc că te am în palmă ca p'un 
puiu de vrabie căzut din cuib... Dacă te-aș 
strânge, te-aș omori! 

RUDOLF. 
Un om ca mine nu moare de mâna altuia! 

"(Se opresc. Se privesc ţintă în albul ochiior. Apoi pornesc. Cleo 

îşi ridică rochia în care se împiedică). - 

82



RUDOLF. 
Ce rochie exagerată. .. 

CLEO. 
Rudolf... te iubesc! 

RUDOLEF. 
Ştiu. Mi-ai mai spus-o. 

CLEO (cu pasiune). 

De două zile mai mult ca oricând! 
RUDOLF. 

De două zile? 
CLEO. 

De când a venit Melanie! 
RUDOLF (îşi smulge bratul). 

Eşti o mizerabilă !



ACTUL III 
La dreapta o casă cu două caturi. Din ea se vede mai mult o seră 

de geamlâc albastru. Din seră o ușă dă pe o platformă de marmoră 
de unde, pe câteva trepte, te cobori pe o terasă mărginită cu o balu- 
stradă de gresie verzuie. Din terasă o largă scară coboară într'un parc 
cu copaci bătrâni, învăluiți într'o penumbră misterioasă. Un molift 

- îşi întinde crăcile lui ca de policandru până spre zidurile casei. Soarele 
scapătă spre asfinţit, Spre răsărit se bolovănesc nori groși şi civiți. 
Pe terasă flori şi grupuri de trandafiri. — Scăune şi bănci. 

(PETRACHE netezeşte, c'o greblă, pietrişul şi rânduește scaunele 

şi băncile). 

PETRACHE. 

Frumos, Petrache, că te-a luat mama dra- 
cului. Sofia, jupâneasa, adicătele bona, este 
rea ca o cățeă cu pui. Da conița e bună- 
bună, că la dumneaei e bine oricum o fi, 
că nu zice nici cârc, Atât mi-a poruncit, — 
de două luni de când sunt în slujba boieru- 
lui — să-mi rad mustăţile. Şi le-am ras, 
Ce drac' eră să fac? Şi m'am făcut de râs 
în ochii boierului. Sofia ci-că, aşă, sunt mai 
fercheș. (Râzând). A dracului pielea pe ea! Că 
ŞI ea... (Ca și cum sar pudrâ) la oglindă, uite aşă



face, uite aşă... La noi— la ţară, de! — 
mai ales la maşina de trier, fetele se... Că- 
praf, praf, de te orbeşte... Apoi aci e pe 

SO 

dos ca pe la noi. La noi fetele se prăfuesc 
pe obraz când lucrează, aici când se gătesc, 
(Sofia apare pe platformă. Ascultă la Petrache vorbind singur. * 

Bi stăpâneşte râsul). La noi fetele se spală, bine- 
bine, de praf, p'în sân, pe gât, pe obraji, 
de rămân roşii ca racul fiert. Aici cucoanele, 
şi So-fi-e-le, după ce se spală îşi pun cu pă- 
mătuful praful pe ochi, pe sprincene, pe 
obraji, pe gât. P'ale noastre le pricep de 
ce se spală, p 'astea nu le pricep de ce se 
murdăresc. . 
FIA (eu glas ascuţit). 

Petrache ! 
PETRACHE. 

Hursuza | ( Netezind cu grebia). Porunciţi ! 

SOFIA. 
Petrache ! 

PETRACHE (cât îi ia gura). 

SO 
'Zent! 

FIA. 
Ce faci acolo? 

PETRACHE. 
Nu vezi? 
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SOFIA (necâjiră). 
Nu văd! 

PETRACHE (vesel și dulce). 

La noi s'ar zice că ai aveă orbul găinilor.,. 
SOFIA (repezindu-se la el). 

Orbul găinilor? Orbul găinilor? (1 ciupește). 
Na! orbul găinilor! 

PETRACHE 
Au !au !au! Mi-a dat sângele !— Ca un bujor 
de frumoasă, ca buba neagră de rea. Fe- 
meie în toată legea! Păi bine, fetițo, eu, 
săărac' de mine, numai odată te-am ciupit 
și te-ai făcut foc... 

SOFIA (amenintându-! cu pumnul). 

Da, dar de unde m'ai ciupit? Răspunde 
țopârlane, de unde m'ai ciupit? 

PETRACHE (ca un copil: vinovat). 

Să mă tai... că nu mi-aş aduce aminte... 
SOFIA (ciupindu-l iarăș). 

Nu, nu, nu-ţi aduci aminte, nu... 
PETRACHE. | 

Dacă stăteai ca o cadână, în faţa oglinzii. . . 
și c'o cămășuță... zău ca o cadână! Ei, 
nu fii rea... 

SOFIA. | 
Mă faci rea ? (lar îl ciupește). Eu rea? Eu 
rea? | 
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PETRACHE, 
Lasă-mmă, Sofio, că m'ai încălzit, şi eu când 
mă încălzesc. . 

SOFIA. 
Să te frig, nu altceva! 

PETRACHE, 
Poi, eu, te arz... 
(MELANIE şi LUCIA apar la braţ pe platformă. Se opresc 

şi-i privesc sbeguindu-se). 

SOFIA (dându-i o palmă). 

„Pentru vorba asta, na! 
PETRACHE, - 
„A! Ai să mi-o plătești! Acuşi, acușic, am 

să te. 
SOFIA (. ferindu-se). 

Ce? 
PETRACHE. 

. sărut! | 
(Petrache o prinde de talie, Sofia se sbate şi nu prea-prea he 

PETRACHE, 
De mi-ai scoate ochii şi tot.. 
(O sărută cu poftă). 

SOFIA. 
Ce făcuşi, mă? 

PETRACHE (zărind pe Lucia şi pe Mălanie). 
D'ale nefăcute! Ne-a luat dracu! Ne vă- 
zură conițele ! 
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(Petrache ia grebla de jos, o pune pe umăr şi pleacă cu paşi 

 întinşi repede şi drept, pe după casă, Sofia îl urmează, aprinsă 

în obraji, cu capul în jos şi cu mâinile în buzunarele şorțului alb) + 

Lucia şi Melanie descind pe terasă), 

LUCIA. 
Tineri, Melanie. 

MELANIE. 
Oameni, Lucia, 

LUCIA. 
Servitori, Melanie. 

MELANIE. 
_. Oameni, Lucia. 

LUCIA. 
„Nu văzuşi ce palmă îi trase? 
MELANIE. 

Nu văzuși cu ce sărutat îi răspunse? 
LUCIA. 

Dar, aci, pe terasă? 

MELANIE. 
Da, ar fi putut să se coboare în acest parc 
misterios. 

LUCIA. 
Cam nesimţitori. . . 

MELANIE. 
Tit ! Lucia, cât de ruşinaţi au plecat!.. Tare 

„aş prinde că Cleo, în locul ei, dacă i s'ar 
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fi întâmplat ceeace văzurăm cu ochii oştri, 
ar fi râs şi ar fi făcut haz. 

LUCIA (pufnind de râs). 

Cleo? 
MELANIE. 

De ce râzi? 
LUCIA. 

De Cleo... Azi, de dimineață, m'am po- 
menit cu ea, — pe la ora zece, pe la ze-ce, 
— cu ea care nu se scoală de obiceiu decât 
la unsprezece. ȘI, așă, din senin începti 
să-mi spuie, că să bag bine de seamă la 
Rudolf; că Rudolf — alaltăseară, la masă — 
se uită cu nişte ochi prinși de friguri la tine, 
Melanie. . 

MELANIE (urprinsă și revoltată). 

Oooo! 
LUCIA. 

. că tu mâncai cu capul î îa jos ca o mi- 
ronosiță. „că Rudolf descriind d pe «Giocon- 
da» ţi-a făcut portretul tău... că tu ești 
a doua conștiință a lui... că pe tine te 
adoră. . . 

MELANIE. 
A zis că... 

LUCIA. 
Ce, te impresionează? N'o cunoşti. E ge- 
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loasă și pe tine, ca pe orice femeie simpatică 
lui Rudolf. Eu aim ascultat-o râzând, atunci 

„ca şi-acum. Şi am întrebat-o: câte parale 
o costă pălăria a nouă? A priceput şia 
plecat îmbufnată, 

MELANIE. 
Ce femeie mică, mică şi micşorată de un 
egoism de fiară! 

LUCIA. 
Te-ai supărat? 

MELANIE. 
Nu, scumpa mea Lucia. Aş ierta-o. O iert. 
Am iertat-o. Fleacuri... Si-a plecat îm- 
bufnată? 

LUCIA. 
Ii trece ei până Duminecă. Duminecă, Sân- - 
Pietru, — ne adunăm cu toții să tragem cu 
pistolul. 

MELANIE. 
Cine a avut această ciudată idee? 

LUCIA. | 
Oncle Daniel. Da nu, doctorul Lascăr. E tin 
sportman !. . Ş'apoi această întrecere e obiș- 
nuită la noi. Doctorul, de nu înnemereşte, 
face teorii asupra tragerii în țintă. (Râzând). 
Cleo îl combate cu înverșunare și cu aluzii, 
je ne vous dis que ca! Oncle Daniel se pră- 
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“pădeşte de râs. Doctorul, cum e el, cu 
. degetul amenințător: «ni-ni-ni-ni...» Ru- 
dolf e bun ţintaș. Tu, tragi? 

MELANIE. ! 
Înnemeresc uneori, 

LUCIA, 
D'aci printr'un carton prins colo, în arini, 
ai înnemeri? N'ar fi prea departe? 

MELANIE, 
Cred c'ar fi prea aproape, dragă Lucia. 

LUCIA, 
Bravo! Cleo are să crape de necaz! 

MELANIE, 
Aşă de...? A, să nu mai vorbim de ni- 
micurile astea... Ce te faci în vacanță? 

LUCIA, 
Ce-o vrea oncle Daniel, —Ştii că doctorul 
i-a recomandat lui Rudolf să nu se dea 
jos de pe vapor... Ostenit... Un început 
de neurastenie. . . 

MELANIE, 
„ De neurastenie? Şi, tu, de ce nu pleci cu el? 
LUCIA (c'o ușoară melancolie) . 

Nu pot să suport marea... Cum nu m'aș 
duce?.. Şi pentru întâia oară mă despart 
de dânsu:... 
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MELANIE (îmbrățişând-o) . 

Dragă Lucia, buna mea Lucia! 
(RUDOLF apare pe platformă. Se opreşte. Le priveşte îmbră- 

țișate). 

RUDOLF (venind la ele). , 

Așă vă vreau ! Ca doi copii ai mei!.. Farmec 
în cer, farmec pe pământ! Uitaţi-vă în ce 
glorie se pregăteşte să se culce soarele. 
Fierb flacările la apus şi descresc, depăr- 
tându-se, pân” Ia luciul unei poleeli în care 
se scladă frunzele copacilor încremeniți. Şi 
ce posomorire s'a pus la răsărit! Aș vrea 
să privesc acest clar-obscur, ţinându-vă de 
mâini, până voiu uită că sunt şi voiu încetă 
d'a mai fi! E atâta mister în acest colțișor 
de pădure că par'că fitece copac ar adăposti 
o crimă! 

LUCIA. 
MElanie, cum te uiţi! 

MELANIE, 
Vreau să înțeleg ce spune... 

LUCIA. 
Ei, de multe ori tace cu săptămânile... 

MELANIE (pe gânduri). 

Tăcerea este mai cuprinzătoare ca cuvântul, 
RUDOLF (co veselie tristă). 

Vorba e trecutul. Cu cât taci mai mult, cu 
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atât ai mai mult de spus... Şi e atât de 
frumos! Lumina culcându-se, atrage după 

-ea întunericul plin, de basme bătrânești 
care te sperie... 

MELANIE. 
__ Dacă ai de ce te speria... 
RUDOLF. 

“Ce om să nu aibă un pic de mustrare, o 
_stafie a conștiinței, îndată ce lumea adoarme 
împrejurul lui? 
“(PETRACHE vine repede). 

PETRACHE 
Coniţă, tilifonul! 

LUCIA (zâmbind). 
Ei ce vrea? 

PETRACHE. 
Vă chiamă, coniță! 

LUCIA (râzând). 

De unde ştii? Ai vorbit tu la tiliton? 

PETRACHE. 
Duce-s'ar în pustii 1... Mi-a spus dumneaei, 
bona, de... . o 

LUCIA (imitând | un sărutat). 

A d'adineaori? 
PETRACHE (rapinat, pune ochii în pământ) -- 

Hâ-hâ. . 
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LUCIA. 
Du-te că viu. (Petrache pleacă umili). Vă las. . (R&- 

zând). Când m'oi întoarce să vă găsesc în par- 
__. cul unde se comit crimele. .. Melanie, nu te 
„mai uită așă!.. Tu, nu-ţi închipui cât de 

bine îmi pare că Rudolf te iubeşte! 
MELANIE. 

Îţi pare bine că... 
LUCIA. 

Da. 
MELANIE. 

Am deosebită consideraţie - pentru. . . 
LUCIA /râzâna). 

O-o-o! consideraţie !: 
MELANIE. 

Mai ales de când mi-a spus că ţăranii mei 
au dreptate. 

LUCIA (plecând nebunaric). 

La revedere! 
RUDOLF (surăzând trist). 

In orice despărțire este o primejdie... 
MELANIE. 

Cu tine, Rudolf,aș înfruntă orice primejdie ! 
RUDOLF (prins d'o veselie nestăpânită) . 

Adevărat? Adevărat? Mai zi odată! « să te 
mai aud odată! 
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MELANIE (mirată). 

De ce să mă mai auzi odată? 
RUDOLF (luându-i braţul). 

Ce frumoase sunt minunile tale, Doamne! 
Niciodată natura n'a fost mai împodobită 
ca în minutul acesta! Ai crede că o mână 
de silfă s'a jucat cu frunzele copacilor stro- 
pindu-le cu aur... Ce frumuseţe... 

MELANIE. 
Mândră și nepăsătoare, 

RUDOLF (cu pasiune). 
... am, aci, lângă mine! 

MELANIE. 
In faţa noastră, Rudolf. 

RUDOLE. 
In fața noastră, Melanie... Şi ce viaţă 
uriașă care mă înneacă... 

MELANIE. 
Te înneacă? 

RUDOLF. 
Așă zisei? N'am vrut să zic aşă. .. care îmi 
sporește şi îmi dă înțelesul vieţii !.. De pa- 
tru secole nu s'a simțit ce simt eu astăzi! 

MELANIE (intrigară). ” - 

Şi ce s'a simţit acum patru secole? Şi ce 
simţi, d-ta, astăzi? 
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(Rudolf și Melanie se opresc la prima treaptă care coboară în 
parc). 

RUDOLF. 
Nimic... Crezi în metempsicoză?.. Crezi 
în revenire? 

MELANIE. 
Eu? Nuu. 

RUDOLF. | 
Dacă ai crede, te-ai înţelege mai bine... 
Ai trăit, în antichitate, înainte de dărâma- 
rea primului Pantheon. .. 

MELANIE (râzând). 
O, nu mi-aduc aminte... 

RUDOLE. 
... ai trăit în Italia către sfârşitul secolului 
al XV-lea şi trăeşti astăzi în România... 
(Cu entuziasm). În tine este forța eternă cu du- 
rerile străvechiului trecut și cu speranţele 
indefinitului viitor! 

MELAN IE (surâzând trist). 

În mine ce a fost s'a dus, şi ce s'a dus nu 
se mai întoarce... 

RUDOLEF. 
Şiit! Nu-ţi insultă obârşia şi menirea ta 
divină! 

MELANIE (scuturându-l de braț şi râzând). 

Rudolf, ce sunt copilăriile astea? Mă faci 
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să râd cu lacrămi ascultând glumele pe 
care mi le spui. 

RUDOLE. 
Să râdem, Melanie! Să umplem parcul cu 
hohotele noastre! 
(Strânşi, unul lângă altul, coboară în parc. Nu se mai văd. 

Melanie continuă râsul câteva momente, Se aude Melanie stri- 

gând: «A! Rudolf, ce-ai făcut? 

“Melanie, emoţionată și roşie, se întoarce repede pe terasă. După 

ea Rudolf palid şi c'o respirație precipitată). 

RUDOLE (aiuric). 

Ostenită? 

MELANIE (stăpânită şi aspră), 

Nu. De ce aş fi? 
RUDOLE. 

„Așă de repede suiși scările. . 
MELANIE (măsurându-l cu ochii). 

Mai uşor aş sui un deal c'o povară în spi- 
nare, c'o greutate pe suflet, decât aș cobori 
la vale. 

RUDOLEF. 
Greutate pe suflet? 

MELANIE, 
Rudolf, îmi vorbişi până acum... Par'că 
eram într'o luntre pe o apă răscolită.: Lun- 
trea se clatină şi sufletul .meu se scufundă 
în negura valurilor. Valurile erau formulele 
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d-tale oratorice în care îmbrânciși o biată 
ființă fără apărare. Şi, înghițindu-mă abi- 
sul, sufletul meu svâcni, şi mă trezii din 
acel vis urit, 

RUDOLF (paza şi emoționat). 

In mine să fie doi oameni? Ce zice, ce 
simte şi ce face unul să nu știe celălalt? 

MELANIE. 
Nu! Sunt două conştiinţe! 

RUDOLE (tresărind). 

Nici una! Nici una! Aveai dreptate... Vo- 
iam să-ți spui că te iubesc ca p'o soră... 

MELANIE. 
Iubirea se mărturisește între părinți şi 
copii, între soț și soţie, (c'un glas care arde) sau 

între. 

RUDOLE (umilie). 
Voiam să-ți spun de ce te-am sărutat, ca 
p'o soră, fără să vreau... 

MELANIE. 
La vârsta noastră, p'o soră n'o săruţi ridi- 
când-o în brațe, n'o săruți cu atâta patimă, 
n'o săruți luând-o de gât ca și cum ai fi 
vrut s'o strangulezi. . . Ş'apoi pe o soră n'o 
săruți fără să vrei, şi n'ai aveă nevoie să-i 
explici pentru ce-ai sărutat-o 
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RUDOLF. 
Te-am văzut tresărind. ... 

MELANIE (cu asprime). 

M'ai văzut cutremurându-mă ! şi te-am vă- 
zut palid ca p'un vinovat prins astipra 
furtului ! 

RUDOLF. 
Melanie, nu m'ai înțeles... Şi te rog să 
mă ierți... 

MELANIE. 
De ce să te iert dacă nu te-am înțeles? 

RUDOLF. 
Nu te-am sărutat pe tine. .. (Milanie vrea să pro- 

testeze). Nu, nu, ci pe cealaltă! 
MELANIE (il apucă de umeri şi-l sguduie puternic) 

A! Rudolf, ai nevoie să te îngrijești! 
RUDOLF (covârşit de emoţiune). 

Nu sunt nebun, ci nefericit !. .. Ordinea vre- 

mii mi se răsturnă în minte. Prezentul se 
topi în trecut şi trecutul ieși pe deasupra. 
Trăti o clipă timpurile lui Cezar Borgia. Și 
ea — cealaltă — porni din cadru, ieși din 
bibliotecă, şi se prinse uşurel de brațiil meu, 
ea, femeia scoasă — nu din valurile mării — 

ci din nepătrunsa plăsmuire a lui Leonardo 
da Vinci... Mă uitai la brațul meu. Eră 
ea! O sărutai. Erai tu! 
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MELANIE (ctătinând din cap). 
Am înțeles. Mâine, plec. 

RUDOLE (tremurând) . 

Mâine? 
MELANIE. 

Da! 
(LUCIA apare în uşa serii, veselă. Se apropie de Rudolf şi de 

Melanie cu complimente de fetiță sglobie). 

RUDOLE (co îiniște de nebun)- 

Lucia, dragă Lucia, mâine pleacă Me- 
lanie... 

LUCIA, 
Bravo! Galant eşti! Mi-anunţi plecarea ei 
cu nepăsarea cu care mi-ai anunţă C'ai câş- 
tigat un proces. 

MELANIE. 
Rudolf mâine mă va duce la gară la ş fără 
10. Mi-a făgăduit. Şi sper că d-l Rudolf 
este un bărbat care ştie să-și ţie orice cu- 
vânt ca și cuvântul pe care ţi l-a dat în 
fața oamenilor ș'a lui Dumnezeu. 

LUCIA. 
Cum? Rudolf şi-a. .. ? De opt ani nu m'am 
încălzit la surâsul tău, şi-acum când te am 
aci, când abiă începui să te sărut c'o dra- 

_goste pe care n'o simţ decât în sărutările 
lui Rudolf... să pleci? A! să nu mai vor- 
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bim |! (Mâlanie vrea sto întrerupă). Sââât! Să-ţi po- 

runcesc şi eu că destul mi-ai poruncit tu! 
MELANIE. 

Să-ţi spuie, Rudolf, dacă nu am motive. 
RUDOLE (îngăimat). 

Motive?.. Da... Da... 
LUCIA / complimentând ironic pe Rudolf) . 

Te rog, domnule Rudolf, binevoiți a ne co- 
munică motivele doamnei! 

RUDOLF. 
Melanie... pretinde... 

MELANIE. 
Pretind? 

RUDOLF (abatut). 
Melanie invoacă: moşia, bucatele, treerul, 
ogoarele. . 

LUCIA. 
Ta-ta-ta-ta-ta... Moșia? În dijmă la ţă- 
rani, Ei strâng bucatele, ei le cară la mașină, 
ei le treeră, ei... (Melanie dă să protesteze). Nu 

mi-ai scris? 
MELANIE. 

Nu zic au... 

LUCIA. 
Dacă nu zici nu, zici: da!.. Şi ce mi-ai 
făgăduit? 
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MELANIE. 
Că am să stau o săptămână. 

LUCIA. 
Şi eu ce ţi-am răspuns? 

MELANIE 
Tu?.. O lună, cel puțin... 

LUCIA (agitată). 
Rudolf... de ce taci?.. Ascultă, Melanie, 
mie nu mi se pare că ceeace îngăimează 
Rudoli. . . 

RUDOLE (torturat). 

Eu nu zic nimic, draga mea... 
LUCIA. 

Fiindcă nu zici nimic, deaceea mi se pare 

monstruos ! (Emoţionată). Nici n'am apucat să-i 

zic «baba», să vorbesc cu «domnişoara) şi 

să ştrengăresc cu «copila» ! Nici n'am început 
să-mi retrăesc trecutul când veneam Sâm- 
betele dela pension, eu cu cărțile ferfeniță, 
ea cu cărţile îmbrăcate în albastru, — când 
mă temeam numai de surâsul ei, — când 

ei mă spovedeam înghițiadu-mi lăcrămile 
mele !.. (Cu tacrămi înslas). A! nu, Rudolf, nu! 
Dacă o lașisă plece, să ştii că mi-ai făcut prima 

durere... Şi-ţi aduci aminte ce ţi-am spus 
într'o zi: «Rudolf, prima durere este poarta 
pe care încap toate celelalte ! 
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RUDOLF (căzând pe un scaun), 

Te rog, Melanie, te rog! 
MELANIE. 

Ordinea vremii s'a răsturnat odată şi se 
poate răsturnă şi altădată. . 

LUCIA (întorcându-se cu spatele spre Radoiţ). 

A? Vorbiţi ca un sfinx! Ce e asta? 
(Rndolf întinde mâinile rugător spre Melanie). 

MELANIE (înroşindu-se). 
Spusei adineaori, lui Rudolf, că satele din 
prejurul satului meu încep să se turbure. 
Mi-e teamă de un alt 907... 

LUCIA (revenind la veselia ei). 

O-ho! D'ar fi așă, ar fi să stai, iar nu să 
te duci... (Ca şi cum ar povesti o veche poveste). 4Ă ple- 

cat odată Titiribimbiri să fure pe Titiribim- 
bira, şi, Titiribimbiri întâlnind pe Titiri- 
bimbira. ..» Ah, ţii minte cum îmi po- 
vesteai? (Melanie, înduioșată, dă din cap). Şi eu cu 

capul în poala ta... Ții minte?.. «Şi 
Titiribimbiri înhăţă de rochiță pe Titi 
ribimbira. .. — Ce rochiță aveă? 

MELANIE. 
Rochiţa — rândunicii. 

LUCIA, 
Da. «Şi Titiribimbiri îi strivi rochiţa. Şi Ti- 
tiribimbira căzi leşinată de pe cal... Un 
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cal miic-mic-mic...» 'Ţi-aduci aminte?. . 
O-ho-ho-ho. . . 
(Lucia își ia fața în mâini şi râde nervos şi 'năbuşit). 

RUDOLF (sculându-se de pe scaun, şopteşte Mâlaniei). 

Ce a fost nu va mai fi! Fie-ţi milă d'acest 
copil nevinovat ! (Înţelegând că Melanie sa învins). 

Lucia, Melanie nu mai pleacă! 
(Lucia sare la gâtul Melaniei ş'o sărută de mai multe ori, apoi 

se retrage speriată), 

LUCIA, 
Cum? Două lacrămi în frumoşii tăi ochi? 
Ce ai, spune-mi ce ai dulce lumină a ochi- 
lor mei din cap? 
(Rudolf îşi frânge mâinile chinuit). 

MELANIE. 
Plâng de bucurie, de bucuria mea şi ata... 
(DANIEL coboară treptele dela platformă. Lucia aleargă înaintea 
lui). 

LUCIA. 
Oncle Daniei, ce-mi dai să-ți spui? 

DANIEL. 
Un sărutat. 

LUCIA, 
Numai atât? 

DANIEL. 
Două. 
(Lucia îşi suge gura în semn de nemulțumire). 
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DANIEL (tai Rudolf). 
Da, ce ai tu, de eşti aşă de palid? 

RUDOLEF. 
Poate că unde mă plimbai prea repede 
prin parc. | 

DANIEL. 
Singur? 

RUDOLF. 
Nu, cu Melanie. 

DANIEL, | 
O! cu țăranca asta picioare să ai! (Mângtind 
pe Mâlanie). Nu vedeţi ce prăjită de soare și 
ce pietroasă e? Ca la o piersică carnea pe ea. 

LUCIA. 
Ca un măr domnesc... Oncle Daniel, mi-e 

milă de tine. Să-ţi spui. Melanie nu mai 
pleacă mâine. 

DANIEL. 
Ce-ce-ce? Nu mi-ar fi trecut prin cap ase- 
menea bazaconie. (Râzâna). I-î-î, proasto! 
Și tu ai crezut? 

MELANIE. 
Aș fi plecat dacă n'aş fi auzit un cuvânt... . 

LUCIA. . 
Dela mine... Nu e așă?.. l-am amintit 
istorioara cu , Titiribimbiri, — de mult, de 

mult, — pe care ea mi-o povestiă, c'un glas 
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așă d= dulce, că-mi păreă rău, când se is- 
__prăviă, ca d'o muzică îngerească... 
DANIEL, 

Te cred, te cred. In «Titiribimbiri» e mu- 
zica copilăriei noastre, e muzica copilăriei 
voastre, muzica urmaşilor noştri. Dumnezeu, 
zidind lumea, cu toate vietăţile ei, i-a pus 
pe frunte pecetea copilăriei. Şi orice am 
face, copii rămânem. Popoarele care se 
duc, pier de infantilism. 

LUCIA (râzând). 

O-ho-ho! Oncle Daniel sentimental! 
(Daniel o apucă de gură şi cu un deget îi apasă uşurel nasul). 

DANIEL (ingânând-o). 
Ai? Oncle Daniel sentimental... De ce 
n'ar fi? 
(S'aude semnalul unui automobil. PETRACHE sosind repede). 

PETRACHE, 
Coniţă, conița Cleo. 

LUCIA. , 
Poftește-o încoă. 

PETRACHE (mucatic). 

Nu poate. O strânge rochia. Are una şi 
mai şi. E înțepenită în otomobil., Cu mâna 
întinsă p'o umbreluță numai orbotă. Par'că 
ar fi loşca al nostru pe capră. 
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(Daniel şi Lucia pufnesc de râs. Melanie zâmbeşte. Rudolf stă pe 

gânduri). 

DANIEL. 
Lucia, să văd şi eu pe loşca al nostru, 

PETRACHE. 
Zău, boierule, taman ca Loşca. 
(Daniel și Lucia se duc făcând haz, După ei Petrache drept ca un 

soldat). 

MELANIE, 
Rudolf, Rudolf, nu ştii ce făcui pentru 
d-ta. Nu-ţi dai seama ce jertfă am făcut, 
Am mințit! Pentru întâiaș dată am mințit! 

RUDOLE. 
Îți mulțumesc, Mlanie, (îi sărută mâna) îţi 
mulțumesc! 

MELANIE. 
Ca să te acoper pe d-ta, am mințit! 

RUDOLF. 
Ca un doctor blajin care pleacă surâzând 
dela capul unui bolnav și spune familiei 
că sunt speranţe, ştiind foarte bine că a 
doua zi, scumpul lor bolnav va închide 
ochii de veci... 

MELANIE. 
Nădăjduesc că e numai o simplă compara- 
ție, — că muribundul nu ești d-ta, Ru- 
dolf,.. 
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RUDOLF, 
Nu ştiu... 

MELANIE. 
Cum, nu ştii?... Dar îmi spuseşi c'avuseși 
un smmoment de rătăcire... 

RUDOLF. 
Aș vrea să fi fost... 

MELANIE, 
... Un VIS urit... 

RUDOLEF. 
Vis? da! Urît? Nu! 

MELANIE, | 
... un vis din care te-ai deşteptat... 

RUDOLEF. 
Aş vrea! 

MELANIE (energic). 

Dacă eşti om întreg, trebuie să vrei ceeace 
ești dator să vrei! 

RUDOLF (izbindu-se ca palmele peste obraji). 

Sunt cum sunt, sunt cum mi-a fost scris 
să fiu! 
( Melanie, înduioşată, îi strânge o mână în mâinile ei). 

MELANIE. 
O, ce faci Rudolf! 

RUDOLE. 
Mă pedepsesc. Recunosc c'am greșit, 
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MELANIE (ian). | 
Da, Rudolf. Recunoşti. În mustrarea ta, 
încetul cu încetul vei găsi alinare. Pleacă 
cât mai grabnic, Pe Mare este atât de fru- 
mos, Cerul atât de înalt... 

RUDOLE (ofrând). 
Şi marea atât de adâncă! Câte avuţii n'a 
înghițit! Câte iluzii! Câte deziluzii! 

MELANIE, 
Cum vorbeşti ! 

RUDOLF. 
Și cum priveşti! Par'c'ai fi ea/ eşti chiar ea! 

MELANIE. 
Iar «Gioconda»? Mă faci să am oroare de 
«Gioconday ! 

RUDOLE. 
Tu, de ea! Tu, de tine? Ea de ea însăș? 
Sunteţi una şi aceeaș.! Sufletul tău este su- 
fletul ei. Sufletul ei este sufletul tău. Por- 
tretul ei este portretul tău, ' şi, tu, eşti 
portretul ei mai viu decât a putut să-l 
creeze geniul lui Leonardo da Vinci! 

MELANIE. 
Glumeşti, Rudolf. 

RUDOLE. 
Aș vrea să glumesc... (Văzând că Melanie se în- 
tunecă). A, nu! Glumesc, Melanie. 
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MELANIE. 
Dacă glumeșşti, pleacă şi uită-mă. 

RUDOLF. 
Voiu plecă pentru totdeauna... 

MELANIE. 
Pentru totdeauna? 

RUDOLF (clătinându-se). 

Ca să te pot uită... Sunt obosit, Melanie... 
Sunt obosit, tocmai când îmi ceri să sap, 
cu mâinile mele, o groapă adâncă, unde să 
aşez nefericitul meu suflet, mort Și se reînviat 
în clipa când apăruși ochilor mei. 

MELANIE, 
Ştiu, eu sunt de vină! Fără să vreau, sunt 
vinovată ! 

RUDOLE (într'un fel de extaz). 

Fără să vrei te-ai născut, ai crescut fără 
să vrei şi semeni, ca două picături de apă, 
fără să vrei, cu ea, cu femeia al căreia rob 
aş vrea să fiu o eternitate întreagă... Tu, 
nu ești de vină, ci fatalitatea care cârmu- 
ește — şi astăzi! — destinele unei lumi ne- 
fericite ! (Maanie cearcă să-l întrerupă) . Te rog... 

Te rog... Dă-mi voie să spun ce vreau. E 
uriaş ceeace vreau! Vreau să te uit! 

MELANIE. 
Da, da, scumpul meu Rudolf! Marea pe 
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care vei pluti este destul de adâncă și 
destul de lacomă. Ea va înghiți fatala mea 
imagine! Vuetele, valurile, vremea şi ui- 
tarea ta o vor înfășură de veci, dându-mi 
mie, odihna nevinovatei mele conştiinţe ! 

RUDOLF. 
Peste trei zile plec. Şi nu știu ce-ţi voiu 
zice: adio sau la revedere... 

MELANIE (radioasă). 

Adio! 
RUDOLEF. 

Despărțirea a început înainte de a te cu- 
noaște. .. (Deschide brațele, Blâlanie face o mişcare ca şi 

cum ar fi atrasă). Da, da, e singurul şi cel din 
urmă ajutor pe care ţi-l cerşeşte sufletul meu 
laş ! (Se îmbrățișează). Şi nu ştiu pe cine am 
îmbrățişat! Și nu ştiu cui i-am zis adio 
Şi cui la revedere...



ACTUL IV 
Pe aceeaş terasă. E înnorat. In ramurile copacilor câteva cartoane 

alde, cu cercuri concentrice. Mai multe scaune. Pe jețurile lor perne 
de mătasă de diferite colori stinse. Pe partea dreaptă şi alături de ba- 
lustradă, o bancă. In mijlocul terasei o masă de stejar. Pe masă două 

cutii cu pistoale. 

(LUCIA şi MELANIE conversând. Lucia expansivă. Melanie 
tristă). 

LUCIA. 
Azi e Sân-Pietru, Cât e de când venişi la 
noi? 

MELANIE. 
O săptămână. 

LUCIA. 
O zi, o oră, un minut, Melanie! După opt 
ani de absenţă, în fiece zi par'că te-aș vedea 
întâia oară. Nopțile tresar din somn: «Vine 
Melanie !»: Azi dimineață sării din pat. Mă 
uitai la pendulă. Ora cinci. Mi-adusei a- 
minte că tu sosiseşi de şase zile. Rudolf 
dormiă ca un copil rupt de oboseală. Mă 
lăsai binişor pe pat şi adormii cu gândul că 
tu ești în odaia d'alături. 
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MELANIE (pe gânduri). 

În odaia d'alături. .. 
LUCIA. 

Diseară nu te las. Mi-ai făgăduit o părticică 
din basmele de odinioară. Să aud iarăș pi- 
curând misterios de pe buzele tale: 4in- 
şir'te mărgărite pe lungi fire răsucite...» 
Da? Da? 

MELANIE, 
Da... 

LUCIA, | 
La ce te gândeşti? Și diseară să ne facem 
ostenite, fără să fim. Eu să casc, tu să caşti. 
Eu să plec capul pe umărul tău, tu să pleci 
capul pe umărul lui Rudolf... 

MELANIE, 
Pe umărul lui Rudolf? 

LUCIA. 
Da. Şi oncle Daniel de câlo: «Da ce-aveţi 
voi?) «Noi? Nimic». «Eee, a venit moș lene 
pe la gene... Ai?.. Hoţoaicelor!.. Vă las, 
mă duc niţel pe la club...» (Ca şicum areântă). 
Şi noi să rămânem tus-trei! 

MELANIE. - 
Tus-trei. .. 

LUCIA. 
Şi să ne-așezăm pe covor. A, nu ştii ce bine 
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e pe covor! Ș'aşă, tu să începi, Eu cu capul 
în poala ta. Eu d'o parte şi Rudolf de cea- 
laltă... Ce, nu vrei? Tu, nu-l iubeşti? 

MELANIE. 
Eu? Il admir... 

LUCIA (râzând). 

Cine îl supără cu dragostea ei e Cleo... O 
veche slăbiciune... Ar fi dorit să-l ia în 
căsătorie. . . 

MELANIE. 
Ar fi fost rău. 

LUCIA (repede). 

De ce? 
MELANIE. 

Cum, de ce? N'ar mai fi fost al tău... 
LUCIA. 

Da, așă e. La asta nu m'am gândit. Şi mi-e 
imposibil să mă gândesc. Eu nu-mi în- 
chipui cum am putut trăi, fără el, înainte 
de a-l cunoaște. El, văzuse pe «Gioconda», 
a putut trăi... Dar eu...? 

MELANIE (ca şi cum ar vis). 

El văzuse pe «Gioconda)... 
LUCIA, | 

Tu, semeni grozav cu «Gioconda». 
MELANIE (cu vioiciune). 

Eu,. cu «Gioconda»? De fel! 
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LUCIA. | 
Părul roșcat, inelele acestea care cad la 
vale... Sprâncene bălaie. . . 

MELANIE. 
Deloc! 

LUCIA. 
Gura ca un arc răsturnat în sus. Gropiţele 
de pe obraji ca niște umbre fumurii şi fu- 
gitive. Surâsul continuu chiar când ești 
tristă. 

MELANIE (cu asprime). 

Deloc, deloc, Lucia!  (Indulcind tonul). Să 

vorbim de altceva. Nu ţi se pare, ţie, că 
Rudolf e slăbit? 

LUCIA. 
Da, e ceva mai slab, dar şi mai vesel... 
Adoarme cu greu... 

MELANIE. 
La masă mai mult vorbeşte decât mânâncă... 

LUCIA. 
E aşă de expansiv!.. 1, somnul trebuie să 
fie pricina, Alaltăieri noapte s'a deşteptat 
speriat. Ş'am vorbit mult, mult, între altele 
şi de asemănarea ta cu «Gioconda». (Mâlanie 
face un gest neastâmpărat). Ce curioasă ești tu, 

când îți mărturisesc că semeni cu un tip 
adorat de Rudolf! (0 ia de gât şo sărută). Ol! 
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«Gioconda W «Gioconda !) (Ii trece binişor mâna 
peste ochi). Nu te mai uită aşă... I, nu, 
nu, nu mai, mi-e frică! 

MELANIE (riscă). 
Buna mea Lucie, naivă te-am lăsat, naivă te 
găsesc... 

LUCIA. 
Tu ești mai frumoasă şi mai tânără! 
(RUDOLF apare pe platformă. E palid şi d'o veselie exa- 

gerală). 

RUDOLE. 
Ca simfonia pastorală din Beethoven! Cu- 
cul se ia la întrecere cu Mierla... Mi se 
pare că nu e Mierla... Ah! mi-e tot una!.. 
Dacă picioarele mele s'ar fi supus dorinței 
mele, aş fi fost lângă voi mai mainte de a 
deschide gura... 
(RUDOLF se repede la ele), 

LUCIA. 
Rudolf, uită-te la mine... Eşti în adevăr 
mai slab... . 

RUDOLF. 
Sunt fericit, Sunt vesel. Veselia mă inundă 
şi dă pe dinafară... Nu e aşă, Melanie? 

MELANIE. 
Aș dori să fii mai altfel. 
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RUDOLF. 
Mai altfel, cum? Să nu fiu eu? 

MELANIE. 
Să fii mai mult al tău. 

RUDOLE. 
Mai mult decât al meu, Melanie! 
(Petrache apare pe platformă). 

PETRACHE. 
Coniţă, boieruăl mare nu-ș ce vrea. Întreabă 
de d-ta. 
(Lucia îi face semn să plece, apoi aşează pe Rudolf şi pe 

Melanie pe două scaune alăturate). 

LUCIA. 
Aci, tu — şi aici dumneata ! Şi să staţi așă ca 
doicopii părăsiți, (Sărută pe Melanie). Î-â-î-â, obra- 
zul din stânga, cu gropițele lui, e mai dulce ca 
cel din dreapta, Rudoli, să nu te atingi de 
cel din stânga.. 
(Lucia suie repede treptele. de la platformă, deschide uşa, dis- 

pare şi apare de două ori). 

LUCIA (râzând). 
Rudolf, Melanie te admiră! 

RUDOLE. 
Da? 

LUCIA. 
Şi te iubește! 
(Lucia închide uşa cu sgomot. Râsul ei răsună în seră şi se 
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pierde în celelalte odăi. Din ochii lui Rudolf încep să pice lacrămi 

mari una câte una). | 

MELANIE. 
Rudolf! 

RUDOLF. | 
O! sunt bolnav! 

MELANIE. 
Suferi? 

RUDOLE. 
Grozav! 

MELANIE. 
Şi de ce suferi? 

RUDOLF. 
Pentru că nu pot să te uit, Pentru că îmi 
va fi peste putinţă să te uit. Pentru că peste 
trecutul meu s'a pus o noapte neagră ca 
păcura. Sufer de a doua conştiinţă ! 

MELANIE (c'o revoltă conținută) . 

Oh! a doua conștiință! 
RUDOLF. 

In sufragerie, ea. In odaia de culcare, ea, 
În biurou, ea. In bibliotecă, ea. Mă prigoneşte 
cu surâsul ei glacial şi mă biciueşte cu 
ironia ei ascuţită. Noaptea, când închid 
ochii, în imaginaţia mea sdruncinată, o văd, 
o rog, îi cerşesc îndurare. Şi ea, în loc să 
aibă milă de mine, își multiplică gropiţele 
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fumurii — alunecând dela bărbie în sus — 
și mă disprețueşte ca şi tine în acest 
moment ! 

MELANIE. 
O, Rudolf, eu te admir, nu te disprețuesc. 

RUDOLF (co emoție crescândă. 

E o săptămână de când mă judecă cea din 
perete, şi, tu, nu puseși, măcar odată, su- 
râsul tău între ea şi mine, ca să scapi pe 
acela, pe care zici că-l admiri, de o tor- 
tură neînchipuită ! 

MELANIE. 
Desigur e o fatalitate care mă prigoneşte! 
(Revoltată). Soarta m'a mâzgălit cu o mască 
de care am oroare!.. Eu sunt moartă! 

| RUDOLF (acoperindu-şi fața cu mâinile). 

Şi eu te iubesc! 
MELANIE. 

Vorbeşti o limbă pe care n'o înțeleg. lu- 
birea, cu fioroasele ei amețeli, cu jurămin- 
tele etern-trecătoare, cu svâcneli de inimă 
dezordonate, cu așteptări pe furiș, cu săru- 
tări nesfârșite, cu îmbrățișări nebunești, 
cu... cu... cu căderi şi rușini, e o amin- 
tire de care roșesc şi mă scutur! Sunt om, 

nu mai sunt femeie! Din femeie n'a rămas 
Nimic! (Cu violenţă şi cu dispreţ). Carnea aceasta, 
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pusă pe mine în neştire, este nesimţitoare 
la plăceri, este carcera unui biet suflet lepă- 
dat de chinurile lubricității! 

RUDOLF. | 
Tocmai de acest suflet sunt robit! Iubirea 
mea este un cataclism ș'a distrus din mine 
orice pic de împotrivire! 

MELANIE. 
Ascultă-mă, Rudolf. Sunt de piatră ! Sunt ca 
o statuă care ar fi pornit din atelierul unui 
sculptor. Atât mai rău pentru cine ar în- 
genunchiă înaintea ei. L/ar strivi fără să se 
uite pe cine a luat în picioare. Marmoră rece 
la durerile ca și la fericirile pricinuite fără 
voia ei! | 

RUDOLF. 
Statuă? Bine. Moartă? Poţi omori, moartă 
nu! Dumnezeu să fi zămislit o asemenea 
minune ca să-şi bată joc de ea?. 

MELANIE. 
Eşti orb! 

RUDOLE. 
Lumea toată, afară de mine! 

MELANIE. 
Mi-e peste putință să împărtăşesc nebuniile 
tale ! 
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RUDOLE. 
„O! atunci toate s'au sfârșit, căci cu mine 

totul se va sfârşi pentru mine! 
MELANIE (tresărind şi. scăzând glasul). 

Rudolf, o! Rudolf, am sosit cu bucurie în 
mijlocul vostru și am căzut într'o cursă... 

RUDOLF. 
Cursă? Nu te-am cunoscut până acum. 
Cine ţi-a întins-o? 

MELANIE. 
Mona Lisa! 

RUDOLF (se cutremură şi se strânge). 

Da, da, aşă e! Te-am cunoscut înainte 
d'a te vedei... Mona Lisa! Fatalitatea! 
Suntem jucării în ghiarele ei! Muște în 
pânza păianjenului ! 

MELANIE (îi întinde mâna). 

Rudolf, sunt singură, nu am pe nimeni, Îţi 
cer, ţie, să mă aperi contra ta, la tine, în 
casa ta. 

RUDOLF. 
Cere-mi orice. Să-mi tai o mână. Să-mi 
scoț ochii. Acum dacă vrei. 

MELANIE (luându-l de mâini). 
O! nu! 

RUDOLE. | 
Tot ce atârnă de viața mea, supusă voinței 
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tale, voiu face. Ca să nu te iubesc, să nu-mi 
ceri, căci e mai presus de voința mea şi a 
(2, mai presus de existenţa mea fără sens 
şi de fericita ta existență. 

MELANIE (blajin şi cu căldură). 

Bine, Rudolf, bine.— Să-mi închipui c'aș fi 
femeie ca toate femeile cu ușurinți, cu ză- 
dărnicii, cu capriţii și cu patimi, Ei, cum 
aș puteă, să pătez eu, eu, casa în care am 
deschis ochii, de care mă leagă amintirile 
copilăriei nevinovate, în care am crescut 
cu Lucia sub binecuvântările unchiului 
Daniel? 

RUDOLF. 
Nu ştiu. 

MELANIE (cu căldură). 

Lucia, vara mea, — Lucia, copilul blond, 
frumos și curat... 

RUDOLF. 
Ştiu ! 

MELANIE. 
. Lucia care ne prinde mâinile una în- 

tr'alta, care ne mângâie, ne sărută și for- 
țează să ne sărutăm... 

RUDOLE (sufocar). 
Știu! Știu! 
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MELANIE. 
.... Lucia al cărei cuvânt e lumină şi adevăr, 
a cărei menire e jertfa de sine, al cărei 
unic bine pe pământ eşti tu, Rudolf... 

RUDOLF. 
Ştiu, ştiu, la ce-mi mai spui? 

MELANIE, 
... pe îngerul acesta care d'atâtea ori, în 
puterea nopții, s'a plecat ca o lumină pe 
"d'asupra mea, și m'a învelit ca să nu răcesc, 
şi mi-a mângâiat ușurel părul ca să nu visez 
urit, — spune, Rudolf, spune, ce-ai zice 
tu, şi ce-ar zice lumea, dacă, c'o cruzime 
de isterică, l-aş călcă în picioare, și, dând 
foc casei voastre, l-aș preface în cenușe? 

RUDOLF (apăsându-și fruntea cu amândouă mâinile şi cu 
glasul sugrumat). 

Ah! mi-e cu neputinţă să mă gândesc! 
MELANIE (exasperată). 

Tu-mi ceri să ucid un copil, un copil care 
ar dormi şi ar visă surâzând |—Ea ar dormi 
pe când noi ne-am tăvăli într'o iubire spur- 
cată! Ea ar visă surâzând, pe când noi 
i-am înfige cuțitul drept în inima ei cu- 
tată |... Am fi niște lași! lași! lași! 
(La fitece cuvânt de dașib lui Rudolf îi cade capul în jos caşi 
cum ar priini trei lovituri de măciucă). 
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RUDOLF (cu glasul stins). 

Inainte d'a te vedeă aşă ar fi fost... 
MELANIE. 

Și ce s'a schimbat după ce m'ai văzut, ca 
să nu fii cum ai fost? 

RUDOLF (reculegându-se. Cu o energie sălbatecă). 

Eu m'am schimbat! Fiinţa mea de ieri s'a 
năruit! un alt om s'a născut din propria 
lui ruină. Ce am fost nu mai sunt! Sunt 
fără trecut. Raporturile vechi, şterse din 
amintirea mea. Şi, cine ştie, or fi fost ori 
n'or fi fost?.. Sunt liber şi fără libertate, 
ca un bolid scos din atracţia slăbită a unui 
soare şi gonind drept și vertiginos către 
un alt soare. Suntem robii destinului. El, 
pentru noi, desgrădinează rădăcinile cele 
mai adânci, răstoarnă toate piedicile, şi, 
apăsându-ne pe grumaji, ne îngenunchie 
înaintea ființei pe care a fost fatal s'o ado- 
răm!... De şase zile mă smâcesc zadarnic, 
crezând, ca până acum, că omul e liber să 
se hotărască, şi de şase zile o putere imensă 
taie, rupe și distruge legăturile ferecate de 
altădată... Datoria, binele și frumosul, pe 
care mă sprijineam cârmuindu-mă, acum 
sunt scrum, și mă trezesc ca un nefericit 
erou fără armuri, pierdut ca într'un extaz 
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religios în fața sufletului tău etern, ME- 
janie ! 

MELANIE. | 
- Oh! mi-e milă, mi-e milă de tine, Rudolf! 

RUDOLF. 
Şi dacă ţi-aș spune în ce torturi te iubesc... 

MELANIE. 
Te-aş uri, Rudolf! 

RUDOLF. 
Şi dacă ți-aş spune că peste uta ta, iubirea 
mea trece crescând, care ar fi cuvântul 
tău de pe urmă? 

MELANIE. 
Te disprețuesc, Rudolf! 

RUDOLF. 
A! asta, nu! Ar fi împotriva destinului! 

MELANIE. 
Te dispreţuesc ca pe orice om care şi-ar 
ascunde sărăcia sufletului. . . 

RUDOLF. 
Aaaa! 

MELANIE. 
„.. sub nişte vorbe goale ca să sune plă- 
cut. femeilor-păpuși ! 

RUDOLE. 
Aaaa! 
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MELANIE (cu mânie). 

O! mi-e silă de tot ce am admirat în tine... 
i-am spus că nu vreau fiindcă nu pot, acum 
îți spui că dacă aș puteă, n'aş vrea! 

RUDOLF. 
O-ho-ho-ho! Destinul, în perversitatea lui, 
a aprins o lume nouă numai pentru mine, 
lăsându-te pe tine cu cea veche şi cunoscută ! 
(C'o îinişte de convalescent). Desigur, mâine pleci. 

MELANIE. 
Hotărit. 

RUDOLF. 
Şi eu rămân, 

MELANIE. 
Fireşte, 

RUDOLF. 
Până mâine... mai stai... 

MELANIE. 
Doreşti să plec chiar acum? 

RUDOLF. 
A, nu! Ce ar zice ceilalți?.. Şi până mâine 
să petrecem, nu e aşă? 

MELANIE. 
Până mâine voiu ascunde amărăciunea mea 
cum voiu puteă, căci doar ascultându-te simț 
că am trădat pe Lucia. 
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RUDOLF (surâzând aiurit). 

Nu e bine s'ascunzi... 
MELANIE. 

N'ascund nimic din mine, ci pe tine te 
ascund, Rudolf. .. Să nu se vadă nimic din 
sufletul tău. . . 

RUDOLE. 
Monstruos... Nu e așă? 

MELANIE, 
Da, da! 

RUDOLF. 
Ingroapă stârvul acesta în uitarea ta, dacă 
vrei să nu mai existe!.. Mă duc s'o mai 
văd odată... 

MELANIE. 
Pe cine? 

RUDOLF. _ 
Pe cea din perete... 

MELANIE. 
Şi de ce s'o mai vezi odată? 

RUDOLF. 
Pentru că va fi ultima dată, 

MELANIE (tresărind) . 

Rudolf, ce-ai de gând? 
RUDOLF. | 

A! Nu te teme! IN'a sosit ceasul... Şi tu 
nu eşti Destinul, ci instrumentul întâmplă- 
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_tor al Destinului. Ea se confundă cu Des- 
tinul. Voiu vedea dacă e chiar Destinul... 
Nu, nu, să n'ai nici o grijă... Vom petrece 
minunat de bine... 
(Rudolf râzând sinistru, dispare pe uşa serei). 

MELANIE (acoperindu-și fata). 

„Oh! ce păcat! 
(Lucia vine, pe aceeaș ușă, sărind ca un copil). 

LUCIA. 
Intâlnii pe Rudolf. Se ducea î în bibliotecă, 
vesel, vesel.. 

MELANIE. 
Vesei? 

LUCIA. | 
De ce te miri?.. Imi spuse că petreci cu 

tine... - 

MELANIE. 
_ Cu mine? 

LUCIA, | 
- Da... De ce să nu petreacă? (Ameninţând-o cu 

degetul). Şireato! Ai râs de moda noastră... 
MELANIE. 

Eu? 

LUCIA. 
Ai comparat pe Cleo cu o teacă de fasole 
când începe să crape... 
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MELANIE. 
_A, da. Glume, vorbe... 

LUCIA. 
Mie îmi face plăcere să vorbiţi cum aţi vorbit, 

MELANIE. 
Nu, nu, Lucio, să nu mai vorbim cum am 
vorbit. .. Mi-a scăpat, fără să vreau, mici 
tăutăți pe socoteala lui Cleo. . 

LUCIA (râzând). 
Şi Rudolf, mi-a spus... 

MELANIE. 
Lasă, lasă dragă... Unde ziseşi că se duceă 

_ Rudolf? 
LUCIA. | 

In bibliotecă, să aşeze un nou volum pe 
raftul de d'asupra «Giocondew. 
(Melanie se duce la cutiile cu pistoale). 

MELANIE (deschizând una din cutii), 

Bune pistoale. Bine cumpănite, Mai aveţi 
arme în casă? 

LUCIA. 
Nu cred. Poate oncle Daniel. 

MELANIE. 
Şi unde le ține? 

LUCIA. 
Ştiu şi eu... 2? Da de ce mă întrebi?.. O! 
și cum te uiţi! 
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MELANIE. 

Mi-adusei aminte de o crimă. 
(Se aude sgomot, ascuţit şi prelung, repetat de trei ori. Melanie, 

tremurând, apucă pe Lucia de mână). 

MELANIE. 
Lucio, ce s'a întâmplat? 

LUCIA, 
O, o, ce spaimă !. . Pe la bucătărie. Pe- 
trache ce treabă are? Cine ştie? Câteva 
farfurii sparte. . . 

MELANIE. 
Nu, nu, nu la bucătărie.. 

LUCIA. 
Cum Dumnezeu trăeşti tu, singură, la 
țară? 

MELANIE. 
Mai sigură ca în casa ta. Aici în orice sgo- 
mot presimț o nenorocire, In bibliotecă e 
ceva.. Vreau să știu Lucia, vreau să ştiu | 

LUCIA (mirându-se). 

In bibliotecă? E Rudolf... 
MELANIE. 

Vreau să ştiu ce s'a întâmplat lui Rudolf? 
LUCIA (impresionată) 

Ce să i se întâmple? . . Rudolf! Ru-dolf ! 
[ Rudolf se ivește în ușa serei, Se clatină, Se reazimă. Incepe să 
râdă; E palid. Inaintează greoiu spre Lucia şi: Mdlanie). 
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RUDOLF. o 
Lucio, tu fuseși?.. Ciudat! Nu-ţi cunosc 
glasul. ..: 

LUCIA. 
Rudolf, ce fu sgomotul d'adineaori? 

RUDOLF (ului). | 
Eu... am comis O crimă... 

LUCIA. | 
Da, ai speriat pe Melanie... Uită-te cum 

plânge! O! şi ce frumoasă e când plânge! 
(Ii şterge lacrămile cu batista).. Priveşte-o, Rudolf! 
Te uiţi par'că n'ai vedea-o. . . Surâzi, blânda - 
mea Madonă. Surâzi cum surâzi prin vis. . . 
Rudolf, dar ce s'a întâmplat? 

RUDOLF. 

Nimic... “(Scutură din cap). A! ba da!.. Mă 

- suisem în vârful scării... d'asupra 4Gio- 
- condei)... Mă suisem. în vârful scării... . 
Şi-am alunecat. . . 
(Melanie îl priveşte ţintă fără a clipi). 

LUCIA. 
“Numai atât? 
RUDOLF. 

Mă suisem în vârful scării... în mână 
„aveam un cuţit... Şi-am alunecat, 
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LUCIA (scuturându-l de mână). 

Ei, Rudoif, eşti așă de emoționat !. . Ci 
spune odată !.. Și pe urmă? 

RUDOLE. 
Am alunecat. .. Şi mâna cu cuțitul — bles- 
temata asta nu mai eră a mea!—de trei 
ori a sfâșiat divinul obraz al «Giocondei» (Se 
cutremură). Fără să vreau, fără să vreau mi-am 
ucis conștiința cate cârmuiă conștiința mea! 
(Cade pe un scaun. Melanie şi Lucia fac un pas repede 

spre dânsul). Şi surâsul ei a rămas în limba 
cuțitului !.. Ce mă voiu face, fără cârmă, în 
mijlocul valurilor înfuriate? 

LUCIA fîngenunchie lângă el şi-l mângâie). 

O, Rudolf, Rudolf... numai atât? 
RUDOLE. 

Dar cât mai vrei? 
LUCIA. 

Ce emoție pentru un lucru de nimic! — 
Câteva mii de lei, unui artist celebru, şi ai 
s'o ai iar la loc, în biblioteca ta. 

RUDOLF. 
Da, dar crima am săvârşit-o... Nu e așă, 
Melanie? 

MELANIE. 
Când poți să pui la loc ce-ai distrus, pui 
la loc, şi crima e ispășită. 
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RUDOLF. 
Şi dacă n'ai puteă? 

MELANIE, 
Poţi dacă vrei. 

RUDOLF (ca şi cum şi-ar vorbi sieşi). 

De n'ar fi nici o ființă ca să mărturisească 
adevărul, tot nu mai eşti ce ai fost, ci 
eşti ce-ai devenit...  Asasin, asasin al co- 
pilului nevinovat pe când dormiă și-și sugeă 
degetele în visele lui fericite ! (Acoperindu-şi ochii). 
O! și surâsul ei a rămas în limba cuţitului, 

LUCIA, . 
Melanie, aşă e el uneori. Are să-i treacă, 
Rudolf, Melanie avă presimţirea că s'a pe- 
trecut ceva excepțional. Și cum te văză, de 
bucurie începu să plângă, Din lacrămile ei 
am priceput cât te iubește. 
(Melanie tresare). 

RUDOLF (c'un surâs trist), 

Așă e, Melanie? 
MELANIE (oftâna). 

-Da, Rudolf. 

RUDOLE. 
O, Destin, Destin, cum am să-ţi stric eu 

„. planurile tale, căci sunt mai tare decât tine! 
(Sculându-se hotărit). Ei, copii, la petrecere. Lucia, 
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pistoalele. Melanie, să nu te împuști fără 
să vrei, 

MELANIE. 
Sunt goale. 

RUDOLF. 
Soarta să te îndemne, şi te înnemereşti şi 
fără glonţ... 

LUCIA (aducând un pistol cam în dreptul inimii), 

Aici? 
RUDOLF. 

Ceva mai sus. 

MELANIE. 
_ Glumele voastre nu-mi plac. 

RUDOLEF. 
„_ Lacia, nu așă, Înalți brațul şi-l cobori în 

dreptul umărului. Mie de nu mi-ar tre- 
-mură mâna, N'aş vrea să mă întreacă M6- 
lanie. Mi-aș tăiă braţul din umăr şi mi-aș 
scoate ochiul drept, 

LUCIA (râzând). 
Şi ca la un cerșetor, de câte ori ai întinde 
cealaltă mână, ţi-am da de pomană eu un 
sărutat şi Melanie alt sărutat. Nu e aşă, 
Melanie? | 

MELANIE (aducând un pistol la ochiu). 

N'am auzit, Ce să fie? 
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RUDOLF. 
Şi de glumele astea te temi? 

MELANIE. 
Nu mă tem decât de Dumnezeu şi de ne- 
statornicia unui singur om, 

RUDOLE. 
Mai mult m'aș teme de statornicia lui! 

LUCIA. | 
De nestatornicia, cui? Melanie, ar fi destul 
să te cunoască şi din fățarnic şi ușurel ar 
deveni credincios şi statornic. 

RUDOLE. 
Voinţă să aibă, și nimeni nu i-at rezistă. 
(Prins de o întristare subită). Omul cu “voință este 

o năpraznică putere. Voința personală î înce- 
tând, omul e prada voinţei universale. Ca 
frunza aceasta, desprinsă de ramuri, așă se 
leagănă şi cade jos ca să îngrașe pământul... 

MELANIE (îngrijată) 

Rudolf, n'ai zis tu, sa petrecem? 
RUDOLF. 

Să petrecem! Forțe noui ca să rup jun- 
-  ghietura Destinului! (Se uită la ceasornic). I-â! 

şi Lascăr prea întârzie... 
LUCIA. 

Cleo iar se înnoește! Mănuşile o strâng, 
ghetele o strâng, corsetul o strânge. . . 
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RUDOLE. 
- Destul! Nu merge mai departe... 

LUCIA. 
Şi, cât n'ar da ea, sărăcuţa, pe puţină, fie 
cât de puţintică, din afecțiunea ta! 

RUDOLE. 
Ar da tot ce are! Bine. Voiu fi prieten, amic, 
curtezan. Voiu fi cum i-ar plăceă ei să fiu. 
(Rudolf ia un pistol şi ocheşte în ținta cea mai îndepărtată. 

D'aci încolo este de o veselie fără jrâu, până la întorsătura 

finală). 

(Intră pe uşa serei: CLEO, Dr. LASCĂR şi DANIEL. Cleo 

e c'o rochie nouă şi c'o pălărie imensă. Melanie, punând genun- 

chiul pe un scaun, îi observă pe toți, dar mai ales pe Rudolf). 

CLEO. 
Bonjour, Bonjour]. . V'aţi exercitat în lipsa 
noastră... Asta nu se face... 

RUDOLF (ieşindu-le înainte). 

_ Nici un pas, că trag! 
CLEO (desfăcând braţele). 

_Şi să înnemerești acolo unde Cupidon şi-a 
lăsat urmele, singurul zeu care mai trăeşte 
încă. 

Dr. LASCĂR. (sfiindu-se). 
Pas de blagues, mon cher, pas de blagues... 

DANIEL (aprinzând o ţigaretă). 

Să nu laşi pe doctor văduv... 
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Dr. LASCĂR. 
Asta n'ar aveă importanță... Pourvu qu'il 
ne se trompe pas. .. (Râzâna). Să n'o lase pe 
Cleo văduvă... 

LUCIA, 
Bravo, doctore! Adevărat cavaler modern! 

RUDOLF (sărutând pe Cleo). 

Şi p'ălălalt, frumoasă doamnă!.. Eşti atât 
de atrăgătoare în alb! 

CLEO / înroşită și veselă). 

Farsă, farsă d'ar fi... Mă mulțumesc şi cu 
farsa... Lucia, n'aş vrea să te trădăm cu 
consecinţe. . . 

Dr. LASCĂR. 
Fără consecințe? Mă opui eu! Ori serios, 
ori deloc! ( Toţi râd, afară de Melanie. Doctorul amenință 

cu degetul )- Ni-ni-ni-ni ! 

CLEO (Metaniei). 
Bonjour, domnişoară. . . (Râzând). O, pardon! 
Bonjour Madame! 

MELANIE. 
Sunt domnişoare cari se nasc doamne. P'a- 
semenea domnişoare-doamne căsătoria nu 
le schimbă, şi deaceea, ele vor să se schimbe 
necontenit, 

CLEO (întepată). 

Schimbă cine poate, iar nu cine vrea. 
138



RUDOLF. | Ne 
Ai atins legea economică a schimbului: ce- 
rerea şi oferta. Mai întâiu trebuie să existe 
cererea... 

CLEO (râzând ). 

Mă iartă!.. In intensitatea vieţii fericite 
este o lege a risipei. Mai întâiu să ai ce 
oferi și, când ai ce oferi, cererile curg. 
(Râsete, Rudolf şi Cleo se despart de ceilalți). 

DANIEL (râzând, fumând şi înnecându-se cu fumul). 

Doctore, să iei măsuri contra ofertei! 
Dr. LASCĂR. | 

Mais, mon cher, c'est un enfant gai qui 
veut se donner l'air d'un enfant de Boh&me. 

DANIEL, - 
Dar, ştii c'o prinde aerul pe care şi-l dă? 

Dr. LASCĂR -(împungându-l cu degetul), 

A! ștrengar bătrân! 
(Lucia şi Melanie, lângă masă, vorbesc încet şi privesc la 

celelalte grupuri), 

RUDOLF. 
Cleo, scoate-ți pălăria, 

CLEO (răsfăat). 
Scot tot ce vrei! 

RUDOLF. 
Cu moda de astăzi nu mai ai ce scoate... 
Parc'ai fi un amoraș prins de brumă sub 
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o foaie de lipan.. 0! Mi-e frică de să- 
gețile lui! | 

CLEO ( apăsându-se pe braţul lui Rudolf). 

Niciodată n'am petrecut mai bine! 

RUDOLF. 
„Să petrecem, Cleo! Viaţa este o glumă. Des- 

tinul te surprinde când cu gândul n'ai 
gândi. 

CLEO (după ce-și scoate pălăria]. 

S'o agăț d'o ramură. 
(Rudolf cu dreapta o ţine de dreapta ei şi cu stânga se încearcă 
s'o salte). 

RUDOLF. 
Haide! Hop! Hop! 

CLEO (frecându-și picioarele). 

Ah! mă gâdili! 
(Într'un salt o ridică pe bancă. Cleo şi-agaţă pălăriă de o ra- 
mură a moliftului) 

RUDOLF. 
Ce ușurică ești! 

CLEO. | 
ie îți plac femeile grele? 

RUDOLF. . 
A, nu, ca tine! 

CLEO (răsfărat). 

" Oo! | 
"(Scad vocea şi vorbesc, ea de sus și el. de jos). 
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LUCIA, a 
Ce bine îmi pare că Rudolf e vesel ! 

MELANIE. 
E prea vesel, 

LUCIA. 
„ Aşă e el. Omul extremelor... Cleo e fe- 

ricită... Fericire de scurtă durată... 
DANIEL (după ce-şi răsuceşte o țigaretă). 

__ Doctore, foc, 
Dr. LASCĂR. 

Foc d'al meu... Sapristi/ nu se mai stinge! 
DANIEL (cam tare). 

Ho-ho! ferice de marchiza! 
Dr. LASCĂR. 

Doucement! Să nu te auză Cleo, mon 
Dieu! 

DANIEL (râzând). 
E geloasă? Are haz! 

Dr. LASCĂR. 
Comme toute femme. 

CLEO (/redonând). 
„«L/amour est enfant de Bohâme. . .». 

DANIEL (ridicând glasul). | 

Cu care nu e de glumit la o vârstă oare- 
care. 

CLEO (râzând). 
Mai ales la a d-tale, papa Daniel! 
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DANIEL (punând țigareta cu vârful aprins în gară). 

E, e, e,e,e... 
Dr. LASCĂR (râzând). 

Te-ai fript, oncle Daniel? 
DANIEL. 

De câte. ori vorbesc de micul diavol, pui 
țigareta cu focul în gură, 

CLEO. 
Dă-mi mâna Rudolf, mâna asta pe care 
n'aş mai lăsa-o din mâna mea! 

LUCIA (arătând pe Cleo). 

E gentilă. 
MELANIE, 

Prea vorbeşti liber, 
LUCIA. - 

Crezi? 
MELANIE, 

Constat. 
CLEO (întinzând şi mâna stângă lui Rudolf). 

Şi p'ailaltă. .. 
RUDOLF. 

Hop! (Cleo se saltă şi sare). Ca o camelie scutu- 
rată de pe cracă. Uşoară ca o porumbiță 
albă ai săltat pe d'asupra abisului! 

CLEO scăzând glasul şi pasionată). CR 
Ești cum n'ai fost de când -ești!:. Rudolf, 
Rudolf, dacă ai fi al meu... | 
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RUDOLF (c'o întristare subită). 

De azi înainte nu mai sunt al nimănui! 
CLEO (care nu observă tristețea lui Rudolf). 

Atunci, ești vacant? 
RUDOLE. 

Mă pregătesc de o vacanţă fără sfârșit, 
CLEO. 

Ce bine îmi pare! 
RUDOLF. 

Viaţa pentru mine nu mai are nici un înțeles, 
CLEO. 

O! Rudolf! Să-i căutăm unul! 
RUDOLEF. 

Să-i căutăm... 
CLEO. 

Căci unul singur este înțelesul vieţii! 
(Îşi dau braţul şi vin la masa de stejar). 

DANIEL (aruncând ţigareta jos). 

- S'a stins, Focul dela tine nu ţine mult, 
Dr. LASCĂR. 

Când trece la tine, oncle Daniel. Mais, 
mais, mais, sapristi, prea fumezi mult, . 

DANIEL. 
Singura consolație ! La vârsta mea, mă mul- 
țuimesc cu fumul şi parfumul lucrurilor lu- 
mii acesteia, 
(Cu toţii se grămădesc împrejurul mesei ]. 
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RUDOLF. 
Să începem. Cine să tragă mai întâia | 

LUCIA. 
La sorţi. Sunt șase bilete. O. pălărie. Me- 
lanie să scoață primul bilet. 
(Melanie invârteşte biletele în pălăria doctorului. Trage unul şi-l 

citeşte c'o voce slabă). | 

MELANIE. 
- Rudolf. 
RUDOLE (cun râs straniu Je 

Melanie, tu, te-ai jucat cu sorții sau cu 
soarta? 

DANIEL, | 
Ce râs curios! 

RUDOLF. | 
Ca și până acum, oncle Daniel, 

DANIEL. | | 
Până acum fuseși d'o veselie îndrăcită, şi 
acum te văd palid... 

RUDOLEF. 
Emoţia, oncle Daniel. Aş vrea să v'arăt ce 
pot. De nu mi-ar tremură mâna! Prin gău- 
ricea pe unde va trece glonțul pistolului 
vreau să treacă ş'un glont de revolver. - 

DANIEL. | 
Ce presumţios ! 
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MELANIE (strângând de mână pe Lucia). 

Mie nu-mi place acest joc! 
LUCIA. 

Rudolf va izbuti! 
CLEO. 

Să te văd, Rudolf! 
(Rudolf ia la ochi ţinta cea mai depărtată. Trage. Cartonul 
cade. Toţi aplaudă, afară de Melanie. Rudolf se repede în parc). 

MELANIE (tremurând). 

Un' se duce? 
LUCIA. 

Ai să vezi... 
(O detunătură de revolver. S'aude o rostogolire. Toţi se cu- 

tremură. O clipă rămân înlemniţi. Daniel şi Dr. Lascăr se preci= 
pită la locul sinistrului). . 

MELANIE, (izbindu-se cu palmele peste ochi). | 

S'a ucis! S'a ucis! Şi ochii mei n'au să-l 
mai vadă! 

LUCIA / strângându-şi mâinile la piept). 

Rudolf?.. Ooo!..[...1...î... (Zremură şi-i 
clănțăne dinții ca prinsă de friguri) . | 

CLEO (plecându-se peste balustradă). 

O! mi-e frică, mi-e frică, doctore! 
(Din parc s'aude un semn de spaimă şi de tăcere. «Sââât!» Me 
lanie şi Lucia se reped la scară şi se opresc în vârjul ei). 

LUCIA (ituminară de o bucurie fulgerătoare). 

Trăeşte! Şi umblă! Vine încet! dar vine! 
(Rudolf — cu paliditatea morţii pe faţă, desbrăcat de haină şi 
de vestă, — cu sânge pe cămaşă în dreptul inimii — suie scările, 

sprijinit pe Daniel şi pe Dr. Lascăr). 
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RUDOLF. 
Am greşit... Din greșeală... 

LUCIA (4 pipăie). 
Da, da, Rudolf, din greșeală, firește că din 
greșeală. . . 

Dr. LASCĂR. (scurt şi aspru). 
Nici o vorbă! 
(Daniel şi Dr. Lascăr pun binişor pe Rudolf pe un scaun. Ochii 
ui Rudolf i se închid şi cade în nesimţire. Dr. Lascăr îi pipăie 
pulsul. Melanie, cu şiroaie de lacrămi pe obraz, îşi frânge de- 
getele. Lucia îngenunchiă lângă Rudolf şi-i acoperă mânile 
cu sărutări, oftând la fitece sărutare. Cleo scoate un flaconaş 
cu săruri şi-l aduce la nas). 

DANIEL ('nădușit). 
Doamne ! Doamne! 

Dr. LASCĂR (face semn lui Cleo). 

Automobilul în poartă. Du-te la doctori! 
Toma lonescu. Să vie îndată. Caz urger. 
Şi mai iute! 
(CLEO pleacă repede). 

Dr. LASCĂR. 
Daniel, vată... 

DANIEL (precipitat). 

„Da. 
Dr. LASCĂR. 

„..apă... 

DANIEL. 
Da. 
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Dr. LASCĂR. 
.-- ghiață... 

DANIEL. 
Bine, . 
(Daniel dispare). 

LUCIA (printre suspine). 

Şi eu ce să fac, doctore, ce să fac... 
trebuie să fac ceva... E grav? (Dr.2 
dă să-i răspundă). Te rog, zi că nu e grav sau: 
(Mâlanie se cocoloşește la picioarele lui Rudolf; îi ia o m. 
i-o sărută de mai multe ori în acelaş loc). 

MELANIE (uitându-se ia doctor), 

Scapă? 
LUCIA. 

Știu eu mai bine... Scapă, Mtlanie! 
(Rudolf îşi revine. Deschide ochii mari). 

RUDOLF (ituminat). 
Amândouă... Amândouă... N'ar fi p: 
să se sfârșească? (O amintire îi întunecă faţa), : 
nu! nu!.. Lucia, Mlanie, Destinul u - : 
o crimă înfiorătoare, şi eu i-am dat p 
mâni, așă ! așă!.. Crima nu se va săvârşi 
(Cade iar in sincopă). 

LUCIA. 
Care crimă, Rudolf? 

Dr. LASCĂR. 
Aiurează, bunul meu amic!



o ermreeemirl 

MELANIE (scoasă din Jire). 

Ce crimă ar fi mai înfiorătoare ca aceasta ?,. 
Eu l-am. . . (O înneacă plânsul). Asprimea mea. 

Credinţa ce-ţi port ţie și casei tale, ne- 
fericito!.. O! virtute, tu eşti o vorbă! 

LUCIA (înțelegând, se cutremură): : 

O! tu l-ai... Asprimea ta?. . (Cu accente d'o 
„nebunie blândă). Şezi, şezi aci, Melanie. .. Apro- 
pie-te de el... . Apropie-te de el... Iubeşte-l 

„.. Să-l iubim amândouă... Şi amândouă 
să-i așternem patul și să-l culcăm binişor, 
binişor. . şi să-l întrebăm: «Ai adormit tu, 
Rudolf? Dormi, tu, Rudolf?.. Dormi fără 
grijă că noi veghem la capul tău!» 
(Rudolf îşi revine pentru ultima dată). 

RUDOLF. 
Veniţi încoace... (Le atrage şi le sărută apăsat). Ce 

„uşor e să mori când ai ce sărută... şi nu 
mai. poţi trăi... (Ii cade capul pe piept). 

LASCĂR ( pipăindu-i pulsul). | 

Doarme d'acum somnul de veci! 
LANIE (izbucnind în plâns). 

O, iartă-mă, Rudolf! 
SIA ( nemaiștiind ce spune). 

Zi Cai glumit, doctore! Zi c'ai minţit, 
sâine ce ești ! (Lucia se tăvălește la picioarele lui Rudolf). 

SFÂRŞIT 

   


