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PERSOANE : 

Runa 
Rilda, mama ei 
Hunar - 
Landor, îratele Runei



s ACTUL Liu . 

Interiorul unui castel vechiu cu bolți întretăiate. 
Fundul 'scenei se deschide pe o terasă largă, lă- 
Sînd să se vadă un parc cu arbori seculari. Printre 
arbori se străvede un lac. Lumina se schimbă 
treptat cu mersul norilor, care trec în forme fan- 
tastice pe fundul cerului cuprins în deschizătura 
terasei. Supt bolta terasei e un războiu de ţe- 

“sut, la care stă Runa pe gînduri. Intră Ri/da. 
In răstimpuri se aud sunete de goarne şi clopote. 

RILDA 

„Tot stai pe ginduri, Runa? 

RUNA 

Ah, mamă, dragă mamă, 

Acelaş glas de surle
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Care. rasună "'ntruna, 

„Şi clopotele ?n turle 
Ce bat și 'ntruna chiamă, 

= Nu poţi s'arunci o vrajă 

J Să tacă, draga mamă? 

RILDA: 

O, pune gurii tale straja! 

RUNA 

Vezi, firele se "'ncurcă, 

Nu pot să ţes o floare; 

Spetezele cînd urcă 

Şi cad, aşa imi pare. 
Ca sună a pustiu, 

Ca bulgasi de țarina 

Ce cad peste-un sicriu. 

Ce harnica, ţii minte, 

Era această mînă, 

Şi ochii ce cuminte 
Ştiau ca sa încheie 
Pe tortul alb de lina 
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Frumoase curcubeie. 

Dar azi ştiu doar sa plingă, 

lar dreapta iscusita 

Desface.și distramă 

Ce face mina stingă. 

N'o fi o vraja, mamă?.... 

RILDA, 

Copila mea iubită, 

De vraja nu mai spune! 

Pe cer nu:s semne bune; 

Nu vezi tu negri nouri 

Cum se aduna”n bande: 

Închipuind armate 
Ce-aleargă şi se "nfruntă 

Cu flamuri ridicate ?... 

RUNA . 

«Mai eri erau ghirlande 

Închipuind alaiul, 
Unei serbări de nuntă... 

Schimbau' din orâ *n oră,
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Din clipă 'n clipa straiul, 

” Se risipeau și iara 
„Se 'ngemănau în horă 

* Ca umbre plutitoare, 

Ca "nchipuiri de spume, 

Pan” ce intrau pe 'ncetul 

* Ca pe-un portal, în soare... 

Ce-s semnele acestea, mamă? 

RILDA 

„Au toate rost pe lume 

_ Şi toate-și au secretul, 

Sint semne ce nu mint. 
Şi firele de-argint 
Din plete, la batrini, 

Şi liniile scrise » 
În palma unei mini, — 

Şi semnele din vise 
Şi frunţile "ncrețite, 

Şi-o dungă supt pleoape, - 
„Şi nourii pe cer,  - 

> Sint toate 'nvaluite  - 

-„
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De un fatal mister 

De care nimeni, nimeni nu poate ca sa 
scape! _ 

RUNA . 

Atunci, ce-i scris pe cer? 

Citește, ce vreau norii 

Ce-alearga și s'adună, 

De ce ma prind fiorii 

Cînd clopotele sună? 

RILDA (căutind spre cer) 

În clopote-i furtună! 
Vroiam să nu-ţi răspund, 

Dar clopotul ma 'ndeamna 

Nimic să nu-ţi ascund..: 
Asculta, dragă Runa!_ 
Vezi, mama, pe supt norul 
Ce 'nchipue-o arcadă, 
„Pe-un nor de-argint cum trece, 

Urmat de-o cavalcada, 
Pe stepele senine
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Un câlăreț salbatec 
Cu fulgere pe cască, 
Prapastios cum vine 

„ Gonind spre casa noastră, 
sf Cum prinde sa descrească. 

Întinderea albastra 
Şi ochiul meu incearca 

În van sa-l recunoască, 
Deși-l cunoaște parca.... 

RUNA 

Ah, mamă, cine-i oare norul?. 
N'o fi chiar Hunar, calatorul, 
Străinul ce-a sosit aseară 
Supt adapostul casei noastre? 

Avea şi el pe casca fulgere-albastre 
Şi calul lui tot alb era | 

Cind a intrat în curte, supt arcadă, 
Urmat 'de cavalcada. 

RILDA 

Se poate... Dar acum
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Se farma norul. 
Dispare câlatorul. 

Învaluita ?n fum 
Se stiuge 'cavalcada, 

Se năruie arcada, 

| Şi, alb ca zapada, 

Se -face-ăcuma 'un castel 

Şi-un lac albastru lingă el, 

Cu palmieri. cu “umbrele rotunde, 

Cu nuferi albi ce dorm pe unde; 

Castelu-i nalt, cu arcuite geamuri, 

Iar colo ? "n fund, supt un umbriş de- 
ramuri, 

c Se vede înăuntru, pe fereastră, 

„O fata blonda care ţese 'ntruna 

RUNA 

O mamă, parcâ-i casa noastră ! 

RILDA -) 

O vezi şi tu ca mine, Runa ? 

-.. O vezi cum ţese ?
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Cum stativele urcă şi coboară 
. Şicum suveica "n mini dibace sboara ?. 
Cum firele de borangic alese . 
Vin unul cite unul sa se 'nşire 
Şi se prefac 
Painjeniş subţire | 

„Ca pentru-o cămaşe de mire ? 

RUNA 

Vad, mamă, vad! 

_RILDA 

Dispar acum. Şi palmieri şi i lac 
Şi nuferii, în unde; | 
Castelu ?ncepe 'ncet să se cufunde ; 
Dispare pan” la geam, treptat-treptat, 
Şi fata cea balaie ce ţese ne 'ncetat 

„La mindra ei cămașa, — 
Un fulger de lumină o înfaşă 
Şi-o „vad, o vad acuma bine: 
Ah, cum mai samână cu tine, 
Runa!
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RUNA 

| O vâdşi eu, mă văd ca ?ntr'o oglinda. 

RILDA (cu spaimă) 

-Lăria parcă stă să se aprindă! -: 

Străbate 'ca un biciu albastru cerul... 

Vezi largile zigzaguri... 
Şi steaguri după steaguri... 

Şi iata iar armatele ?n şiraguri, 

Cum dau navală, 

Cu caii 'nebuniţi de "'nvalmăşala, 

Şi iata iaraşi cavalerul 
Pe calu-i de zapada, 

Urmat de miricoşata cavalcada. 

RUNA 

E: Hunar, mamă, cavalerul ! 
Il vad cum n'am văzut pe mine! 

RILDA 

Acum S'a "ntunecat tot cerul
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Şi nu mai văd nimic, dar, iata, 

Perdeaua mare de "ntuneric 

Se 'nlatura deodata 

De-o mina nevăzută 

Şi se deschide-acolo, sus, 

Un luminiş feeric, - 

1 O pajişte pe care doarme dus 

Un om cu faţa 'n jos cazuta, 
Şi unde ochii-mi "port 

Nu știu s'aleg de-s flori sau singe, 

Ca fața nu i-o vad şi iarași nu "nțeleg 

De ce îmi vine parc' a plinge ? 

„Şi inima îmi spune 

Ca omul care doarme-i Landor, 

E fratele tau, Landor! 
- 

RUNA 

Vai, mamă, nu sînt semne bune!.'. 

Ce rost sa aiba oare toate-aceste ? . 

RILDA 

E Landor,. fratele. tău Landor este ?
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Şi-acum pricep... Asculta, draga Runa! 

Ştii ca din ţara 'ntreagă se aduna 

Toţi tinerii sa plece la război, 

Ca Landor și cu Hunar, amindoi, 

Se duc şi ei să lupte pentru ţară... 

De-aceea norii care ard în pară 

Întruchipeaz'o batalie mare: 
Frumosul cavaler, pe cit se pare, 
E Hunar care tealar o să scape... 

RUNA 

Castelul insa ce-l vedeam 
Pe marginea acelei ape, 

Şi lata ce ţesea la geam? - a 

RILDĂ 

Chiar tu eşti, Runa mea iubită ! 

RUNA 

Şi-acel ce doarme dus 

Pe pajiştea "'nflorita ? - 
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 RILDA 

E fratele tău Landor, cum ţi-am spus! . 

RUNA 
Și ce “nsemnează- -aceste toate, mamă ? 
De ce mă prind fiori şi mi-este teama ? 

“RILDA 

Nu cunoşti tu, Runa, dragă Runa, 
Basmul cu camașa fermecata, 

"În trei nopți țesută de .o fata, 
În trei nopţi la razele de luna? 

Albe mini curate 'de fecioara 
Albe fire trebue sa țeasa 
Celui drag câmaşă de malasa, ÎN 
Dacă vrea ca 'n lupta să nu moară... 

Albe zile trei, întregi de-arîndul, 
Alb ca tortul alb sa-i fie gindul, 
Albe minile şi nepătale 
Ca veşmintul Maicei Preacurate...
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Albe razele de-argint cind ploua 

“Tortul alb sa-l ia ca pe-o plămadă,. 

„Şi s'amestece cîntind, în doua, | 
Aluatul alb ca o zapada. 

  

Alb'așa ca cine-o fi s'o poarte 
Nici cutit, nici glonte sa-l atinga, 

In râzboiu de-apururea să'nvinga 

Şi sa fie ocolit de moarte! 

RUNA 
(care a ascultat, ca "'ntr'un extaz, se ridică şi, 

întinzind minile spre icoana Preacuratei, cade "n 
genunchi). 

Cum e nimbul alb ce-ţi impresoară 
Fruntea ta,-aşa de alb mi-e 'gindul 

Nu trei nopti, ci ani intregi de-arindul 

Eu aş ţese, numai să nu moară! 

“Clopote și surle pot-sa sune, 

Moartea poate la ferești sa bată, 

Eu ursitei mele m'oiu supune, . 

Ca să țes cămașa fermecată.
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Aluatul alb ca o zăpadă 

['oiu lua cind albe raze plouă, 

LPoiu lua cu minile-amindoua 

Sa-l amestec ca pe o. plămada. 

Alb' aşa voiu ţese-o ca s'o poarte 

- Fratele meu drag în batalie, 

Ca de moarte teamă sa nu-i fie, 

ci sa fie el stapin pe .moarte! 

RILDA 

Dar ştii tu ce blestem amar 

Au razele de lună, 

Pe fata ce-a pacatuit 

Cum ele se răzbună, 

Cînd altuia i-a dat în dar 

- Camaşi far” de moarte, 

De moare 'n lupta biruit 
Acel merit s*o poarte ? 

Blestemul cade-asupra ta, . 
Sa ţeşi viața ”ntreagă, 
Din munca făra de temei; 
Nimic sa nu s'aleaga,
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Sa se destrame. tortul tau 

Şi fir cu fir sa sboare, 

Sa sboare albii funigei — - 

In cete călătoare; -: 

Sa se destrame tot ce faci, 

Sa-ţi scape de supt miri, 

Sa se anine de copaci, 

De cumpeni de fintini, 

Sa treaca repezi la răscruci, 

Pe stoguri sa se lase, | 
Sa se anine sus, pe cruci, 

Pe streşine de case, 

[Dar nici acolo să nu stea 

Şi vintul să le-alunge, 

Sa .spue de osinda grea 

“Oriunde or ajunge, 

S'alerge, fara de noroc, 

Fir dupa fir, tot tortul, 

Pan” vor găsi în care loc - 
Neingropat stă mortul. -
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Și precum țes fulgi dupa fulgi 
O pinza de zapada, 

Sa se adune ca un giulgiu 
Şi-asupra lui sa cadă,. 
lar fata ce-a păcătuit 
Sa teasă ?n veci nebuna... 
— Acesta-i blestemul cumplit 
Al razelor de luna! 

RUNA 
(a ascultat în genunchi, şi întorcindu-se din 

"nou cătră icoană) . 

Alb ca nimbul care-ţi impresoară 
Fruntea ta, așa de alb mi-e gindul! 
Nu trei nopţi, ci ani intregi de-arindu) 
Eu aş ţese, numai să nu moară! 

O



ACTUL AL II-lea 

Acelaş decor. Luna, la înălțimea arborilor, a- 
runcă razele pieziş, învăluind stativele şi pe Ru- 
na care ţese. Restul iatacului pluteşte într'o lu- 
mină de vis. 

RUNA (singură) 

| Luna, ca pe-o harfă trec minile mele, 

Firele sint parca strune fermecate. 
Stativele cîntă, și eu cînt cu ele... 

Ca o harfa cînta stativele mele 
Şi în noaptea asta toate's luminate. 

Nu ştiu cîintă'n mine sau firele sună, 

Fiecare “și spune nota lui cu taină, 

De trei nopţi intr'una ţes cu tine, lună, 
Tes fără de preget fermecata haina.
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Nu ştiu cînta ?'n mine sau firele sună,.. 
După cum artistul atinge o strunaă,. 

Mai încet, mai tare, mina mea cind ţese, 
A Trezeşte atitea” glasuri ne ?nţelese. 

De trei nopţi de veghe ţes făra depreget. 

Nu ştiu cînta 'n mine sau firele suna, 

Nu ştiu cine cîntă cînd le-ating cu'n 
deget: 

> Firul de mătasă sau raza de luna... 

“Ca o harfa cîntă stativele mele 

Şi-i atita farmec... Umbre violete 
Umb! aşa sfioase... Ca nişte margele 
Rid în umbră ochii vechilor portrete 

Caăutind uimite la mîinile mele... 

Ah, e-atita farmec şi-i atita taina... 

De-aş sfirşi odata fzrmecata hâina! 
Scade noaptea... Ceasul prinde lung 

„să bată, 
| De-aş sfirşi odata haina fermecala ! 

- (Desface pinza de pe sul, piegătindu-se s'o 
coase. In acest timp, odată cu ultimele versuri, 
ceasul bate lung. Hunar întră) a
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. HUNAR 

Veşnicie sa se facă ora asta dulce! 

RUNA 

(speriată, se 'ntoarce cu tortul în mînă) 

Pe cine cauţi tu, străine ? 

HUNAR 

Cum? Nu s'a dus frumoasa Runa sa 
se culce 

Cind toate dorm ? 

“ RUNA 

Ce cauţi tu.la mine? 

Cum îndrăzneşti sa'mi tulburi ora asta? 

HUNAR 

“O bolta de senin era fereasta 

Şi eu treceam supt ea, visînd la moarle, 

Și ma gindeam că mine plec departe 

Şi poate n'o să mai revin.
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Şi-atunci o formă albă ca un crin, | 

Mai alba ca un crin, mai castă 
Se zugrăvi ?n seninul din fereasta 
Şi crinul ăsta alb erai tu, Runa! 

RUNA (cu grijă) 

Y O.taci, sa nu te-auda luna! 

HUNAR 

Şi s'a intunecat pe urmă iar fereasta: 

Si-apoi, precum arunci . 

Într'o sonoră cupă de cleştar 

Ușoare boabe de maărgăritar, 

Aşa sonor atunci 

A prins să sune-un glas,. 

Incît pătruns de farmec am rămas, 

Kşi glasul ăsta era glăsul Runii !._- — 

| 

RUNA - 

O taci, tu nu cunoşti blestemul lunii !
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HUNAR. 

O lasă n pace luna, şi-ascultă-mă 
mai bine: 

Trei zile sint acuma, de cind petrec 
la voi. 

„De-ai şti tu cîta “Cale lasat-am înnapoi, 

“Un ghem ce l-ai desface, trei zile 
nu'ti ajung 

Sa măsuri drumul lung 

Ce m'a .minat spre tine. 

Viaţa mea "nainte era aşa pustie, 

Dormeam prin taberi, noaptea, cu 
fruntea pe un scut, ____ 

Tot una mi-era mie să nu mă fi născut, 
Sau să mă pierd în lupte, să mor ca 

un pribeag 
La umbra unui steag 
Pe-un cimp de batalie 

Vedeam pe cer nainte'mi un stol de. 
corbi de prada 

Ca un 'herold al morţii urmam eu ne- 
rul semn
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Și nu ştiam eu singur ce “nsan acest 

îndemn — 

Acum abia 'mi dau seama ce taina 
ma "'ndreptat 

In goană spre palat 
Sa trec pe supt arcada... 

Era îndemnul vieţii ce m'a cuprins: 
de-odată, 

“Cînd te-am văzut o Runa, şi groaza co 
să mor, 

Cind aş putea prin line să fiu ne- 
muritor, 

Sa am ceea-ce nimeni pe lume-n'ar 
, avea : 

Pe tine, Runa mea, 

Şi haina fermecata ! 

RUNA 

Cum poţi vorbi tu astfel, o Hunar, cînd 
ştii bine 

“Ca n'am ţesul camaşa pentru tine!
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HUNAR : 

De nai ţesut-o pentru mine, 

“. Atuncea, spune, mina ta, 

"Nainte ca să vin la tine 

-« Ds.ce nu mai putea lucra? 

RUNA 

De unde ştii tu taina mea? 

HUNAR 

De. n'ai ţesut-o pentru mine, 
Atunci de ce privirea "ţi oare 

Nu mai putea sa vadă bine 

Pe albul tort s'aleag'o floare ? 

RUNA 

- Ah, Hunar, inima ma doare! 

HUNAR 

* De n'ai ţesut:o pentru thine, 
De ce de cind eu 'am intrat,
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Răsună, ca un stup de-albine, 

De cîntec vechiul tau palat? 

RUNA 

O, Hunar, taci,—că e păcat! 

HUNAR 

De nai țesut-o pentru mine 

De ce-i mai albă faţa ta 
Ca pinza asta, cînd cu tine 

Vorbesc, —răspunde, „Runa mea! 

RUNA 

De unde ştii tu toate-aşa de bine? 

HUNAR. 
A 

i | Painjeniş de - raze e "ntins din stea : 
în. stea 

Şi ca o plasa largă cuprinde universul, 

In care sfera noastră pe osia ei grea 

Ca un painjen negru își cumpăneşte 
mersul.
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Nu mişcă nicairea şi nu se farm'o rază 

Pe *ntinderea acestei reţele diafane, 

Ca în aceiaş vreme mii de meridiane 

Sa nu prinda de veste, 

Şi crezi că nu vibreaza | 
Şi ?n noi undele-aceste 
De *nştiințari secrete 
Şi ca în fiecare din noi nu dormiteaza 

„Aceleaşi legi ce mişcă enormele 
planete? 

RUNA . 

Nu te 'nțeleg, o Hunar, dar cum un 
arc se rumpe, 

'Cind e întins prea tare, aşa mă simt 
înfrintă, 

A tale vorbe-arunca luciri de 'pistre 
| scumpe, 

1 şi tu te joci cu ele. a 
A tale vorbe cinta 

- „<a razele de luna pe stativele mele, -
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VA HUNAR - 

Nu vorbele arunca luciri de pietre 
scumpe, 

x Ci-i dragostea din ele ce le aprinde 
focul. 

_ Vazut-ai licuriciul părechia cind şi-o 
chiamă, 

Cum: scinteie în .aier, ca să-i arăte 
locul? 

“Cum vrei a mele vorbe să nu scinteie, 
spune! 
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RUNA 

De ce mă prinde, Hunar, o ne 'nţe- 
leasă teama ? 

"0 HUNAR 

Nu-i teamă, ci iubirea! 

„Dar știi tu ce-i iubirea? | . 

| Stii ce-i o apă mare 

Ce doarme "ncâtușată în albele ghe- : 
tare? : 
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De ani de zile-acolo a nins și veş- 
nic ninge, 

Ţin norii întuneric şi noaptea: nu mai 
moare, 

Dar vine-odată totuşi biruitorul soare, 

Se lupta mult o rază și'n clipa. ce-o 
atinge, 

Precum un mag vrăjeşte cu varga 
« fermecată, 

Cu zgomot apa .'şi iese din matca 
înghețată, 

"Dind unul peste altul, în vălmăşag, 
| | deodată 

Pornesc albastre sloiuri, 

Şi tot ce sta acolo încremenit de mult, 

Întreaga rinduială 
_Se prabuşeşte- acuma, curg libere pu- 

hoiuri, 

Şi-o larmă, o năvală, 

Un furios tumult, 

Înneaca tot şi cîntă scăparea din robie ! 

“RUNA 

Aşa e, Hunâr, viaţa mi-era așa pustie! 
3
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-HUNAR . 

Dormeau atitea doruri în iine ?ncre- 
menite... 

Vezi tu, monotonia vieţii uniforme, 
Aceiaşi rinduiala şi  dupa-aceleaşi 

| | e norme 
La anumite ceasuri, | 

Bataile de clopot cindsuna de vecerne, 
Şi mobilele toate așa de învechite, 
Şi- “aceleaşi coridoare pe .care-a tale 

pasuri 
Veneau ca sa se plimbe, 
Nu' i au parut adesea câ w'au să se mai 

“schimbe 
Şi ca devin eterne ? 

“RUNA 

O, da, simţeam adesea ca trebue sa fie. 
E alte lumi mai „mindre' ca. lumea 
” mea cea mică. 

Şi-un gind vioiu, arare, 
Cum sboar'o rindunica 

ze
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Şi-atinge'n treacat numai cu aripa-i: 
uşoară 

Oglinda apei clare, 

De.-o tulbura o clipă în cercuri miş 
cătoare, 

Așa-mi trecea prin suflet şi-l tulbura 
o clipă. 

„Şi alteori, în noaptea ce s'aduna în 
mine, 

Cum se > aduna. neguri în funduri de 
abisuri, 

Cind « e de. -ajuns o ) piatră în treacăt 
aruncată 

De se deschid deodata 

De poti vedea departe ca prin fe- 
-reşti senine, 

Aşa. o vorbă m treacăt mă deştepta 
| din visuri : 

Şi-atunci simțeam eu bine 

Ca trebue sa fie pe un tărim, departe, 
O lume ca ?n poveste. 

HUNAR 

Da, gindurile tale n'au fost păreri de- 
şarle, 

Caci lumea asta esfe?
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RUNA (din ce în ce mai cucerită) 

Dar unde, Hunar, unde? 

HUNAR (misterios) 

- Departe, neştiută de ochi profani, 
s'ascunde 

Ca o comoară scumpă spre care toţi 
alearga. 

Ciţi nu-și pierdură mintea voind ca so 
dezgroape, 

Catind-o pretutindeni în lumea asta 
Aa largă, 

Cind ea era aproape. 
Ca o comoară-ascunsă care-şi vestește 

| locul 

Cu flacăra-i albastra, de cind e o- 
menirea, 

ȘI chiamă pretutindeni, dar nu e ni- 
câirea. 

şi totuşi ea există, şi de-cm avea 
| norocul 

Noi vom afla-o poate...
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RUNA 

Şi ce trebue să facem ca s'o găsim, 
0, spune! 

HUNAR 

Sa. te desfaci de toate! 

Sa rupi îngusta punte 

Ce leaga cu trecutul, 

Şi tot ce te supune 

Şi-ţi porunceşte lutul 

Şi tot ce-ţi farma viaţa în mii de griji 
mărunte ; . 

Sa "nduri, fară sa murmuri, oricare 
suferinți, 

Sa uiţi și neam, şi lege, și casă, și 
- părinţi, 

Sa' calci tot în picioare, 
Şi sa nu stai la ginduri chiar dac ar fi 

să-ți ceară 
O jertta cît de mare! 

RUNA (repede) : 

| O jertfa! Spur=: care? 

O fac, orice mi-ai cere!
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HUNAR (imperios) 

De este-așa, da-mi tortul și vin” cu mi- 
ne 'n lume! 

RUNA (cu spaimă) 

O, cine eşti tu, Hunar, și ce mă'ndemni 
să fac? 

- O, cine eşti $ > “Raspunde ! Abia îţi știu 
de nume 

- Şi cum de-a ta „putere nu pot să 
. “mă desfac ? 

Sai dau eu ţie tortul ce nu ţi-a 
fost sortit, 

Sa moara, n luptă Landor, şi mama, 
scumpă mamă, 

S*aud cum mă blesteamă ? 
Nu, asta nu' se poate! 

HUNAR (ironic) | 

Vezi cit de mică eşti! 
> Erai ursita ?n lumea: :aceasta să trăeşti ! 

Nu- ți era data ție ca să găseşti CO- 
moara!
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RUNA 

Comoara ! Dar blestemul? Eu de bles- 
tem mă tem! 

HUNAR 

lubirea e mai tare ca orișice blestem! 

(Se face ziuă; s'aude în depărtare cîntecul 
cocoşilor, apoi tot mai aproape. La scară ră- 
sună tropotul calului. ZIanar tresare şi păleşte. 
Se 'ntoarce hotărit.) 

Priveşte, — i ziuă-afară, și'calul mă aş- 
teaptă. 

Sau 'plec,—şi nu mai viu! 

RUNA (eşită din minţi) 

Da, Hunar, viu cu tine! 

(ia tortul şi î-l dă) 

Al tau să fie tortul—a ta şi eu sa fiu! 

(cade în brațele lui ieşinată)
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HUNAR 
(se uită la ea ironic, o aşază frumos lingă sta- 

. tive şi rosteşte, zimbind :) 

J:Sarmană pasărica! Aceleaşi sinteți 
toate ! 

(Se depărtează încet, privind peste umăr la Runa, 
leşinată la stative,—şi dispare).
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ACTUL AL Iil-lea 

(Au trecut ani de zile. Scena reprezintă acelaş 
decor. Deschizătura terasei încadrează parcul veş- 
tezit, în cele din urmă zile de toamnă. Se lumi- 
nează de zi. Mobilele din casă, care încep să se 
lămurească în lumina zorilor, arcurile dela fereşti, 
oglinzile, cercevelele uşilor, sînt acoperite de îire 
albe din tortul destrămat de pe stative. La fiece miş- 
care, firele se leagănă ca purtate de vînt, îşi schimbă 
locul plutind încet prin aier, unele parcă vin pe fe- 
reşti, şi altele parcă stau să plece. Runa, nebună, 
ofilită de suferinţi, umblă ca o umbră prin casă, 
de ici-colo, adunînd cu stăruinţă firele plutitoare). 

RUNA 

Mai meşteri decit mine, păianjeni ţe. 

- sâtori, 

- N'au stativele voastre hodina niciodată, 

Cind eu lucrez zădarnic din „noapte 
| până "n: zori, 

Şi nu mai pot să mintui camaşa fer- 
mecată.
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V'alung mereu din casă, dar pân” să 
prind de samă, 

Paanjenişul + vostru la loc se rentre-“ 
geşte... 

O, spuneţi cum se face ca pinza voas- 

iră crește, 

Pe cînd a mea se rumpe şi "n aier 
se distrama ? 

CORUL FUNIGEILOR 
(nevăzut,departe) 

Noi funigei sintem, 

Noi sîntem însuşi tortul 
Ce-l poarta. un blestem 

“Ca să gaseasca. mortul ! 

„RUNA 
(eu mînile pline de îirele adunate,:pe.. care le 

aruncă pe geam) 

Duceţi- vă în lume, păianjeni bleste- ' 
iN maţi ! 

Ca nu- -mi răimine vreme să vă gonesc 

-. *- mereu, 

Ce vă ţineţi întruna așa, de pasul meu? 

Ce spuneţi voi întruna? Pe cine cata
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FUNIGEII 

Zadarnic ne alungi 

Şi ne goneşti afară, 
În mii de fire lungi 
Noi ne-om întoarce iară! 

RUNA | 

(cu desnădejde, se aşază Ja stative) 

$- Asemeni unei harfe cu strune faramate, 

Aşa sinteți acuma, voi, stativele mele ! 

Spetezele suspină și cad aşa de grele, 

Şi nu mai ştiu nici ceasul străvechiu 
„ce oră bate. 

Zorită port suveica în mîna mea di- 
„_. bace, 

Se pare-a a creşte tortul şi- atuncia prind 
putere, 

Dar. sulul se "nvirteşte în loc, şi pin= 
"za piere... 

Şi nu ştiu cine vine mereu de mi-o . 
desface. 

A cui să fie mina aceasta nevazuta ?
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Cum aș zdrobi-o, Doamne, s'o prind 
între speteze, 

Şi-aş pune-o cu de-a sila sa stee, 
să-mi lucreze, 

Sarmana pinză alba dz-atiţia ani ţe- 
suta ! 

(Ţese. Rilda intră) aa 

RILDA 

Tot nu mai ai hodină, Rună ? 

RUNA 

Nu, mamă! 

RILDA 

- Ce blestăm cumplit! 

„Vai, ce amarnic'se răzbună 

Neîndurata lună ! 

Ce slaba eşti şi pala! 

Paloarea ei spectrala 

Pe-obraji i s'a întins, 

Şi nu știu: fire albe din tortul risipit
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In părul tâu s'au prins, 

4 Ori părul tau acuma e alb cu dinadins?.. 
Mai ieri, ca o podoaba tu straluceai 

în casă, 

Şi-atita de frumoasă 

Te rasfringea oglinda cu drag, şi 
, | ochii mei. 

Dar cînd te văd acuma... 
(plinge) 

RUNA (cu mustrare) : 

De cît mereu să plingi, 

"Mai bine-ai face, mamă, păianjenii 
să-i stringi. 

Nu-i vezi cum ţes întruna şi vor să 
mă întreacă? 

Nu-i vezi cum ţes şi "'mbracă, 

De jos şi pănă ?n grinzi 

letacul pretutindeni, pe jeţuri, peo- 
glinzi, 

Pe vechile. ,. portrete, pe uşi, pe cer- 
cevele, 

| „Cum îşi anină ?n grabă uritele perdele, 

“Cum împletesc şi leagă 

„Din ce în ce mai des,
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„De parcă vor să prindă în plasă ca- 
sa "ntreagă 

Şi minile să-mi lege să nu mai pot 
„să țes? 

Paianjenii!.. alunga-i odata, mama 
ăi draga! 

FUNIGEII 

Noi funigei sintem! 

Noi sintem însuși tortul 

Ce.-l poarta un blestem 
„Ca sa găseasca mortul! 
i 

RUNA 

( 

I-auzi ce spun ei, mamă? 

RILDA | 

lar aiurezi, sărmană! 

Eu nu aud nimic... 

RUNA 

“N'auzi ce spun de-un tort! 

«Ce 'n. mii -de fire-aleargaă.
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Ca să gaseasc' un mort 
Ain lumea_asta. largă? 

„ RILDA 

Nu, eu n'aud_ nimic.!——-—— 

FUNIGEII. 

Umblatam cale lungă 

Şi nicâirea nui, 
Blestemul iar .ne-alungă 

Sa dam de urma lui........ 

RUNA 

l-auzi acum ce zic ? 

ALŢI FUNIGEI (foaste departe) 

„Noi am umblat pe ape. 

Crezind ca l-am găsit, 
Dar cînd eram aproape, 

“Un vint ne-a risipit!.
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RUNA 

Acuma alţii cinta! 

Cum, tot n'auzi nimic? 

" RILDA 

Ce ginduri te frămintă ! 

FUNIGEII (mai aproape) 

Pe-o pajişte în floare 
Noi l-am gasit — 

ALŢI FUNIGEI 

De-acum, 

Gatiţi de 'nmormintare, 

Caci mortul e pe drum! 

RUNA (cu un țipăt) 

Ah, mortul e pe drum! 

(se aud trimbiţe şi un-marş funebru).
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RILDA (aleargă la fereastră). 

Da, ?n praful de pe cale 

Se vede un convoiu. 

Aud cîntări de jale 

Şi trimbiţi de razboiu. 

RUNA - 

Se pierd încet supt ramuri, 

Şi iată-i iar pe drum, 

Se ?nclină negre flamuri, 

Se desluşesc acum. 

RILDĂ 

Un cal păşește m frunte 

Şi nimeni nu-i pe cal, 

Acuma trec pe punte 

Şi intra supt portal. 

„RUNA 

Vueşte poarta largă, 

Convoiul sa oprit,
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“Zaresc acum pe targă 
Un mort acoperit... 

RILDA 

Alaturea de dinsul 

O suliță şi-un scut... 
Ma podideșşte plinsul, 
Caci vai! l-am cunoscut! 

RUNA 

Dacăâ-l cunoşti tu, mamă, 
O spune: cine-i el? | 
Răspunde, cum îl chiama? | 
Ce caută :?n castel? 

| RILDA 

S'aud .acum pe scari... 
O taci! că iata-i sus... 

RUNA 

Ce jalnice cîntări !
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RILDA 

Pe cine mi-au adus? 

. (Intră convoiul. Oamenii lasă jos targa, aco- 

perită toată de un giulgiu de funigei. În timpul 

acesta, pe cînd Runa cade in braţele Rildei, se 

aude): 

CORUL FUNIGEILOR 
(de pretutindeni) 

Din noaptea cind ai daruit 

Camașa far” de moarte, 

În lumea larg'am pribegit, 

Am fost uşa departe. 

* Cum ne urzeau a! tale mini, 

Noi dispăream pe geamuri, 

Cadeam pe cumpeni de fintini 
+ Ne aninam de ramuri, 

Treceam cu graba la răscruci 
Lungi fire de matase, 
Cadeam pe stoguri şi pe cruci 
Pe streşine de case,



Dar nici acolo noi n'am stat 

Şi am umplut pămintul, 

Pân” ce de urma lui am dat— 

Gatiţi deacum mormîntul ! 

Caci noi de-acum ne -pribegim, 

Ci ?n fiecare toamnă | 
Vom reveni să povestim - 

Blestamul tau ce 'nsamnă. 

Șă ştie cine ne-a zări 

Ca nu mai are parte 

Pe lume nimeni a urzi 

Camaşa Iar' de moarte! 
(Încetul cu încetul se desprind funigeii de” 

pretutindeni, şi ca luat de-o mînă ncvăzulă, se 
dă la o parte giulgiul, lăsînd descoperit mortul. 

" Runa îl zăreşte şi abia acum îl recunoaşte). 

RUNA 

Ah, Landor, dulce: frate! 

RILDA | 

Ah, fiul meu: pierdut !
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De unde mi-l aduceţi, voi purtători 
cernili? 

UN OŞTEAN 

Era "mtrun zori de zi 

Si-un nor de-argint în zare plutea ?na- 
inlea noastră, 

Acum „părea că'n aer pe'ncetul se 
distramă 

Şi-acum s'adună iarăşi, în zarea cea 
albastră 

Tot flutura incetul, chema ca o nă- 
framă, 

Ne tot chema intruna pan "am bagat 
de samă. 

Şi nu era nici nour, și n'a fost nici 
nâframă, 

Ci fire lungi şi albe, un stol de funigei 

Ce : ne 'ndemna cu semne să mergem 
| dupa. ei; 

Şi dac'am mers, pe seară, pe-o pajiște 
în floare 

Noi i-am vazut încetul cu ?ncetul cum 
se lasă,
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Şi-am “mai văzut deodată în cete 
călătoare 

Cum stăruiau în aer lungi lire de 
mâtasă : 

Veneau de pretutindeni, faceau po- 
pas o clipă, 

Precum sclipeşte ?n aier întinsă, o 
aripă, 

Și iar porneau în urmă încet sa se 
coboare, 

Şi-acolo "n locul unde cadeau mereu, 
grămadă, 

Cum sta întroenit, 

Ca supt un giulgiu de albă şi lucie 
zăpadă, 

Acolo l-am găsit!— 

FUNIGEII 

(se adună mereu, se desprind treptat şi dis- 
-părind pe fereşti, se aud cîntînd tot mai departe). 

Pe pajiştea în floare 

Noi' mortul l-am găsit, 
_Sărmana țesătoare 

Osinda s'a sfirşit !
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| RUNA 
(ca deşteptată dintr'un vis, îşi duce miînile la 
timple, şi îngenunchind lîngă mort, cu faţa spre 

icoană, se roagă). 

Alb ca nimbul alb ce te 'mpresoară, 
Tot aşa mi-era odată gindul. 

Am ţesut atiţia ani de-a rindul... 

Las' acuma roaba ta să moară! 

De-am greşit, a fost fară de vrere... 
O putere mai presus de mine 
M'a facut să uit ce-i rău şi bine,— 
Şi nu ştiu ce-a fost acea putere! 

Stam să ţes cămașa de mătasa... 

Albă era noapteu,—şi deodată, 

Fară ca în ușa mea să bată, 

A intrat un om străin în casă. 

Ochii lui ca două pietre rare 

Licăreau aşa ciudat supt geană, 

De părea c'ar fi.o arătare 

Ratacită ?n lumea păminteană.



    
  

Placari vii erau a” lui cuvinte 

Şi se împleteau aşa maestre 

Cind vorbea... 0, da, mi- -aduc aminte, 

Da, n'avea nimic din lumi terestre... 

Adiau acum aşa de line, 

Şi acuni vuiau ca o furtună, 

Se "mpleteau cîntind pe lînga minc, 

Pam mau prins pencet ca 'ntr'o 
cunună. 

și n'a lost cunună, Preacurată, 

Cum crezusem cu, nenorocita, 

Ci a fost câtușă plestemată : 

Nu era. “Amorul, ci Ispita ! 
/ 

£ Alb ca „nimbul alb ce te *mpresoară, 

Ra sa-mi fie astăzi iaraşi gîndul... 

Am ţesut atiţia ani de-a rindul... 

_Las acuma roaba ta să moară! 

(Cate sfirşită, peste trupul fratelui său. Rilda 

i toţi cei de faţă îngenunchie $ şi se r0așză). 

RILDA (în genunchi) 

O Maică Preacurată, îndură-te de noi!
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- A intii ăi AZ, 

N Si 
De-a fost ca să descindă asupra, Es 

Păcatul,.::. 

A fost o încercare. 

CORUL şi RILDA 

Indura-te de noi! 

RILDA 

Îmbrac” atitea haine pe lume Necuratul 
S'ademeneasc” un suflet... 

, CORUL 

Indură-te de noi! 

RILDA 

Fa sa coboare pacea pe viaţa ei trudită, 

Prefa-te ?n bunatate... | 

"CORUL 

Indura-te de noi! 

5
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RILDA 

La fie-ce răscruce pindeşte o ispita. 

Şi tu le știi pe toate... 

CORUL 

Indură-te de noi! 

RILDA 

Fă sufletul ei candid curat ca mai 
"nainte, 

Refa-l un suflet iarăşi... 

CORUL 

Indura-te de noi! 

RILDA 

Sa nu rămiie-o pata în neam printre 
morminte, 

„. Că sa. pierdut un suflet: neimpacat 

Su cu sine, . 

Asculta ruga tristă ce-o. indreptam 
spre tine... 
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CORUL şi RILDA 

O Maica Preacurată, indura-te de noi 

RUNA (în agonie) 

Alb ca nimbul ce te 'mpresoară, 

Fa sa-mi fie astazi iarăși gindul! 
" Am ţesut atiţia ani de-a rindul... 
Las” acuma roaba ta sâ moara! 

CEI DIN URMĂ FUNIGEI 

Adormi de-acu 'mpăcat 

În lumea nefiinţii, 

Bict suflet încercat, 

„De para suferinţii ! 

UN ECOU DEPĂRTAT. 

Marire suferinţii! 

tra Di . 

ata: / Vesa Sa 
la 

VERIFICAT |. 
9017 |



  

   

  

MLI0 2 PA 

Crt unea 

SucuReşTi / 

 


