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DREPT PREFAȚA 

Două luni petrecute din nou în Franța m'au 
făcut să simt grija care astăzi apasă dureros su- 

fletul francez. Am crezut că vedeam lucrurile 

prin sita propriilor mele amăgiri şi desnădăjduiri. 

La Royat, însă, dureroasa impresie s'a adeverit. 

Cei cu cari am venit în atingere erau neliniştiți, abă- 

tuți. Intâmplarea mă apropie de un fost amba- 

sador, prieten al României. Din spusele acestui 

martor al multor împrejurări grele, patriotica 

grijă a zilei de mâne se simfeă ca necurmală 
preocupare. 

Diplomatul eră jignit de unele gesturi de ame- 

nințare brutală ; francezul suferea că ţara lui 

nu eră în stare să răspundă hotărât unor pro- 

Vocări, iritante tocmai prin nedreptatea lor. 

Trufia vijelioasă a unui monarh iubitor de 
Zingănitul armelor îl nelinişteă, duipăcum nesi- 

guranța situației tulburase întreaga opinie pu- 

blică franceză. Ă | 
Tot la Royat am reînoit legături vechi cu 

unul din cei mai de seamă scriitori. Literatul, 

psiholog subtil, pe vremuri ironist amar, devenise
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naționalist susceptibil, muncit de sfânta caznă a 
omuliii care se cercetează în momentele Zragice 
de criză naţională. Coborât din furnul de fildeş, 
el privea îndurerat la sbuciumul Franciei demo- 
cratice. Căută să înțeleagă ce e în adevăr francez 
în acest vifor de patimi şi de aspirații, în talazuri 
ridicate din adâncurile mulțimii. Si groaza îi eră, 
că Franța se jertfeşte pe altarul unei omeniri 
superioare, poate, dar străine, de Sigur. Privea 
Heputincios la uitarea măreției trecute. Vedea 
cum Spiritul nou împinge tradițiunile în ceafa 
zrecutului, fără ca din ceața viitorului să-i apară 
limvede şi hotărât călăuza idealului Franciei de 
mâne. lar în afară de granițe, bănuitor simţea 
înghesuiala «barbarilor» Ppândind o pradă bogată, 
rău păzită şi râu apărată... « Și astfel cu acel «de- 
licat» am petrecut amărâte seri de simpatie. In 
fond aceşti doi oameni, oricât de intelectuali erau, 
reprezintau aspirații ce Ri-şi mai aveau indrep- 
fățire la vieaţă, căci porneau din jălirea trecutului. 
Am cunoscut şi comercianți şi financiari. Peste 
fot grijă şi casnă. Şi nu poi, zice că negufătorul, 
care se plângea de concurență străină, că finan- 
cidrul, care se. vedeă întrecut de alții de alt neam, nu pot zice că aceşti oameni aveau griji de ordin inferior, josnic. Sunt ceasuri când fri- gurile se întind năprasnic asupra unui întreg po- por şi fiecare ins răspunde atingerii, după firea lui. Geamătul e al fiecăruia, strigătul e obştesc. Și în asemenea Vremuri tânguirea hegufătorului



    

  
  

HU 

îmbrâncil de concurența străină, e tot atât de 

măreață în durerea-i omenească, ca şi cea mai - 

înnaltă problemă de filozofie. Cumplitul arcuş al 

momentului face să sbârnie toate coardele sim- 

firii şi întreg spiritul francez. 

Mam îndreptat spre cei, cari se trudeau să - 

ridice o nouă Francie. Dacă unii lucrători ve- 

deau în distrugerea sălbatecă, mai mult o răz- 

bunare decât o desrobire, alții se clătinau în 

credințile revoluționare, şovăiau şi căutau ceva 

mai bine, binele vremelnic, nu binele desăvârşit 

şi de-a pururea, visat acum douăzeci de ani. Şi 

aci nedumerire şi aci minte încordată şi ochi . 

ațintiți, întrebând viitorul neguros, Am strâns 

mâna câtorva căpetenii socialiste. Și aci obo- 

seală şi descurajare. Masele nerăbdătoare se 

îndrumau—în chip trecător de sigur—spre'anar- 

hismul' sindicalist, sau se grupau în jurul “unei 

Republice democratice, dar nu şi revoluționare. 

Ca în totdeauna masele erau ingrate. Uitau 

însă bătrânii şi eroicii apostoli, că şi ei tot astfel 

fuseseră față de «utopiști» şi că, la urma urmei, 
ingratitudinea față de trecut e o afirmare a voinței 

de a fi, în viitor. Şi ce e o Revoluţie dacă nu o 

explozie a ingratitudinii ?... De altfel n'am căutat. 

să fac o anchetă ci să capăt impresii, fără valoare 

pentru alții, pline de înțeles pentru mine. 

Am trăit clipe tragice, ca în ceasurile de cdznă 

ale unui suflet iubit. Și atât de precize mi sau. 

părut acele momente şi atât m'au sguduit în



IV 

nețărmurita mea dragoste pentru Franța, în: 
care am trăit visul meu de zinerețe, încât im- 
presiile au luat Fiinţă, s'au întrupat, San dra- matizat. Dar nu puteam primi, ca mulți fran- cezi, ideia Sfârşitului. Creerul meu de latin înlătură presupunerea că ar putea fi omenire fără Francie. Increzător în puterile rasei, vedeam Franţa în durerea şi munca prefacerei, nu și în agonie.-O zăream, apoi, întremată, Pășind mândră în viitor, în fruntea omenirii: „Tot înainte“. Am simțit nevoia, cunoscută celor chinuiţi, să exfe- riorizez acele impresii. Am ciocnit oamenii între ei, cu patimile şi credințile potrionice Și vii, cari singure dau drept ia vieaţă. 
Indurerat Şi singuratic, Cu încetul am uy- Zi! refeaua acestei piese de teatpu. Și din val. foarea atâtor neînțelegeri Și atâtor dusmănii a răsărit o zi de primăvară, de pace şi de ar- monie. Se pare, însă, că greva din « Tot Inainte» “a tulburat adânc liniştea celor, cari judecă totul prin cel mai trist dintre instincte frica : frică de larma vieţii, deşi tot pe scena Teatrului Naţional d fost o grevă cu urmări violente, în <Falimentul», Dar aci nu e vorbă să mă. măsur Cu ilustrul Bjârnson ; ci pomenesc numai o Chestie de fapt. Am pus o grevă în piesa mea, pentrucă greva . e. acel Fapt divers social, care strigă neliniştea “hei societăți în un montent preciz a/ vieții sale. În <Tot Inainte», greva nu e Scopul piesei, ci un mijloc scenic. În vieafa condenisată a scenei, 

   



V 

câteva. strigăte, din mulțime. pornite, sunt un 
simbol puternic. De altfei greva piesei mele se 
sfârşeşte spre binele 'multora, nu din mişelia au- 
torului, ci din covingerea lui. i 
Am destulă încredere. în judecata cumpănită, 

a publicului român, ca Să nu-l văd făcând o răs- 
coală pentru câteva țipete de greviști, 

Căci cu acest argument de teamă copilăvească - 
mar mai fi loc pe scena teatrului român, nici chiar 
pentru melodrama cea mai romantică. Sau poate 
Teatrul Naţional n'are menire să joace piese cu. 
subiecte streine? Repertorul nostru dramatic des- 
minte aceasta. Pe de alti parte nu cred ca Jră- 
mântările. zilnice ale Apusului să ne fie streine. 
In mare parte, sub alt unghiu şi în proporții 
reduse, oamenii de inimă ai României sunt şi ei 
chinuiți de aceleaşi probleme. 

Dar oricum ar fi, piesa a fost primită de co- 
mitetul de lectură al Teatrului Naţional şi pusă 
în studiu, din ordinul Directorului. După “re-o 
cincisprezece zile a fost scoasă din repetiții —- 
«amânată» — fără ca autorul să fi fost măcar 
înștiințat. 

" Mam îutrebat însă dacă nu cumva «Tot Inainte» 
eră o piesă slabă peste măsură. Și fiindcă în 
jurul acestei lucrări s'a făcut oare care sgomot, 
dau aci impresia membrului din comitetul de 
lectură însărcinat să se pronunțe asupra piesei 
de faţă.



  

Inbite Domnule Diamandi, 

«[i-am cetit piesa şi am admirat-o aproape 
: fără rezervă. E foarte spectaculoasă, plină de 

mișcare, plină de vieaţă și sunt sigur că va aveai 
succes. Am lăsat-o lui Eliade şi îndată după ter- 
minarea acestor rânduri îi voiu face raportul ce 
mi-a cerut. 

O rezervă —— singura — e privitoare la limbă. 
Se vede că ai cugetat-o în franțuzeşte. De acolo, . o mulțime dar o mulţime de expresii neromâneşti. 
«să schimbe de rochie» ...«cum veneam dela bi- 
serică» și câte zeci de altele pe cari Hit mi le aduc 

„anunte. Dar aceste sunt lucruri cari se pot Schin- 
bă, — te vei schimbă ; iar în cursul repetițiilor 
se vor modifică pe ici pe colo toate părțile şu- 
brede». 

lată şi sfârșitul acestei scrisori : 
«Dar încă odată în afară de această rezervă!) 

găsesc piesa minunată: îmi reaminteşte cele mai bune piese ale lui Favre... 
Aceste sunt scrise de D-1 |]. Al. Brătescu-Voi- 

neşti. m
a
r
n
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Atunci de “ce? Cititorii. să judece. 

Gh. Diamandi. 

  

9 «Franțuzisme» semnalate şi de către Directorul Tea- trului Naţional.



PERSONAGII 

Albert Hequet . . . D-u C. NOTTARA. 
Jean Heguet. e. ATANASESCU. 
Fred. de Bussang . . . ..» NICULESCU. 
Abatele Julien de Bussang . .» P. STuRza. 
Denisa A. FHeguet . .. - D-NA DEMETRIAD. 
Renee de Bussang . ...... „ »  IONAŞCU. Francina J. FHequet. . . O D-RA EL. MIHAILESCU. 
Hubert Lefranc D-L 1. LIVESCU. 
Samson Elias -. Membrii ai Consi- , G. ACHILLE. f lulni de Admini- Blehard. -] straţie, » CONSTANTINESCU Royer ...., . >“ DUȚULESCU. 
Portal , „A » BÂRSAN. 
Retier .j Ampleiaţi. » BREZEANU. 
Mougne: . ) » MALCOCI. Servat „€ Delegații lucrito- | NEDELCOVvICI ă ilor, h - Lerouge. J or »  CONSTANTINIU, Firmin . . , . " Germain , ) Servitori, » IANCOVESCU. 

Lucrători, lucrătoare, copii, grevişti, armată. 

 



  
ACTULII 

La Clermont Ferrani. Iarna. Scena reprezintă salonul-birou al 
lui Hequet. Modeluri de obuze, ghiulele, ete. mese cu hârtii, biroul 
li Hequei cu un obuz mare pe el, fotografii de capete încoronate 
şi de militari. Cărţi. In perete colecţii de arme, panoplii de car- 
tuşe. O bibliotecă, scaune, canapele, Lumină electrică. Foc în cămin. 

- SCENA | 
  

PORTAL, RETIER 

RETIER (uitându-se. pe fereastră), 

Ninge, ninge. (Pausă). Portal, situaţiunea e în- 
curcată. 

PORTAL 

Vezi toate în rău. Ai o boală de stomac. 

RETIER 

Ţine minte ce-ţi spun eu: o să facem tumba. 
p



6 - „_G DIAMANDI 

PORTAL 
, 

Ferească Dumnezeu. Şi apoi, prietene Retier, 
eu nu văd fabrica la pământ. Patronul nostru e 
om tare. 

RETIER (aă din “nmere). 

Ff! Fi! Ff! Cine e tare azi? 

PORTAL 

Afacerea ! 

RETIER 

Aş! Crezi cutare casă puternică şi brrr.. | 
. se pră: 

buşeşte ca o clădire de cărți. 

| PORTAL - 
Dece? Cum ? 

| RETIER 
O telegramă de zece cuvinte venită din Ame- rica, de aiurea, sau de ori unde. 

PORTAL 
Dar omul? 

| RETIER. 
Ce e omul? Cine nu ar 
ori de silă? Insfârşit eşti 
primejdie. 

e o clipă de slăbiciune, 
ca pe mare, veşnic în 

£  
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PORTAL 

Şi primejdia nu e numai în afară ; omul poartă 
în sine duşmănia sa. 

RETIER (canitos).  - - 

Atârnă de OM (şade pe canapea). 

PORTAL 

In ce “vremuri trăim! (pansă). Tu eşti deştept, 
învăţat. Spune-mi dece suntem măcinaţi de soartă ? 

RETIER 

Învățătura voastră nu vă desface legătura de pe 
ochi. Şi chiar eu, biet şef de echipă! Ce ştiu? 
Ceva mai mult decât voi toţi. 

PORTAL A 

“Şi ce ştie el, Hequet, patronul? 

RETIER 

Şi ce ştiu ceilalţi, învățații? Nici cât mine! (pă 
din umeri). În toată această fabrică, eu sunt singu- 
rul, care gândesc la asemenea lucruri. 

PORTAL 

Aci să te văd. Ai vre-un leac? 

RETIER 

Niciodată nu mi-am bătut capul în sec.
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PORTAL 

Ei, atunci, ce vezi? 

RETIER 

Ce văd eu... e hei!... Dar tu ce vezi? 

PORTAL (simplu). 

Dela începuturile lumii, văd frământare în du- 
rere şi nedreptate. Unii s'au mângăiat cu lucruri 

deşarte. 

RETIER 

Cei slabi s'au supus loviturilor vieţei în schim- 
bul unui raiu oarecare. 

PORTAL 

Şi cei tari? 
ă 9 

RETIER 

Au ridicat pumnul. 

PORTAL 

Ei şi? Ce sa schimbat de atunci? 

RETIER 

“Am căpătat libertatea şi stăpânirea conştiinţii 
noastre. 

PORTAL (âma Tr). 

Şi ce bucurie că am căpătat conştiinţa durerii
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şi a păcătoşiei mele? Mare mândrie că ştiu să 

sufăr ca un afurisit! 

REȚIER 

Portal, faptul că pricepi durerea te face să 

simţi nedreptatea şi, astfel, ajungi la răzvrătirea 

ta de om. o 

PORTAL 

Răzvrătirea ? Impotriva cui? 

RETIER | 

Răzvrătirea împotriva societăţii. Lupta - indi- 

vidului... 

PORTAL 

Prea multă luptă pentru un dram de nădejde... 

şi, apoi, eu nu simt nevoia să mă răzvrătesc îm- 

"potriva oamenilor, ci împotriva soartei. Ai un 

leac? Vezi ceva? | 

RETIER 

"Portal, tu te uiţi peste atâţia munţi de veacuri 

şi nu vezi clipa de toate zilele. Priveşte la moşo- 

roiul tău, cârtiță ce eşti. Fiecăruia după ale sale. 

Ca să pricepi rostul lumii, trebue dreptate. 

. 

PORTAL 

Dă-mi-0. (utinde mâna).
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RETIER (guse e 
P 

apucare) 

lat-o. ” ” 
o PORTAL 

Cum ? 

RETIER 
Urăşte. 7 

PORTAL 

Retier, Retier, te fereşti de mine, 
teşti. Știu că unelteşti. 
lui Hequet. Dar tu şi cu 
nici n'am visat? Nu eşti 
al lui Albert? 

dar mă ispi- 
Sameni vrajba împotriva 
mine, n'am ajuns unde 
tu omul de încredere 

Nu sunt eu primul controlor ? Ce eram noi? (Retier strânge pumnii şi dă, din umere). Doi iucrători. păcătoşi, „muritori de foame. Hequet şi-a adus aminte de noi şi iată-ne |] a adăpost. Cum pot eu urf pe Hequet? - 

RETIER _ 
Ei, par'că eu urăsc pe Hequet? 

PoRTAL 
, „Pe cine? 

= 
RETIER 

Pe patron. (eu tărie) Urăsc omul care se crede e mine. Dece e] şi nu 
mai presus d 

eu ? 

> 

PORTAL 
Putea el să. nu fie patron 2. 
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RETIER 

Nu e dreptate. Urăsc pe superiorul. Superiori- 

tatea altuia mă turteşte pe mine, Retier.. A! dacă 

lucrătorii ar vrea! Am îi cu toţii o apă. 

PORTAL 

Dar atunci, tu dai drept lucrătorilor tăi, “să te 

urască şi pe tine. 

RETIER 

Nu, fiindcă ei_nu simt umilinţa să fie mânaţi 

şi apoi... Eu, e altceva. 

PORTAL (pauză) 

Oare aiurea tot astfel sunt oamenii? 

RETIER 

Unde aiurea ? 

„PORTAL 

In ţări străine. 

RETIER 

Aiurea 6 mai. bine. Aiurea e totdeauna mai 

bine. Trăim într'o ţară păcătoasă. 

PORTAL 

De ce vorbeşti astfel?
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RETIER 

Taci. Eu mă înţeleg... ştiu mai bine decât tine, 

PORTAL 

Ştii unde mergem? 

RETIER 

Către Domnia noastră. 

PORTAL 

Fi-va mai bine, când vom fi noi stăpâni ? 

RETIER 

Vă voiu scăpa de groaza foametei şi de ruşinea 
de a fi om supus altui om. Mintea mea uşurată 
de această caznă se va îndruma spre cercetarea 
altor probleme. IE 

PORTAL 

Fi-vom stăpâni pe soarta noastră ? 

RETIER (exasperat) 

Du-te dracului cu stăpânirea soartei. Cu oameni ca tine nu se fac revoluţii. Binele, ca şi răul, cere făptuire, nu vis sterp. 
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SCENA II 

PORTAL, RETIER, HEQUET 

HEQUET Gatră brusc, examinând hârtii) pe cari apoi le 

trânteşte pe birou), 

Portal, cum stăm ? (Râtier vrea să vorbească). AM 

întrebat pe Portal. 

| PORTAL 

Suntem strâmtoraţi, de abia 23.000.000... 

HEQUET 
(Oferă ţigări şi lo arată scaune. Se aşează tustrei). 

Şi restul, bani blocaţi în tunuri, mitralieze, puşti, 

muniţiuni şi altele. Bine, apoi? - 

"PORTAL 

Concurenţă neaşteptată. Mulţi dintre clienții 
noştri îşi împart comenzile..,. 

HEQUET 

- Bine, bine. Pe scurt? 

PORTAL 

Comenzi de 23.000.000. 

HEQUET . 

Râtier, ce spun lucrătorii ?
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RETIER 

Mârâie, cer sporirea salariului. 

HEQUET 

Cum, sporire? l-am urcat acum un an. Ce mai 
vor? Până când? Să stai să auzi ce vor spune 
financiarii. Am trimis pe fiul meu să-i iee dela 
gară. (Se uită la ceas). 

RETIER 

Ei nu vor să ştie de finanţe. 

HEQUET 

Şi eu nu pot fără finanţe. “Câţi lucrători avem 
acum ? 

_ RETIER 

_ Am” cinci mii. 

PORTAL 

O armată. 

FIRMIN (intaă). 

Au sosit doninii. 

HEQUET. 

Pofteşte-i. | 

FiRMIN 

Aci, sau în biurou? e
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HEQUET 

Biroul ?.... Unde sunt du. (kirmin ese. Portal şi cu 
Retier aruncă ţigările şi se îndepărtează de biurou. Hubert . 

Lefrane, Samson Elias şi Jean Hâquet intră). 

SCENA ÎI 

HEQUET, PoRraL, RETIER, s. Euas, H. LEFRANC 

ŞI J. HEQUET. (Salutări, strângeri de mâini, ete, igări). 

HEQUET 

Vă rog, domnilor, _siaţi. (se așează en toţii. - Portal 

și cu Retier în fund). Sunt la dispoziţia domniilor 
voastre. 

EiaAs 

Glumeşti. Noi suntem la ordinile amicului | 
Hequet. 

LeFRANC 

Ca întotdeauna. 

HEQUET 

Prea amabili. Aţi telefonat că aveţi să-mi faceţi 
0 comunicare însemnată. 

Eias 

O, din partea acţionarilor. O convorbire pur 
amicală. 

 



  

Ascult. - - o 
“ ELIAS 

Iubite amice, după cum- ştii, avem un capital 

- considerabil vârât în materialul de războiu. După 

indicaţiunile d-tale (citează) «spre a produce repede, 

eftin şi bine», am introdus o serie de îmbunătăţiri. 

LEFRANC 

Atât în fabricaţie cât şi în “raporturile cu lu- 
crătorii. : 

_HEQUET 

„Pe urmă?! _ 

LEFRANC 

Acţionarii, au drept la încurajările..., 

HEQUET 

Adică? 

- LIBERANC 

| Dividende 

| EUAsS 
. .. 9 A .. . ” . Acţionarii n'au avut decât decoraţii, şi nu toţi. 

(se arată). 

LEFRANC 

Mulțumită îmbunătăţirilor „propuse “de d-ta, di- - 
videndele au scăzut. 

m 
ea
 

a
a
 

e 
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HEQUET 

Era de prevăzut. 

| | Eras 

Imbunătăţiri... 

LEFRANC 

Fără dividende 2... 

- HEQUET 

Tatăl meu, în calitate de inginer şi de ac- 

ționar, împreună cu mine, am arătat nevoia dea 

moderniza' maşinile. 

" ELIAS 

Cererea e timidă. 

HEQUET 

mi 

Eraţi siguri de un războiu între... 

LEFRANC 

Un conflict e totdeauna posibil. 

ELAS 

Nimeni nu vrea să se bată. 

“HEQUET 

. Dacă nu aveţi un războiu în sertar, nu se stre- 

coară, maria? 

3 i. Di miundi, = Tot-înatute.
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LEFRANC 

“Nu e vina noastră. (e plimbă), - 

ELias 

- Să dăm drumul lucrătorilor, 

HEQUET. (Se scoală). ” 

Inchiderea fabricii e desonoarea firmei mele co- 
merciale. : 

J. HEQUET 

Peste cincisprezece mii de suflete : bărbaţi, copii, 
temei, aruncaţi în stradă, fără hrană, fără adăpost. 
(Portal se scoală). 

LEFRANC 

PHii! E plicticos, dar ce vrei? 

ELrAs 

Legea de fer a atacerilor ! 

LEFRANC (Se spală pe m âni). 

Suntem nevinovaţi. 

ELiaAs 

Avem şi noi interesele noastre... _ 4 . La urma urmei, în afaceri nu merge cu sentimente. (se sooală):
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| HEQUET 

Sentiment ? Din ziua în care m'am simţit, n'am 

avut de cât un ţel: Să fiu cel mai tare. Spre a 

îi astiel, am nevoie să plămădesc oamenii. Din ei 

storc vlaga afacerii noastre. 

- ELIAS. 

Stoarce maximiim de energie cu minimum de 

bani. 

HEQUET (aă din umeze). 

Concepții de cămătar. , 

ELIAS 

Domnule ! , 

HEQUET 

Taci, Elias. N'ai fost lucrător. Nu ştii. Omul îşi 

dă puterile pentru a trăi, dar trebue ca dinaintea 

ochilor să-i joace o rază de speranţă. 

LEFRANC 

lar faci sentiment cu omul! 

HEQUET 

Hubert, eu nu sunt un. om. (Nervos). Eu sunt O 

forţă. N'am decât o patimă, forța. N'am decât un 

Dumnezeu, forţa.
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RETIER (Aplandă tare). 

Bravo ! Bravo! (mivaţi toţi sentore sure el). 

HEQUET 

Ce te-a apueat? 

RETIER (cu ifos), 

Aprob. Eu sunt pentru forţă. E teoria mea. 
- (Gesturi. umere), 

HEQUET 

Propunerea d-voastră distruge mănuchiul de 
forţă de care am nevoe (arată spre Portal şi Râtier). Am 
avut 300 de lucrători, apoi 500, 1000, 2000 şi 
azi am 5000 de oameni, cari trăesc din munca lor şi 
din invențiile mele. 5000 de oameni care împrăştie 
în lume mijlocul de a apăra cinstea ţărilor ! Casa 
Albert Hequet & C-ie... Arme şi muniţiuni ! (strigă) „E un drapel această firmă ! Şi voiţi să mă ruşi- naţi ?... Asta nu se poate. | N 

Euras - 
Ruşinea e pentru o societâte fără dividende. 

J, HEQUET 

Ah! mi-e scârbă. i 

Euas (amă rât.) ! , oa Ah! Dacă facem patriotism în afaceri !
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LEPRANC (uitându-se la panoplie, distrat) 

Sărmană Francie, în ce hal ai ajuns! (pansă). 

FIIAS | 

Afacerile merg rău şi d-nii Hequet vor să mergem 

înainte... 

LEFRANC 

Aşa în bobote. Unul din amor propriu... 

ELIAS 

- Celălalt din amor naţional (pauză). Domnilor, su- 

ferim de. supraproducţiune. | “ 

7 LEPRANC 

Suntem congestionaţi. 

J. HEQUET 

Luaţi sânge. 

LEFEANC. (gest) 

„Să dăm afară din... . 

J. HEQUET (tăcere) 

Răsboiul ! (un moment de înlemnire, mişcare de oroare, 

braţe ridicate, pumni încleştati. etc)... 

. HEQUET 
Războiu.
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- EurAs 
Pfiiiit, 

PORTAL (n acelaş timp) 

Ol!o!o!o0! 

- LEFRANC (tăcere.) 

AAA 
RETIER 

Hiiiip. Na! Na... Sânge! 

J. HEQUET 

Ce vă miraţi? Accidentele muncii nu ucid în 
fiecare an 50.000, 100.000, 200,000 300,000 oa- meni ? In războiu nu vor muri mai mulţi. 

HEQUET 

ELiAs 

Un războiu? Dar bine, domnule, crezi că un războiu se face tot aşa de lesne ca pacea? 

LEFRANC 
Finanţa nu vrea războiu, 

HEQUET (fumează.) 

ELiAs 
Vrei să aruncăm țara în catastroțe ?
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J. HEQUET Ă 

Ei, cine îţi spune de un război al nostru... Aiurea, 

departe. | 

| “ELIAS 

Vorbeşti de această calamitate cu un sânge rece 

revoltător. 

J. HEQUET 

Dar d-ta ce cauţi aci D-le Elias? Ce caută D-l 

Leiranc, tata, eu ? (arată pe Retier şi Portal) Ce caută 

ei? Dar acţionarii, milioanele lor? Cu toţii căutăm 

câștig de pe urma acestei calamităţi. 

LEFRANC (dă din umere). 

“Aceasta e literatură. Dacă nu vor să se bată ? 

RETIER 

Eu aş vârâ un Mare Duce în petrol. 

LEFRANC 

Băete, ai prea mult duh. Ei, domnilor, cum ră- 

mâne ? 

HEQUET 

Convocaţi adunarea generală. 

ELiAS 

Intre oameni cinstiţi înţelegerea e uşoară.
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> HEQUET 

Domnule Elias, stai cu noi la masă, 

Euas 

Mulţumesc, urmăresc pe cineva la bursă. Nu pot, 

LEFRANC 

M'ai invitat să petrec Crăciunul cu tine, Albert. 
Ai un vin. . (Râtier vorbe "ste aprins cu Portal). 

Es | 
Aşi dori să mă învârtesc puţin prin fabrică. N'am mai fost de anul trecut, 

RETIER (răstit.) 
Cuptoarele din apropiere sunt stânse. 

“EL IAS 
Tocmai, Retier dragă, nu face nimic. Am des- tulă închipuire ca să le văd funcţionând. Căldura şi zgomotul mă „plictisesc. 

LEFRANC 

Mie îmi displace mirosul de uleiuri. O săptă- mână nu nă ai pot mânca :saladă. 

- HEQUET (dând 
Jean şi d-ta R&tier, 

“din nmeri), 

duceţi-vă -cu domnii. 
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LEFRANCG (pe prag) 

"In afaceri, 6senţialul e să fim uniţi. 

HEQUET 

La revedere. (Strângeri de mâini). 

Euias. 

La revedere, amice. 

LEFRANC 

La revedere la, masă (ucqure îi -întovărăşeşti. până 

la uşă), 

RETIER (Repede, lui Portal). 

Ei, ce-ţi spuneam: eu. Uite patronul nostru, un 

fost ziuaş, care stă la masă cu canalia asta -de 

Lefranc.: O să ne vânză. (Portal dă âin numere. Elias, Le” 

franc, Jean Hâquct şi Retier es prin dreapta). - 

SCENA IV 

HBQUET, PORTAL... 

Heouet. 

“Ciudat; eu un simplu Hequet, asmuţ popoarele 

între ele? Popoare, cari habar n'au de mine, cani
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nici nu ştiu că în acest minut precis, fumez o ţi- 

gară minunată în tovărăşia unui oarecare Portal. 

PORTAL 

Totdeauna a fost războiu. E legea pământului. 

HEQUET i 

Aşa e, dar altă dată oamenii se băteau pentru 

zei, pentru femei, pentru cuceriri (gest larg) pentru 

lucruri puternice, ori voluminoase. Dar aşa, să te 

baţi pentru un bilanţ negustoresc, pentru o pagină 
de cifre mici cât puricii...! (păcere) Jules, îţi mai 
aduci aminte de cei trei mucoşi, veşnic flămânzi. 

PORTAL 

Cari învățau la lumina sarbădă a lunei şi a fe- 
linarelor... 

HEQUET 

Sau a jăratecului de sub căldări... când se spălau 
rufele. 

PORTAL 

Unul, un copil lepădat. Celalt Ge arată pe sine) 
un copil găsit. (Raac). 

HEQUET (arătându-se se pe sine). 

Şi al treilea, fiul unei spălătorese. Retier, Portal, 
Hequet.
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PORTAL _ 

“Trei muschetari ai străzii. 

HEQUET 

Râtier veşnic nemulţuinit, ros de ură şi de in- 

vidie. Inteligent şi neputincios. Tu, obosit repede | 

în alergarea asta după pâne, te-ai mulţumit cu 

fărămiturile vieţii. Eu, râvnind puterea... Tu... 

PORTAL 

Mult mai prost. 

HEQUET. 

Cu mult, foarte adevărat. Adică să vezi... (Râde 

eu hohut) Ha! Ha! 

PORTAL (râde. apoi ua). 

Râzi? Ce veselie e în prostie? 

HEQUET 

Prostia ta a fost o cinste neghioabă, care te-a 

împiedicat să încaleci viaţa. Eu am stat la “pândă. 

A trecut norocul pe lângă mine. O hărtiuţă aco- 

perită cu formule chimice. Un petec cumpărat pe 

nimic... Era un nou explosiv. 

PORTAL 

Norocul tău.
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HEQUET : | 

Care e omul neatins de ăripa norocului ? 

PORTAL 

Aşa e. Eu n'am îndrăznit să iau formula dela 

un om beat... Nu ştia ce vinde. 

HEQUET . 

Eu am înşfăcat norocul de chică. A țipat, a 

urlat, ma tăvălit, dar, în fine, n'a avut'în cotro. 
S'a supus. Azi îl călăresc în pinteni. 

PORTAL: 

Şi, doar, suntem din aceiaşi ţărână. Eşti atât de 
„vijelios. Jean îţi seamănă. E iubit de lucrători, îl 
vor alege deputat... (tăcere). Eşti fericit Albert? 

HEQUET (aînrea) 

Ce e fericirea, Portal? 

PORTAL 

Mulţunmirea altora în sine. Liniştea. 

HEQUET 

Aş! Fericirea e izbânda împotriva tuturor şi eu 
nici nam timp să gust plăcerea biruitorului! Alţi 
“duşmani, altă luptă. Oare ghiuleaua e fericită când 
ucide? Eu sunt o: ghiulea !
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PORTAL 

Cine te împinge in lume? 

HEQUET 

Nevoia de a fi tare... Afacerile. (pauză, se apropie de 

Portal şi îi apasă umerele). Toate acestea sunt cuvinte de- - 

şarte, dragă. Cazna mă gâtuie. Sunt îngrijat. Tresare 

stânca pe care an clădit. Concurența mă ţine cu 

ochii holbaţi. Pretenţiunile lucrătorilor sapă temelia 

afacerilor mele! Semrie rele! Semne rele (tăcere) 
Portal, să nu te superi, dar ne-am văzut destul, ca- 
răte, lasă-mă singur. (Se uită la ceas. Wrângere de mâni: 
H&quet împinge pe Portal spre uşa din dreapta. Portal ese). 

SCENA V. 

A. HEQUET, RENEE, apoi DENISA (Rence, repede). 

HEQUET. 

(Se uită la ceas de mai multe ori. Stă câtva timp dus pegâuduri 

întrun fotoliu. Apoi se scutură, ia o foaie dintr'un clasor și citeşte 

Ancer, Se nită la ceas), Ă 

RENEE (intră furioasă gesticulând). 

Ce veac blestemat! Pe cinstea mea, e întăia oară 

când mi-e ruşine să fiu femee. 

HEQUET (Vrea so calmeze, coareă săi ridice voaleta, Rance 

"se siuceste). * 

Rente dragă, ce ai?
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RENEE 

Desgust şi scârbă. (Hâqner vrea să spune ceva). Taci! 

Taci ! Le doresc moartea la toţi. Taci! Sălbaticii! 

Să huiduească o femee! O, te rog nu'i apăra.... 

îmi vine să plâng.... Dă'mi pace. Ţara galanteriei !.. 

Republica d-tale ne-a adus aci. 

HEQUET 

Vino'ţi în fire, Renee. 

RENEE. 

Uşor de spus vino'ţi în fire. 

- HEQUET (Ridică braţele). 

RENEE, 

Te rog nu mă brusca şi d-ta. De un ceas îţi 
spun că am fost huiduită. 

HEQUET 

De cine? Când? Unde? 

RENEE. 

De lucrători. Odinioară. La cantină! Ei, îți place 
acest stil comercial? Huiduită eu? Zău mă întreb . ce ar fi păţit Denisa. La urma urmelor, cu nu 
sunt decât amanta d-tale.
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HEQUET 

Ssst! Nu striga. Nu înţeleg nimic... 

RENEE. (ăârză). 

Nu înţelegi, fiindcă nu mă iubeşti. 

HEQUET 

RENEE 

De m'ai iubi, ai ghâci dintr'un sfert de cuvânt. 

HEQUET (nerăbdător). 

Spune sfertul. 

RENEE. (Şade, Hequet lungă dinsa). 

lată. Cum îţi spuneam, m'am dus să mă plimb 

în automobil... ă 

HEQUET 

Foarte bună ideie... 

RENEE 

Foarte nenorocită. Cum îţi spuneam, ia întoar- 

cere, în faţa cantinei, am dat peste un grup de 

lucrători. Nu s'a mişcat nici unul. (Eequet ridică 

mîna, protestina), Ssstt ! Nu mă întrerupe. Ce eră să 

fac? M'am dat jos în zăpadă. (emotionată) Asculţi 2 

(Hequet tace din cap). Am alunecat şi am scăpat din
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braţe pe Zaza. (conte din mugon un cățel îmbrăcat în 
biană, îl sărută). Fetiţa maichii... când au văzut pe 
Zaza cu blană, oamenii aceia au început să urle şi 
să alerge după sufletul maichii. Eu țipam după ei. 
Ne am înjurat. Unul şia desfăcut bluza... N'avea 
cămaşă sub bluză... 

HeQuer 

Pe frigul acesta! Ce imprudenţă ! 

RENEE ( cu aprindere), 

Cum îţi spuneam, găinarul vroia să fure blana 
lui Zaza. Sărăcuța mamii. Noroe că a: veni 
Retier... ” 

HEQUBT (mirat). 

" Retier ? Ce tăceă acolo ? 

RENEE | 
Nu ştiu. Le vorbea. la târât la cantină. Strigau cu toţii: jos patronii. (Rade). Ei ce zici? 

HEQUET 
Retier ? Jos patronii ? 

RENEE (plinbându-se), 

„Poftim! lată la ce se gândeşte ! Ce zici de păţania mea? 
Ss
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HEQUET | 

Ce să zic? Ai intrat printre lucrători gătită ca 

o regină şi cu un căţel învălit în blănuri. Ai fost 

uşuratică. 

RENEE 

Bine înţeles, vinovată sunt eu. (mînioasă, du bra- 

ele încrucişate). Şi d-ta, patronul, nu găseşti un cu- 

vânt de ocară împotriva mitocanilor, cari au în- 

drăznit să fluere o doamnă ? (8 plimbă). Ce soiul 

de patron eşti d-ta? - | 

 HEQUET 

“Ei mau văzut în d-ta o femee, ci luxul, (arată 

pe Zaza). Şi în Zaza mau văzut un,căţel, ci o sfi- 

dare. | 

RENEE 

la dă'mi pace. O doamnă e o doamnă şi Zaza 

un căţel. 

HEQUET 

Sunt ceasuri grele când şi o cârpă e un simbol. 

RENEE (gest de morişcă). 

FI! (cu eiuas). Pentru un şurub te-ai îi aruncat 

pe fereastră... Pentru o femee găseşti explicaţii... 

Simboluri !.. Veacul mişeliei !- - 

HEQUET 
Să fii dreaptă... 

Ga. Diamanidy. — Tot-inăinte.” 3
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RENEE 

Vorbe, vorbe; dacă eram o frână hidraulică... 

HEQUET (Rade). 

Te 'strângeam. 

RENEE. 

Plin de spirit. (răcere. prusc). Mă rog, mult are să 
ţie domnia afacerilor ? 

H EQUBT 

Te supără ? 

RENEE 

Ce întrebare! (serioasă. Şade). In vâriejul aface- 
rilor, aţi perdut simţul dragostei. Pe legea mea. 
Azi, voi, bărbaţii, de abiă sunteţi politicoşi. Numai 
aveţi vreme să fiţi şi amabili: vă cheamă afacerile. 
N'aveţi cum fi îndrăgostiţi: vă istovesc afacerile. 
Sunteţi neastâmpăraţi ca maşinile, nepăsători ca 
cifrele şi brutali ca bilanţurile... Fftf !... Unde mer- 
gem ? Ştii? 

- HEQUETr (Dă din umeri). 

Nu ştiu. Inainte. 

RENEE 

Oamenii imi par pisici închise într'un sac. Nu-
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mai ţinem seamă de rude, de prietini, de. sex. Ne 

luăm în ghiare. Ne scoatem ochii şi ne sfâşiem. 

, HEQUET 

Pe întuneric... Cam ai dreptate... Denisa are 

aceiaşi impresie (Se plimbă fumînd). 

. RENEE (cu demnitate). 

Denisa? O, te rog, nu mă asemăna nevestei - 

d-tale. Ea e femeea sfintei datorii, a sfintei cre- 

dinţi şi sfântului cămin. Denisa e plină de sfântul 

bun simţ. Nevasta d-tale e o femee de afaceri. 

HEQUET 

Ba că chiar! Denisa n'are nici o afacere. 

RENEE 

Intâi Denisa are economii, multe economli... şi 

apoi,.. (Tace). 

HEQUET. 

Apoi? 

RENEE (repede). 

Femeea care nu iubeşte decât un bărbat, e o 

femee de calcule mărginite. Teoria câştigurilor mici, 

HEQUET (Rade). 

Tu vezi totul în mare.



36 G. PIAMANDI . 
  

RENEE (8e plimbă în sens contrar). 

Şi d-ta ai reputaţia unui om deştept? Na! di 
face nas mare). Mă rog, care e baza amorului? (se 
aşează unul în faţa altuia). _ 

- | | HEQUET. 

Contrastul. 

RENEE (Sentenţioasă). 

Temelia dragostei e putinţa aventurii, «e sigu- 
ranţa înşelăciunei. Primejdia, domnule. 

. _ HEQUET (Rade). 

Ha! Ha! Crezi? - 

RENEE 

Dece nu mă iubeşti cum vreau eu? Fiindcă eşti 
sigur de mine. (Hâquet se trânteşte pe un fotolia şi râde 
taxe). Poftim râde! Statornicia mea te face să râzi? 
Ce încurajare !... 

. | | HEQUET 

Nu, nu... Ha! ha! Ce greşală, Rene. N'am cea mai mică încredere în d-ta. (Rene se scoală rmirată). Eu sigur de d-ta? Din potrivă. 

: RENEE (furioasă). 

Cum? Mai zi, (gata să-i scoată ochii).
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HEQUET 

Intâi eşti amanta bărbatului d-tale, 

RENEE 

Na, asta e. Fred e bărbatul meu legal. 

HEQUET 

Al doilea eşti amanta... 

RENEE (repede) 

Lui Albert Hâquet. Arme şi muniţiuni. (Bate ain 
palme), , . : 

HEQUET (râzând). 

Ai uitat şi Companie. 

> RENEBE 

Cum faci spirit, devii brutal. Ce companie ? (se 
îndăpărteăză), 

HEQUET 

Eşti iubita sculptorului Legrand. 

RENEE (fără convingere). 

Nu e adevărat. (Sare îmtrun piciox). Nu e adevă- 
rat. Am să zic până mâne că nu e adevărat. 

HEQUET 

Nu >
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RENEE (Strigă). 

Nu, nu, nu e adevărat. Mai vrei? 

HEQUET 

Renee ia sama. ţi ert putinţa aventurei, îţi ert 

siguranţa înşelăciunii. Nu-ţi voi erta, însă, minciuna 

(blajin) şi apoi, nebunaiico, între noi doi, ce nevoe 

de o comedie proastă, nedemnă; îţi dăruesc tot ce 

vrei în schimbul veseliei tale şi dragoste nu cer... 

(trist). Imi dai tu ca de pomană... Haide mărturi- 

seşie. (0 măngiie şi o aşează lângă el). 

RENEE (jenată). 

Nu, nu. Lasă. Imi ceri prea mult. Nu eşti dră- 
„guţ şi eşti indiscret., 

HEQUET 

Eşti sigură de ertare. 

RENEE 

Parcă eu nu ştiu. Nu e vorba de ertare, dar 
mi-am. croit câteva principii... . Vrei să rămân fără 
principii ? | 

HEQUET 

Ce principii? 

RENEE | 

De pildă: să nu mărturiseşti nici odată.
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| “HEQUET (Rade). 

Bravo! 

RENEE (cu -ochii plecaţi). 

Şi de ce vrei să-ţi fac rău? 

HEQUET 

Mie, rău? (Se scoată. Rece). mi e tot una, draga 

mea. (Se plimbă). 

RENEE (năucită). 

Eartă-mă. Cum, ţi-e tot una? 

HEQUET 
Uite aşa. 

| RENEE E 

Eşti grosolan. - 

i HEQUET Ă 

Cine nu mă înşală pe mine? 

RENEE 

Atunci? 

HEQUET 

Că mă înşeli, nu-mi pasă, dar simt o ciudată 

plăcere să mi-o spui d-ta. (Se aşeazi). Eşti, ori nu, 

amanta lui Legrand?
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RENEE 

Ţii numai decât? (Heguet face semn afirmativ). Fi 

da, aşa mi se pare. li înşel pe amândoi cu tine. 

HEQUETr 

Legrand e mai bătrân şi sărac, e mult mai 
” puţin deştept decât mine. 

RENEE (rar). 

O îi, nu ştiu. Dar e aşa de vesel. Legrand se 
ocupă de mine ca de marmura lui. Mă mângâe, 
se pune în genunchi. Mă găteşte în văluri stră- - 
vezii. Mă împodobeşte cu cununi de flori, şi când, 
astfel gătită seamăn unei zeițe, râde, plânge, sare. 
Imi zice bacanta lui. Mă chiamă maimuţă staco- 
ji... (emoţionată). Îmi zice chiar javră mititică. 

HEQUET (Raac). 

Drăguţ de tot sculptorul tău. 

RENEE. 

Fireşte... (se plimbă). Tu nici odată nu ţi-ai bătut 
capul ca să-mi găseşti un nume drăgălaş (oftează). 
Ştii, sunt zile când es de la Legrand beată ca o curcă, fără să-mi fi perdut măcar “o spelcă, beată de cuvinte drăgălaşe, Legrand mă face să iubesc viaţa. Cu el râd... Şi în ziua de azi râsul e atât de scump! Ă
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HEQUET (Se vită la nişte carțuşe). 

Şi cu mine ? 

RENEE 

A cu tine... E ceva (caută). Puternic, hm! Impu- 

nător... Solemn (Hâquet se strâmbă). Pare-mi-se că 

spun prostii. Nu? 

HEQUET 

Cam aşa. (Se joacă en o ghiulea). Cu mine ţi se 

urăşte. . 7 

RENEE 

Tu eşti :vinovat. 

HEQUET 

„222 

RENEE (zbucneşte) 

Odată nu te-am surprins gândindu te, nu zic la 

mine, dar la o femee, la alta măcar. (tristă). Tot ce: 

e putere în tine, e jertfit în căutarea mijloacelor 

de a răni, de a ucide. Sânge şi suferinţă! 

-HEQUET 

Afacerile !
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- RENEE. (cu tărie). 

Ei, dragă, dă-le dracului de afaceri. (gingaşă). În 
loc să ne căsăpim, aide să ne iubim, fără lege, 
aşa slobod ca nişte ființe slobode îi pune braţele 
după gât şi 'se îndreaptă spre un fotoliu). Şi dacă trebue 
să perim, de ce să nu murim în dragoste ? (Şaae 
unul lângă altul). 

. HEQUET 

Ce spui tu, e mult mai adânc decât crezi. 

RENEE Giguită). 

Mulţumesc. (Paază). Albert, învaţă asta dela mine: Inimioara mea simte lucruri, pe care capul tău nu 
le pricepe. 

HEQUET (Surâde şi se pleacă), 

Nebunico, spune pe cine înşeli. Pe de Bussang, pe Legrand sau... 

RENEE (Râzând, tare la ureche). 

Pe nici unul. 

HEQUET (Râac). 
Asta-i din cale afară. 

RENEE 
Stai să vezi. În sfârşit, ce să-ţi spun... 

Ss 
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HEQUET 

Îţi trebue cei cari lipsesc? 

RENEE 

Ah! Că bine vorbeşti. Tu eşti făcut să mă în- 

ţelegi... Ce păcat! (tăcere). Albert dragă, nebuna- 

tecă cum sunt, dar am o mâre experienţă a vieţii. 

HEQUET (ironic). 

Nu mai spune. 

RENEE 

Am băgat de seamă ceva, care vouă, bărbaţilor, 

vă scapă cu desăvârşire. 

HEQUET 

Ce anume? 

RENEE (gravă). 

În ziua de azi, din trei bărbaţi abia poţi face 

un amant. 

HEQUET (Râde). 

Trei ? - 

RENEE 

Trei şi încă.., Mai puţin de trei, e calicie curată. 

HEQUET (Râde şi îi sărută mâna). 

A! cât aş vrea să te iubesc, dihanie drăguță, 

făcută pentru dragostea slobodă.
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a RENEE, (drăgălaşă). 

Albert, iubirea e aşa de bun lucru... cearcă... 

HEQUET 

N'am timp... Afacerile. 

RENEE (exaspărată). 

Uf! Fie-ar al dracului de afaceri, Afacerile şi 
măritişul, iată cele -două calamităţi ale vieţii mo- 
derne... Îţi doresc ruină. (Pauză). (Se apropie drăgălaşă). 
Albert, priveşte-mă. Nu sunt frumoasă ?... Nu sunt 
veselă ? Nu sunt bună ? (i mângâie), Şi eu ştiu, (Cu 
capul plecat pe umerii lui Hequet) şi cu ştiu dezmer- 
dări care mângăie. (Se aude sirena fabricii). 

HEQUET 

Nu- mai sunt al meu. (se uită ia ceas. Sărută mâna 
lui Rente). Creerul meu, sufletul meu, totul e acolo. 
(Arată spre fabrică), 

RENEE (acelaş joc). 

Hoaţa! Albert, arată-mi o țară, unde să nu fie 
afaceri, numai dragoste (surizi. O, țărişoară a dra- 
gostei, unde eşti ? (Se aprind toate lămpile electriue). 

HEQUET (serios). 

La Jardin de Paris.
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RENEE 

Nu glumi. Doar nu odată am învidiat acele fe- 
mei, singureie care âzi întrupează în ochii barba- 
rilor dragostea şi veselia franceză. (tăcere). Aşi face 
ca ele... Dar vai! Eu sunt 6 femee cinstită. Ge 
pede). Albert, zilele acestea am să primesc câteva 
toalete de toată frumuseţa şi pălării, uite aşa... 
(Pace roată cu: mâna) şi altele aşa, ca tigaia (gest). - 
Toate cu grădini în amfiteatru. Aşa (gest). Câteva 
blănuri simple: ermină. Modest şi de bun gust. 
Apoi un trusou cu inițialele lui Zaza. (îşi inmoaie de- 
getul şi scrie în aer). Zaza de Bussang, şi armele lui 
Zaza : O pisică în ţeapă, pe câmp azuriu... atât... 
Vei vedea tu cât costă. 

 HEQUET 

Rente, nici nu ştii cât costă? 

RENEE 

Dragă, tu n'ai timp să iubeşti, eu n'am timp să 
socotesc. Suntem răfuiţi.., Eşti supărat? 

_HEQUET 

O, de loc. Dar aş fi vrut să ştii tu, de curio- 
sitate. 

RENEE (aâna âin umeri). 

Mare cimilitură! Patru până la şase mii de lei 
pe an. (Bequet râde din toată inima). A, nu râde. N'ai
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dreptul să spui că cheltuesc pentru mine. (sare pe 
genunchii lui Hâquet). Pe cinstea mea, nu-mi rămâne 

un ban în mână. N'am o leţcae pusă la o parte... 

N'am de dat nici unui sărac... Mici şi ruşine. Chel- 

tuesc totul pentru V:Oi. (Denisa crapă uşa şi se retrage). 

Albert, (So uită la ceas). Mă duc să mă îmbrac pentru 
„masă. O guriţă. (Se sărată, apoi, grațioasă, ese valsână, 

uitând manşonul cu Zara). 

HEQUET (trist). 

Aceasta e. veselia mea cea nemărturisită. (Cade 
pe gânduri). Râtier ?! 

SC E NA VI i 

HEQUET, DENISA (cu Imerul). 

DENISA (se apropie încet de Hâquet. Aspră). 

Albert! N 

HEQUET (se scoală. Aspru). 

Ce ? 

DENISA 

Ce ai de zis? 

HEQUET 

Hm! N'am nimic de zis. .
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DENISA 

Subiectul ni se pare interesant. 

-HEQUET 

Ai venit să-mi faci o scenă?. 

DENISA (dâna din umeri). 

Din ce ai înţeles că vreau să-ţi fac o scenă? 
Aa! Pentru... (Pace cu mâna semnul valsului). D-ta ştii 

bine că sunt ani de când ne respectăm libertatea. 

HEQUET 

De a. doua zi după căsătorie. 

DENISA 

Da, de a doua zi, n'a mai fost nimic la mijloc 
între noi decât numele... Eu am apartamentele 
mele (se aşează). 

ii HEQUET (se - plimbă). 

Eu, pe ale mele. Şi astfei avem iluzia libertăţei. 

DENISA 

Dar, fiind uniţi numai prin lege, nu suntem li- 

beri (lucrează). 

HEQUET 

Unire fără armonie... Ştiu. (Se aşează lângă cămin). 

De ce te-ai căsătorit?
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DENISA 

De ce? (eu ură). Eram de. vânzare. M'ai cum- 
părat. Aveai nevoe de o firmă. Aşa e? (se piimbă 
agitată). 

HEQUET. (trist). 

E adevărat. In luptă, numele d-tale eră o armă. 
(la un dosar şi-l răsfoeşte). 

DENISA 

Cred şi eu. Pe cărţile de vizită, m'ai silit, să 
pun numele de domnişoară : «D-na Denisa Hequet, 
născută Royat de Chamalitres». Sună foarte frumos 
Royat de Chamalitres. 

HEQUET 

Am fi putut fi prieteni, cu toată minciuna mă- 
ritişului... 

DENISA 

Dacă de la început nu mă părăseai pentru afa- 
cerile fabricii. 

| HEQUET 

Eşti nenorocită? 

DENISA 

Fără îndoială şi fără nădejde.
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- HEQUEBT 
La cea dintâi neînțelegere serioasă, ţi-am oferit 

divorțul. 

DENISA 

Eşti prea bun. Royat de Chamalitres îţi dăduse 
vază. Din acest nume ai stors tot folosul. Di- 
vorţul! Dar ce eram să fac cu zestrea ce mi-ai constituit? Eu nu ştiu să mă apăr. Nu cunosc 
decât prăpăstiile, nu şi potecile vieţei. 

HEQuEr e 
Erâ şi copilul. (Aruncă dosarul pe musă), 

DENISA 

Copilul ! Nici cu el nu mă înţeleg. Parcă nu P'aş fi purtat în mine, hrănit din sufletul şi sângele meu. 
(tristă). Am rămas atâta în urma lui Jean!... (panză).] 
A, tocmai am primit o scrisoare dela vara mea 
Deschamps, mama Francinei. Ai citit scrisoarea ? 

HEQUET 

Ce Scrisoare ? (Se aşează aproape de rampă lângă o 
măxntă). Mă duceam la biserică. Am rugat pe Renee 
să-ți dea scrisoarea Marietei. | 

DENISA (Se aşează în fata Tui Hequet). 

Nu ţi-a dat nimic? 

i) Scena care urmează se poate suprima până £*, 
&. Diamauâi. — Ţorinainte,
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HEQUET 

Absolut nimic. 

RENEE (n peniour, intră râzând în hohote). 

Ha! Ha! Deniso dragă, iartă-mă. Suut aşa de 

uitucă. Inchipue-ţi. Când să mă dezbrac, mi-am 

adus aminte de mManşon... (Ia manşonul, scoate pe 

Zaza. Caută scrisoarea şi dă peste fărmături de hârtie. Le 

împrăştie, suflând. Cătră Zazu). Fui! maică, mănânci co- 

respondenţă ? Ce lăcomie! Fui! Ruşine! 

HEQUET (se pleacă, adună hărtii. Se scoală, Vrea să ci” 

tească. Le aruncă în foc). 

Nimic. 

DENISA 

Rente, eşti nesuterită. Nu e chip să faci o în- 
datorire. 

N RENEE 

Fi şi? Un petec de hârtie! 

DENISA 

Dar nici nu o citisem, 

Pi RENEE | * 

Ce are a face ! Uşi îa mangonui într'o mână). La 
revedere, la masă. Haide, Zaza, arată boerilor ce 
Şuii să faci. (pace cere cn braţele). Hop! Hop! (Zaza
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sare. Lângă uşe Rene ridică piciorul, Zaza sare şi urmează pe Rende care ese. In timpul acestei scene, Denisa dă din umeri şi; nervoasă, joacă degetele pe biurou), 

| DENISA 

Ei, îţi place? 

HEQUEF | 

Da! | a 
(Pauză lungă). 

DENISA 

Unde e Jean? , 

_ | HEQUET 

Cu Elias şi cu Lefranc, în fabrică. . 

DENISA - - 

Când însurăm pe Jean cu Fraucina? 

HEQUET 

După Crăciun. 

DENISA 

Jean are idei înaintate ! (Se aşează - departe unul 
de altul). - 

HEQUET
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DENISA 

Cum merg treburile ? 

HEQUET (Fuumează). 

DENISA (vidicâna tonul). 

Cum merg: treburile ? 

HEQUET 

DENISA Griolentă). 

Viaţa noastră casnică mă lasă nepăsătoare. (apksat). 
Dar te învit să ai mai multă ținută... pentru copiii 
noştri şi pentru servitori. 

HEQUET (întorcându-şi scaunul în fața Denisei), 
Ce vrei? | 

DENISA 
Vreau să-ţi spun să te păzeşti. (strigă). Arăţi tu- - turor. că “Rente e amanta d-tale; 

IN (tăcere). 

HEQUET 

lârtă-mă. - Odinioară m'ai întrebat de afaceri, N'am răspuns şi am greşit. (rece). Dar d-ta mă în- trebi de ele, când îți miroase a catastrofă. Atunci îți place să răsuceşti ferul în rană... Răzbunarea



"TOT-ÎNANTE 53- 

domnişoarei Royat de Chamalitres... Ai vre-o 
veste rea de dat? 

DENISA 

Răzbunare ! Chiar. aşa de ar îi, mă umileşti 
destul, ca să am dreptul să. mă gândesc la răz- 
bunare.... Şi eu? Eu, sunt tare prin cinstea mea. 

Ă HEQUET 

„Fie! Urmează'ţi ura. Dar, fiindcă te intere- 
sează afacerile, sfătueşte pe de Bussang să nu mai 
joace la Bursă. E prea Prost. (Se plimbă. Apăsat),-Ca 
să'ţi fac plăcerea d-tale, Pam luat de tovarăş. Un 
tovarăş fără capital, fără muncă, fără cunoştinți. 
Casa mea e a lui. Fiindcă-ţi eră prietin din copi- 
lărie, şi.... Fiindcă ai avut tăria să'mi spui că e 
singurul bărbat pe care Vai iubit. - 

DENISA 

Oo! In toată cinstea şi neprihănirea mea. 

HEQUET 

Eat nu mă îndoesc, dar de hatârul d-tale am scăpat 
pe Fred de ruşine, de mai multe ori. De hatârul 
d-tale, primesc pe fratele său, pe Abatele Julien. 
Ştii că eu nu prea fac haz cu oamenii bisericii. 
Deniso, ar trebui ca de dragul amicilor d-tale să nu
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DDENISA 
Ce poţi face? 

HEOUET 

Să nu mai plătesc datoriile lui Fred.... 

DENISA 

Vrei să mă atingi în dragostea mea pentru 
Fred > 

HEQUET 

Te ating, când mă loveşti.... CTăcere, se apropie de 
Denisa. Blânâ). Deniso avem atâtea greutăţi, de ce 
nu vrei să fim prietini ? Să ne răbdăm păcatele şi 
credinţile ?....  CTăcere), 

DENISA (Se acoală). 

E prea mare vrăjmăşie în începuturile noastre. 

"HEQUET (Se aşează la celalt cupăt), 

Bine. Cum vei vra. Fu însă nu voi schimbă 
nimic din obiceiurile melc... Nu jertfesc nimic şi 
pe nimeni. 

DENISA (Păşeşte încet spre  Hegnci), 

Mai ales pe -Renee.... pentru care ai aşezat şi un pian în birou... O Rene! 

HEQUET 

Da Rene! Renâe e singura veselie a acestei
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case, în care soţia mi-e duşmană, copilul un punct 
de întrebare şi lucrătorii o ameninţare... Am avut 

amaniă din ziua când n'am avut nevastă. 

DENISA 

Şi până la a doua căsătorie a lui Fred, âveai - 
amante şi aci şi la Paris. . 

HEQUET 

Da, căci numai pe lângă acele femei găseam 
linişte şi veselie. 

DENISA - 

Veselie cumpărată, prefăcută ! 

HEQUET | 

Mă mulţumesc şi cu atât. Vezi, nu cer mult. 
Şi eu, care nu ştiu să mint, sunt recunoscător 
acelor femei pentru minciuna lor. Şi d-ta dacă ai 
fi vrut... 

DENISA 

Nici cu nu ştiu să mint. 

HEQUET (Pauză. Intânde mâna). 

Pace ? - 

DENISA 

Pacea celui mai tare! (stau fată în tată),
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HEQUET. 

Cum vei voi (panză. Rece). Mâi ai ceva de spus? 

a 

DENISA (Acelaş ton). - 

Nu. D-ia ? 

HEQUET (Aspru). 

„Nimic. (Tăcere. Denisa își ia lnern]). 

FIRMIN (Intră). 

"Domnule, Domnul Portal are ceva urgent să 
vă comunice. Vă roagă să treceţi in cabinetul 
de lucru. 

HEQUET 

Bine. (Firmin ese. Hequet se întâlnegte me prag cn red 

de Bussang şi cu Abatele Tulien. Strângeri de mâni ete.) 

A; bună seara. Poftim. Denisa e aici. Fred te aştept 
în cabinetul meu de lucru. (so). 

SCENA VII 

DENISA, ABATELE JULIEN, FRED 

DENISA 

Bună seara prietinilor. (strangeri ae mâini). Poftim. 
A, nu dragă abate, d-ta lângă cămin, “la: căldură. 
Aşaaa. Eşti bine?    
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AB. JULIEN (tu militar în antereu). 

Mulţumesc foarte bine. Frig. Eri, de abia am 

putut schimba două vorbe. (punză) Cum o duceţi ? ;   

  

DENISA 

Cu grijă şi necazuri. (Imerează). 

- AB. JULIEN 

  

“ Ciudat. Aveţi avere, prestigiu (5e nită la totogratii). 

Legături împărăteşti. Împărăteasa Chinei, Mene- 
like... Ce mai vreți 2 (Se aşează departe de cămin.) 

DENISA * 

A, dragă abate, nu e uşor să duci bogăţia în 
cârcă, 

FRED , 

E greu, foarte greu. Dar şi sărăcia cântăreşte ! 

AB. JULIEN 

Fost-au neorânduieli ?- 

DENISA 

Desordinea cea mai cumplită e cea nevăzută, 

AB. JULIEN 

Cea din suflete.
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DENISA 

Vecinic “ameninţări de grevă... Ce veac şi ce: 
viaţă ? 

AB. JULIEN 

Unde mergem ? 

DENISA 
>» 

Sărmană ţară! 

FRED 

Eu am o teorie. Să se facă legi pentru ocro- 
tirea bogaţilor. 

AB; JULIEN 

Frumoasă teorie. Dar practica, aplicarea ? 

-. FRED 

Asta nu mă priveşte. 

AB. JULIEN 

De ce nu? 

FRED  (Fumând). 

Fiindcă nu e meseria mea, n'am spirit de orga- 
nizator. Ar trebui să alerg, să mă zbat, să fac... 

AB. JULIEN 

Jestie băneşti (sonic) Şi traiul s'a scumpit.... 
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DENISA 

De când cu democraţia lor! 

AB. JULIEN 

O mişcare politică poate merge departe... Până 

(ironic). Nu e aşa Fred? 

“FRED 

Hei! Hei! Atârnă. Dăunăzi paznicul meu, Pan, 

a ucis pe Fouillard, braconierul. 

DENISA 

Stărpea toate potârnichile lui Fred. - 

FRED | 

Şi asta n'ar îi fost nimic. Dar prinsese gust la... 
păsările cele din Australia cari s'au deprins aşa de 

bine la noi. Foarte frumoasă lovitură. Frrr.... Bang 

şi gata. a 

AB. JULIEN 

Frumoasă lovitură, în adevăr. Dar când vorbeam 

de scumpetea cărnii, nu vorbeam de calitatea a 

treia, Fouillard şi Comp. ci de calitatea fină, de 

“pildă... de carnea ta, Fred. (se scoală, privind la pa- 

noplii.). 

FRED 

Tu glumeşti, frate, dragă. Eu vorbesc serios.
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Sunt hotărât să nu perd un dram din mine 
pentru fericirea omenirii. Fiecare pentru sine. Mai 
am 0 teorie (Declamână). Atâta vreme cât individul. 
poate trăi în mediul, în care se sbate, această în- 
seamnă că acel mediu e prielnic vieţii. 

AB. JULIEN 

Vă îngăduiţi? 

FRED 

Da. E o variantă comodă a armoniei sociale. 
Intr'un  ăsemenea mediu, individul îşi caută de 
treaba lui, individul are o medie de copii, o me- 
die de nevoi, o medie de fericire, o medie de i- 
deal. Individul... 

AB. JULIEN (păseste aprins spre  Freâ). 

Ei; ce-mi pasă mie de un asemenea individ. 
Medie . în afaceri, medie în ideal, mediocru în 
toate. Cu această formulă de egoism timid, ţineţi 
Franţa pe loc, şi cum vreţi să lupte individul fraricez 
izolat ? i 

FRED 

Piiii! Nu ştiu şi nu mă priveşte. Julien, de când 
ai venit aci, vânturi problemele cu lopata. Unde 
vrei să ajungi ? 

AB. JULIEN 

Vreau să trezesc în o minoritate de aleşi simţul 
tradiţiunii și al credinţii pregătitoare de jertfe. 

N
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FRED (descurajat, xe -trânteşte pe ălt fotoliu). 

Bang! lar jertfe! La-d-ta e o boală. Pentru ce 
îndată jertfe ? 

“ AB. JULIEN 

Fiindcă din durere naşte protestarea, rescoala. 

DENISA 

Răscoală ? (se scoală speriati). 

FRED 
Răscoala ? 

DENISA 

Abatele vorbeşte de revoltă ? Un preot! 

FRED 
Eşti un anarhist. 

AB. JULIEN (eu tărie). 

Din mine aţi făcut un desmoştenit. (Către Fred). 

N'aţi sfărâmat tu, şi aliaţii tăi, stâlpii, pe cari se 

razimă sfânta noastră biserică? Şi eu nu vor- 

besc de individ, ci de idealul unei clase. 

FRED (aă din eap uimit). - 

Tare eşti înapoiat şi tare ai rămas acelaş. Bine, 

Julien, mai citit discursul lui Fabiani? (strigă) Frate 

«nu mai sunt clase!» 

AB. JULIEN (Se plimbă nervos. Glas profund). 

_ Frate, nu mă înţelegi ! (se aseară și răsfocşte cărţi)
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FRED 

(Face semn Denisei. coboară scena împreună şi “se a» 

seaziă lu o masă. Vorhese încet), 

Deniso, ce vrea Hequet? 

DENISA 

Ştie că ai perdut la Bursă. 

FRED (plictisit). 

Am fost curăţat. Ceti pasă ? 

DENISA 

Fred, Fred, de ce joci? 

FRED 

Alerg după emoţiuni. Nevasta mea e în veşnică 
mişcare, mă ameţeşte... Ce stupidă e viaţa! 

DENISA 

Viaţa de azi. 

FRED 

Să fim drepţi. Nu e vina Republicei... Ce fru- 
mos ar fi, însă, dacă ne-am putea drămui nenoro- 
cirea aşa cu linguriţa. (se mită sa ceas). Mă aşteaptă 
patronul. (către Tutien). La revedere, reacţionarule. (ulien dă din umere. Fred ese. Tăcere). 

DENISA 
Ce firesc ar fi fost, ca eu să fiu nevasta lui  



TOT-ÎN AINTE 63 
  

Fred şi Rence, născută Blanchard, nevasta lui 

Albert. : 

AB. JULIEN (distrat), 

Fireşte, da. 

DENISA (se scoală şi se apropie de abate). 

Hequet e omul banului! Și când mă gândesc 

că toată această nepotrivire vine dela Drepturile 

Omului ! (abatele o priveşte mirat). Ce calamitate ! Ei, 
da, cine e fericit azi, că avem acele faimoase drep- 

turi? Boerimea mocneşte, burghezia tremură şi 

lucrătorii ameninţă. Frumoase timpuri! Şi măcar. 
de ar fi făcut Drepturile Omului fără Republică. 

AB. JUL IEN 

Aşi fi ales Republica fără Drepturile Omului. 

, DENISA 

. Poate ai dreptate. (Oftează. 'Tăcere lungă. Xfiousă). 

Te obosesc? 

AB. JULIEN Csi arată haina). 

Nu, sunt obişnuit să'mi plec urechea la orice 

tânguire. 

DENISA 

Păreai distrat... Credeam...
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AB. JULIEN 

Cunosc durerea d-tale. De douăzeci de ani nu 
sa schimbat, E aceiaşi şi eu nu pot nimic. 

DENISA (Mirată. Abatele se scoaiă incet se razimă de cămin). 

Aşa e. Din ziua când am pus -alături pe Fred 
şi Albert, durerea mea a rămas aceiaşi... Dar d-ta 
eşti cu totul altul. 

AB. JULIEN 

Eu ? 

DENISA 

Da, Julien, d-ta. 

AB. JULIEN (aupă o clipă). 

Se poate. 

DENISA Gu picioare). 

Altă dată găseai cuvinte de mângâere... 

AB. JULIEN 

Altă dată eram tare. 

y 

DENISA 
Nu te înţeleg. 

Ss 

AB. JULIEN 

Deniso, pentru ce cădeai în genunchi Şi cereai îndurare pentru slăbiciunile tale ? :  
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DENISA (umilă). 

Fiindcă între Atotputernicia Celui de Sus Şi sJă- 
biciunea mea erai d-ta, Preotul. 

7 

AB. JULIEN (en încetul se aprinde). 

Nu te gândeai la principiul Dumnezeirii. Femee, 
nul pricepi. In creer îţi vâjâia frica pedepsei. Sunt 
veacuri de când v'am mlădiat duhul, şi vam impus | 
încredere în menirea noastră. 

- DENISA. 

Şi d-ta aveai încredere în sfânta-ţi menire. 

AB, JULIEN - 

Eu ? Credeam în gloria Bisericii. 

DENISA _ 

Vreai să zici în Dumnezeu ? 

AB. JULIEN (puternic). 

Eu am iubit Biserica, Biserica falnică, a tot 
stăpânitoare. «Ecclesia, gloria mundi!» 

DENISA (îndurerată). 

Julien, pentru Dumnezeu ? 

AB. JULIEN (tnsutleţit). 

Dumnezeu? Dar nu vezi că stăpânul şi-a întors 

G.  Diamandi. — Tot-înainte. 5
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faţa: dela noi? Sute de mii de glasuri gem, plâug, 
strigă. Sute de mii de mâni se ridică, ameninţă, 
se frâng. O omenire întreagă urlă după pacea 
sufletului şi mântuirea minţii şi... şi... In Cer nu 
e decât un Zeu: Tăcerea. 

DENISA (strigă). 
Blestem ! 

AB. JULIEN (cu amărăciune). 

Soro, sufăr, sufăr. Alţii au iubit pe aproapele 
lor, au iubit femeea, arta, ştiu eu ce! 

Eu n'am iubit decât Puterea puterilor care este 
Domnul. Lui îi închinam acele suflete de femei, 
de copii, suflete slabe, pe cari le mănuiam şi, ast- 
fel, supuse le aruncam la picioarele Altarului. Nu 
mai este. credinţă. Unde e credinţa ? 

DENISA (plecati). 

Părinte eu cred. 

AB. JULIEN 

Crezi! (raae ama»). Ha! Ha! Femee ce ai jertfit 
tu din tine pentru Domnul ? | 

DENISA (jeuată), 
Mă închin. Merg la Biserică. 

AB. JULIEN 

Intre păcatele tale şi Domnul stă Biserica. Fe- mee, ce ai făcut tu pentru Biserică ?
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IDENISA (sfioasă). 

Pomeni, daruri. 

AB. JULIEN * 

Răscumpărare. (cu tărie). Când am fost goniţi, 
despuiaţi, ce a'ţi făcut? Voi, toate, câre tremuraţi 
sub gestul (tace gestu) afuriseniei, voi, toate, care 
deschideaţi ochii la lumina blândă a bine cuvân- 
tării (tună) femeilor, ce a'ţi făcut ? (năcere). Scăldat-aţi 
altarul cu, sângele vostru ? Lăsat-aţi carne pe ba- 
ionetele forţei liberei cugetări ? (micere tungă. Mâhnit). 
V'aţi ridicat ca un roiu de muşte la trecerea unei 
păsări şi aţi căzut iarăşi pe hoitul care vă hră- 

neşte josnicia vieţii voastre zilnice. (Se plimbi încet. 
măcere). Pânea noastră de toate zilele. 

DENISA (Şopteşte). 

Nevoile vieţii.... ! 

AB. JULIEN (blând). 

Prea bine. Atunci cereţi vieţii mângâiere. 

DENISA (3trigă). 

Julien ! Nu vorbi astfel. Eu n'am călăuză în 

mine. (plângătoac). Am trăit în credinţă... Fără 

Preot nu văd unde-calc... Păcatele mă ispitesc... 
(şoptit). Am patimi... (rugătoare). Spune-mi cuvântul 

care iartă.
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AB. JULIEN (0 bine cuvinteară uşor. Zâmbește). 

Şi acum poţi păcătui. 

DENISA (Liniştită, şade), 

Cât ai să stai la noi? 

AB. JULIEN 

Nu” ştiu. Vreau să plec. (Şaae). | 

DENISA 

Unde ? 

AB. JULIEN» 

Nu ştiu, departe. (Aprinae o țigaxe). 

DENISA 

Dar eu ce voiu face ? 

AB. JULIEN ironic), 

Vei face politică? (măcere). Când însuraţi pe 
Jean ? 

„DENISA 

In curând. După Crăciun. 

AB. JULIEN 

Cum e domnişoara Francina ?  
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„ DENISA | 

Pare foarte bună. Nu-ţi aduci aminte de o fa- 
milie Deschamps ? 

- AB. JULIEN 

Se scrie în două cuvinte? 

DENISA 

Nu, într'unul. O căsătorie de interes, ca “multe. 

altele. Suntem rude oare cum. Francina e la noi 
de trei luni. 

4 : . 

AB. JULIEN - | | o 

Avere ? 

| | DENISA 

O zestre potrivită. 

AB. JULIEN 

Ce şcoală ? 

DENISA (trista). 

Licenţiată în ştiinţele economice. 

AB. JUUEN 

A? Atunci credința... 

DENISA (Şopteşte tristă). 

O educaţie burgheză.. (tăcere).
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AB. JULIEN 

Jean îşi pune candidatura. 

DENISA (tristă). 

Are sorţi! 

AB. JULIEN 

Radical socialist ? (Denisa face semn că du). 

SCENA VII 
  

DENISA, ABATELE JULIEN, HUBERT LEFRANC ia braţ 
cu RENEE, ALBERT HEQUET la braţ eu FRANCINA 
Faep DE BUSSANG, JEAN HEQUET. Bărbaţii sn trac și 
smoking. Doamnele în toulete. Veselie, râsete, salutări. Conversaţii 

- în grupuri. 

-  H. LEFRANC 

„Pacea universală ! Frăția cea  deapururea! 
E bine, e foarte bine. Sună frumos. Dar să nu 
dai vorbei valoarea faptelor. (neuse aşează flori la v 
pălărie, urmărind conversaţia pe apucate). Dar ai să uiţi 
această muzică îndată ce vei fi ales. 

JEAN 
De ce? 7 

| FRANCINA - 
Cum asta?
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H. LEFRANC 

Domnişoara Francino, în dragoste ca şi în po- 
litică, în fie-care om sunt doi. Unul înainte de a 

ajurige : Candidatul: -Celalt ajunsul : Deputatul 

(Rasete). De aci două politice. Şi două dragoste. 

Candidatul face o politică de patimă, alesul o po- 
litică de răspundere. 

RENEE (Distrată, întrerupe fără să lase pălăria). 

Urmează, d-le Lefranc, mă interesezi. 

FRANCINA (Lui Lefranc): 

Poţi fi sigur că Jean nu'şi va schimbă credin- 
țile. Deputat ori nu, va rămâneă un om de inimă, 
cu idei moderne... 

H. LEPRANC 

Bravo, domnişoară, eşti un avocat dibaciu ! (pran- 

cina face un gest de protestare). Mă rog, Mă rog... 

FRANCINA 

Unde e dibăcia cuvintelor mele ? 

H. LEFRANC 

„. În ceața vorbelor... Idei moderne!? Cine nu 

- are idei moderne ! 

J. HEQUET (Lui Lefranc). i 

D-ta ai idei moderne?
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H. LEFRANC. (eu convingere) 

„Nici vorbă ! (Aprinde o ţigară)? Imi aduc aminte 

când mi s'a pus candidatura ca monarchist. 

HEQUET 

Tu ai fost monarchist Hubert? 

.- RENEE 

Frumos, modern. (Rasete). 

, H. LEFRANC (Râq-). 

Mă rog, să ne înţelegem. Săriţi cu toții asupra 
mea ... Toată viaţa mea am; fost un republican 
convins. (mişcare). A fost, însă, un moment când a 
trebuit să fiu monarhist. - 

RENEE 

".O'siluire ? 

H. LEFRANC - 

Eram într'o societate financiară. Consiliul de 
administraţie fiind exclusiv compus din monarhişti... 

| HEQUET 

A dat faliment? 

H. LEFRANC 

Mult mai târziu. Cum vă spuneam, domnii aceia
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ţineau numai de cât să. fie ales un republican... 

Fiff, oare-care inteligenţă, hm, oare-care... dar de 

vorbă. Nu. zic, eram plăcut. In sfârşit, ce să vă 

mai spun, aveam oare-cari însuşiri. Aaaa, un 

mare bun simţ şi altele. Am fost ales... Fi ştiţi 

ce impresie am avut? a | 

 RENEE 

Ai fost strâmtorat ? 

H. LEFRANC 

De loc. Dar nu mai ştiam dacă eu eram re- 

republican sau dacă Parlamentul era monarchist ? 

(gest larg). Eram o apă. 

A. HEQUET 

Tare s'au schimbat lucrurile. 

H. LEFRANC 

Ştiu, ce m'a ademenit în politică, e tocmai acel 
spirit moderat, fără soluţii netede, acel spirit, în 

două luntre, care ţineă un echilibru elegant între 

diferitele interese, Oamenii erau moderați. 

RENEE 

Adică lipsiţi de patimi. 

FRANCINA “(fără voce). 

Şi de credinţi.. __:: m
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H. LEFRANC | 

Ce vespi! Convingerile se dau după păr. 

FRED | 

- Pe mine mă îngrijeşte dispariţia acelei specii 
de politiciani cumpăniţi. 

H. LEFRANC 

Bunul simţ, moderaţiunea, au părăsit arena po- 
litică. 

FRANCINA 

Astfet că după d-ta? 

AB. JULIEN - 

N'a rămas loc decât pentru extremi. 

HEQUET 
Cam aşa e. 

H. LEFRANC 

Trist, foarte trist, pentru Franţa. 

J. HEQUET 

De ce e trist, domnule Lefranc ? 

H. LEFRANC | (doctrina). 

Politica de azi a speriat finanța. Ei, domnilor, ştiţi ce vrea să zică o finanţă îngrozită 2
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RENEE (Căscând). 

Habar. n'am. 

"H. LEFRANC 

O asemenea finanţă se ascunde. E ca o femee . 

brutalizată, un se dă! - 

| RENEE 
A lei! - ” 

a FRED 
Bravo! o S 

| DENISA 
Prea bine. 

H. LEFRANC (grav). 

Domnii mei, finanța îşi întinde aripile gata s să 

sboare peste graniță. Biata Franţă (gaae). 

FRANCINA 

Şi unde are de gând să sboare finanța? 

_H. LEPRANC 

Intro vilegiatură (repede). In Elveţia. 

FRANCINA 

- Acolo e impozit pe venit. 

H. LEFRANC. (repede). 

In Austria atunci. .
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FRANCINA, J. HEQUET 

Impozit pe venit. -- 

H. LEFRANC (exasperat). 

Sunt un bun' patriot, dar, în sfârşit, toate au 
margini. Finanţa se va duce în Germania, ţara 
ordinei, 

FRANCINA, J. HEQUET 

Impozit pe venit. 

H. LEFRANC, (Se plimbă furios, încracişând braţele şi 
destinzâudu-le bruse întrun gest de disperare), - 

Vă bateţi joc de mine? Germania ! Dar atunci la ce servese: Împăratul, armata şi. socialiştii pa- trioţi şi -monarchişti, dacă nu au putut împedică această monstruozitate ? Nu se poate... Faceţi o 
glumă. stupidă. (Renes cască): 

FRANCINA. 

N'am îndrăzni.., 

- H. LEFRANC. 
De mult e întrodus în Germania ? 

FRANCINA. 

- De vre-o doisprezece ani. . -.
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H. LEFRANC (gest abătut. Tăcez e. Se trânteşte întrun 

fotoliu, apoi trist), 

Cât suntem de înapoiaţi!... 

RENEE -(căscâna). 

Biata Franţă ! 

J. HEQULET | 

Aşa sunieţi d-voastră, vă speriaţi de geaba. 

H. LEFRANC (Sare în sus. Se plimbă). 

De geaba? De când suntem în Republică, o 

duc în sperieturi. 

RENEE 

“Erai mai liniştit pe vremea primului imperiu. 
(Risete. Ren6e se scoală, ia o flurută din perete şi începe a se jucă 

ca o pălărie de bărbat). 

H. LEFRANC (Pace mutre. Ca și cun n'ar fi auzit). 

Merge prea repede. 

. FRANCINA 

De abia acum intrăm în viaţa republicană. 

, AB. JULIEN 

Se prea vede. 

DENISA 

Vai! Vai! Ce creştere! (Amărâtii cată spre Prancina).
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FRED 

Viaţa republicană are să fie un raiu. 

H. LEFRANC (Uimit se uită la Fraucina, Începe a se 
învârti în jurul ei). 

HEQUET (glumind). | 

Ce zici Jean ? | 

J. HEQUET (vesel). 

Bravo, Francino, bravo. 

RENEE. 

Uf! Că plicticoşi mai sunteţi. (Aruncă floreta pe un 
scauu, Dă cu piciorul într'o pălărie și cântă la piano), Ţ 1 Ş 

FRANCINA (Lai Lefranc care se uită la dânsa cu gura căscată) 

Ce ai? Te uiţi la mine ca la... 

H. LEFRANC (devenit furios). 

i Ce am ? Eu, un despot al finanţei, vorbesc finanţe cu d-ta ? Economie politică cu d-ta... Pe cuvântul 
meu. Am îinbătrânit! Cmpertinent). Vorbeai -cu atât bun simţ, în cât credeam că erai un bărbat, lartă această lipsă de cuviinţă. Unde îmi eră capul ? Domnişoară Deschamps! (ziumeţ, îi face v reverență). B | 

FRANCINA (reverență de curte). 

Majestate ! Sire al finanţei! Garăşi reverență). Am
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brevetul superior, licenţa în drept şi sociologie. 

Ştii ce e. Swift sistemul? Cunoşti Vorreitul? Ştii 
ce e Casa Rurală din România? Cunoşti revista 

asta ? (francina gesficulează cu floreta 'şi cu o revistă). 

H. LEFRANC 

Belgiană. 

FRANCINA: (Ride). 

Parisiană. Ştii ce e Mirul? Stii? 

ToŢi 

Destul ! artă-l!. Ajunge! 

H. LEFRANC (Uri). - 

Mea culpa! Mea culpa! 

FRANCINA 

Dar asta ştii ? (Se repede asupra lui Lefranc fugărindu-l 

ca florată). Na. Una, două. Pară. Na, una, două 

Tierce. Pară coarta. Na, na, na. (eisete). 

| RENEE 

Dă-i, dă-i finanţei, dă-i monarchistului repu- 
biican. Arde-l. 

LEFRANC (Fugărit începe a gâfâi. Se opreşte râzând). 

Ertare, ertare. (strigă). Trăiască impozitul pe ve-
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nit! Ei, ce mai vreai ? (nîae). Cu sila faci din mine 
tot ce vrei. 

FRANCINA 

Altă dată să ştii că ai ă facecuo intelectuală. 
(Renee la piano cântă o pavaniă). 

LEFRANC (Prist. Se pune pe nn fotoliu, 

Nu mai sunt femei. Piere graţia francezei.. 
O intelectuală... Sfinte Doamne! 

FRANCINA (grațioasă, joacă pâvana. Toţi aplaudă, id. Le 
îi franc mai tare decât toţi). 

- LEFRANC 

Bravo! Bravo! De geaba, nu pot rezista far- 
mecelor, fie chiar revoluţionare. (Vesel, îi sărută mâna), 

RENEE (Să aruncă în braţele Francinei), 

Francino, eşti un înger. 

H. LEFRANC 

Ei! Ei! Dar mie ce cusur îmi găsiţi ? 

RENEE 

Măi băete, eşti prea gras ! (Prea tace gest. Risete. Con- vorbiri generale, 
: | 

FRED 

„Rene, fă-ne puţină muzică.
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RENEE 
, 

Dacă voiţi în salon... Să lăsăm copiii împreună. 

J. HEQUET 

D-ta înţelegi dragostea. 

RENEE 

Oho! - j 

. 

FRANCINA (Stwânge mâna lui Rene). 

ţi mulţumesc. (Bequet, Denisa, Rene, H. Lefrane, Fred 

si Abatele Julien, merg încet spre uşă. Se aude : «Ce vioiciune. Ce 

tavmec, Halal femee! Norocul lui Jean». Incep cu toţii să cânte şi 

să sară, afară de Abate. Tra-la-lala. Tra-la-lala. Ese). 

SCENA IX. 

JEAN HEQUET, FRANCINA. (Se uită câtia timp unul la altul). 

J. HEQUET 

Francino, Francino, te iubesc. 

FRANCINA 

„Jean al meu (Uşi îaa mâinile. Pauza. Cu pasiune) 

Jean, Jean să fii tare. Să -ne iubim pentru tăria 

şi bunătatea din noi. 

G. Diamandi. — Tot-înainte.



   

  

J, HEQUET (O strânge în “bate. nce). 

     

  

Sa: -mi fii iubită,. să-mi fii- prietenă. “Să-mi fi 
soţie. (să apleacă şi o sărută). 

FRANEINA: (Cu capul pe pieptul du Jean, grav), 

Amin. 

J. HEQUET (Şopriv). 

Să avem copii mulţi. 

FRANCINA (Tare). 

Fete blânde şi flăcăi. zdraveni, Toţi buni francezi. 

J, Heouer (o mai priveşte odată în ochi, apoi strigă puternic). 

O, nevasta mea de mâine! (se 
salonul din Stânga). 

îndreaptă spre 

CORTINA CADE ÎNCEE. 

          



    

„ACTUL II 
DECORUL ACTULUI 1 

  

SCENA I 

"Inainte de ridicarea cortinei se aud huidueli., . 

ABATELE JULIEN ŞI RETIER 

La intrare Abatele face loc lui Râtier ca să treacă întâi. Râtier 

„luptă puţin, apoi mândru trece urmat de Abate. 

AB. JULIEN 

De ce m'au huiduit? 

RETIER 
Haina. i a Pi 

AB. JULIEN 

Haina ? Eşti "un întârziat. Hristos n'a fost. so- - 

cialist? Interesul mişcărei noastre, e să atragem pe 

toți aceia cari sunt împotriva zilei de azi. 
=
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RETIER 

Ce te ridică împotriva zilei de azi? 

  

AB. JULIEN 
* Lo Domnia banului. 

  

RETIER (mi rat). 

i Ce soi de preot eşti d-ta? (cu mâna îl pofteşte să 
n stee). Vă rog cetăţene. (şed amândoi). 

AB. JULIEN 

„„Un preot care vede o lume de armonie într'o lume de dreptate (pauză), 

RETIER (bănaitar). 

-Şi cu ajutorul cui păşeşti în acea lume ? 

AB. JULIEN 

Cu ajutorul energiilor cari se sint, 

RETIER 

Nu ajung predicile sau... binecuvântările Romei? 

AB. JULIEN 
Râtier eşti un copil nevinovat. 

Von e pentru cei slabi, pentru cei pe cari gestul îi sperie. Pentru turmă... pentru un” Portal sau,,. chiar pentru... un Râtier. 

Predica din an-
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- RETIER “(eăstit). 

Te iert căci.nu ştii cui vorbeşti. Nu ştii ce 

poi eu. 

AB. JULIEN. (pauză). 

Cărţile pe faţă. Prin gura mea află adevărul. 
Râtier! nu poate fi desrobire fără luptă (se apropie 
de Rstier pe care îl stăpâneşte cu statura şi cu privirea). 

RETIER (în neastâmpăr cearcă ironie), 

O! Da! De sigur, lupta, în parlament, lupta în 

cooperative... lupta legală! 

AB. JULIEN (n apucă de haină şi îl scutură). 

Să mă fi înşelat asupra ta? Dar creştinismul n'a 

purtat luptă? EI a răsturnat o lume întreagă prin 

fer şi foc. 

RETIER. (eânjit) 

Dar «Cuvântul 2» 

AB, JULIEN 

In adevăr zic ţie: La început a fost focul şi 

terul, apoi «cuvântul.» (cu putere) Ce ne trebue e 

lupta împotriva tuturor, acţiunea violentă. (strigă) 

Lupta fără milă, dărămătoare a tot ce e azi. Forţa! 

Forţa ! 

RETIER 

Forţa! Formula mea. Eu sunt pentru forţă.
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AB. JULIEN 

Forţă ? D-ta? (şoptiv) Eşti omul de încredere al 

lui Hequeit. 

as RETIER. (se scoală furios), « 

Popă, ia seama! Eu nu sunt omul nimănui. 
Sunt un om liber, născut cu ura stăpânului: Om 
sau zeu, : E 

AB. JULIEN (plimbându-se încet). 

Ce spui d-ta e frumos şi tare... Dar aceste sunt 
vorbe. (pauză, şoptit) Ce ai de gând să faci? Vrau 
să ştiu. | 

: RETIER (întunecut) 

Vrei?! Nu-ţi dau voe să mă întrebi. Voi face 
după cheful meu. Ai să vezi... 

"AB. JULIEN 

Unde e Hâquet? | 

i | RETIER / 
„A trimis după mine. In “orice clipă are nevoe 

de mine. Eu ţin toată fabrica “prin munca mea... 
Dar lui, îi vine toată gloria. II credeam aci. Trebue 
să fie prin biurou. Mă face să aştept. Patronul! (se îndreaptă spre uşe), - | 

j AB.. JULIEN 
Retier ia seama. Nu te grăbi. Mai bine astâm- pără-te. Poate... simţi puţină frică...



  

  

__ RETIER (grosolan). a 

Muere!. (ese- prin. fund. Abatele 
apoi surâde îndelung. Se aşează alene pe fotoliu). 

> 

  

SCENAIL 

ABATELE. JULIEN,. FRED caxe întră prin dxzapta 

- apoi FIRMIN ” 

. = 

- FRED 

" (teântind registrele pe masa cea mare. Are floare la chia- 

toare. Intră famând. Mirat) - 

Ce cauţi aici Julien ? 

AB. JULIEN 

Ce am căutat, am găsit, . Pa 

- FRED 

Eşti vesel. 

- - AB. JULIEN 

Poate că mi-a sunat ceasul. , 

FRED 

Vorbeşti ca un oracol. (gluraeţ) Vi. se dau. ave- 

rile îndărăt ? i . , _ - 

vămâne singur. Ascultă 
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AB. JULIEN (dana din umere). 
„ Fred, am să'ţi cer un serviciu. 

FRED (at râmbându- ). 

Ţigări ? fi oferă tii). 

AB. JULIEN 
"(nu din cap. Pauză) 

- Cunoşti povestea lui Samson ? 

FRED (aânc).. 

Care Samson? Elias? 

AB. JULIEN 

Nu. Tunsul lui Dalila (se scoală). 

FRED 
(cântă, apoi Şucră un aer oriental), 

Dalilala ! “Dalilalala! 

AB. JULIEN 

Când Samson a crezut că-i sunase ceasul, a zguduit stâlpii templului. Strălucita clădire s'a năruit asupră-i şi astel, Samson a murit răzbunat, în toată puterea mândriei sale. 

FRED 
Iți spun drept că puţin îmi pasă de ce a murit . 

|
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acel ebreu' care în fond avea o virtute şubredă şi 

moravuri uşoare. 

AB. JULIEN 

Ascultă (ântăratat). Fred, în mine clocoteşte urgia 
urei. Toată durerea vine dela aceşti imbecili scep- 

tici. lronia lor a săpat biserica. Burghezia ne-a 

lovit întâi, tot burghezia ne-a dat cea din urmă 

lovitură, 
FRED (ngrijat). 

Te rog, Julien dragă, vino-ţi în fire. Nu uită 

că eşti în o cetățue burgheză. Amicul meu H6- 

quet e un stâlp al acestei burghezii. . 

AB. JULIEN 

(călare pe un colţ de masă). 

Am hotărât să sgudui stâlpul. Vrau ca Jean 

Hequet să cadă la alegeri (tăcere). 

FRED 

Băetul nu mi-e simpatic. Doream să fie ales, ca 

să-l îndepărtez (uaşurar). Vrai numai decât ca Jean 

să cadă? Din dragoste pentru tine, primesc şi 

această propunere. De altiel Denisa e nenorocită 

că Jean şi-a pus candidatura ca radical socialist 

(nueră). Tu vei îi mulţumit, eu voi fi mulţumit. Cât 

despre Dalilalala... (gueră aerul oriental) 

AB. JULIEN (apăsat) 

Vrau ruina lui Albert Hequet (se plimbă îndăsjib).
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FRED i 

„(trăznir, de abia şopteşte) 

Ce? 

i AB. JULIEN - 

Orice: lovire dată Republicei, va fi spre folosul 

Credinței. La orice sguduire oamenii numai caută 

înainte. Inainte e necunoscutul. Ei îşi întorc capul 

şi privesc la trecut. Trecutul e drumul sigur, dru- 

mul bătut de strămoşi. 

FRED (uimit) 

Şi ce are dea-face ruina lui Hâquet cu sgu- 
duirile omenirei ? 

AB. JULIEN 

Dumiiezeu a ţinut omenirea prin frică şi oa- 
menii au uitat” frica. 

FRED 
(se lasă pe un fotoliu). 

„Julien, nu mai trăim pe acele vremuri (mânniv). 
Zău, mă sperii. Dragă Doamne ai venit aci să te 
odihneşti şi te apuci să turburi liniştea mea... Îm 
sfărâmi viaţa !... 

AB. JULIEN 

Vierme ! Ce e viaţa ta, în .vultoarea omenirei! 

FRED (se plimbă încindat). 

"Ei, mă scoţi din tâţâni cu omenirea d- tale. Dar



    - Tor N 

eu ce sunt? Nu sunt un om? Jertfe! Dumnezeu! ! 

Omenire!!! Ţi-ai pus în cap să mă înebuneşti ? 

Trăiam aci în pace, în o fericire potrivită. De o- 

dată, trosc, îţi trece prin gând să răstorni totul. 

(strigă). Gânditu-te-ai la mine : ? 

Ea AB. JULIEN 
Gl cântăreşte. dând din numere cu dispreţ). 

Nu eşti decât carne! Carnea geme în- tine. 

FRED (arlâna). 

Carnea vrea să trăiască. Să ruinezi pe Hequet ! 

Popă trufaş ! Ştii tu ce vrea să zică, aceste două 

vorbe rostite liniştit, ca un «Tatăl Nostru» ? Ştii 

ce înseamnă Hequet ruinat? 

AB. JULIEN (grav). 

Heguet ruinat înseamnă pentru. lucrători o ne- 

încredere mai mult în Republică. 

FRED (turbat). 

Eşti nebun. Ruina acestui om înseamnă ruina 

mea. Eu trăesc din el. ET ruinat, eu sunt desfiin- 

t... Şi ai încă nebunia să -te adresezi mie şi 

să-mi cei ruina mea, ca un serviciu? 

- AB. JULIEN 

Republica să dee faliment,
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_ FRED (cam) 

Ei ce'mi pasă mie de Republică. (striga). Nu vreau 
să aud de faliment... Şi pentru ce ar dă faliment? 

AB. JULIEN 

Pentru a îndrumă Francia spre Biserică. 

FRep (plictisit) 

Dar pentru Dumnezeu, dute aiurea. Ai Africa, 
Asia... Julien dute, dute... Sunt milioane de negri 
şi galbeni puzderie (zeu san înpingă afară), 

AB. JULIEN (înţepenit, dă din cap) - 
Nu. | 

FRED 

Ai Spania, ai Italia, ai Germania şi ai... 

AB. JULIEN 

Nu. Pe dânsa o vreau, pe mândra mândrelor 
(Tăcere lungă), 

FRED (desperat, se «şează) 

Ce vrei să faci ? (se aua murmure, apoi câte-va huidueli). 

AB. JULIEN 
(Mişcat tresare apoi ascultă cu băgare de seamă. Pauză) 

Vei vedeă (a o carte şi citeşte), 

FRED (rugător) , 

Mai bine astâmpără-te (se uită la ceas şi la masa cea 

N 

a
r
e
a
 

i 
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mare, sună), Julien tu ai nevoe de odihnă nu de ca- 
tastrofe Garăşi murmare, şuerături, câte-va huldueli). Dar 

asta ce-o fi? 

“ FIRMIN Gintră) 

Aţi sunat ? 

“FRED 

Firmin. Ce sunt zgomotele aceste ? 

a FIRMIN- 

Aduc a huidueli. Nu ştiu. De asta aţi sunat ? 

FRED 

Nu.... ai uitat să pui ţigări: 
(Firmin ese). 

  

- AB. JULIEN 

_O să mai vorbim (se îndreaptă spre uşe). 

FRED (cu jumătate de gură) 

Pace ţie şi duhului tău! (irmin aşează ţigările. Aba- 

tele ese prin stânga citind, Firmin prin fund, tăcere). Şi doar 

suntem fraţi. : 

         



  

    

- SCENA UI 
- (Jucată repede) 

Uşile din stânga se deschid. Intră cu toţii certându-se: ROVYER, 

„_ BLEHARD, S. ELIAS, HEQUET 1a braș cu LEFRANC, 
PORTAL. Toţi sunt încrantaţi. HEQUET e abătut. Salutări 
mute şi reci. Stau la masa cea mare. Toţi umblă aţitaţi. se aşează. 
se scoală în nerândaială. Portal în picioare la un pupitru pe care 

-a pas un teanc de registre. 

ROYER 

Domnule Hequet ce înseamnă această primire? 
E întâia oară când sunt huiduit în provincie. 

ELIAS | ! ÎS 

Şi să vii dela Paris ca să fii huiduit ia „Cler- 
mont Ferrant. Da, da... (eest). 

| HEQuer | „a 
Este o agitaţie surdă printre lucrători. 

(Exelamaţii, gesturi). - 

BLEHARD - 

Care e pricina ? 

HEQUET 

Ei Domnilor, ce vi s'a întâmplat e un incident 
fără impor tanţă (miraţi, atţionarii se uită unul la altul). 
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 BLEHARD n 

Fără importanţă ? 

„ ROYER | 

- Bine, fie, Domnule Hequet,. faţă de greutăţile 
financiare prin care trecem, consiliul de adminis- 
traţie e de părere că trebuesc licenţiaţi (scoate o 
hârtie şi citeşte), «Cinci sute. de lucrători săptămâna. 
întâia, o mie peste... . 

Euas 

In total, două niii de lucrători mai puţin, pe 
ziua de 1 Decemvrie. 

Hecquer 

V'am arătat la ce primejdie expuneţi această căsă, 

| | ELiAs (cu intezţiiune) 

Casa Albert Hequet & Comp.! 

i HEQUET (simplu) 

Da. Casa Albert Hequet. 

ROYER 

Censiliul are mandat să facă cum „crede + “şi aşa 
va face. i 

| _HEGUET o 

Domnilor, nu luaţi hotărâri pripite... loviți în- 
treprinderea şi mă loviți. 
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Euas 

Chestie personală ! 

BLEHARD 

Intru cât eşti D-ta lovit? 

HEQUET (cu tărie) 

Nu e vorba de foloasele mele băneşti. Eu, am 
pus în această casă ce a fost mai bun în mine. 
Dragoste, muncă, inteligenţă, cinste (emoţionat) Aci 
e gloria mea. 

| ROYER 

Dar, dragul meu, cine îţi scade din glorie ? Cu 
„toţii ştim că mulţumită faimosului explosiv am 
înjghebat această Societate. 

Enias 

De altfel eşti decorat. 

BLEHARD 
Cine nu ştie... 

"H. LEFRANC 

De tunul automobil. Un giuvaer, şi fiul D-tale 
pregăteşte aeroplane de războiu,. 

Eias 

Ne. trebue o tăere razna... 

   

 



.- - TOTĂÂNAINTE: | 97 
  

HEQUET 

Vă e uşor să tăeți aşa în carne vie. Nu'i cu- 
noaşteţi. Cu ei am legături dela un om la om. 

ELiAs 

In materie financiară între om şi om nu Cunosc 
decât o legătură : bilanţul. (Apronări). 

HEQUET (e - scoală) 

Atunci... Demisiunea mea (miscare, tăcere). 

EuAs 

Este un clenciu... Domnule Royer... 

ROYER (scoate un act din. buzunar) 

Prin contract eşti ţinut să stai în capul acestei 
; aceri încă patru ani de zile (citeste) Hm! Hm? 

în caz contrar Domnul Hequet va perde garanţia 
depusă, ce se urcă la suma de 500.000 franci. De 
asemenea va perde orice drepturi asupra breve- 
telor şi invenţiunilor făcute, etc., etc. 

HEQUET Ge axează zdrobit) 

Mă striviți (Roxer, Letrane, Elias, Bl6hari îi atrâug mâna 
mâugăindu-l). 

- 

ErAs 

Ce mare vorbă pentru un lucru de nimic. 

G. Diamandi. — Tot-înaiute. 
î
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ROYER 

Atari operaţiuni se întâmplă zilnic. 

BLEHARD 

“Un incident între capital şi muncă. 

Za a - HEQUET 

ae Pentru D-voastră omul nu există. 

ELiAS 

Ba da, ba da. Dare ceva mai presus de om: 

finanța. 

LEFRANC 

"Bravo. 

| ROYER 
Prea bine. 

! BLEHARD 

De sigur (strâng mâna lai Elias). 

Ă FRED 
Bravo: . _ 

- BLEHARD 

Cum merge candidatura fiului D-tale ? 

HEQUET 
Bine. ! - 
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| EuAs 

“Uite ce am cumpărat în gară «Darea de seamă 
a întrunirei electorale: teiteşte). «Cetăţeni !» 

ROYER 

Frumos început (nurmure). 

LEFRANC 

Literatură ! 

ELIAS (citeşte) 

«Societatea noastră burgheză a ajuns în acea 
anarhie în raporturile... 

LEFRANC - 

Tot literatură. 

BLEHARD 

Mai înaintată. -: 

ELIAS: (citeşte). . 

«Crizela de supraproducţiune, ameninţă şi ca- 
pitalul şi munca». 

FRED 
“E scandalos. - + 

LEFRANC 

Hm + devine polemică.
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ROYER 

Da bine merge tânărul! ( 

BLEHARD 

Frumos de tot! 

FRED 

Foarte primejdios ! 

ELIAS (eitina). 

«Şi peste toate aceste calamităţi, gata să pre- 
facă totul, în valoare bursicotieră, stă finanța cos- 
mopolită ca o caracatiţă. (Consternaţie generală. Stiri» 
găte de prutestări, gesturi. Nceena foarte- vie). 

""ROYER 

Auziţi! Caracatiţă ! 

ELIAS 
„Finanţa cosmopolită ! 

ROYER 
Bursicotieri ! 

LEFRANC 

«Stă la pândă !» 

FRED. ă 
Bang ! 

BLEHARD 
Caracatiţă ! 
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LEFRANC 

Biata Francie ! 

ROYER (către Hequet). 

Tăcerea D-tale e un adevărat scandal, 

BLEHARD (repede). 

Şi acel domn e inginer. ” 

FRED 

Şi mâine, poate, va fi trimis-în Parlament! 

BLEHARD 

Și poimăine, va fi Ministrul Industriei, 

ROYER 

Şi răspoimăine, Ministru: de Finanţe. 

TOŢI (afară de Hâguet). 

AAA! 

LEFRANC (blajin). . 

Zi ceva Hequet. 

HEQUET 

Contractul ce am cu D-voastră nu stipulează 
ce convingeri...
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_ „ EUIAS 

„Societatea. e în drept să se apere împotriva 
celor care lucrează în dauna intereselor sale. | 

HEQUET (xe scoală mânius). 

“Atunci Domnilor voi arde planurile tunului au- 
tomobil şi ale celorlalte invenţiuni (rişeare). 

LEEFRANC 

Ssstt! Să fim uniţi înainte de toate. - 

ROYER 

Vă rog domnilor, puţin sânge rece. 

LEFRANC 

Finanţa stă mai presus de atacurile unui can- 
didat fără răspundere. 

B BLEHARD 
ravo ! N i 

HEQUET 

Fiul meu va demisiona, (mişcare) 

_ LEFRANE 

Respingem demisia lui Jean. 

NR .- EiAs 

Letranc, glumeşti ? 5 o 
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LEFRANC 

Ssstt! Domnilor ! Ce trebue să distingă finanța 
de om e sângele rece. Mai mult vom căștiga cu 

munca lui Jean Hegquet... ! 

ELIAS 

„„„De cât vom pierde cu' discursurile sale. (aprobări). 

ROYER Gronic). 

„Şi apoi de la discurs la -revoluţie.... 

BLEHARD 

Stă toată puterea finanţei. 

ELIAS. 

Ori cum, e un semn al timpului. 

-  ROYER 

Caveant conşules ! 

LEFRANC 

O, cât despre aceasta... Sărmana Francie! 

TOŢI (atară de Hequet). 

: Sărmană Francie ! (strângeri de mâini cu Hequet. Acţio- 

narii urmaţi de Fred. se opresc la uşe, se întorc către Hequet şi 

strigă în cor) Sărmana Francie ț (Esec. Letfranc se aşează 

lângă Hequct): 
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SCENA VI 
. 

LEFRANC. HEQUET apoi. FIRMIN 

. 

LEFRANC (pauză. Se nită jenat la Hequer). 

Ai fost foarte demn... Dar cu finanța nu prinde. 

HEQUET 

Hubert, ce e finanța ? (oteră tigări, fumează), 

LEFRANC Can moment de zipăceală, se plimbă), 

Cum Albert, eşti de atâta timp în afaceri şi 
încă nu ştii ce e Finanţa ? 

" HEQUET 
Nu ştiu. Ce e? 

LEFRANC 

Ce e? Ce e? ruse) Finanţa e Finanţa. Hm? 

_HEQUET 
i se pare clar? 

LEFRANC 
Vezi în Larousse. (aprinde o tigara). 

HEQUET 

Nu m'am mulţumit. Spune tu. 

    

  a
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LEPRANC 

Mă ei aşa pe repezite (e opreşte dinaintea lui Hequet 

Cu “giudă). Știi că ai haz, Hequet. 

- + 

HEQUET | | i 

- Tu eşti un financiar... 

LEPRANC 

Tocmai asta-i, sunt financiar, dar fără definiţie. 
In sfârşit (caută) Finanţa e ştiinţa lui atât la sută, 
Hm! Hm? 

“HEQUET 
Slab. 

LEFRANC 

Hm! (convins) Finanţa e ştiinţa de a guvernă, 
(sade) Hm.! ” 

"-HEQUET 

Credeam că politica... 

LEFRANC 

Nu, nu. Politica e arta de a guvernă. Ai în- 

țeles ? Hm! | - 

HEQUET 

Nu prea.



  

. 

  

| LEFRANC E 

Fi dragă, finanța ce ca Dumnezeu, fără început 
fără sfârşit. Hm! 

FIRMIN (intră) 

Domnule, o delegaţie de lucrători (în depărtare se 
aud huidueli). 

LEFRANC. (răzând) - 

Trec colegii mei. 

HEQUET 

Firmin, chiamă pe Portal şi pofteşte delegația 
(Firmin ese). 

. 

LEFRANC. 

Fug. N'am poftă să fiu huiduit (se îndreaptă spre 
nse. Distrat). Să fim uniţi înainte de toate. 

SCENA V 
  

A. Hequet, Portal, Rstier, Mougne, Servat, Lerouge. Luecrătorii 
întră întunecaţi; Râtier e cu. ochii injectaţi. E în continuă agitaţie, 

HEQUET 

Bună ziua Domnilor i pofteşte să stea" la masa cea 
nare). 

RETIER (coroctână, fără a se nită, la Hequet) i 

Cetăţeni !  
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HEQUET « 

Nu mă sperie. Cetăţeni ce doriţi? (scurtă mişcare 

printre delegaţi). “ 

RETIER (bruse, cu pumnul în masă) 

Mărire de salariu. (aprobări). 

| HEQUET 

Salariile au fost mărite acum doi ani. 

RETIER 
De frică. - 

HEQUET 

Dacă vrei. Anul acesta este cu neputinţă. Afa- 

cerile merg foarte rău. 

RETIER 

Ele merg totdeauna bine pentru patron. 

HEQUET. 

D-ta care cunoşti afacerile, mele, n'ar trebui să 

spui neadevăruri. 

RETIER (atâţă) 

Camarazi mă insultă. (atişcare). 

MOUGNE 

Vă rugam să cercetaţi cu deamănuntul cererea 

noastră şi să o înaintați celor în drept.
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HEQUET (se uită Ju Portal are trist dă din cap, Hegnet 
uu vrea să comunice lucrătorilor hotărârile consiliului. Tăcere. 

Chiar adineaurea a fost şedinţa consiliului. 

RETIER 

amane Frumoasă primire. 

HEQUET (se uită lung da 'Retier cure încoatce capul). 

Consiliul se împotriveşte la ori ce mărire de 
salariu. (miscare, protestări). 

LEROUGE 

Măreşte d-ta. 

| HEQUET 
Am stăpân. | 

. SERVAT - 

Ce stăpân ai D-ta ? 

HEQUET 

Finanţa. 

RETIER (râde grosolan) 

Şi eşti un om tare ! (loc de fisionomie între Rftier si” Heguet), 
- 

_ HEQUET 

Nu cunosc pe toţi acţionarii Societăţei al cărui director technic sunt. Nevăzuţii, hotăresce totul, 
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RETIER 
Palavre. , 

HEQUET 

Voi aţi avut poate Duminici, sărbători. Eu ce 
am avut? Când nu eram în fabrică, eram în la- 
borator. Mănuesc lucruri tot atât de ucigaşe ca 
şi cuptoarele, ca şi turnătoria. ” 

MOoUGNE 

Aşa o fi. Dar noi nu avem ale noastre? 

HEQUET 

Știu. Şi eu am fost lucrător... 

RETIER 

Da, ai fost. Dar unde eşti azi d-ta şi unde am 
rămas noi! - 

HEQuETr 

Ca să ajung aci câte mii şi mii de Hequet n'au 
murit neştiuţi de nimeni? S'au aşternut generaţii 

„peste generaţii... Şi din plămada lor mută, umilă, 
fără istorie, la ceasul cuvenit, m'au slobozit pe 
mine Albert Hequet... Râtier, eu: am avut în mine 
ceva ce nu e în tine. Şi eu am fost ca tine, dar 
eu am găsit vad. Pe tine, te'a luat puhoiul in- 
vidiei. 

PORTAL (arătând delegatii) 

Aceştia, pe drept sau pe nedrept, se ridică pentru
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o lume nouă, unul pentru altul. Tu, Râtier, eşti 
împins numai de invidie şi te ridici pentru tine 
Singur (cu tărie). Şi mai ales, ca să cobori pe alţii. 

Nu e adevărat. 

Aşa e Retier. 

Câine ! (Mişcare. Delegații se xcoală 
Ii 

Portal se nită aiurea. quet se plimbă), 

RETIER. (eu pumnul spre 

RETIER Gtrigă) 

PORTAL (liniştit) 

MoOUGNE 

Măriţi salariul ?- 

Cu neputinţă (se așează 

HEQUET 

DELEGAŢu 
Atunci vom face grevă, 

HEQUET 

RETIER 

la masa 

Portal) 

și calmează pe Retier. 

o să vă puneţi în grevă? 

cea are). 
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MOUGNE 

Ei toţi! Vre'o mie cinci sute, până ia două mi- 

de lucrători. 
7 

AkEQuer (tresare. Şoptit) 

Două mii de lucrători ? (Rar de to) Luaţi seama, 

Consiliul a hotărât ca în. caz de grevă să nu repri- 

mească greviştii. 

LEROUGE 

Ei şi. 

SERVAT 

Vom găsi de lucru aiurea. 

HEQUET! 

Aceasta vă e cel din urmă cuvânt ? 

DELEGAȚII | . 
Da. Greva. | 

HEQUET 

Bine. (mânnit) O să ne despărţim. Cine ştie când 

şi cum ne vom vedea. (pauză) Am muncit impreună. 

DELEGAȚII (atară de Râtior) 

E drept. Aşa e. Da. 

HEQUET Gu picioare) 

Rămas bun. (întinde mâna) Faceţi grevă Împo-



        GQ. DIAMANDI 

triva mea : ? (Delugaţii, afară de Netier, se scoală şi strânge mâna 
hui Hequet). 

LEROUGE 

Nu. O să alegem deputat, pe d-l Jean H&quet. 
“ (FPăcere), 

  

RETIER 

Dacă oi vrea eu, 

MOUGNE (decctată) 

Domnule Hequet, până azi, aci n'a fost grevă. 
7 

SERVAT a . 
Lucrătorii nu erau organizaţi. - 

LEROUGE 

Ei rătăceau în neştire. 

SERVAT 

Azi suntem un grup politic. 

MOUuGNE 

Nu facem grevă contra d-tale, dar aşa, ca să se ştie aiurea.. 

-LEROUGE   Şi aci suntem gata. 

SERVAT 
Ne cântărim puterile..  



TOTP-ÂNAINTIE - - 143: 
  

LEROUGE Li 

Trebuia să inceapă şi aci. a 

HEQUET (trist) 

Trebuia să înceapă! 

LEROUGE 

Aşa a venit timpul. 

SERVAT | 

E furtună la munte şi se fac puhoaie... departe, 
unde e soare!! 

MouUGNE 

Nu se putea să rămânem în afară de mişcare. 

HEQUET 

„Prin grele timpuri trece Republica. 

RETIER (se scoală şi urlă) 

Jos Republica ! Trăiască Revoluţia! (egomot învă. 
măşeală). 

LEROUGE 

Dar noi ce suntem ? 

SERVANT 

Suntem republicani. 

G. Diamandi. — Tot-inainte, ” - - 8
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DELEGAȚII (afară de Rttier, strigă) 

Trăiască Republica socială... 

HEQUET 
Trăiască Republica... 

RETIER (nturiat) 

Republica ? Dar ce soi de Republică 'e aceasta, 
în care lucrătorul n'are drepturi, în care lucrătorul 
nu e stăpânul ? (Bătându-se cu pumnul în piept). In care 
nu. se dă fiecăruia ce-i se cuvine ? Republică cu 
biruri! Republică cu militărie? Asta-i țară ? (pro- 
testări energice). : 

LAFONT 
Lasă ţara în pace. 

MOUGNE 

Țara ne-a făcut francezi, - 

SERVAT 

„Țara noastră e Francia. 

LEROUGE. 

Patria noastră e Francia. 

RETIER (ură) 
Jos Patria ! Jos Francia. (Purbat). Jos Armata ! (Delegații tipă şi se reped asupra lui Râtier).  



TOT-ÎNAINTE 115. 
  

MOUGNE 

Nebunule ! 

Si SERVAT 
Ruşine ! 

LEROUGE 
Ticălosule ! 

„ PORTAL 
Hienă ! 

TOŢI 
Ruşine ! 

HEQUET 

(calmează pe lucrători apoi calm, lui Râtier) 

Sărmane de tine! 

RETIER 

(retras îu colţul în care îl goniseră lucrătorii. 

Şopteşte cu ură). - 

Eu nu sunt sărman. Eu sunt un om liber. 

HEQUET 

Eşti robul urei (cu tărie). Gânditu-te-ai ce-ar fi de 
Francia asta frumoasă, fără armată tare ? 

PORTAL 

Prada celor” care o pândesc.
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SERVAT 

Ce ar fi democraţia noastră cu o Francie slabă? 

LEROUGE 

Prada celei mai odioase tiranii. 

HEQUET 

Vreţi o democraţie tare? Vă trebue o Francie 

puternică. 

DELEGAȚII 

Aşa e. Bravo, bravo. (Cu pumnul ameninţă pe Rătier: 
care se frământă). 

HEQUET 

Retier, Necinsteşti munca ! (Tăcere lungă. Delegații. 
se uită unul la altul, Se îndreaptă spre uşă salutână pe Hquet. 
Ese). 

SCENA VI 

HEQUET, PORTAL, RETIER. 

HEQUET (pauză) 

Râtier vino aci să ne lămurim Gi arată un scaun. 
în faţa lui, Râtier vine încet, plin de ură. Stă în picioare în faţa. 

Imi Hequet care şade). Râtier ce urmăreşti ?
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RETIER 

Să ne vie rândul. 

HEQUET 
N -. . Ă 

Nu m'ai înţeles. Tu personal ce vrei ? (Deschide 
“sertarul, ia un pumn de aur şi îl joacă). 

RETIER 
Nimic. 

HEQUET 
Bani ? 

RETIER (scuipă) 
Na!.. 

| - PORTAL 

Vrei să ai două echipe la ordinile tale ? 

RETIER 
(se uită chiorâş la Portal. Dă din umere). 

Nu. 

HEQUET 

Şef de atelier ? 

RETIER (mai domol) 

Nu. 

HEQUET Gl ţinteşte) 

Vrei să facem un fel de asociaţie?
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RETIER (se codeşte. Mormăie). 

Nu. (Pauză). - 

HEQUET 

Ert, ce ai zis;.. Spune pe şleau... Ce vrei? 

RETIER (şopteşte după o lungă tăcere) 

Vrau să fiu cunoscut... Vrau să fac ceva mare,.. 
De ce tu şi nu eu?... Nu sunt un om ca tine?.. 
Vrau să am vază... Un nume glorios. 

HEQUET 

Ce glorie îţi pot da? 

RETIER (muncit) 

Ai un automobil... lucrezi la aeroplane. - 

Şi HEQUET 
1 7 

RETIER (şopteşte repede) 

Să-l cheme tunul Retier. Aeroplanul Retier... Să 
fiu eu inventatorul. (Cade pe scaun. Stă -cu capul între mâini. 'Tăcere lungă), 

HEQUET 
Consiliul ştie de aceste invenţiuni. (Retier se în- dreaptă). Iţi făgăduesc că îndată ce Jean sau eu vom descoperi ceva nou să-i dăm numele tău... Cu o.
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. condiție (îşi şterge fruntea cu 0 batistă pe care o pune 

lângă el, pe colţul mesei). i 

RETIER 

O condiţie ? Ce condiţie? (Dă cu ochii de obuzul 
cel mare şi îl fixează într'una); . - 

HEQUET. 

In afară de ce vei câştigă, vei primi din buzu- 
narul meu un salar ca şi azi dar... Vei părăsi fa- 

brica... Retier, trebue să pleci. 

RETIER (se încovoaie pe masă, cu capul lângă obuz. | 

Furios) 

Aci vreau să inventez. Intre aceşti cincii mii de 

lucrători. Vor vedeă ei ce pot eu.:Mă . gonești de 
aci? Mă umileşti ? ” 

HEQUET 

Da. (Batista cade, inconştient Râtier face gestul s-o ridice, 

se îndreaptă, se uită fix la obuz pe care-l cuprinde cu amândouă 

mâinele. Hequet se pleacă. Râtier ridică cu greu obuzul vrând să 

strivească capul lui Hequet, Portal se aruncă, Ii opreşte. Hequet 

vede scena. Râtier aproape gâtuit de Portal pune obuzul pe masă. 

Hequet deschide un sertar, scoate un revolver:cu care ameninţă pe 

Retier. Fără ură). Portal dă-i drumul (Sortal şade. Către 

“Râtier). Tu, stai pe scaun. Aci în faţa mea. De te 

mişti, te ucid ca pe un câine (aruncă revolverul în 
sertar. Râtier ameţit cade cu capul între mâini, sprijinit pe masă. 

Tăcere). Eşti beat de invidie. (Cu an deget ridică o- 
buzul de inelul de sus. Râde cu hohot apasă un bumb al obuzului. 

E de lemn. (Obuzul se deschide. Apare o pivniţă cu li-
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queuzuri). Dela un general străin. (Retier rămâne trăsnit,. 
HeEquet varsă liqueuri în trei păhăruţe, punându-le dinaintea lui 

Portal şi al lui Râtier). În sănătatea sufletului tău, 
Râtier. (Bea împreună cu Portal, Aprinde ţigări, dă una lui 
Portar. Pune pe cealaltă dinaintea lui Râtier, care-şi ascunde capul 
“între mâini şi isbucneşte în plâns scurt. H6quet mişcat, puue mâna 

pe umărul lui) Retier ! 

- RETIER 

i -: Turbat, se scoală, îmbrânceşte e He uct, aruncă paharul şi Ş q Y Ş 
| ţigara, geme). 

Mai prins în cursă ca pe un lup.,. Şi mai în- 
josit (arătană pe Porta). Dinaintea acestei javre ple- 
cate (tare). Hequet mă voiu răzbună !... Tu nu ştii 
ce pot eu... 

HEQUET 

Invidia e neputincioasă. 

RETIER (merge spre uşă cătând speriat îndărăt, Se opreşte 
pe prag întinde pumnul. Scrâşneşte) Canalie ! (ese). 

HEQUET (pauză) 

Săracul de el! (ris. Portal, din noi trei, unul a 
murit. | 

PORTAL. 

Cel care ţinea mai mult la toate de 
acestei vieţi. 
(Se uită ia Hâquot căzut pe gânduri, 

şărtăciunile 

Şi ese în vârful picioarelor.) 
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SCENA VI 

HEQUET. RENEE cu patine şi o carte. 

RENEE (Veselă, intră încet). 

„Cucu! (Sare pe genuachii lui Hâquet. Mirată). Ce ai, 

eşti trist? Trist cu o pivniţă de liqueururi la în- 

demână şi cu o femee pe genunchi? (işi toarnă în 

păhăraţ). Spune mamei ce ai? 

HEQUET 

Afacerile ! 

RENEE 
(se aşează intrun fotoliu). 

Bine înţeles. De ce eşti trist? (Imită pe Heqnet). Afa- 

cerile!... De ce eşti vesel? (şi mai trist) afăcerile..., 

Eu sunt în adevăr tristă. 

HEQuEr 

Zaza are colici? 

RENEE 

De gelozie, Zaza a mâncat un canar... Numai 

sunt dobitoace! 

HEQUET 

Atât 2 (Rente face nu din cap) Trecui-ai nebăgată în 

seamă ?
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| RENEE - 
(dă din umere şi se uită în oglindă). 

Când dau peste idioţi care nu mă admiră, îmi 
fac curte. (Trece pe dinaintea oglinzei. Salută, zâmbeşte, 

"face cu ochiul, îşi trimite o guriță. Sade). Mă iubesc 

foarte mult. Sunt atât de drăguță. Nu? 

HEQUET (îi sărută mâna). 

Ce ai, javră mititică ? Ri 

RENEE 

M'am certat cu Legrand. 

HEQUET ! 

Cu satirul? Dece? 

RENEE 

Ca să atragă clientelă, consilierii, din Royat, au 
poruncit lui Legrand o statue. Ghici ce? 

- HEQUET 

O moniţă stacojie. 

RENEE 

Aşi! Statuia virtuţei re-com-pen-sate. 

HEQUET 

Vai ! !
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RENEE 

Şi bietul „sculptor, se dă cu capul de toți pereţii. 

Nu'i vine.,. Dacă nu'i vine! Şi de atunci bea pe 

neresuflate. Eri am trecut pe la el, aşa de clacă. 

M'a desbrăcat, să'i vie inspiraţia. Am băut... şi am 

adormit. 

HEQ UET 

Inainte... sau după ? 

RENEE 

Nu fii prost! Ţiam spus că eră pentru clacă. 

Numai ce visez... ghici ce? 

HEQUET 

Virtutea recompensată ? 

” RENEE (rade). 

Cât pe ce. Pe când dormeam, beţivul de satir, 
se apucase să mă spoiască cu bronz.: (Heauet râde). 

Anume am păstrat pentru tine o bucăţică de pulpă 

verde. Verde! Mi-e scârbă de verde. Ei îţi place? 

Eram furioasă. 

HEQUET - 

Şi ce ai făcut, nebunico? 
* 

RENEE (sfioasă). 

Ce poate o femee slabă, împotriva unui satir
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beat? l-am tras o palmă. l-am asvârlit un ibric cu 
apă în cap şi am deschis robinetul dela gaz. 

HEQUET 

Rense, cum se poate? 

RENEE 

Avusesem grijă să'i sparg toate geamurle (raae). In- 
țelegi ce javră ! Ori cum, n'ai ce spune, cu satirul 
meu nu te plictiseşti un minut. A!.. Azi am avut 
o petrecere intelectuală. Am fost cu Francina şi 
cu Jean la întrunirea publică. 

HEQUET (sare în sus). 

D-ta ! D-ta ? 

RENEE (modestă). 

Să mă mai instruese. Jean e un om Mare (sărută 
îxantea lui Heguet).. 

HEQUET (şeade. Interesat). 

Şi ce a zis Jean? 

RENEE 

Nu — mă — întrerupe. Lume, lume. L.umea toată. 
Nu era tocmai aleasă. Vezi bine, la o întrunire 
publică. lată discursul lui Jean (grav), «Măi băeţi... 

c , HEQUET 
Um 7 -



TOT-ÎNAINTEB DN 12 a
 

  

RENEE 

Nu-mi tăia firul că uit. «Măi băeţi, din cauza. 

afacerilor, în societatea-de azi, raporturile dintre. 

noi sunt triste». Apoi a vorbit de o caracatiţă, de: 

alte dihănii şi pe urmă a spus. că toţi financiarii 

sunt nişte faliți (Hequet face un gest şi sună). Sssitr 

Taci că nu erai acolo... (Se scoală). A... Aud că vine 

virtutea neîndurată. (Trimite o guriţă lui Hquet. Ese le- 
gănându-se în pas olandez. Heâquet închide obuzul. Firmin întră, ea 

obuzul şi paharele, ese). 

SCENA VII. 

A. HEQUET, DENISA, FRED apoi "RENEE. 

DENISA 

(Intră repede. Miroase. Intoarce capul spre uşa pe care a eşit - 

Rente. Se aşează în fața lui Hequet), 

lar a fost aici. 

HEQUET 

Un minut. (Fumează). | | _ 

DENISA 

Frumoasă societate pentru Francina şi pentru. 
Jean. 

HEQUET 

Nu face rău nimănui.
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DENISA 

Numai moralei... Dar asta pentru d-ta nu e ni- 
mic... Ah! Ce nesecată îndurare aveţi pentru ase- 
menea creaturi... Şi cu câtă asprime ne judecaţi 
pe noi, femeile cinstite. 

HEQUET 

Vă judecăm cu asprimea, cu care voi înşi-vă, ju- 
decaţi slăbiciunile altora. 

DENISA 

Foarte mulţumesc de comparaţie. 

| -HEQUET 

Deniso, de asta ai venit? 

DENISA 

Nu... Consiliul a fost huiduit? 

HEQUET 

Da, - 

| DENISA 

Ce măsuri ai luat? 

HEQUET 

N'are nici o însemnătate.
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DENISA | 

A?... E adevărat că eră să intri în conflict cu 
Consiliul ? j 

HEQUET 

Da. (Gearcă să facă roate de fum). 

DENISA 

Ce zici de discursul lui Jean ? 

HEQUET | 

A mers prea departe. 

DENISA 

Atâta răspunzi ? (Mânioasă). D-ta şi cu Jean, in- 

troduceţi aci un spirit detestabil. 

HEQUET 

lar discuţi principii! (prea intră). 

DENISA 

(Fred intră) 

Prevăd o serie de greutăţi din cari poate vei 
eşi ruinat. 

HEQUET 

Cât timp voi avea încredere în mine, nimic nu 

mă poate ruină. In ziua în care voi simţi că slă- 

besc.... Pentru voi & Jean... Pentru mine...! -
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DENISA 

Eu vă strig luaţi seama ! Mergem spre povâr- 
niş. Şi dacă ar fi vorba numai de noi, maş zice 
nimic. Dar târăşti în năruirea d-tale, oameni ne- 
vinovaţi... 

FRED 

Şi cari strigă: Stai! 

HEQUET 

Deniso, zestrea Doraniei tale e la adăpostul TU- 
inei mele. Da 

DENISA 

“Nu e vorba de mine. 

HEQUET 

Jean ? 

DENISA. - 

El mă va moşteni. 

HEQUET 

Portal e asigurat! 

DENISA 

Ce Portal! Cine-ţi vorbeşte de parazitul acela! 
Te gândeşti la el, fiindcă e ridicat din: stradă. - 

   



r 
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HEQUET 
Ca şi mine. 

DENISA 

N'am zis eu. (ixaspeiată) Dar priveşte aci, la d-l 

D. de Bussang, care şi-a dat toate silințele ca să 

te ajute. | 

FRED (modest). 

A... Nu cu bani. Insă am pus la dispoziţiunea 

d-tale, dragă Hequet, toată inteligenţa, toată ener- 

gia... Cunoştinţele mele... şi mai ales, acel simţ 

practic... (Uşi aprinde ţigara la a lui Hequet). 

HEQUET 
(Se scoală. Rămâne încreraenit). 

D-ta ai pus atâtea lucruri la dispoziţiunea mea ? 

FRED (natural) 

De sigur. .Şi vorbesc numai de acele calităţi 
principâle, care impun pe un om recunoșştinţei 

semenului său. 

HEQUET (politicos) 

Găseşti că soţia mea e un bun avocat? 
, 

FRED (glumeţ) 

Pîf! l-am atras luarea aminte asupra unor simp- 
tome îngrijitoare. (serios). Vasul începe a trosni, 

ia apă. ” 

G. Diamandi. — Tot-înainte. 9
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HEQUET faspru), 

A ha! Vă miroase a catastrofă...2? Ştiţi ce am 
hotărît, eu, căpitanul? 

DENISA: (a înfruntă) 

Ce ? 

HEQUET (puternice) 

Să se cufunde vasul. Voi sta la postul meu. 
Voi scăpa câţiva oameni. lar şoarecii, şoarecii să 

- piară odată cu mine. 

FRED (se repede la Htquet) 

E nebunie. Cum să pieri d-ta? Eu țin la d-ta... 
(Cu dispreţ). Nu te gândeşti decât la d-ta! E mişe- 
lesc să pieri astfel... Dezertor ! (Tăcere, cade pe na 
seaan). Şi eu, ce mă fac, eu ? 

HEQUET 

Prea modest. Cu atâtea calităţi !,.. Energie, cu- 
noştinţe, simţ practic... 

FRED (descurajat) 

Dar toate aceste le-am tocit în serviciul. d-tale. 

HEQUET 
(0 clipă nedumerit. Sbucneşte de râs). 

Ha! Ha! Fred eşti un om tare. Mult mai. tare 
decât mine. (prea se scoală).
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FRED - 

O! O! Mergi prea departe... 

DENISA 
Atunci ? 

: HEQUET (către Denisa) - 

Ocrotiţii d-tale îmi sunt moaşte sfinte. Fred, 
vei avea o parte din ruină mea. Aceasta va fi 
răzbunarea lui He&quet, fiul spălătoresei. 

FRED (ăână din umere) 

S'a uitat. (Amabil), Ţigări ? (Hequet ia o ţigeâre). 

HEQUET (râzână, Sl bate pe umăr). 

Fred, oameni ca d-ta sunt o forță uriaşă. 

FRED (modest) 

Crezi ? Nu zic, am oarecare forţă. 

RENEE 
(Intră gesticulând, cu nasul în carte). 

Fred, ce-ai face dacă te-aş înşela >? E 

FRED (surprins) 

Ai înebunit? 

RENEE 

Ca de obiceiu. Intreb aşa ca să ştiu. (Şado. Iw- 

shide cartea. H6quet mirat se uită la dânsa. Denisa la Hâquet).
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FRED 

Cum, aşa degeaba? , 

RENEE 
(aruncă cartea pe o masă) 

Nimic nu. e de geaba. Citeam cum o femee îşi 
înşela bărbatul. Eu când citesc, mă pun totdea- 
una în locul: personagiului celui mai simpatic. Te 
întreb pe tine: Tu ce-ai face 2 

FRED (rece) 

Te-aş ucide. 

RENEE (cn glas teatral) 

Sunteţi prea bun, Domnule Conte! Mai ucide fiindcă iubeşti: dar dacă nu m'ai iubi 2 

FRED 

Acelaş preţ. 

o RENRE e 
De ce? 

a 

“FRED 
Aşa. Pentru cinste. 

“RENEE 

Maulţumesc (se plimb 

(dusă pe gânduri) 

ă 'etina).-
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SCENA IX 

HEQUET, DENISA, RENEE, FRED, FRANCINA, ABATELE 

JULIEN, H. LBFRANC, JEAN HEQUET, (roaletă. de prânz, 
sulutări ete. >. 

H, LEFRANC (Continuând) 

„Nu sunt o barbă albă (heute tuşeşte). Admit so- 
cializmul... însă cu un amendament. 

PE J. HEQUET. 
Care? 

H. LEPRANC 

Să nu vă atingeţi de finanţă. 

Î. HEQUET 

Faci aluzie la discursul meu? (Anatele ascultă cu 
interes). 

HEQUET 

Jean. de câteva zile nu ne inai vedem. Discursul 

tău îmi displace. (Rente aruncă cartea).-- 

- FRANCINA 

Dragă tată, nu ne strică ziua de azi. Jean a avut 

un succes aşa de mare (sărată pe Jean) Ovaţiuni!...
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RENEE 

Nimic n'a lipsit. Formă, fond... 

DENISA _ 

De unde ştii Rence? 

RENEE 

Ce crezi d-ta? Doâr am fost la întrunire. Sunt 

sigură că «papa» e mândru. Vrea să facă plăcere 

Majestăţei sale (Arată pe Letranc). 

HEQUET 

Vorbesc serios, nu de hatârul lui Hubert. Dis- 

cursul lui Jean îmi aduce încurcături. 

J. HEQUET 

Imi susţin candidatura cu convingerile: mele. 

H. :LEFRANC 

Hei, dragă Jean, cine îţi bănuneşie că ai convin- - 
geri? Cine se supără că nu le schimbi? Dar cel 
puţin să ai altele. 

- - FRANCINA 

___ mi stricaţi' toată veselia. Cădem de osteneală. 
Mai e o lună până la alegeri. > 

   



  

RENE - 

Şi toate acestea fiindcă Jean a spus că financiarii 

erau nişte caracatiţe. 

DENIȘA | - 
(întrerupând, repede către Rente) 

Găsesc ciudat ca d-ia să te pui între tată şi fiu. 

_ RENEE (îi face 'loc). 

Mă rog pune-te d-ta." 

IDENISA 

Jean trebue să înţeleagă că interesele noastre 

pot fi lovite de atitudini... 

RENEE (repeăe). 

Ce atitudini? A spus omul ce a gândit.-li dau 

toată dreptatea. Bravo Jean. 

FRED (asprn). 

Renee! 

RENEE 

Ei ce Rente! D-ta nu ai avut niciodată o pă- 

rere politică. Bravo Jean. 

- DENISA 

Cea dintâi datorie a unui fiu e să nu-şi mâh- 

nească părinții. ”
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J. HEQUET (amărât). 

Mamă, Hecare generaţie îşi are părerile sale. 

H. LEFRANC 

lată de ce mergem prea repede. 

„JI. HEQUET 

Azi nu mai avem iluzii ca pe vremea romanti- 
cilor. Problemele .sociale ne apasă şi pun o ceaţă 
groasă pe geamurile prin cari privim viaţa. 

RENEE 

Bravo. Să spargem geamurile. 

DENISA (can hărţag), 

Rende eşti nesuferită. Gluma e bună, dar nu 
totdeauna. 

| 

Re NEE 

Vorbesc serios. Jos ceața ! 

DENISA (întepată). 

Te rog cu tot dinadinsul, nu te amestecă în 
afaceși atât de intime (Ceilalţi cantă să intervie). 

_HEQueTr 

Deniso, fii te rog liniştită.
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DENISA 

Asta spune-o lui Rene. Rabd, rabd... 

RENEE 

Rabzi? Fi şi? e 

Î. DENISA (ângindată). 

Eu mi-am făcut totdeauna datoria. 

RENEE (naturală). 

Mare lucru, şi eu mi-am făcut totdeauna dato- 

ria... şi d-ia ai păcate grele (Tolbnvare, intervin cu 

toţi să calmeze doamnele. Fred e disperat). 

FRED 

Mă rog doamnelor, pre legea mea, dar "mi tur 

buraţi liniştea... O să mergem la masă... 

DENISA 

Eu păcate ? 

„ RENEE 

Da d-ta. Eşti tristă şi...ai econontii (zăpăceală ge- 

nerală. Cu toţii zbuenose în hohote nebune. “Sare în gâtul Denisei 

si o sărată). Ah! Femee sfântă. Ai să mori fără 

păcat. (Râsete. Deodată se ună strigăte). 

Voci 

Trăiască greva! (Păcere adâncă. — Mişeare de spaimă). 
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î. a a a HEQUET (şopteşte tare). 2 

EN - “A început şi aci. (Panza), 

FRED 

  

Stă Bang ! (Atată pumnul spre stânga). 

H. LEFRANC 
Biata Francie! 

RENEE 
Asta-mi lipsea ! 

HEQUET 

Râtier ! Reâtier! Ei e de vină, 

JEAN - 
- Râtier ? Ce e cu el? 

AB. JULIEN (se apropie de Hequet).. 

Tineai mult la el, Hequet? 

HEQUET 

Până eri am fost tovarăşi... azi e un nenorocit! 

a FRED 
5 Portal a istorisit totul. 

DENISA 
L'ai dat pe mâna jandarmilor ?
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, HEQUET - 
De loc. Ă 

FRED 
Cum asta ? 

HEQUET (Şade). 

Mi-am adus aminte că acum de mult, foarte de 
mult, eram slab şi nenorocit. Au fost clipe când 
am fost un Retier... Râtier!!. 

FRED 

Se duce val vârtej toată disciplina. - 

H. LeeRANC 

- Albert, ai încurajat... nesupunerea... poate crima. 

AB. JULIEN 

Ce a zis acel Râtier? - 

HEQUET 

Un gest. (i arată pumnul). 

Voci 

Trăiască greva. (Pausă. O puternică detunătură. Învăl- 
măşeală. Hâquet și Abatele nu-şi perd cumpătul. De afară se 

aud strigăte, zgomot, *murmure adânci). 

AB. JULIEN (Şopteşte) 

Ce o fi?



  

HEQUET (soptit). 

Invidia ! | , 

H. LEFRANC 

Nu mai e de trăit aci. Mâne vestesc parchetul 
şi armata. Voi telegrafia la Paris. 

DENISA 

Sărmana Francie ! 

-H. LBPRANC şi FRED 

Biata Francie! 

AB. JULIEN (eu o nuanţă de mulţumire). 

Începutul sfârşitului (Se apropie de' Hâquet, O ugă se des- 

«hide violent şi Portal intră, gâfâind), 

PORTAL. 

Ticălosul de Râtier a vrut să arunce laboratorul 
în aer... 

FRED ] 

Ticălosul ! | 

.- DENISA . | 
Nelegiuitul ! | : | 

| AB. JULIEN | - 

Nelegiuitul ! ]
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LEFRANC - 
Anarhie ! 

a RENEE i 
Ă aa! 

PORTAL 

S'a împiedicat, a căzut şi a fost făcut bucăţi, el 
Şi cu un copil care trecea (Gesturi de oroare, Tăcere lungă). 

(Ab. Inhen şi Denisa iau pe Hâquet de mână. Ajung aproape de: 

rampă, mai smalt şoptit), 

AB. JULIEN 

Hequet, vezi unde: duce disprețul bisericei? lată 
urmările liberei cugetări. 

DENISA ” 

Pilda e dată. 

AB. JULIEN 

A sunat pentru tine ceasul cel rău, 

RENE ( taia si ma) 

„Anarhie! ! Anarhie ! ! 

LEFRANC (din fina), 

Sărmana Francie ! 

AB. JULIEN (grax). 

Auzi ?
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DENISA 

Auzi unde aţi adus Francia ? (Strange braţul lui 
Heâquet). 

AB. JULIEN 

Zi cuvântul... Hequet mărturiseşte greşeala (i 
scutură braţul). Zi cuvântul. | - Ă 

HEQUET (şopteşte). 

Ce cuvânt? 

LSFRANC, FRED, şi DENISA 

Sărmaria Francie ! 

- AB. JULIEN (Şopteşte). 

Auzi? 

DENISA 

„ Spune cuvântul. 

HEQUET 
se îndepărtează de Denisa şi de Abate. Se întoarce către ai săi. Simplu şi tare). 

(Se smunceşte, 

În care dintre voi nu e un Râtier? (tăcere). Bietul 
om! Sărmanul meu Retier ! 

CORTINA.



        

ACTUL UI 
Salonul lui Rense, Un bazar. Mult exotism. Afişe, busturi, bron- Pai 

zuri, câteva tablouri. Flori înulte. Mese, scaune desperechiate. Două 

scaune la perete, O masă pentru ceai. O orgă lângă uşa din dreapta. 

Ui pian. Un bust acoperit cu o pânză, Foc în cămin. Electricitate. 

O uşă în dreapta. Două în stânga. În fund un geamlâc. Fereşti 

mari la toti pereții. - 

SCENA 1 

“HEQUET, PORTAL apoi LEERANC! | Da 

HEQUET (Fumând, lui Portal dus pe gânduri). 

Portal !... Ei Portal. - 

PORTAL (tresare). 

Gândeam. -. 

- HEQUET 

“La ce?
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PORTAL. 

Hequet vezi unde mergem? 

  

HEQUET 
In viaţă. 

PORTAL 
- In tine ce vezi? 

| __ HEQUET 
Pofta de a trăi. 

PoRraL 
Ţii la viaţă? 

HEQUET ” 

Cât voi mai putea face ceva. 

PORTAL 

Nu vei putea mai mult decât ai făcut. 

HEQUBT 
De ce dragă? 

PORTAL 

Nu te vei putea ridica deasupra ta. Ai ajuns unde trebue. Şi pentru cine nu poate săltă peste sine inseamnă a nu mai fi. 

HEQUET     Ce vrei să spui?
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PORTAL 

Lasă lui Jean afacerile şi priveşte lumea. 

HEQUE? | 

Ar fi să fug din viaţă. Nu tăgăduesc nici. viaţa, 
nici lupta. (Şuaa). 

PORTAL E 

Viaţa! Stăpâne, stăpâne! Ce-i această luptă în 

sac? La ce atâta zbucium ? (tăcere). 

  

HEQUET _ 

Ce ai? 

Su PORTAL 

Mor de oboseală. 

HEQUET 

Ai o. pensiune. Du-te şi te lasă în voia liniştei. 

p 

PORTAL . 

E vorba de cazna sufletului. Cine sunt eu?... 

De ce trăim în minciună ? 

HEQUET - 

Vom ajunge cândva la adevăr. 

PORTAL 

Omenirea a trăit mii şi mii deani în minciună, 

G Diamandi,:-— Tot-inainte. | 10
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S'a obişnuit să mintă,:şi să fie minţită. lar acum, 

la bătrâneţe, să alerge după adevăr, e o nebunie. 

Uite la Râtier. Când a vrut să fie cum eră, să fie 

adevărat, s'a pedepsit şi a murit... (Pauză) Mergem 
rău, Alberti. 

HEQUET (ÎL mwstră). 

Portal tu niciodată n'ai ştiut ce vrei. Ai trăit... 

PORTAL 

Mulțumită oamenilor şi a întâmplării. 

HEQUET 

  

Lasă visurile, omule. Eu nu mă dau învins. Am 
greutăţi. Voiu lupta cu tărie). Vrau să înving. Nu- 
mai astfel mă pot crede un om viu. 

PORTAL (ca în vis). 

Pustiu afară, pustiu în mine (către: Hequet). Parcă 
am ajuns străin pe lumea cealaltă. Lucrătorii mă 
ocolesc, îmi aruncă priviri duşmănoase. Fac din 

„mine un om fără umbră... Şi ce vină am eu, pentru 
- “al cărui suflet, viaţa ca şi moartea, par două min- 

ciuni străine de mine? 

H. LEFRANC (intră), 
i Am pus totul la cale. Armata va păzi instala- 
- țiunile... (işi freacă mânile). Ce nas are consiliul de 

“administraţie! Cerea izgonirea a două. mii de lu-
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crători şi imediat două mii de lucrători se pun în 
grevă. Albert, eşti un om foarte capabil, dar ai un 
cusur... O! un cusur. 

„Have 

Intre noi, află că am mai multe cusururi. Care? 

LEFRANC 

Nu'ţi e frică. o îi . 

HEQUET (râde). 

Frică de ce? 

LEFRANC 

Frică de tot şi de toate. Vorbesc ca prietin, dar 

şi ca delegat al consiliului. 

| HEQUET 

Ca financiar? 

LEFRANC 

Da. In lumea afacerilor trebue să ţi fie frică. 

(Hâquet face semne de întrebare). Frică de un crac care 

să te atingă, bine înţeles. Frică de concurență pentru 

tine, frică de puşcărie pentru colegi, şi frică 

de grevă pentru întreprinderile tale, bine. înțeles 

(aoctrinal) Frica e mama prudenţei, pe când pru- 
“denţa nu e decât mania siguranţei...
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HEQUET 

De mi-ar fi fost frică, n'aş îi ajuns unde sunt, 
nici m'aş fi putut inventă ceva. 

L-EPRANC 

Poitim! Finanţei trebue să-i fie frică pentru 
toată omenirea! În sfârşit! De frică am luat toate 
măsurile: armată, jandarmi, agenţi şi pompe... 
Ei, cu toate acestea mi-e frică. 

HEQUET 
Vrei tunuri ? 

LEFRANC 

„Nu. Dar ce ne facem de nu vor fi neorândueli? 
Ce mai complicaţii! Ne-am face de râs!... Asttel 
cum stăm, se chiamă că lucrătorii au început. 
Forța morală e cu noi. Şi Finanţa are nevoe de 
forţă morală, pentru imbecili... Sunt aşa, o serie 
de tâmpiţi, care nu pot tăptui un delict, ce zic, 
o crimă, dacă nu au forța morală cu ci. 

HEQIET 

Hubert, eşti. un om cinstit? 

LEFRANC 

Nu cunosc om nai cinstit. decât mine. (Pe gân- 
duri. Hotărit). N'am de ce să roşesc... Într'adevăr 
sunt cinstit. 
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HEQUET (plimbându-se) 

Totuşi doreşti o ciocnire, ca să avem iluzia 

forţei morale. 

LEFRANC 

Nu e o iluzie. E o aparenţă. Intr'adevăr. Prin 

o fericită întâmplare, interesele asociaţiunei noa- 

stre, într'un minut precis din viaţa noastră, sunt 

aceleaşi cu ale lucrătorilor ; o armonie antipatică 

dacă vrei. Mă pricepi Heâquet? Pe de o-parte 
pentru noi nevoia absolută de a face tăieri razna. 

Pe de altă parte, pentru ci o necesitate tot atât 

de absolută de a face un act politic (aprinde o țigară) 

Cei vechi numeau aceasta fatalitatea... Tragedia. 

Hm! Hm 2? | 

HEQUET 

Despre toate acestea ce gândeşti ca om? 

LEFRANC 

Ca om? În viața mea n'am făcut rău nimănui. 

(Hequet arată geamurile). Ca financiar e altceva... E 

tocmai ce-ţi spuneam. Tragedia. 

HEQUET (către Portal) 

Vezi ce mai e pe la laborator. (Portat ese. Pauză). 

Grele timpuri. Ceaţă, ceaţă !



    

SCENA II 
  

HEQUET, H. LEFRANC, DENISA, RENEE, FRANCINA, 
AB. “JULIEN, FRED ȘI JEAN HEQUET. Intră îngrijaţi 

Portal intră .şi iese, i 

RENEE | 

Din salonul meu (arată spre geamuri) se poate ve- 
dea fabrica şi piața. (Conversaţie în grupuri). 

H. LBFRANC 
(Priveşte mărunţişarile, portretele etc. dă 
Bequct, Jean si Fred „Citesc ziare. Ah 

i gânâuri) 
Cine >? | - 

ă de bustul acoperit, 
atele stă de-oparte dus pe 

- RENEE 
Un idiot. 

FRED (citind). 

Rene, mai ţine-te puţin. 

RENEE (încăpăţânară) 

Am zis un idiot, 

E LEFRANC 
Are nume? Ă 

RENEE 

Idiotul e sculptorul Legrand. ” 

  

  

  

   



  

  

LEFRANC (niirat) 

Legrand e o celebritate. 

RENEE (aând.. din umere) 

Sunt certată cu el. 

LEFRANC - 

A! Ge uită la un tăblou) Frumos tablou. (Şade pe 

unul din cele două scaune de lângă perete. Rence muzică din Wal- 

"kywie. fo! Io! Not Ho! Letranc sare speriat. Ceilalţi au impresii deo- 

sebite). Ce! (Ride se uită la tablou şi se pune pe cellalt. 

scaun. Rente muzică veselă; Acelaş joc). Na! Wagner şi 

Machiche! Frumoasă potriveală. 

| RENEE “ Ie 

Aşa sunt eu, plină de contradicții. Mai multe 

femei într'una singură. (Riae). ldealul. (Lefrane salută). 

, 

FRANCINA *) 

Am făcut câteva întruniri la sate. (Germain aduce 

ceaiul. Franeina şi cu Rene servese. Germain ese). 

FRED 

Eu nu fac politică, dar acei cari vor să fericească 

oamenii cu sila, ar trebui spânzurați. 

LEFRANC (către Jean) 

Şi ai fost cu Doamna? Pe vreme urâtă, în case 

murdare... 

*) Se poate suprima până la * % 
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FRANCINA 

Da, fiindcă vrau ca în totul să fiu tovarăşa 

soţului meu. 

RENEE 

Nu e bine să te ţii de bărbat ca un scai, nu 

te mai apreciază. 

“FRANCINA (râzând) - - 

Eu nu sunt scaiul lui Jean, ci al idealului lui, 

care e şi al meu. 

RENEE 

Să nu vă plictisiţi. * * 

_ “PORTAL intră) 

Dommule Hequet, lucrătorii par'că ar dori să 
vă mai vorbească. 

LEFRANC 

Ce atâta vorbă! Să se hotărască odată. 

FRANCINA 

Tată fii bun. Mult face o vorbă bună la vreme 
grea. 

HEQUET 
(un moment la îndoială). 

__ Portal vino cu delegaţii lor (portul ese). Fetiţo, 
de hatărul tău fac şi acest pas... De geaba !
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J. HEQUET 

Domnnule Lefranc, ce zici? 

LEFRANC 

Consiliul nu poate cedă... Dar în aceste vremuri 

turburi, poţi prevedeă totul, afară de ce se poate 

intâmplă. 

J. HEQUET 

Dar cel puţin intră în vorbă cu ei. 

LEFRANE 

Aci nu e vorba de politeţă, ci de afaceri. Nu 
e nici un război la orizont. Suntem congestionaţi... 

Ameninţaţi de apoplexie, în material... şi de ane- 

mie, în numerar. Asta nu se mai chiamă sănă- 

tate. Avem prea mulţi lucrători. Am hotărât să le 

dăm drumul. Mi se prezintă o ocazie minunată. 

Mă folosesc de ea. Atât (pausă). 

J. HEQUET 

Rezulta tul final? 

H. LEFRĂNC 
WServindu-şi încă o ceaşeă le ceui) 

Rezultatul final? E învierea morţilor, răcirea pă- 

mântului, tot ce vrei. Rezultatul imediat însă, e 

determinat de duşmănia intereselor noastre, forţe - 

mai tari decât noi toţi. Şi eu, ca om, de abia 

sunt răspunzător de mijloacele ce întrebuinţez.
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| - FRED 
„Şi încă. 

FRANCINA 

Cum să vorbeşti-astfel ? D-ta nu eşti un om rău. 

H. LEFRANC 

Aci, eu nu sunt om. Ei nu sunt oameni. Ni- 

meni nu suntem oameni (bate mânios cu puninul în 

masă), Aci stau faţă în faţă banul şi braţul. Tra- 
gedia..” Găsiţi o formulă de împăcare. 

"J. HEQUET 

Domnule Lefranc, formula păşeşte. 

H. LEFRANC 

Mă voi supune, sau voi dispare... Dar atunci: 
vai de Francia ! 

FRANCINA 

Confunzi Francia cu interesele d-tale. 

LEFRANC (aă din umere. Glumeţ) 

Ei, dacă Albert, vrea să ție două mii de lu- 
crători pe seama lui, o, atunci n'am nimic de 
Zis... (râde) Poftim, iată o formulă umanitară. 

- HEQUET 

:Nu pot. Banii, banii sunt sancţiunea muncei 
mele.



  

    

  

TOTĂÂNAINTE 

Voc: 

Trăiască greva. i a 

+ Ă Pi 

LEPRANC. (şopteste fără voe) 

, Să fim uniți, (Portal intră eu gesturi disperate, arătând 

că totul e învălmăşală şi luat de curent). 

J. HEQUET 

Tată, ce zici? 

  

HEQUET (fumând, natural) 

| Nimic. (pauză). 

J. HEQUET 

Dar eu,-eu sunt candidatul lucrătorilor. 

FRANCINA (notărâtă) 

Tu vei face când şi cum te va lumină con- 

ştiinţa ta. 

RENEE 

Nu-mi e la îndemână. 

DENISA 

Doamne sfinte! Până când lupte şi frământări ?... 

„. RENEE 

lată unde duc afacerile. Domnia zeului Malac!
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AB. JULIEN 

Moloch, nu Malac. 

RENEE 

Mulţumesc. Dar tot acolo esă pauză). 

DDENISA 

Unde mergem, Dumnezeule ? 

FRED 

Spre ruină. 

LEFRANC 

Biata Francie (pauză). 

AB. JULIEN 

Se apropie vremea. 

A. HEQUET! 

Suntem la o cotitură (pauză). 

J. HEQUET (cu tărie) 

Mergem înainte. 

AB. JULIEN (mânăru) 

Unde înainte? Cum înainte? Fără călăuză, fără 
Dumnezeu, fără Credinţă, fără Biserică? Numai 
cu patimi şi cu pofte?



  

- TOPĂÂNAINTE, 

FRED 

Fără caractere ? 

RENEE 

Fără dragoste ! 

AB. JULIEN . 

Cu ură şi invidie? 

H. LEFRANC 

Cu o finanţă îngrozită? 

, DENISA 

Fără ideal? 

LEFRANC 

Vai de ţara asta! . 

  

    

    

  
AB. JULIEN (râzând ca dispreţ) 

După două sute de ani de burghezie, am ajuns 
la faliment. 

HEQUET. 7 

Te. cam grăbeşti Domnule Abate. (prea îa o mutră 

disperată). 

J. HEQUET (către Abate) 

Vouă, v'au trebuit o mie deani ca să faceţi o
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burghezie (arătând pe Heqncd. Ei, în mai puţin de 
două veacuri dau naştere unei alte lumi Gnizeare 
îutre Denisa, Fred și Lefrane). Şi în faţa istoriei, astfel 
cum 0 înţelegeţi voi, cu merite şi demerite, cine 

e mai în putere de facere? 

DENISA 

Prefacerile repezi ne zăpăcesc. 

H. LEFRANC 

Nici n'ai timpul să. te obişnueşti cu o lhume..: 

FRED 

Şi bang! Ai intrat în cealaltă. 

A. HEQUET 

Credeţi voi că sunt liniştit? 

FRED 

D-ta eşti Patronul. Cefţi pasă ? 

HEQUET 

Ce'mi pasă! (strigă). E ceaţă în viaţa mea... E 
caznă în mine. SI 

DENISA 

Preţioasă mărturisire ! 

A. HEQUET 

N'am nimic de ascuns, nimic de regretat.
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AB. JULIEN - - 

Recunoşti că aţi apucat pe cale greşită ? 

A. HEQUVET 
(Se plimbă în neastâmpăr. Cu tărie). 

Recunosc că sunt. strimtorat... Recunosc că'mi. 

trec fiori de groază pentru ziua de mâine. Sufer... 

E ceaţă, mă strânge ceața de aproape ca un lin- 

țoliu şi nu ştiu încotro să apuc. (tigă). Dar nu 

sunt cel din urmă din rasa mea... Am încredere 

în viitorul Omului... EI îşi va croi drum fără aju- 

torul vre-urui Zeu..... (Cu spaimă, Soptid. Pământul 

tresare. NR 

AB. JULIEN 

Gândeşte-te la pocăință. 

HEQUET (hotărât). 

Nu. 

DENISA 

N'ai umilinţa creştinului. 

Sa AB. JULIEN 

In D-ta e numai trufie. 

, A. HEQUET 

Am trufia puterei mele, create de mine. Din 

noroiu m'am ridicat, nu prin drept Dumnezeesc, 

ci prin Dreptul Omului. j 
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DENISA (en ură, în picioare). 

Și ai stălcit, ai strivit, ai călcat pe. alţii în nu- 

mele acelui drept.. 

A. HEQUET (iniştit). 

Da. Şi tot astfel voi cădeă, doborât de oameni. 
(Se aşcază). - 

„]. HEQUET 
Aşa e. 

DENISA 

Vai de generaţiunea care vine. 

AB. JULIEN 

In locul lui Dumnezeu, părinţii au pus viţelul 
de aur. Şi în locul drapelului francez, copii pun 
O cârpă roşie. (Tumult enorn, vociferări. Mişcare, tulburare, 

scenă violentă). 

FRED ) 
Aşa e, aşa e. | 

DENISA 4 
Vai, vai, vai! , | 1 

AB. JULIEN | 
Aşa e, aşa e. - ] 

FRANCINA 
E falş.
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| A. HEQUET 

Nu e adevărat. 2 

J. HEQUET 

Ruşine să vorbiţi astfel. 

RENEE 
(şi astupă arechile, bate din picioare și strigă cât o iu gura chiar 

câud sgomotul a încetat). 

Tăcere !- tăcere, nu se mai aude nimic! Tăcere!. 
(In timpul acestei scene, Letranc face la pian acorduri nebune. Puţină 

ă linişte). 
. a 

J. HEQUET 

Voi nu vedeţi mărirea Franciei decât în trecut, 

noi credem în viitorul Franciei. 

FRANCINA , 

Drapelul roş? Dar cine se gândeşte să schimbe 

drapelul Franciei când în cutele lui stau visele 

omenirei întregi ? | 

DENISA (catmată). 

Ori-ce aţi spune, viaţa întro Republică nu e 

„sinecură. . 

H. LEFRANC . 

Dar ce manie să învinuiți Republica de tot ce 

vi se întâmplă displăcut. Nici odată Francia n'a 

fost aşa de bogată ca azi. Nici odată finanța 

noastră n'a avut baze mai solide. - 

4. Diamandi. — Tot-înaiute. 11:



- 
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FRANCINA. 

Atunci de ce scănceşti ? 

_H. LEFRANC 

Nu zău, eşti prea tânără. (a 
plac stridiile ? 

ănâneă o prăjitură), ţi 

FRANCINA 

Mai ales. Dar nu văd... 

FRED 

Eu am o teorie... Stridia e prietena omului. 

LEFRANC (eu gura plină) 

Inchipueţi că ai deschis o stridie. Şi de odată 
dihania începe să urle. (Strigă t 
Asasinule ! (Rasete). Ei, 

are). Ajutor! Ajutor! 
ce ai face Doamnă Hequet? 

FRANCINA (Razâna). 

N'aşi mai mâncă stridii. 

H. LEFRANC 

Eu sunt stridia. - De n'aşi ţipă, nu s'ar mai sfii 
nimenea. (Mănâncă). 

FRANCINA 

Nu ne-am înţeles. Te întreb de ce tot Sirigi. Sărmană Francie 2
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LEFRANC (grav). 

Aaa ! Când văd neorândueli, când văd lipsa de 
respect peniru aşezămintele întocmite, când văd 
pornirea de critică peste tot, aaa, atunci mă răs- 

vrătesc. Cum ? Privesc în jurul meu, nu mai văd 
"nici una din vechile mele cunoştinţe şi voiţi să 
zâmbesc ? Aaa! Nu. (Se uită împrejur). Unde e fa- 
milia patriarchală ? 

DENISA 

Sa dus! 

- FRED 

Numai sunt copii; nu mai sunt părinţi! 

H. LEFRANC 

Virtutea e batjocorită, femeile legitime dispreţuite. 

RENEE 

A, Eartă-mă, depinde. 

LEFRANC 

Copii au alte idei: decât părinţii... In sfârşit nu 
văd cele trei babe ale mele: Religia, familia: şi 
proprietatea. 

DENISA Ă 

Bravo, Domnule Lefranc.



    

164... G. DIAMANDI 
e e aa e aa 

A. HEQUET 
(râde cu hohot şi goneşte pe Lefrane bătându'l peste buită lu 

fiecare frază). 

Hubert, eşti un om extra-ordinar. De câte-ori 
am vorbit împreună mi-ai spus că nu înțelegeai, 
ca un. om deştept, să creadă în Dumezeu. (Sade 
și râde), - 

DENISA 

Ce grozăvie ! 

H. LEFRANC (râzând). 

Ssstt !... .Mă rog, daţi'mi voe Gupărară). Mai întâi, 
dragă Albert, sunt lucruii cari se spun între băr- 
baţi şi care nu trebuesc repetate cucoanelor. Una 
indiferent). Eu nu mi'am pus problema religioasă 
nici odată... Dar dacă aşi aveă bani de plasat... 

RENEE 
La vârsta D-tale, alegi desigur familia pa- 

triarchală ? . 

H. LEFRANC 

| Vârsta mea ? “Găsesc. numai că bărbatul care îşi 
jertfeşte libertatea e stupid. In „căsătorie, bărbatul e jertfit. 

pr 

FRED 

lată un adevăr adevărat, e
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DENISA 

Frumos apărător al celor trei babe. 

RENEE 

“Jertfa, e sărmana femee. 

H. LBFRANC (dând din umere). 

". Femeea nu jertfeşte libertatea, fiind-că nu o are. 

E un principiu juridic că nu poţi perde-ce nu 
. Nada a . . 

ai... Nu zău... dar... familia îmi displace. - 

J.. HEQUET 

Proprietatea ? 

FRED 
” - * 

N'are nici una. 

H. LgEFRANC 

A, mă rog, proprietatea îşi are rostul ei. E o 

materie supusă speculaţiunilor financiare... Perso- 

nal, însă, am oroare de proprietatea: în sine. E o 

restrângere a libertăţei. Şi între noi fie zis pro- 

prietatea e ceva meschin... Măreaţă e numai spe- 

culaţiunea. 

FRED 

Păi cum rămâne? Familie nu, religie_nu, pra- 

prietate nu..., halal de babe!...
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RENEE 

Sărmanele babe ! 

LEFRANC (eu vioiciune) 

- Babele? Le am. Babele îmi sunt contimporane. 
Ne salutăm. Ştiu cât fac. Ştiu cum au să se îm- 
brace cele trei babe şi ce au să spuie, E ceva 
constant în ele, şi d-voastră, la vârsta mea, mă 
luaţi de mână şi îmi ziceți: Vino, tinere, să-ți a- 
rătăm domnişoare drăgălaşe. Drăgălaşe ? Nu zic ba, 
dar nu le cunosc şi nu ştiu cum să leiau,.. (erist, abatele âă din cap). 

FRED 

Eu nu fac politică, constat însă că interesele 
particulare au stâlcit caracterele. Am groază de 
revoluţiunea cea mare... A. confiscat averea stră- 
bunului meu, un om prea drăguţ. Dar în fine pe atunci erau" oameni. . ” 

FRANCINA 

Şi atunci se spunea că nu mai sunt caractere, 

FRED 

Ce apropiere îndrăzneață. Mi-e silă de Robes- pierre, dar să fim drepţi, era un caracter. Mi-e scârbă de Danton. Tuna, trăsnea. Dar era cineva. Mi-e greață de Saint-Just, Aaa, dar ce om! Pe când azi!! (către Jean Heauet) Unde vă sunt oamenii,
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domnule radical socialist ? Unde Robespierre? Unde 

Danton ? Unde Saint Just... Unde... 

LEFRANC | “ ae 
(se repede la el şi îi pune: mâna la gură, strigând speriat) 

  

Taci nenorocitule, vrei să'i vezi? 

DENISA 

Atâta ne-ar lipsi ! 

RENEE 

Puiule, n'ai alte jucării 2. 

  

(De odată sbueneşte un formidabil «Trăiască greva», Portal apare 

abitut în prag, So îndreaptă încct; spre H6quet. Toţi rămân abătuti). . 

  

FRED 

(txântit pe nu scanh, cu jumătate de gură) 

  

Bang! 

PORTAL (intră vepede) 

Lucrătorii sunt î în piaţă. (toţi; afară de Hequet, se duc 
Ja geamlâc, Luerătorii îi văd şi strigi). 

- l-UL GRUP 
Jos patronii! 

II-LEA GRUP 

„ Prăiască greva. (personagiile coboară scena. Unii şel 

alții se plimvă. Abatele se îndreuptă încet spre orgă). 

II-LEA GRUP Sa a. 
Jos Hequet! (Albert își trece mâna prin păr).
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IV-LEA GRUP 

Jos Bussang! Jos ucigaşul lui Fouillard (auz). 

RENEE . 
Foarte frumos. 

I-UL. GRUP 

Jos Consiliul! Jos! Jos ! 

DENISA (eurvută) 

— Mi-e frică. 

II-LEA GRUP 

Jos bigota! Jos Chamalicres ! 

DENISA 
(în picioure, cvuri pioasă) 

Jos Chamalitres ? Cine mă cheamă ? Eu sunt 
Chamalieres. (Jean Haguer și Traneinu vor so catmeze.” 
Ea îi întătnriă și păsește mindri). Ce vor aceşti oameni? 
Nu-i cunosc (pauză). Portal, ce vor dela mine ? (portal 
îuce un gest). Fred ce vor! (rea, gest vag). Am ajuns 
să fiu huiduita ? (Păşeşte mănioasă spre Hegquet). Aci la 
la mine ? Albert, ce stai ca un trăsnit? Nu spui 
nimic ? Mă dai pradă turmei? Nu găseşti un 
cuvânt de ocară pentru cei, un cuvânt de scuză 
pentru mine 2? (pe nesimţire se grupează ci toții su jural 
Jui Hequet). ” - . a 

A. HEQUET 
Ce pot zice!
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-- „DENISA e a 

Zi ceva, căci eşti- răspunzător de ce se întâmplă. 

“A. HEQUET 

Cuvintele nu mai au rost! 

Toni Se 
„(eu intenţiuni deosebite) ” 

Aa, a, aaa! | . -. 

DENISA - ă 

Atâta mângâere gășeşti ?... 

“HEQUET   Şi eu am nevoe de' mângâere. Nu mi-o oferă 
nimenea şi nu o cer dela nimenea. - 

| (Seena urmează repede cu gesturi energice), 

DENISA 

D-ta eşti răspunzător. D-ta ai scos religia din 

fabrici. D-ta ai cedat lucrătorilor acum doi ani: 

FRED | | 

Aşa e! | 

- LEFRANC 

Aşa e! | | 

| Asa e! AB. JULIEN 
şa e!  
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FRED 

Democraţia. d-tale ne-a adus aci. D-ta ai dat 

bani soţiei lui Fouillard, ucis cu legea în mână. 
Ai hulit astfel un act de autoritate legală. 

RENFE 

Da... Aşa e... 

LEFRANC - 

Da. Greşeală. Aşa e. 

| AB. JULIEN 
Eşti vinovat. 

RENEE 

M'au huiduit, şi m'ai pedepsit pe nimenea. 

FRED 

Şi pe mine m'au huiduit! 
* 

AB. JULIEN 

Şi pe mine m'a huiduii. . . 

„H. LEFRANC 

Albert, dela început ţi-a lipsit bărbăţia... D-ta 
eşti vinovat. 

FRED 

Sunt ani de zile de când tot strig: ia seamă.
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HEQUET .-- - 
(Se scoală încet. ascultă, face câţi-va paşi, ridică fruntea râdo tăcut) 

Se ciocnesc patimi vechi de mii de ani... Vă 
trebue un ispăşitor ? (stuisă). Sunt eu vinovat ?... 

II-LEA GRUP 

„Jos Jean Hequet t. 

_ III-LEA GRUP 

Jos irădătorul ! - 

L-UL GRUP 

Jos ! Vândutul! 

TOATE GRUPURILE 

Jos Jean Hequet! 

TOŢI (afâră de portal) 

Eşti vinovat! 

AB. JULIEN (âe lângă orgă) 

Hequet, ai semănat vânt, acum culege furtună 
- (Portal se apropie de Hequet). 

r 

DOUĂ GRUPURI 

Jos fiul patronului. Jos Juda. 

HEQUET (Şopteşte tare) 

Jean sunt eu vinovat? - 
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J. HEQUET (părimaș) 

Da tată. Şi cu te găsesc vinovat (Hiaqner cade ve 

scaun eu capul între mână). Nu trebuia să cedezi Con- 

siliului de administraţie. Mai bine perdeai garan- 

ţia... Trebuea să pleci din: acest iad (estar «d 

protistare, la ceilalţi ninrmare). Plecai cu fruntea sus, 

nehuiduit... Şi... mie, îmi cruţai ruşinea de a mă 

vedea învinuit că sunt vândut, numai şi numai 

fiindcă sunt fiul d-tale... Fiul Patronului! Ai fost 

slab tată, slab (repede). Ştiai. ce voia Consiliul. Când 

au venit lucrătorii să te amenințe cu greva, nu 

le-ai spus nimic. 

PORTAL (strigă) 

Ar fi fost zadarnic (incev. Şi apoi trebuia să în- 

ceapă şi aci (Alert Hequet face lui Portal un gest obosit). 

FRED 

Hequet, d-ta ne-ai adus aci!.. Şi eu care-l -cre- 

deam un om iare! 

IV-LEA GRUP 

Jos candidatul Patronilor ! 

FRANCINA. (strişză) 

Tată ! Tată! Cum intru ei în viaţă ? Cu ură, cu 
ocară, cu ruşine! Tată, cedează lucrătorilor 

apropiv de Hequet, îl coprinde în braţe). Vom trăi săraci...
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Vom munci... Se prăbuşeşte carididatura lui Jean... 

In ruşine, sub -cea mai cumplită juvinuire... 
. 

].. HEQUET 

Ce zici tată? 

„ “FRANCINA 

Tâtă îă “ceva. - 

A. HEQUET 
(e scoală şi priveşte pe fiecare dearândul). 

Faţă de lucrători n'am nici o vină. Nu mă hui- 
duesc pe mine. N'am nici o vină faţă de voi toţi, 

„cari mă sfăşiaţi ca pe o. fiară la aman. E luptă 
între două puteri. Am întărziat conflictul, cât am 

avut a face cu oameni. (strigi). Portal, făcut'am tot 

ce am putut? 

PORTAL 

Patronul, nu puteă face mai mult. (ntreraperi, gestari). 

HEQUET (păşeşte încet, Cu - tărie), 

„Imvinuirile celor cari. m'au hărțuit o viaţă în- 

treagă nu mă dor. (Rade îatundar. Mişeat). Dar voi, 
tu Jean şi tu Francino, voi copii mei, aruncaţi asu- 

prâ'mi, nu piatra care ucide, ci lespedea care în- 

groapă. (Panză).. Ce vreţi dela mine? Să cedez ? Nu 
pot. Resping ruina. Imi trebuesc bani. Banii sunt * 
armele mele. (cu. tărie). Mii de oameni se acaţă, 
îmbrăncesc, rânesc... ucid... ca să poată ajunge 

 



- 
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sus unde e iarba fericirei... Şi fiecare vede în fe- 

ricire pofta ce e în el: dragoste, avere, trufie sau 

linişte. Cu mâinele goale, cu picioarele goale, din 

adâncuri, am început să urc, să urc acel munte. 

Am pus piciorul pe umere, pe capete, pe piepturi... 

trupuri cari se rostogoleau sub apăsarea voinţei 
“mele de a ajunge sus... Rănit-am ? Ucis-am ?,.. Nu 
ştiu. N'am privit îa cei căzuţi. N'am auzit geme- 
tele lor. Nu'mi trebuia ameţeală, nici slăbiciune. 
(Pauză. Ntrigă). Portal, înţelegi ? 

PORTAL 

Altfel, strivitul erai tu. 

FRED 

Mai bine eră să fi fost strivitatunci decât acum, 
când ne târii pe toţi în râpă, 

HEQUET 

Sunt aproape de ţel. Şi țelul e puterea, e ave- 
rea, banii, mândria muncei mele... Voi toţi, prie- 
teni şi rude, vă târâi după mine. Şi voi toţi, 
mă trageţi indărăt, fiindcă colo sus, furtuna suflă 
sălbatec. (sbueneşte de sas). Ha! Ha! Vă năpustiţi 

„asupra mea ca şi cum aş fi soarta rece sau un 
Christ surd. (Pyanziţie bruscă. Voce domoulă). Dar ce 
credeţi că sunt cu? Nu sunt decât un biet om, 
jucărie în vultoarea. socială. Joc, mă strâmb, mă 
plec, salt... dupe cum vântul vieței, atinge tainele
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din mine (Păşeşte încet și se aşează departe de ceilalţi. 

Pauză), - 

FRED fatâtav) 

Eu mi-am plasat: viaţa, energia, viitorul în mâi- 

nele acestui om de carton. - 

AB. JULIEN 

Albert H&quet azi nu vorbeşti ca un om tare. 

- DENISA 

Fiindcă nu e un drept credincios. 

HEQUET (domol) 

Nu cred în Dumnezeu căci nul simt în mine 

nici în țurul meu. Sunt mai tare de cât toţi aceia 

cari nu au tărie în ei... Ia 

FRANCINA 

Sunt legi mai tari de cât noi... 
* 

AB. JULIEN. 

Şi sfărâmarea lor e durerea! Veac slab! | 

DENISĂ 

Veac ticălos ! 

“FRED . - 

Eu, ce mă îac eu??  
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J. HEQUET 

Veac minunat de luptă şi de prefacere.. 
Ă t 

FRANCINA 

Veac mai mare decât toate câte au fost. 

J. HEQUET 

Ca un fior, întrebarea suferinţei, a pătruns tot 

poporul. (panză). 

FRED 

Poporul!! Poporul!!!..:. Dar cu? 

H EQUET 

Jean, de ce mi-ai zis vorbe grele? 

J. HEQUET 

Tată, am văzut în d-ta stăpânul care poate şi 

iu vrea. În mine e setea de dreptate şi dor nespus 

de bunătate. (strigă) Vrau dragostea semenilor mei. 

Vrau ca omul să fie fratele omului. 

FRED. 

Eu am o teorie... 

GREVIŞTII 

Trăcască greva. (nniaucri) Ho! Ho !. (uerătuni) JOS - 
poliția ! (Huidueli. Tiicere. Hequer. singur la stânga privind 
spre geamuri. Abatele Julien se pune la orgă dus pe.gânduri. Fred 

=
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ştă Jângă Doamne, Jean şi Francina se duc şi se întore dela Hequet 
la Denisa pe carecaută s'oliniştească. Rene drapează stofe, atinge 
mărunţişuri, Letrane la o măsă, răsfoeşte plicțisit o carte. Priveşte, 
ascultă. Denisa scoate din râticul o carte de rugăciuni). 

HEQVET a 

Portal, ce vezi ? | 

PORTAL Ga geamuri) - 

Grupuri compacte de lucrători; poliţia. Se dau 
în lături, (Prompete de eavalerie, murmure puternice de afară). , 

Armata. (Tropetele sună 4staî»). 

GREVIŞTII 

Trăiască greva! (turmiire în rhulţi me. Se sparg geamuri 
în fabrică, Sgomot de învălmăşeală. Huiâueli. Tăcere, Din depăr- 
tare se uude cântecul Internaționalei; Abatele deschide orga şi începe 
în surdini an Noţ]). Greviştii cântă” în depărtare), i 

Nu. sunt supremi salvatori 1) 
Nici Zei, nici Cezar, nici Tribuna. 
Noi ne dezrobim. Muncitori ! | 
Să ne mântuim... . a - 

Ă (Sgomote). a 

AB. JULIEN | E 
(Pe măsură ce cântă, larma de afară îi acoperă glasul şi orga). 

Osana! Osana ! Osana ! 
Trageţi clopote, buciume sunaţi, o - 
Robilor! La viaţă sunteţi Chermaţi, 

  

1) Cântecul Internaționalei se poate suprima după im- prejurări. E] va fi înlocuit prin țipete. 
G. Diamanâi. — Tot- “înainte, i 1, 
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Voi toţi, cei cari suferiţi, : -0 07 
"Copii orfani şi umiliţi. 

- (Sgomote) - 

AB. JULIEN! 
Isus născutu-s'a, născutus'a Isus... 

- Venit prin voia Celui de Sus 
„Osana! Osana ! Osana! 

(Strigăte de atară)  - 

AB. JULIEN . 
Născutu-s'a Mântuitorul... « 

(Urlete de afară. Glasul lui e ae 
doeli, de fiuerul sirenei. 

operit de trompate, urlete, de hui- 
Abatele învins, stă cu capul între mâini, 

„J. HEQUBT 
„e frământă, Către Hequet) 

Mă duc. (Arată spre geamuri). 

HEQUET 
(a îmbrăţişează cu dragoste) 

Du-te. (Pauză) Şi nimeni nu e vinovat! 

Ă FRANCINA i , 
(Se "repede! după Jean strigând) . 

Jean! (Vrea să-l urmeze). 
i 

J. HEQUET _ 
(0 îmbrăţişează, apoi o înlătură), 

Tu rămâi aci. Tu ai două vieţi în seamă : a ta şi a tainei de mâine. «; strânge amândouă mâinile, o sărută şi fuge prin uşa din dreaptă. Denisa n'a văzut. nimic, ci- teşte rugăciuni. De afară murmure, freamăt. puternic).



  

  

, Le vorbeşte. (Pauză ! îndelangată). 

  

GREvIŞTII 

E lupta de sfârşială. 

Să ne grupăm şi mâine... 

 (Strigăte). 

PORTAL . 

„Stau faţă în faţă. Greviştii ameninţă pe ceilalţi 
fucrători. (Aurmure). Domnule, vin femeile. (urtete). 
Femeile se năpustesc asupra poliţiei. Vai! Vai! 

GREVIŞTII 

Jos vândutul ! Jos Iuda! 

* fPrancina îşi acoperă faţa). 

| : LEFRANC 

Ce face armata? . | i 

“FRED - - 

Să tragă ! Să tragă! (sgomot).- -  -   PORTAL 

Bietul Jean ! Parcă e un fulg în urgia Firei... 

GnEvişTII 

Trăiască Jean Hequet! Trăiască ' Jean! (atişcare 
de uşurare printre toţi. Denisa se. nifă, nu vede pe Jean, are un 

gest de spaimă, Frapcina îi explică. Denisa. cade în genunchi şi se 

roagă fierbinte. Se aud somaţiile trompetelor.. Tăcere adâncă). 

  

a 
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AB. JULIEN (în picioare. Măreţ) 

In genunchi ! Printre noi trece îngerul morţei. 
(Ren6e, Fred în genanchi. Lefranc se închină adânc. Francina re- zermată de uşă plânge în pumni. Portal ela fereastră, Hequet mânăru şi drept--se uită, când afară, când la ai săi). - 

AB. JULIEN (cu tărie) 
Doamne sfinte! Stăpâne, A Tot Puternice, în- 

durare pentru păcatele... (urlete de afară îi acoperă 
slasu). Inlătură Doamne, mănia Ta... luminează... 
(zgomăte) „„„apără cu braţul. Tău... (zgomot. Abatele îşi - face cruce apoi binecuvintează pe cei îngenunchiaţi. Atitudine de rugăciune. Se cruceşte. Umblă puţin. Vede pe Hequet în picioare, 
se îndreaptă spre el. Poruncitor). In genuchi ! (Bequet dă din. umere Și se uită pe fereastră. Abatele ridică crucifixul; şi 1o- veşte pe Hequst). - i N 

HEQUET 
| (se întoarce bruse. Încet) 

i Aa! (smulge ermucitizul şi îl aruncă în stradă prin geam. 
Şopteşte tare). Popă, mai însângerat în numele lui 
Crist... (Pune mâna la frunte şi-o întinde roşită spre Abate care se dă îndărăt speriat. Din depărtare se aud murmure şi vaete. Liniştit) Julien de Bussang du-te acolo ! (Arată piaţa). Poate că acolo e nevoe de credinţă, de d-ta. şi 
de un D-zeu. (Se şterge pe frunte şi priveşte Spre fereastră, 'întoreânăd spatele). - ă i 

| AB. JULIEN | 
| (merge împleticit, se îndreaptă, spre uşa: pe care a ieşit Jean. Aproape de prag se opreşte şi strigă) - Doamne! Doamne ! De ce Mai părăsit! 

PORTAL E Domnul Jean "vorbeşte greviştilor... Ei încep să 
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dee îndărăt, (Ca încetul personagiile se ridică venindn- -şi. “a 
fire. Din ochi ei caută pe Jean şi pe Abate. Trompele sună a doua 
seomaţiune), - - 

  

HEQUET 

Jean ! (aleargă spre fereastră lăngă Portul. Francina vrea 
să-l urmeze, îi face semn să stee locului. Se aude a treia somaţiune - 
Tăcer eadâncă, gesturi disperate. Hâquet priveşte afară. Strigă uşurat) 

Se retrag ! (Trompetele sună retragerea). Pacea ! Pacea! 

ie | TOŢI | aa 

Pacea! Pacea ! (semuur erucei;, zâmbete etc), , _ „7 

  

PoRT AL (vesel) 
rr 

Armata se retrage. (a stânga scenei se aude o , dotună- 
tură puternică. Strigăte. Panica). 

  

VocI (ae afară) | 

Foc! arde fabrica, arde! Foc! Apă! Apă! : E 

HEQUET. (aisperat) - | RR 

- Vai mie! Vai mie! (Sbucnesc flăcări; Heqnuet, priveşte 
<u faţa lipită de geam, Se and clopote de alarmă, Cei de pe scenă, 
afară de Francina, care înerge spre Heqnet, aleargă îngroziţi, îm- 
brâncindu-se, apoi ese). 

FRANCINA (merge spre alt geam) 

Şi aci un băeţel se joacă cu o praştie. (se în- 
dreaptă spre Hâquet. Se aud murmure de afară. Se sparge geamul 

la care era Heqst, eare pune mâna la ochi. O piatră cade pe scenă 

prin geam. Clopotele sună alarma, departe),



    
       HEQUET „srigând dureros) 

- Aaaa! Ochii! Ochii mei! (şovăeşte) Aaa! (Portal 
se repede şi îl sprijină. Lumina scade repede, pe scenă întuneric. 

„De afară se aud murmure, şi rarele gemete a lui Beguet). Nu 
mai văd!.. Nu mai văd!.. Jean! unde eşti ? (portal 
îl ţine de mijloc şi îl călăuzeşte, Frarcina a ajuns pe dibuite lângă 
el, îl sprijină de cealaltă parte. "Hâquet strigă) Cine mă 
atinge? Cine? 

FRANCINA 

Eu tată. Eu Francina.. 

- HEQUET 

Nu te văd. Nu văd nimic... Nu mă văd pe mine. 
(geme) Beznă! Beznă! Peste tot e beznă !.... (Pran- 
cina îl duce de mână. Din când în când răstoarnă o mobilă. Fli- 

_cări rari luminează scena). Unde e fiul meu ? 

      

| FRANCINA |. a 
Cu lucrătorii. 

  

| - HEQUET 
Unde's prietinii mei? 

FRANCINA 

„Au fugit... 

  

| HEQUET 
Unde e soția mea ? 

 



  

    

  

PORTAL (trist) 
A tugit. . 

HEQUET (strigă) 

Portal! Portal! . 

PORTAL Mee 

„Sunt lângă tine Hequet. | 

HEQUET (geme) 

Mă învinge întunerecul.... 

i FRANCINA 
Te doare? - 

HEQUET 

Mă doare noaptea... Calc în prăpăstie.. E negru 

peste tot. trigă). Lumină! Lumină! (pauză) Cine 

m'a lovit? 

„PORTAL. 

Nimeni. O piatră oarbă : (n depărtare. clopote rare) - 

HEQUET 

(se opreşte) 

Mi se scurg ochii. (Erancina îi ăşează. întrun fotoliu. 

Heâquet plânge tare). Plâng asupra mea... Ertaţi-mă!: 

(geme) Nu mai pot, şi... eu sunt un om! Un biet 

om!! (leșină), 

CORTINA 
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ACTULIV 
Primăvara. Biroul lui J, Hegquet. Confortabil fără lux. Flori. . 

Obiecte de astă: În fund o terasă cu vedere spre peisaj, oraş şi fa- 

drică. Terasă mascată de o perdea roşie. Lucrători. femei, copii. 

drapzază bande tricolore pe pereți. Ei împodobesc biroul cu ter- 

deață şi crengi înfiorate. Veselie. Mişcare multă. Lucrătorii urcă, 

cobor” scările, bat cue, şueră, cântă, glumesc. Cortina se ridică foarte 
încet. Lucrătorii cântă în cor, un cântec de Mai. O uşă în dreapta, a 

una în stânga, ferestre mari, - . 

SCENA I | ş 

SERVAT. LUCRĂTORI, FEMEI, COPII, apoi LEROUGE. 

LEROUGE - - 
(Intră prin fund ţinând în mână un ziar. 

Aho, Aho! (agită ziamul) Tăcere nebunilor ! 

Voci 

Allo, Allo. (cântece). -
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LEROUGE (strigă) 

Tăcere vă zic, (eaai mulţi Mucrăţori. si înconjoară). 

O FATĂ 

"Cine-a mai pomenit inaugurare cu tăcere ? (cântă 
taxe): Tralalala ! Tralalala ! (Rasete, refren). 

  

Voecr S 

Trăiască Jean Heguet! . 
) 

  

Vocl 

  

Trăiască Cooperativa. 

O LUCRĂTOARE 

Avem teatre... 

ALTĂ LUCRĂTOARE 

  

* Concerte... ” 

UN TÂNĂR E 

Baluri.,. e . . 

- O LUCRĂTOARE 

Biblioteci... | 

SERVAT o 

  

Suntem asiguraţi contra boalei.... 

     



  

  

UN LUCRĂTOR 

Contra accidentelor muncei... 

ALT LUCRĂTOR 

Casă de ajutor... 

Toţi 
Părtaşi la câştig: 

LEROUGE (strigă), 

Aşa e, aşa e. Dar ascultați ce scrie aici. (răcere. 

Lmacrător)i ascultă cu băgare de seamă) Hm |! (citeşte). «In 

urma răspunsului dat de Preşedintele Consiliului, 
ne putem aştepta la ruperea relaţiunilor diploma- 
tice. (măcere adâncă. Semne de îndoială. de, ameninţare. Ă 

Figori descurajate, alte încruntate. Strigăte). 

TOŢI 

Ce? Scuze? Mai bine moarte. Ruşine! (umiete): 
Război! Război! (murmure Larma se domoleşte încet). 

SCENA II 

Aceiaşi, “FRANCINA. 

FRANCINA 
(intră vepede prin dreapta, face câţiva paşi, vede feţele în- 

eruutate. Se opreşte îngrijată). 

Ce e? S'a întâmplat ceva soţului meu? 
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Voca 

Aşi! nu € vorba de el. (Mişcaae xepede), 

| O FATĂ - 

E vorba de noi toţi. - 

Voci 

E vorba de Francia. 

LEROUGE 
Ai citit ziarele? 

ia FRANCINA (uşurată) 

Atâta numai? 

Vocl 
Cum numai ? ă Ă 

O LUCRĂTOARE 

Tare ţi-i uşor să vorbeşti. (Lucrătorii fac cere în 
jurul Francinei). - 

ALT LUCRĂTOR 

Eu am cinci copii. 

ALT LUCRĂTOR 

Eu am şapte. 

O LUCRĂTOARE 

Şi cel mai mic e de o palmă. (Se apleacă).
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UN TÂNĂR 

Şi Domnul Hequet aci şi-a găsit să zboare. 
(Marmure). 

FRANCINA 

Francia stăpâna văzduhului m'are a'se teme de 

pământ. (Mișcare). 

Voci - 

Astea sunt vorbe. 

| „FEMEI 

Vorbe, vorbe. i 

„Voce 

- Cei pasă ?. a - 

FRANCINA (întărâtată). 

“Tot. neîncrezători aţi rămas? Cine vă dă voie 
să credeţi că eu voiu stă acasă? (naintează spre lu- - 
crătoare cari -încet se dau la o parte). Soră de caritate, 

voiu îi lângă cei răniţi. (Se îndreaptă cătră bărbaţi care aa 
şi ei se dau îndărăt). Şi vouă, nu vă e ruşine să mă 

judecaţi astfel? N'am fost în totdeauna alături de ; 
Voi ? (Murmure simpatice N'aveţi teamă. Femeile vor 

avea şi. ele: partea lor de eroism. (Aprobă). - 

Voa 

Aşa e. -



      

  

UN LUCRĂTOR 
(strânge cu putere mâna Francinei. 

lartă-mă. - 

O FEMEE 

„Dar n'a sunat ceasul păcii deapururea ! 

UN LUCRĂTOR BĂTRÂN 

„Credeam să nu mai ucidem semenii noşiri. 

FRANCINA 

Acel care. ridică mâna asupra Franciei nu este 

semenul meu (Aprobări vii), 

Voci 

Aşa e. | 
Sa aa ţ _ 

Voci | | 

Prea bine, bravo. -] 

LEROUGE 

Ei, nu se poate. Ce dracu? N'o să fie nimic. 

O LUCRĂTOARE E 

Ce dracu. N'au să se măcelărească câteva mili- 
oane de oameni pentru. nişte. dezertori.  (atiirmure).



  

  

  

ALTĂ LUCRĂTOARE (strigă). 

  

Vai, vai, de cei care împing la măcel. (Murmure : 
Vai ! vai!) 

2 
> | , 

BĂTRÂNUL (strigă) - 

Pe capul lor cadă răspunderea sângelui văr- 
sat. (Tulburare). 

O FATĂ 

Dreptatea e cu noi. i ă 
: 

UN COPIL 

Şi azi e vremea dreptăţei. 

UN LUCRĂTOR 

Cei care are drepiatea are şi forţa. 
a _ (Aprobări zgomotoase). ” 

 FRANCINA 

Nu ne e teamă. (Râde). “Şi la ameninţări, iată răs- 

punsul nostru. (Cântă cântecul de Mai reluat îni cor de. 

toţi, Franciua priveşte împodobirea. Bate din pelme strigând:) 

Bravo, bravo !... şi acum la fabrică. 

Voci 

S'o facem frumoasă şi pe ea. (Râsete, glume. Fran- 
cina merge" spre fund ţinând mâva în sns, flutarână o draperie tri- 

coloră şi o creangă de cireş). 7 

“FRANCINA (Strigă voioasă), 

La muncă, la muncă! (Ese urmată de toţi. Scena ră- 

mâne goală uu moment).



  

  

SCENA II. 

HUBERT, LEFRANC, FRED, ABATELE JULIEN. 
(Intră încet. Abatele citeşte un ziar). 

FRED - 

Azi e inaugurarea. 

AB. JUUEN - - . > 

„Zi de primăvară (Şaae). ani 

LEFRANC 

Cu soare. (5e vlimbă alene). 

FRED 

Frumoasă serbare. (pauză). Ce. repede a a ars Îa- 
„ brica. Şi de la ce! (Wumează). 

LEFRANC 

S'au “atins două. fire electrice. (Şaac). 

+ 

FRED | 

«+ Benzina .... Şi bang! Foc!... E foarte plicticos. 

Nu poţi acuză pe nimenea. 

| AB. JULIEN. 

Ce nevoe de un vinovat? 
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LERRANC 

Ai o explicaţie, care cade îndată sub simţuri. 

FRED 

Şi sub asprimea legilor. (ua). 

LEFRANC 

Dar aşa, două fire electrice, e prea idiot şi prea 

simplu. 

AB. JULIEN 

Bietul Hequet ! 

LEFRANC 

Aşi! Acolo a fost foarte simplu. O piatră în 

geam. Sticla în ochi îi tae nu ştiu ce şi rămâne 

orb. (Pumează). i 

AB. JULIEN 

Cum a venit această piatră, aşa fără voia ni- 

mănui ? i 

FRED , 

Se zice că un băeţel aveă o praştie şi a văzut 

.o vrabie. (Face gestul de a trage). Bang ! 

LEFRANC 

Ce zice Albert ? 

G. Diamandi. — Tot-înaintr,
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FRED 

Nimic... De altfel eră şi timp să se odihnească. 

AB. JULIEN 

Şi doar ţineă la viaţa vie, 

FRED 

N'a avut nici 0 pasiune. 

H. LEFRANC 

Nici femei. 

FRED | | 
Nici jocul, a E 

LEFRANC.. 
Şi ținea la viaţă! 

FRED: 

Atâţia oameni, atâtea ciudăţenii. (pauză). Ori-cum, 
în fond e o nenorocire. 

H. LEFRANC 

enorocire, 
N 

Când perzi ceva e tot-deauna o n 

Toi - - 
(în cor cu tonuri diferite), 

Bietul Hequet!
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FRED 

'Cu el însă lucrul e regulat. Hequet e în pute- 
rea faptului îndeplinit... Dar noi, drăgă Letranc, 
cum stăm? Ce ne facem? Invenţia lui Jean, cu 
motoare care dau aeroplanelor, maximum de pu- 
tere, cu minimum de greutate, l'a îmbogăţit. 

AB. JULIEN 

E stăpânul fabricei. 

LEFRANC 

Impreună cu mine. 

FRED 

Ştiu, ştiu, dar Jean a introdus noutăţi. (Supărat). 

Asigurarea lucrătorilor. Teatrul popular, cursuri 
pentru adulţi... Mutualitate... Şi participarea la 
beneficiu ! “ 

H. LEPRANC 

La început şi eu am fost adversarul acestor 
noutăţi. Nu mă puteam obişnui cu ideia partici- 
părei la câştig. Fi bine, recunosc că acest sistem 
nu e mai rău decât altul. Cred că nu o să mai 

avem greve. E un foarte bun lucru. 

FRED. 

Nu vă gândiţi decât la interesele D-voastră. Aţi 

scăzut onorariul meu.
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H. LEFRANC (inaiterent). 

In negoţ, nu individul e interesant, ci afacerea... 
Şi apoi nu avem contract cu D-ta. 

FRED 

Contract! Ce contract? Se stabilise un uz, o 
tradiţie... Ce devine tradiţia? D-ta o calci, D-ta 
un om de ordine! 

H. LEERANC 

Ă, mă iartă. Sunt un om de ordine până unde 
pot. (Poctrina!) În istoria indivizilor ca şi în... 

FED 

Istoria. Societăților... Cam” veche această mu- 
zică. (Se plimbă). 

- 

H. LEFRANC “ 
Cunoşti muzica dar nu cunoşti cuvintele. În 

istoria indivizilor ca şi în istoria societăţilor, vine 
un moment... când, momentul ' vrea să trăiască, 
prin viaţa lui proprie... Atunci, o rupe cu celalt” 
moment. Timpul cât ţine această sforțare se chiamă 
evoluţie. Când sforţarea e isprăvită se chiamă re- voluţie... Astaii... Şi aşa. Foarte simplu. 

(Şueră un vals şi se leagiină în măsură), 

FRED 
(Rămâne încremenit, Îşi încrucişează bratele, dă din cap şuerând). 

Vrea să zicăi aci D-voastră aţi făcut o revoluţie ?
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_ H. LEFRANC 
(Râzând, se trânteşte pe un fotoliu). 

In mic. 

FRED 

Frumos. N'am ce zice... V'aţi supus lui Jean. 

(Şade. Pauză). Şi eu am rămas cum Sar zice, în 

afară de revoluţie ? 

LEFRANC (ovindu! peste burtă), 
? 

Ca toate tradiţiile, - 

FRED 

„... Triste vremuri ! 

H. LEFRANC. 

O! Cât despre aceasta !.... Foarte triste vre- 

muri. ($ade). 

AB. JULIEN 

Numai ştiţi nimic nou? 

H, LEPRANC 

Ce s'a făcut cu ticăloşii aceia ? 

AB. JULIEN 
Pau prins ? 

FRED 

Nu ştiu. Aşteptăm Ziarele. Jean a fost chemat “ 

telegrafic la Cameră. Pleacă în astă noapte.
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H. LEFRANC (pe gânduri). 

Atât ne lipseşte. 'Complicaţii ! 

- AB. JULIEN 

| ie frică ? 

LEPRANC ! 
(se codeşte. Apoi glureţ). 

Dragă Abate, m'am bătut în duel. Ca om nu 
sunt fricos... Dar ca financiar! Şi apoi am oare- 

care: obiceiuri. (Se silește să fie glume). Prânzesc la 

cutare oră... Merg la teatru în cutare seară, Joia 

„şi Marţea... La birt în cutare zi, Lunea şi Mer- 

» curea Totul ar fi răsturnat. (serios). Şi unde pui.. 

neliniştea, cazna. Nu, nu. Să ne dee pace. 

AB. JULIEN 

Hequet ce zice? 

FRED 

De eri nu l-a văzut nimenea. A stat singur cu 
Portal. 

AB. JULIEN 

Ce ştie Portal? (0 raza de soare luminează scena frumos Y 

FRED 

Din .când în când Hequet întreabă : «Sunt sin-
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gur 2» Atunci Portal tuşeşte. lată toată convorbirea 
acestor doi oameni, 

AB.. JULIEN 

Portal e un om foarte cum se.cade. 

FRED 

PIff! Un om care trăeşte la umbra altuia... Por- 
tal e un parazit. 

SCENA IV 

H. LerRANc, FRED. AB. JULIEN. DENISA. RENEE. 
(Salutări ete. Se and ciocanele lucrătorilor) 

RENEE 

Priveşte ce vreme frumoasă. Primăvara oamenii 

nu ar trebui să se urască. 

H. LEFRANC 

Să nu ne mai gândim la trecut. Azi se mân- 
iuie de reparat. 

DENISA 

Nu pot uita seara. cea de groază. Țipetele săl- 

batece şi acum le am în ureche. «Jos flequet!... 

Jos de Bussang... Jos Juda, jos Chamalicres:» 

Pentru ce jos Chamalitres ?



900 O OGe DIAMANDI 

H. LEPRANC - 

Pentru ei, Chamali&res este reacţiunea. 

DENISA 

Nu suni. reacționară. 

RENEE 

Fi, ei, nici aşa stacojie nu eşti. 

DENISA 

Să mă erţi, Imi displace însă, tot ce nu are 

rădăcini adânci în trecut. 

FRED. 
(fără convingere) 

Bine. Foarte bine... | _ 

LEPRANC 

Oricum triste timpuri! 

DENISA 

Cum or să. sfârşească ? 

FRED Untepar) 

Cu atât mai triste, cu cât indivizi cari se cred 
deştepţi, tari şi au chiar pretenţii de bun simţ, 
incep să dee îndărăt dinaintea valului ideilor su- 
bversive (a. Lefranc merge repede şi miroase nişte flori) 

In fiecare avut e un fricos.
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AB. JULIEN 

Fred d-ta eşti un sărac? 

FRED 

Ei parcă mă gândesc la mine. Vorbesc de in-.- 

divizii cari prin poziţiunea lor, neavând alt merit 

decât averea, ar fi în stare să se opue curentului 

„şi nu o fac. Nu e vorba de mine. 

H. LEPRANC 

(cu uazul în alte flori) 

Da de cine? 

- FRED (furios) 

De cine? De Finanţă ! (se scoală). 

LEFRANC 

(coboară încet scena) 

Ce e finanța Fred? 

FRED (zăpăeit) 

Ce? Finanţa ? Pe mine mă întrebi? Nu ştiu... 

A! îţi ofer definiţia unui grevist. «Finanţa e arta 

de a se Imbogăţi pe seama celor cari muncesc.» 

(şade). 

RENEE (Ca admiraţie) 

_Ce sincer e Fred: 
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H. LEFRANC (şade) 

De asta îl iubesc. Dragă Fred, nu e vina mea 
dacă d-ta refuzi să te îmbogăţeşti pe seama celor 
cari muncesc. 

SCENA V 

H. LEFRANC. FRED. ABATELE JULIEN. DENISA. RENEE. 
ALBERT. HEQUET. PORTAL. 

A. HEQUET 
(Intră cu Portal prin uşa gin dreapta), 

(E orb şi foarte îmbătrânit, Se opreşte puţin_pe prag. Portal 
face câţiva paşi cn el. Se dă îndărătul lui. Hequet inerge singur pi. 
păind cu toiagul, Când intră se face mişcare. Se duc cu tuţii şi 
îi dau bună ziua, Hequet se aşează pe uu fotoliu. Pauză). 

Ce vorbeaţi ? 

„_. RENEBE 
Fleacuri (pauză). 

HEQUET 

Azi e inaugurarea ? 

i PORTAL 
Da. .. 

HEQUET 

Cum e afar ă? Imi miroase a soare (îmcet îşi pipăe 
fata). Il simt cum mă mângăe.
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RENEE 

E primăvară (pauză). 

A, HEQUET 

Couflictul ? 

AB. JULIEN 

Nu ştim nimic. 

. HEQUET 

Pentru nişte dezertori ! 

Denisa 

O ceartă fără mândrie. 

RENEE 

Urâtă. 

AB. JULIEN 

Lipsită de dreptate (pauză). 

FRED 

- Albert, ce crezi ? 

“HEguer 

Sunt liniştit. Vor fi şi acolo. iubitori de pace şi 

poate chiar bărbaţi cari iubesc Francia... Jean 

unde e2. 
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PORTAL 

Am fost după el. Va veni îndată. Făcea o în: 
cercare cu aviatotrul. | - 

HEQUET 

Trebue să poată sbura vertical ca liliacul. 

AB. JULIEN 

Măreaţă e mintea omului. 

HEQuET” 

Se micşorează întinderea necunoscutului. 

PORTAL (şade lângă Hequet) 

Cât mai este! Aflavor vreodată oamenii ade- 
vărul cel din urmă? 

DENISA 

Care e acel adevăr? 

PORTAL  - 

- Rostul vieţei şi al universului. i. 

HEQUET 

Ce legi ne stapânesc? 

DENISA 

Legea Dumnezeiască. Dumnezeu e 'totui.
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PORTAL (isător) 

Şi totul e necunoscutul. (Denisa priveşte cu dispreţ 
pe Portal şi răsfocşte nn album). 

RENEE 
(căscă și se plimbă) 

Am puteă discută astfel o sută de ani. Lăsaţi 

necunoscutul şi universul. Viaţa e destul de tristă... 

LEFRANC 

O asemenea discuţie nu rentează. Portal, ce 

spun lucrătorii de noul lor stăpân ? 

! „PORTAL. 

In ei e o prefacere. Ei se privesc ca nişte mici 

patroni. Sunt acţionari, = 

LEBFRANC 

(îşi freacă „mâinele vesel) 

Prea bine.. Astfel îşi vor face o educaţie îi- 

nanciară... 

AB. JULIEN 

Şi vor pricepe până unde pot merge utopiile. 

HEQUET 

Dar pe Jean cum îl văd ei ? 

PORTAL 

Jean e considerat ca un Director. ,
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i FRED : 

Cum stau cu socialismul lor? 

PORTAL 
Năpârleşte. - 

_ , FRED 

., Unde vor să ajungă? 

DENISA 

"La revoluţie, la sânge? 

"PORTAL 

Nici ei nu mai ştiu, se căznesc, se trudese săr- 
manii să afle şi ei incotro să apuce. 

RENEE (plictisită) 

Mă rog vouă. Faceţi-vă milă de. o biată femee 
nevinovată. Nu se vorbeşte de revoluţie în o zi 
de inaugurare. o 

“SCENA VI 

ALBERT HEQUET. AB. JULIEN. H; LEFRANC. FRED. 
PORTAL. DENISA. RENEE. FRANCINA şi JEAN HEQUET. 
(Aceşti din utmnăssărută pe Hequeti, 

H. LEFRANC 

Când începem lucrul ?
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J. HEQUET (enervat) 

- Mâine dimineaţă reluăm lucrul:.: Dar nu mi-e- 

gândul la afaceri. (coate o telegramă din buzunar. O 

citesc pe rând. Mimică de mâlhuirv, de revoltă, da mânie), 

HEQUET 

Afacerea dezertorilor?  - 

FRANCINA 

A. HEQUET 

E o sfidare aruncată tradiţiei de cinste a. unui 

popor. | 

DENISA 

Ne-a părăsit Dumnezeu. Toate acestea ne vin 
unele după altele, în vijelie. 

RENEE 

Un crivăţ, pe când ne schimbăru haina. 

FRED 

De abia ne-am reparat perderile şi bang! alte 

ameninţări. 

H. LEFRANC 

Sunt complect descurajat. 
-
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FRED 

Și tot alergăm după reforme, după noutăţi. 

DENISA 

Şi nu ne oprim o clipă. 

FRED 

„Mergem, mergem cu repeziciune nebună. 

DENISA fatzigă) 

Unde ? Unde mergem ? 

FRANCINA 

Tot-înainte. 

| J. HEQUET 

Tot-înainte, încrezători în puterile rasei. 

H. LEFRANC 
(Scos din ţâțâni se aşează, se scoală, schimbă de scaun, sbueneşie), 

Rasa ? Rasa? Dar unde e rasa Jean? plimbă 
„furios, joe de scenă animat). Francezii numai fac copii 

şi când e un excedent de 10.000 prunci ne mân- 
drim cu toţii, parcă fiecare dintre noi, am fi con- 
tribuit cu ceva la acest spor. 

FRED 

Cea dintâi datorie a rasei este să se înmul- 
țească. - -
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LEFRANC 

Mă rog câţi suntem aci? (numără). Opt inşi. Câţi 

copii...? Nici unul (rasete). 

AB. JULIEN 

Mă numeri şi pe mine? 

J. HEQUET 

De abia ne-am însurat. 

FRANCINA  (sfioasă) 

Jean! (Jean o sărată). Jean Mi. 

LEFRANC (cu vioiciune): 

Dacă d-ta, dragă Abate, ai fi trăit pe timpul 

lui Henric al IV, rege bun şi bun cocoş, ai fi avut 

“copii, vreo trei-patru (repede) şase, zece, patruspre- 

zece... (râsete). | 

AB. JULIEN ) 

O ho! | 
| | 

RENEE | 

Opreşte că numai încap. -) 

DENISA 

Devii scandalos. 
. a - 

4 

G. Diamandi. — Tot-inainte. 
i
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 LBFRANC 

. Scandalul e să nu ai: copii (se așează). 

RENEE 

Teza mea. (Se uită galeş la Fred care Gă din umere 
şi arată că, Lefranc e ţicnit). - 

LEFRANC 

Când nu simţi nevoia să ai copii, înseamnă că 
ai perdut simţul rasei. 

FRED 

Dar d-ta de ce nu ai copii?... (vumără pe degete, tei, 
patru, zece, două-zeci). 

LEFRANC (mirat) 

Eu? (numără pe degete 1,2...) „„.al treilea, am oroare 
de mucoşi. Şi apoi dragă de Bussang fiecare cu 
meseria lui. Eu nu mă gândesc la rasă. Nu e me- 
seria mea şi iar vă spun cu durere: Biata Francie 
(se scoală). 

FRANCINA (mânioasă) 

Ce tot sărmană Francie! De ce biata Francie 
domnule Lefranc? ” 

bă 

” LEPRANC (uimit. Gest vag). 

Aaa!, dacă nu ne mai e îngăduit să ne gândim la Patria noastră... (ridică braţele).
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FRANCINA (aspră) 

Vrau să ştiu odată pentru totdeauna ce e cu 

strigătul ăsta stupid de: «sărmană Francie» ? De ce? 

LEFRANC. (furios) 

"De ce? (Arată spre geam). Numai e ordine, numai 

e siguranță, numai e încredere. Totul e turbure. 

Groaza zilei de mâine, apasă creerul, strânge 

inima. Descurajarea e peste tot... 

A. HEQUET (ca în vis) 

| Descurajarea e peste tot... 

LEFRANC 

lar cei cafi ghicesc, înfricoşaţi, se aruncă în 

desfrâu, de teama zilei de' mâine. Ne-a cuprins 

frica de noi înşi-ne... Şi pe lângă aceste simptome 

"îngrozitoare un capitalism care şi-a perdut piuita, 

capitalişti sburliţi... Şi o monedă năucă... 

DENISA 

Grea cumpănă. 

AB. JULIEN 

Adevărat 

FRED (şueră de admiraţie) 

Ce limpede vede finanța. (Hâquet trist, dă din cap).
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LEFRANC (încântat) 

Să vă dau un exemplu. De când cu afacerea 
Dreyfus..: . 

DENISA 

Sssstt! Sssstt ! (Toţi cei din picioare cad rând pe rânâ 
pe scaune). 

FRED 

Bang! Am păţit-o. 

LEFRANC 
(cu. jumătate de gură. Plictisit) 

Am fost imprudent. (Se trânteşte pe un fotoiiu). 

FRANCINA (aprinsă). 

Afacerea Dreyfus e cea mai strălucită dovadă 
a spiritului rasei. 

LL DENISA 

Sssstt! Sssstt! 

AB. JULIEN 
Pace vouă! 

RENEE 
Afară, afară! 

FRED   La amendă!
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LEFRANC 

lar! 

J. HEQUET 

Da iar. In orice altă ţară afacerea rămânea ru- 

sească, germană sau altfel. Fiind însă că sa în- 

tâmplat aci, pe pământul acestei biete Francii, afa- 

cerea a luat proporţiile uriaşe ale unui interes 

mondial. (semne timide de mivare şi de aprobare).) Uita- 

ți-vă la Revoluţie.... 

FRED (speriat) 

Aaa nu! Ssstt! E cu ghinion. (rasete). 

FRANCINA 

Revoluţiunea ? Anglia a început Revoluţia, nu 
noi. Dar în Anglia a rămas englezească. In această 

sărmană- Francie, ea a' devenit Revoluţia cea mare... 

a Omenirei. 

J. HEQUET 

Bravo Francino, bravo ! 

A. HEQUET 

Bravo, fiica mea. 

FRED 

Păcat că n'a rămas în Anglia !...
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RENEE 

(aplaudă sărind de bucurie) 

Bravo Francino... Uf! Incep să resuflu, Uf! 

HEQUET 

Ce mai zici Hubert? 

LEFRANC 

Braaavo ! (Aplauaă uşor). Acesta e aburul... Nu văd 
bucatele... solidul.... 

J. HEQUET . 

(râzână, se uită Ia ceas) 

Incă n'a bătut ceasul. 

FRANCINA 

Solidul stă în aceia că pecetluim cu sigilul nostru 
tot ce e măreț. 

H. LEPRANC 

Nu zic, dar de, am impresia că Suntem osteniţi. 

RENEE 

Fără îndoială. 

A. HEQUET 

Se poate.
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FRANCINA 

Avem şi dreptul. Sunt sute de ani de când sun- 

tem în fruntea omenirei. 

J. HEQUET 

Noi deschidem drumurile în necunoscut. Noi ne 

avântăm. Noi sângerăm, şi când obosiţi poticnim 

sau ne oprim... 

FRANCINA | 

Cei cari vin pe drum croit strigă: Decadenţă! 

Decadenţă ! 

J. HEQUET 

Osteheală e aceasta când ne chibzuim să tre- 

cem un' pas primejdios ?: 

RENEE 

Aşa e. 

“A. HEQUET (grav) 

Sunt aproape o “mie de ani de când ţinem facla. 

FRANCINA 

Copii cari vin din urmă nu se mai uită la munca 

făcută. Ei privesc numai la strâmbătura opintelei 

noastre, (Aprobări. Mişcare.)-.
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A. HEQUET 
(Întinde braţele. Francina vine la el. Hequet îi pune 

  

mânile pe obiaz), 

De ce mi-a fost dat să-mi perd vederea tocmai acum... Aş fi vrut să te văd vorbind astfel. 

H.. LEFRANC (molatec) 

Foarte frumos. Totul e să ne înțelegem. Nu zic, 
avem şi noi calităţi: economia... 

DENISA - 
Prudenţa....: : 

FED 
Şi frica de ridicol... 

FRANCINA (râzâna) 

Mamă, acestea sunt cusururile rasei. 

H. LEFRANC 
Doamnă. D-ta eşti cel mai primejdios revolu- ționar, (râzâna). Fiind femee, aduci în discuţie o eleganță pătimaşă, Şi apoi iartă-mă, dar nu fără îndrăzneală, D-ta vii şi răstorni principii care au călăuzit generaţiunea mea. Auzi Albert ? Economia un cusur!... Imi perd poita de mâncare. 

FRANCINA (râzâna) 
-- Domnule Letranc, Spiritul de economie, creiază spiritul de timiditate, care nu rizică nimic...



  

  
mw
 

_
 

=
 

  

- TOT-ÎNAINTE, » 

AB. JULIEN 

Bravo, aşa e. (Către Fred). Spirit timid. în toate 
manifestările lui, mulțumit cu un venit sigur de 
trei la sută. - 

J. HEQUET 

Acel spirit răsuceşte oinul asupra lui şi îl face 
nepăsător la tot ce nu el. 

| RENEE 

Din pricina economiei lui Fred eu nu am nici 
un copil. 

FRANCINA 

Uite germanii, uite englezii. Ei nu se îngrijesc 
cum să-şi ţie banii.... 

AB. JULIEN 

- Ci cum să-i plaseze. 

J. HEQUET 

Banii noştri sunt fricoşi. Ai lor îndrăzneţi, cu 

ceritori. 

| AB. JULIEN 

Şi totuşi o lume întreagă ştie că numai fricoşi 

nu suntem, când e vorba de pielea noastră. 

A. HEQUET 

Cheltuiala deschide minţei orizonturi largi.
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RENEE 

(aplaudă sărind în sus). | 

Bravo, bravo! Teza mea! Trăiască cheltuiala?! 

FRED. Ă 
(Descnrajat se piimbă examinând mărunţişurile) 

Dacă economia a devenit nn cusur urât, atunci... 

LEFRANC 

Nu mai avem nici o calitate, şi atunci o dată 
mai mult: sărmana Francie! 

FRANCINA 

Avem alte calităţi. 

FRED 

Să ascultăm. 

RENEE ” 

Haide Francino, spune şi nu uita nici una. 

LEFRANC (sotemn) 

Onorată adunare! 
* 

FRANCINA. râde, “taşeşte) 

Primo: simţul. gloriei. 

Voci 
Bravo !
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FRANCINA 

Secundo: simţul dreptăţei. 

Voci 

Bravo, bravo! 

RENEE (ţipă cât poate) 

Terţio: dragostea frumosului. 

TOŢI (strigă) 

Bravoooo ! tAplause). 

H. LEFRANC (cu un saiut adânc). 

Cele trei cucoane mari ale Franciei. (Baâsete)- 

FRANCINA 

Când le vom pierde, voi striga şi eu: biata Francie! 

(A planse). . 

LEFRANC 

- Câte odată cred şi eu că suntem tari apoi mă 

apucă groaza. 

A. HEQUET 

Tu totdeauna ai fost fricos. 

H. LEFRANC 

„Am experienţă... In fine, fie ce o fii! (Pausi).  
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FRANCINA 

Tată. A! uitasem; o izbândă. Jean a sburat 
vertical un sfert de ceas. 

TOŢI 

Bravo! (strigăte, aplauze). 

H. LEFRANC (câtre Jean) 

Gânditute-ai la partea comercială a invenţiunei ? 

J. HEQUET 

lubite Domnule Lefranc, lasă-mă să răsuflu. Vrei 
ca îndată să vin cu registre? 

H. LEPRANC 

Indată şi chiar înainte... Nu râde (Soteran). Nu in- 
venţia în sine măreşte avutul omenirei ci urmă- 
rile, folosinţa. 

FRANCINA 

Dar nici nu ştim încă dacă vom întrebuința 
planuri mari sau o serie de planuri mici. 

LEFRANC 

Planurile trec: comerţul rămâne. (Rasete). 

AB. JULIEN 
De am avea pace.
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" LEFRANC 
(Brusc bătând cu pumnul în masă) 

Mi-e groază. (atişcare). 

  

AB. JuLIEN 

Ce ai? 

FRED 

Nu ţi-e bine? 
RENEE 

Vrei ceva? 

A. HEQUET 

Frică de ce? - 

J. HEQUET 

Aşa de o dată? 

DENISA 

Râdeai? 

FANCINA- 

Ce groază ai? 

PORTAL 

De necunoscut ? 

LEFRANC 
(Se pune jos, foarte mişcat) 

Am ceva... Am... (şopteşte tare) Mai bine tac.
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DENISA 

Ne sperii, ce ai? 

H. LEFRANC 

Vă spun ce e în fundul sufletului meu,.. Mi se 
sue sângele în obraz... Imi e ruşine să vă spun 
adevărul. (se scoană). 

AB. JULIEN 

Lefranc, între noi s'au petrecut atâtea! Astfel 
ne;au sguduit împrejurările, atât ne-au îmbrâncit 
unii, peste alţii, în cât am prins a ne cunoaşte mai 
bine... Nu e unul printre noi care să fie o minciună. 

H. LEFRANC (rezemat de' o masă) 

Mi-e groază. (tişcars. 'Tăcere). Mi-e frică de ce ştiţi... 
de război |... (Tacere adâncă). | 

_ HEQUET 
(Rezemat pe umărul Francinei, dus de dânsa, păşeşte încet spre 

Letrane. Măreţ), 

Hubert! S'a întâmplat că Europa să fi bătut pe 
stăpânii noştrii. (Ameninţător). Dar nu s'a întâmplat 
ca lumea să îi învins nici Cugetarea nici Revoluţia 
franceză. (Incet îşi reia, locul). 

LBFRANC 
(Rade nervos şi merge de strânge mâna lui Hâquet 

Imi trebuia această Vorbă. (Pauză. Plueră).  
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Ce veae de grije. Vai de generaţiunile cari vin! 

Ce cumplită ameninţare... Războiul! 

„AB. JULIEN 

Câte milioane se vor duce în carne omenească. 
(H6quet se frământă treptat). 

J. HEQUET 

Țara va face apel la rezervele mari şi la micile 

economii. 

AB. JULIEN 

Şi la tot ce e generos. Ne trebuesc jertfe ! 

FRED 

Nu mai în jertfe o duc... 

FRANCINA 

Mata ce zici tată ? (Hequet tace). Tată ce zici? 

HEQUET (ucureat) 

Ce să zic? Voi răspunde atunci. 

FRANCINA 

Să presupunem că ţara face apel. Cât ai da mata? 

HEQUET (t+esare) 

Eu? Glumeşti ? | |
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J. HEQUET 

E o presupunere. 

HEQUET 

Ei, ştiu eu? Ce să spun?. 

FRANCINA 

Cum, nu eşti sguduit? 

HEQUET (incurcat) 

Nu. Când voi fi zguduit voi da,... cât voi putea. 

| FRANCINA 

Cât ? 

HEQUET Gute) 

Cinci mii, zece mii, nu ştiu. (tăcere. Răstit). Ei 

ce? Tăceţi ? Nu mai sunteţi aci? 

FRANCINA 

Tată, aş fi vrut să spui că dai totul. 

(Muxmure). 

J. HEQUET 

Să pui izbânda în mâna soldatului. : 

_FRANCINA 

Tată, dă totul. (Protestări). |
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FRED 

Dar eu cu ce rămân? 

A. HEQUET (uptă cu sine) 

Jean ascultă... şi voi cu toţii. Nu ştiu cât voi mai 

trăi. Nici unul dintre voi. nu poate şti ce urgie e 

în mine... N'am suflet de ascuns... lubesc banii! 

(cu patimă) Banii ! (şopteşte) Banii ! (pauză) Banii mi-au 

dat putere şi mândrie. (Pauză). Vroiam să o ţin la 

mine... Până la moarte. Cu mâna caută un sprljin. Se 

scoală rezemat de Portal, şepteşte). Deschideam lada... 

Şi desmerdând banii, îmi desmerdam visurile... de 

altă dată... Treceam încet pe dinaintea mea. Banii..! 

(pune mâna în buzanaz): De vor dăngăi clopotele, de 

vor bubui "tunurile (aruncă cheia pe scenă) Na !... (se 

aşează tremurând pe scaun. Pauză. şopteşte amar) M'a în- 

ghiţit trecutul ! (Din momentul când Heguent a aruncat cheia 

cu toţii îi întore spatele şi nu se mai ocupă de el, Se aud 

murmurele mulţimei în depărtare. Jean se pleacă şi ridică cheia. 

Murmurele cresc. Uimire printre cei de pe scenă, frică, groază când 

murmurele crescând sunt la uşa salonului. La uşă se aude ceartă. 

Firmin întră ţinând cu mâna xidicată o telegramă, urmat de un 

mare număr de lucrători, şi. Iucrătoare. Panică pe scenă, mişcare. 

banilor, 

DENISA 

Ce? lar ? (Firmin dă lui Jean telegrama). ' 

|. HEQUET (eu glasul tremurând) 

De la Paris. (Prământare. Toţi îl înconjoară de aproape). 

G. Diamanâi. — Tot-înainte. 
15
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Voci 

Dela Paris ? Să ştim şi noi. Eşti deputatul nostru. 
(Strigăte) Pace, sau Răsboiu ? (Murmure). 

J. HEQUET 
(Desface telegrama şi strigă emoţionat) 

Pace cu cinste!... (Bespiră cu toţii uşuraţi. Apoi deo 
dată îşi strâng mâinele, Cu toţii aplaudă, Bravo, bravo). 

A. HEQUET 

Şi pentru alţii e cinste... 

| UN LUCRĂTOR 

De când cu conflictul nu mai avem linişte. 

Voc: 
Aşa e, aşa e! 

ALT LUCRĂTOR 

Vroiam să ştim cee cu noi? Ce'i de ţara aceasta ? 

-Voct 

Scuze? Până cănd? Mai bine să se sfârşească 
odată. 

- FRANCINA 

De ar fi fost răsboi ce aţi fi făcut? 

UN LUCRĂTOR 

Ce ar fi făcut toată democraţia franceză... 

| ALT LUCRATOR 

La arme şi la graniţă.
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AB. JULIEN 

Dar dacă Francia ar fi fost sdrobită? (Tăcere adâncă) 

UN LUCRĂTOR TÂNĂR (râde cu hohot) 

Poi când s'o prăbuşi Francia peste lume, ce mai 
rămâne din lume? 

Voc: 
Bravo. (Rasete). 

LUCRĂTORUL TÂNĂR 

Şi apoi ne-am fi făcut şi noi voiajori. Exportam 

revoluţia. (Râsete. Strigăte de veselie, câteva accente din Mur- 

silieză, . 

Voci | 

Haideţi. Ne aşteaptă ceilalţi. (Luerătorii se retrag ve” 

seli, salutând şi râzând. Ese strigând) Trăiască Francia ! 

(Pauză, Cei de pe scenă îşi reiau locurile, departe de Hequst şi de 

Portal), 

FRANCINA 

lată o frumoasă pagină de istorie contimporană. 

Â. HEQUET (eu ironie amară) 

Să te uiţi mai de departela contemporani... Am 

vrut să privesc istoria contemporană mai de aproape 

şi am orbit... (râde amar). 

FRED (către Denisa) 

Ce mă izbeşte în Albert, e că fiind ateu a ertat.
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DENISA (către Fred) 

:Nu ia rămas ură împotriva celor cari i-au. pă- 
gubit averea. 

A. HEQUET 

Deniso, de mult ne-am fi înţeles dacă ai fi vrut 
să crezi că putem fi buni şi fără Zei... 

FRED (către Denisa) 

Ori cum, bietul Alfred a orbit din cauza grevei. 

H. LEFRANC (către Renee) 

Avea şi bani vărsaţi în fabrică. 

RENEE (către Lefrane) 

Şi judecă totul cu o nepăsare... ! 

A. HEQUET 
Dragii mei, fiind orb îmi dau bine seama că 

omul vede rău când priveşte la arderea avuţiei 
sale (râde tăcut). ÎN 

FRED . 
Am să-mi fac şi cu o mică revoluţie. 

RENEE 
Ă + .. - . 

. Ssst! Azi nâugurăm, nu revoluţionăm. (Lumini electrică).
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DENISA 

Aide să vedem pregătirile. 

Voci 

Aide, să mergem. (Ese cu toţii prin stânga, afară de 
He&quet, Portal şi Renee care căutănduşi voaleta, trece pelângă Hâquet,; 

SCENA VII 
  

HEQUET, RENEE, PORTAL. 

2 
HEQUET 

Rene, stai puţin cu mine. fPortal merge într'un colţ 

din stânga, de unde priveşte scena). “ | 

RENEE (plictisită) 

Iaca stau. Ce vrei? Spune repede. 

4 

HEQUET. 

De ce mă ocoleşti? De ce, de când... mâna ta, 

ma mai mângâiat faţa mea! Ce s'a schimbat în. 

tine ? ” 

RENEE (aspră) 

Eu am rămas aceiaşi, dar tu... tu,-te-ai schimbat... 

Nn ştiu. Dar eşti arţăgos, oțetit, tiranic... nu ştiu...
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HEQUET 

Eu ştiu,... Sunt orb! (aprins) Ei şi? Sunt un om 
şi te iubesc, femee. (se scoată) Sunt un om tare a. 
tinde braţele spre Rente care se fereşte) Vino. Te vreau, 

te vreau. Sunt tare. 

RENEE 
(râde batjocoritor) 

Tu un om tare? Ai fost. Azi eşti fără vlagă. 

HEQUET 

Eu? Fără vlagă, eu? 

" “ RENEE 

Da tu, căci de erai tare nu dădeai altora cheia 
puterei tale, cheia banilor... Acum eşti neputincios... 

HEQUET (strigă) 

O voiu lua îndărăt, Cheia ! Cheia !... Rente iubita 
mea, stăpâna mea, vino să ne iubim... (eu patimă) 
Şi apoi, te-am iubit... ţi-am dat ce-ai voit... Azi 
umil îţi cer,ca de milă, o sărutare. Imi datoreşti... 

RENEE 

Nimic. Tu nu miai iubit pe mine, căci w'ai ştiut să uiţi totul pentru dragoste. Iţi eram jucărie, îţi țineam de urât. irăntăcioasă) Tu, Albert, tu înşelai fabrica ta, cu veselia mea, cu trupul meu... Cu banii tăi ai putut să cumperi dragoste... Dar cu
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banii, n'ai putut să dai-tu iubire... Mă duc.. 
Adio! 

Ă " HEQUET 

Stai. Acum te iubesc. 

RENEE 

Prea târziu! Ca şi norocul, dragostea stă la în- 

demâna fie cărui, măcar odată în viaţă... N'ai 

ştiut, n'ai priceput... Ai fost omul afacerilor ... şi 
acum că nu mai ai afaceri e prea târziu... Tu nu 

mai eşti om şi... dragostea a trecut... Heguet. 

HEQUET (aprins) 

Stai (păşeşte hotărât spre Rente, vrea s'o - apuce. Rente 

scapă. Valsând şi cântând se îndreaptă spre stânga. Aproape de uşa 

Porta] îi face semne de mustrare.Rente dă din numere şi ese cântând). 

Femee, te vreau strigă) Rene aci, aci (aibue, se îm- 
pedecă şi cade. Se scoală încet ajutat de Portal. Hequet îşi rupe 

hainele, îşi rauşcă pumnii, apoi sbucneşte în plâns scurt) Rene, 

Rense!... O! Portal dragă, câine bătrân, câine 

credincios ce eşti (vrea să sărute mâna lui Portal), Cea 

mai straşnică pedeapsă Portal...! Totul se răzbună 

în potriva mea... Afacerile, rudele şi... şi iubirea.. 

Răzbunarea _vieţei!... Şi eu n'am trăit, Portal! Eu 

-am muncit... N'am fost în viaţă...!! Ci în afaceri. 

Şi în afară de putere, mai e ceva şi în veci nu voi 

mai şti ce e acel ceva (pauză Renee.., 

PORTAL 

„ Hequet, tu mai avui decât un ţel Forţa, nai
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avut decât un zeu Forţa şi Forţa e oarbă, nein- 
"durată... şi înşelătoare... 

HEQUET 

Forţa nu cruţă nimic... 

PORTAL 
«. Şi pe nimeni. 

HEQUET (dus pe gânduri) 
Renee! , - 

SCENA VIII 

ALBERT HEQUET, ABATELE JULIEN, PORTAL. 

AB. JULIEN 
(Se pune lângă Hequet) 

Domnule Hequet, voi pleca după inaugurare. 

A. HEQUET 

Unde ? 

AB. JULIEN 

Nu ştiu. Departe. | 

A. HEQUET 

De ce?
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AB. JULIEN 

Am rămas omul cel vechiu. În mine clocoteşte 
încă, sângele baronilor de Bussang, purtători de 
cruce şi de spadă... Mă voi duce în ţările unde. a 
rămas un Dumnezeu. 

A. HEQUET 

-Şi aci sunt suflete nevoieşe. Fă-le să iubească 
un Zeu latin... iubitor şi ertător... ca o gândire 
măreaţă. 

AB. JULIEN 

Vroi vor oamenii cevă simplu ca o cugetare? 
(Pauză). Şi atunci, atunci... Eu ce voi fi? 

A. HEQUET 

Aproapele meu. 

„AB, JULIEN (şopteşte) 

Un simplu cetăţean ? 

A. HEQUET 

Invăţător de omenie dacă poţi. 

AB. JULIEN 
(Esec prin fund, strigând dureros) 

Eli, Eli, lama se abachthani!....
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SCENA IX 

ALBERT, HEQ UET, PORTAL, 

A. HEQUET (Pauză lungă). 

Sunt singur ? (posta! mşeşte). Singur! (Portal iar tuşeşte) 
“Portal, în această casă nouă a fiului meu sunt 
singur..., chiar când suntem 'cu toţii. Văzut'ai adi- 
neaora, după ce am aruncat cheia banilor ?,... Vă- 
zut'ai ? (Pausă) Rence! Toţiau vorbit de mine... 
Nimeni însă n'a mai vorbit cu mine. Şi sunt atât 
de decăzut în cât eu, care altă dată nu țineam la 
bani, acumiîi iubesc... Ţin la aur! Vai! Şi nimeni 
nu mi-a vorbit. 

PORTAL 
Abatele. 

Â, HEQUET (ăâna din cap) 

Au vorbit doi disperaţi. (pauza) Rente !,.. Renee !.. Portal ! mie silă (şopteşte) Am trăit destul! 

PORTAL 

Vrei să te ucizi? 

HEQUET 
Da. 

D PNR PoRTar, 
e ce: i
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A. HEQUET (Nespus de trist) 

Ai văzut? Au luat cheia banilor: Au vorbit de 
război... M'au înşelat... De ce nu'mi dau cheia În- 
dărăt 2? Dece? Cheia ! Banii! Banii! (Raae eu Gesgast) 
O ce jos am căzut! Sărmanul Hequet! Vreau să 
mor fiindcă sunt neputincios... Nu mai sunt eu... 
Mâine, poimâine, toţi se vor obişnui cu ideia 

că numai sunt... fiindcă nu mai pot... Am ajuns: 
să fiu de prisos... Mă îngroapă de viu... De viu! 
E cumplit (şoptit). Nu mai sunt! Nu mai sunt! 

(Stă cu capul între mâini rezemat de masă). Ne om... Ne om la 

PORTAL 
(Imbrăţişână pe Heanet) 

Azi eşti un-un om, căci azi nimeni nu te mai 

urăşte... Albert acum e Primăvara. Totul se pri- 

meneşte. 

_HEQUET 

(Deasupra capului joacă o rază de soare. MH&quet ridică capul 

încet. Se pipăie. Intinde mâinile spre rază ca un” copil. Se scoală 

domol, păşeşte, şovăind şi fără cârjă urmărind raza de soare care 

dispare încet. Desnădăjduit). 

u a yu . u . = tf 

Incă, încă, (şopteşte dureros). Lumină, lumină ! 

(Pipăe în deşert. Portal îl aşează pe nn fotoliu şi se pune. 

lângă e Hequet a murit ! Mort, mort. (Işi âcoperă fata) 

Sunt un neom.... Numai Sunt. (încet). Câtă durere! 

PORTAL | 

Durerea e în fiecare... Şi veselia tuturor e în 

mine.
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A. HEQUET 
(Se uită la Portal) 

- Tu vorbeşti astfel? Tu cel desgustat de toate? 

PORTAL 

Eu nu mai gândesc. Eu simt. (tacere langă. De o 
dată şuerul sirenei sbneneşte puternic). 

HEQUET 
(Se scoală repede şi cu mâinile pipăe în spre şuer) 

Viaţa e acolo. (intinae braţele.) Viaţa |... Şi "mi-e 
duşmană viaţa! 

SCENA X 

(Perâ€lele se dau la o parte; in fund fabrica frumos luminată. Case cu lampioane. Drapele tricolore. Pomi înfloriţi, lucrători, femei, copii. In pro scenă personagiile din scena precedentă, fete şi băetă. Fetele şi băeţii cum şi cei din'fand sunt îmbrăcaţi astfel că la un loc să dee vederea tricolorului francez. Toţi ţin in mâini ramuri înflorite de cireşi. Murmure vesele. Francina se îudreaptă cu Jean spre Hequet:. O fetiţă oteră lui Heâquet un buchet cu culorile Francii.) 

HEQUET 
(Ia buchetul, Pipăe figura fetiţei) 

Copilă, copilă, cine eşti ? 

FETIȚA 

Eu. |
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HEQUET 
(Ridică fetiţa în braţe şi o sărută îndelung) 

Puțin îmi pasă de numele tău. . Primăvară să-ţi 
fie viaţa, franceză micuță. (Dus ae Prancina şi de 
fetiţă se îndreaptă spre fund, Se opreşte, nevrând să înainteze). 
Nu simt unde merg. Incotro ? 

COPII (arătâna spre fun) 

Inainte, Tot înainte (Păşese astfel si împing grăbiţi pe 
Hequet. şi pe Portal spre fund. Marseileza din ce în ce mai tare). 

Voa 

Trăiască Hequet ! (lucrătorii agită ramurile de cireşi) 

Pacea! Pacea ! 

TOŢI 

Primăvară, primăvară ! (tăcere scurtă. Sirenele şi flue- 
rele fabricei ţipă puternic. Un ura formidal) 

Trăiască Francia! Trăiască Francia ! 

CORTINA 
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