
DEKNABÍNOJ 

SCENO IX 

D.ª Francisca, Rita 

R1TA.-Kiel petoJema Ji estas! ... Sed ... dank'aJ 
Dio, don Felix tie ci!... Jes, Ji amas sin, tio estas 
videbla. (Eliras Kalamoco de la cambro de don 
Carlos, kaj joriras tra la centra pordo.) Ho, lasú 
ke oni parolu; estas viroj tre gentilaj; kaj tiam, 
kion povas fari virino? Ilin ami, devige, ilin ami.-. 
Sed, kion diros la fraülineto kiam si vidos !in? car_ 
si estas blindenamigita por li. Karulino! cu ·ne estus 
domage se ... Jen si estas. 

D.ª FRAN.-(Enirante.) Ho, ve, Rita! 
RITA.-Kio estas? Cu vi ploris? 
D.ª FRAN.-Cu mi ne <levas plori? Se vi estus 

vidinta mian patrinon... Treege decidinta, ke mi. 
amu tiun homon. Se si scius tiun homon. Se si 
scius tion, kion vi scias, si ne ordonus ke mi faru 
neeblajojn ... Ke li estas tiel bona, k~ Ji estas tiel 
rica, ke mi estos tiel felica kun Ji... Si tre koJeri-
gis kaj nomis min fripona, malobeema... Malfelica 
mi! car mi ne mensogas nek scias hipokriti, pro tío 
si nomas min fripona. 

RITA,-FraüJino, pro Dio, ne estu tiel maJgoja. 
D.ª FRAN.-Ja, car vi ne aüdis sin ... Kaj si <liras, 

ke don Diego pJendas, ke ni nenion <liras al IL. 
Tro <liras mi al Ji, kaj mi tre penadis gis nun saj-
nigi kontenta, kun Ji, kiel mi neniel estas, kaj 

• 
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rideti kaj babili... Kaj cio por kontentigi mian 
patrinon, car se ne... Sed la Virgulino bon e scias 
ke tío ne venas el mia koro. ( La teatro komencas 
mallumigi iom post iom.) · 

R1rA.-Ho, cesu, ne estas an~oraü necesa tiom 
da maltrankvileco! Kiu scias?... Cu vi ne memoras 
jam tiun felican tagon, kiun ni pasigis la lastan 
jaron en la kampodomo de l'administranto? 

D.ª FRAN.-Ho, kiel mi pavas forgesi gin? 
Sed ... kion vi vol as diri al mi? 

RITA.-Mi volas diri ke, tiu sin joro, kiun vi 
vidis tie kun la kruco verda, tiel gentila, tiel bele 
vestita ... 

D.ª FRAN.-Kiom da paroloj!... Don Felix ..• 
K . k' aJ, 10. 

RITA.-Kiu akompanis nin gis la urbo ... 
D.ª FRAN.-Bone ... kaj poste 1i revenis, kaj mi 

vidis lin, malfelice, multajn fojojn ... rnalsage kon-
silita de vi. 

RrTA.-Kial, fraülino? Kiun ni ofendis? Gis nun 
neniu en la mona:6inejo suspektis tion. Li neniam 
eniris tra la pordoj, k:1j kiam nokte 1i paro1is kun 
vi, estis in ter vi d u spaco tiel longa, ke vi ofte 
malbenis gin... Sed t10 ne estas la afero. Kion mi 
votas diri al vi, tio estas, ke estas neeble, ke aman-
to kiel tiu forgesu sian adoratan Francinjon. Kon-
sideru ke cio 1 kion ni sekrete~ legis en romanoj ne 
valoras, kion ni vidis ce li. Cu vi memoras tiujn 
tri manplaudojn kiuj audigis inter la dekunua kaj 
la dekdua nokte? kaj tiun sonan frapeton tiel deli-
katan kaj signifan? 



DE KNABINOJ 27 
D.ª FRAN.-Ho, Rital Jes, mi cion memoras kaj 

dum mi vivos mi konservos la memoron. Sed li 
forestas, kaj eble amuzas sin per nova amindumo. 

RITA.-Mi ne pavas tion kredi. 
D.ª FRAN.-Sed li estas viro, kaj ili ciuj ... 
J.\ITA.-Kia sensencajo! Ne trompu vin, frauli-

no. Ce viroj kaj ce virinoj okazas tio sama, kio 
okazas ce la melonoj de Añover'. Estaj bonaj kaj 
malbonaj; kio ne estas facila, tio estas elekti. Kiu 
rezultas malfelica en la elekto, tiu kulpigu sian 
§ancon, sed ne mallaudu la komercajon ... Estas 
viroj tre trompemaj, tre friponaj; sed estas neeble, 
ke tia estas li kiu donis tiom da pruvoj de amo 
kaj persisteco. Tri monatojn daiíris la serenado 
kaj sekreta interparolado, kaj dum tiu tuta tempo 
vi bone scias, ke ni neniam vidis ce li agon negen-
tilan, nek audis ce lia bu§o vorton malhonestan aü 
malrespektan. 

D ª FRAN.-Estas vere. Tial mi amis lin ... multe, 
tial mi ha vas lin tiel :fiksita tie ci... tie ci. .. ( Si man-
tras sian bruston.) Kion estus li dirinta kiam li 
ricevis mian leteron? Ho, mi bone scias, kion li 
dirus ... Ha, jes!... Estas domage!. .. Tre certe ... 
Kara Francinjo!... Kaj cio finigis. .. Li sendube ne 
dirus pli ... nen ion pli. 

RITA.-Ne, fraulino, li ne diris tion. 
D.ª FRAN.-Kion vi scias? 
RITA.-Mi bone scias. Kiam li legis ]a leteron 

1i tQj estos ekveturinta kaj venos flugante konsoli 
sian arnikinon. Sed ... (Alproksimigante ni la p,,rdo 
del cambro de donja Irene.) 
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D.ª FRAN. -Kien vi iras? 
RITA.-Mi volas vidi, cu ... 
D.ª FRAN.-Si skribas. 
RITA.-Si, do, devos baldai:í fini, car komencas 

noktigL.. Fraulino, tio, kion mi diris estas eio tute 
vera ... Don F elix estas nun en Alcalá. 

D.ª FRAN.-· Kion vi <liras? Ne trompu min. 
RITA.-Tiu estas lia cambro .•. Kalamoco jus 

.. parolis kun mi. 
D.ª_FRAN.-Cu vere? 

\ - R1TA.-Jes, fraülino, H Jam eliris lin serci 
·tial ke ... 

D.ª FRAN.-Do, li amas min! Ho, Rita, kiel 
bone ni agis a,.vertinte lin... Sed cu vi vidas tian 
gentilecon? ... Cu li fartas bone? ... Veturadi tiom da 

·mejloj sole por vídi min ... car mi lin ordonis ... ! 
Kjel dankema mi <levas estí por li! Ho, mi prome-

•· sas ke li ne plendos pro mi. Eterna· dankemeco 
kaj amo. 

RITA.-Mi nun iros serei kandelojn. Mi penos 
·restadi tie malsupré gis kiam ili revenos. Mi tiam 
·:scios, kion li diras kaj intencas fari car dum ni 
estos eiuj tie éi povas okazi ia terura batalo inter 
la patrino, la filino, la fianco kaj la amanto, kaj se 
mi ne preparas bone tiun ci renkontigon ni ciuj 
ruinigos en gi. 

D.ª FRA:N.-Vi estas prava. Sed, ne ... Li estas 
. kuraga kaj talen ta) kaj li scios decidi tion kio estas 
plej bona. Kaj kiel vi avertos min? Memoro, tuj 
kiam li venos mi volas vidi !in. 
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R1TA,-Estu trankvila. Mi lin venigos tien ci, 

kaj faros tiun tuseton sekan ... cu vi komprenas 
min? 

D.ª FRAN.-Jes, bone. 
R1TA.-Nu, tiam vi eliros, kun ia ajn preteksto. 

Mi restos sola kun la sinjorino. 1\1i parolados kun 
si pri ciuj §iaj edzoj kaj pri siaj bofratoj, kaj pri la 
episkopo, kiu mortis sur la maro... Krom tio, se 
estos tie don Diego ... 

D.ª FRAN.-Bone, iru, kaj tuj kiam li alvenos ..• 
R1TA.-En tiu sama momento. 
D.ª FRAN.-Ne forgesu tusi. 
RITA.-Ne timu. 
D.ª FRAN,-Se vi scius kiel mi estas konsolita! 
RITA.-Kvankam vi ne juros, mi vin kredas. 
D.ª FRAN.-_ Cu vi memoras kiam li diris, ke 

estis neeble, ke li f origu min el sia memoro, ke ne 
estas dangeroj kiuj kontraustaros lin, nek malhel-
poj, kiujn li ne detruos por mi? 

RITA.-Jes, mi bone memoras. 
D.ª FRAN .-Ho, nun vid u kiel li diris veron. 

(D.ª Francisca foriras en la éambron de D.ª ]rene; 
Rita, tra la centra por do.) 
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DU.l\ AKTO 

SCENO I 

( Teatro malluma.) 
,. 

D.ª FRAN. ( sola ).-Ankoraü neniu aperas ... ( Si 
alproksimigas al la centra pordo, kaj revenis.) 
Kiom da malpacienco mi havas! Kaj <liras mia pa. 
trino ke mi estas naivulino, ke mi nur pensas ludi 
kaj ridi, kaj ke mi ne scias tion kio estas amo ... 
Jes, deksep jaroj, kaj ne plenaj ankorau, sed mi 
scias bone kio estas amegi, kaj kiom da maltrank-
vileco kaj larmoj tio kostas. 

SCENO 11 

D.ª Irene, D.ª Francisca. 

D.ª IRE.-Sola kaj sen lumo vi lasis min tie. 
A 

D/ FRAN.-Car vi estis finanta vian leteron, 
patrino, kaj por ne distri vin mi venis tien ci, kie 
estas multe pli malvarmete. 

D.ª IRE.-Sed tiu knabino, kie §i estas? kial si 
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ne alportas kandelon? Pro la plej malgranda afero 
s.i malfruas unu tutan jarq,n, kaj mi kiu havas ka-
rakteron kiel pul von... ( s,; si digas.) Estu cio por 
Dio!... Kaj ankorau ne venis don Diego? 

D.ª FRAN.-Sajnas ke ne. 
D.ª lRE.-Nu, memoru, filino mia, kion mi jam 

diris. Kaj atentu ke mi ne satas diri dufoje aferon 
ian. Tiu ci sinjoro estas ofendita, kaj li havas gran-
dan kauzon. 

D.ª FRAN.-Bone; jes, sinjorino, mi ja scias. Ne 
min riprocu plu. 

D.ª lRE.-Tio ci ne estas riproci, filino; gi estas 
konsili. Tial ke vi ne havas ankoraií sagecon por 
kompreni kia bonajo estas alveninta al nía pardo ... 
Kaj aparte kiam mi estas kovrita de suldoj, tiel ke 
mi ne scias kio estus fariginta vía malfelica patri-
no... ciam faletante kaj levigan te... Kuracistoj, 
apoteko ... Kaj tiu sovagulo, don Bruno ( sed car li 
mortis, Dio lin pardonu!J kiu igis min pagi po kvin 
kaj sep frankoj unu papereton da piloloj el asafe-
tido kaj kolokintido ... Konsideru ke tre malmultaj 
sukcesas fari edzinigon kiel vian. Kvankam ni ne 
<levas tian sancon al viaj meritoj nek al mia age-
meco, sed al la pregoj de viaj onklínoj kiuj estas 
piulinoj. Kion vi <liras? 

D.ª FRAN.-Mi, nenion, patrineto. 
D? IRE.-Fi! vi neniam <liras ion. Dio min 

helpu! Kiam mi parolas al vi pri tio, vi havas ne .. 
nion por diri. 
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SCENO III 

Rita (eniras tra la centra pardo kun kandeloj kaj 
metas illin sur la tablan) O.ª Irene, 

D.ª Francisca. 

D.ª hu:.-. N u, virino, mi kredis, ke vi ne venus 
ja tiun ci nokton. . 

RITA.-Sinjorino, mi malfruis car oni devis 
eliri aceti kandelojn ... Tial ke la fumo de la lampo 
faras al vi tiom da malbono! 

D.ª lRE.-Certe, gi faras al mi grandegan mal-
bonon, kun tiu ci kapdoloro kiun mi suferas ... Mi 
fine devigis forigi la kanforajn bandajojn; ili neniel 
tau.gis por mi. La hostioj estas sajne pli bonaj ... 
Atentu, lasu tie la kandelon kaj porto alian en 
mian cambron kaj fermu la kurtenojn por ke cio 
ne plenigu je kuloj. 

.... 
RITA.-Tre bone. (Si prenas kandelon kaj saj-

nigas foriri.) 
D.ª FRAN. (Flanken al Rita.)-Cu li ne venís? 
RITA.-Li venos. 
D.ª IRE. - Añskultu, don u la leteron kiu ku~as 

sur la tablo al servisto de l' gastejo, por ke li portu 
gin tuj al la posto. (Foriras Rita en la éambron de 
D.ª Irene.) K~j vi, karulino, kion vi havas por 
vespermangi? Car ni <levas baldaü kusigi por ekiri 
frumatene, 
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D.ª FRAN.-Car la monafiinoj donis al mi iom 
por mangeti posttagmeze .. . 

D.ª IRE.-Malgraií tio ... almenaií iom da supo 
por konforti la stomakon ... (Eniras Rita kun lete-
ro en la mano, kaj gis fino de la sceno sajnigas 
ekiri kaj revenas, lau montro de la diaf@go.)'"M~-
moru, vi varmigu la buljonon kiun ni apartigis 
tagmeze kaj preparu por ni du tasojn ,da supo, 
kaJ alportu ilin tuj kiam ili estos pretaj. , · 

RITA.-éu nenion plu? 
D.3: IRE.-Ne, nenion ... Ha! sed faru la supon 

bone varniigita. 
RITA.-Jes, mi ja scias. 
D.ª lRE.-Rita! 
RITA.-Ankoraü! Kion vi ordonas? 
D.ª IRE.-Mernorigu bone la serviston, ke 1i 

tuj por tu la leteron... Sed ne, pli bone estas ... Mi 
ne volas ke li portu gin, car ili estas tiel drinke-
muloj ke neniu povas... Diru vi al Si mono, ke mi 
diris ke !i havu la bonecon meti gin en la po§ta-
keston. Cu vi komprenas? 

RITA.-Jes, sinjorino. 
D.ª IRE.-Ha, aüskultu! 
RITA.---Ankoraií! 
D.ª IRE.-Vere, tio ei ne urgas ... sed tuj poste 

vi <levas preni la turdon el tie kaj pendigi gin tie ei, 
por ke gi ne falu kaj vundigu ... ( Foriras Rita tra 
la centra pardo.) Kian malbonan nokton gi kaüzis 
al mi! Imagu, do! La besto, dum la tuta, sankta 

5 
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nokto, ne faris alion ol kantadi la Gloria Pafrt 
kaj ripetadi la pregon pri la sankta mortkitelo. 
Tio estas, sendube,. edifa ... sed kiam oni deziras 
dormL. "-

SCENO IV 

D.ª Irene, D.ª Francisca. 

D.ª lRE.-Nu, kredeble don Diego renkontis 
iun sur la strato kaj pro tia li malfruas ... Vere li 
estas sinjoro tre respektinda, tre akurata ... Tiel 
bona Krístano! Tiel gentila! Tiel afabla! Kaj, kia 
grandanima kaj maJavara li estas! Kompreneble ce 
~iro rica kaj potenca... Kaj, kian hejmon li ha vas! 
Gi estas brila kiel oro; gi estas mirinda ... Kia tola-
Jejo! kia kuirejo! kaj kia mangajejo plena je éio 
kion Dio donas! Sed sajnas, ke vi ne atentas kion 
mi diras. 

D.ª FRAN.-Jes 1 sinjorino; mi bone aüdas, sed 
mi ne volis interrompi vin. 

D. 0 hliE. -Tie vi estos, filíno mia, kiel fiso en 
akvo. Se vi deziros birdetojn el la cielo vi havos 
ilin, car li tiel amas vin, kaj 1i estas nobelo tiel res-
pektata kaj religía ... Sed, auskultu Francisca, efek-
tive tio lacigas min ke vi ciam silentas kiam mi 
parolas •pri tio ... Vete, v"i estas enuiga! 

D.ª FRAN.-Ho! patrineto, ne kolerigu. 
D.ª lRE.-Kian kapricon ví havasJ Cu vi pensas, 

ke mi: ne scias de kie venas cio tio? Cu vi ne vidas, 
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ke mi bone konas la deziron kiu eniris v1an pase-
ran kapon? Dio pardonu m1n! 

D.ª FRAN.-Sed, kion vi scias dor 
D.ª lRE.-Kiel? Cu vi kredas, ke vi povas tron1-

pi ruin? Ho! filino, ml estas ja nejuna, n1i sdas 
mu1te kaj mi havas tro da sagaceco por ke vi povu 
trompi min. 

D.a FRAN .-( FLanken.) Mi perdigis. 
D.ª lRE.-Ne kalkulante kun vía patrino,-

kvazaú vi ne ha vas patrinon. Mi certígas vin, ke se 
ne estus portio ci, estus ja tute necese eltiri vin el 
la monaninejo. Kvankam mi estus devigata Ídri Ja 
vojiradon piede kaj sole, mi estus eltiranta vin el 
tie. .. Mirigas min la ideo de tiu ci knabinol Nur 
car iii vivis íomete da tempo inter monah.inoj si 
kaptis la kapricon farigi monan.ino si ankaií! Kion 
scias §i pri tío, kaj kion ... ? En ciuj statoj oni servas 
Dion Francinjo, sed ]a unua devo de filino obeema 
estas placi sían patr1non 1 ami sin, akompani sin, 
kaj konsoli sín en síaj kontraiíajoj ... Sciu tiun, do, 
se vi ankaue ne sciis gin. 

D.ª FRAN. -Estas vere, patrino. Sed mi neniam 
in tencis forl asi vin. 

D.ª lRE.-Ho, tio estas ke mi ne scias ... 

D.ª FRAN.-Ne, sinjorino, kredu min. Frand-
njo neniam disigos de sia patrino, nek donos al si 
enuojn. 

D.ª lRE.-Pripensu ke estu certa tio kion vi 
<liras. 
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p.ª FRAN.-Jes, sinjorino, car mi ne scías men-
sogt. 

D.ª lRE.-Nu, fllino, vi ja sdas kion mi diras. Vi 
vidas kion vi perdas, kaj vi konos la malgoj on 
kiun vi danos al mi se vi ne kondutos dece ... Ne 
f orgesu tion. 

D.ª FRAN.-(Flanken.) Ho, v 

SCENO V 

O. Diego ( eniras tra la centra pordo kaj lasas sur 
la tablo sian éapelon kaj bastonon), o_a Irene, 

D.ª Francisca. 

D.ª IRE. -Nu, kial tiel malfrue? 
D. DIE.-Tuj kiam mi eliris, mi renkontis la 

rektoron de l\1alago ko1j doktoron Padilla, kaj gis 
kiam ili plenigis min per cokolado kaj kukoj ili ne 
volis lasi min. (Li sidigas apud D.ª Irene.) Kaj 
nun, kiel vi fartas? 

O.ª IRE.-Tre bone. 
D. DIE.-Kaj o.a Francinju? 

D.ª lRE.-D.ª Francinjo ciam rememorema pri 
siaj monafiinoj. Mí jus diris al si ke nun estas tem~ 
po sangi sistemon kaj pensi sole p\aci sian patrinon 
kaj sin obei. 

D D . o· bl r A ,... • • • ;, . IE. - 1a o. cu s1 t10m 1ememoras .... 
D.ª IRE.-Cu vi miras? Ce knabinoj... Di ne 
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scias kion ili deziras, nek kion ilí abomenas. En tia 
ago, tiel... 

D. DIE.-Ne; iom post iom, tute ne. Precipe 
en tiu ago la pasioj estas pli fortaj kaj decidemaj 
ol en nia, kaj des pli neperfekta kaj malf orta la 
sageco, ju pli perfortaj estas ]a agoj de l'koro. ( Li 
ekkaptas unu manon de D.ª Francisca kaj devigas 
sin sidisi apttd si.) Sed eu vere, D.ª Francisca, vi 
volante reirus en la monahinejon? ... Díru la veron. 

D. a lRE.-Sed si ne ... 
D. D1E.-Permesu, sinjorino! permesu ke si 

n1em respondu. 
o_a FRAN.-Vi bon e scias kíon mi jus diris ... 

Ne volu Dio ke mi kaüzu al vi malgojon. 
D. D1E.-Sed tion vi <liras tiel malgaje, kaj .. 
D.ª lRE.-- Tío estas komprenebla, sinjoro. Cu 

vi ne vidas ... 
D. D1E.-Si1entu, pro Di~, D.ª Irene, kaj ne 

diru al mi tion, kio estas komprenebla. Kio estas 
komprenebla, tio estas ke la knabino estu plena je 
timo, kaj ne kuragu diri ec vorton kiu povas kon-
traustarí tion, kion sia patrino volas ke si diru ... 
Sed se tio okazus, ho, ve! kia ridinda rolo estus 
mm. 

D.ª FRAN.-Ne, sinjoro, tion mei:_n kion diras 
via Mosto, tion <liras m,, la samon. Car 1111 obeos 
cion, k1on si ordonos al mi. 

D. D1E.-Ordoni, karulino mia! Ce tiuj ei aferoj 
tiel delikataj ]a gepatroj sagaj ne ordonas. Ili ins-
piras, proponas, konsilas; jes 1 ili tion faras, eion 
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tion; sed ordoni! Kaj poste kiu forpelos la be<tau-
rindajn rezultatojn de tio kion ili ordonis? Car, 
kiel ofte ni vidas geedzojn n1alfelicajn, unuigojn 
n1onstrajn efektivigitajn nur car ]a malsaga patro 
volis ordoni kiam li ne devis ordoni? Kie] ofte 
mizera virino trovas antautempan morton en la 
palisaro de klaustro car sia patrino au sia onklino 
obstinis donaci al Dio ion kion Dio ne dezirís. Ho! 
ne; tio estas mal prava. Sciu, D.ª Francinjo, ke mi 
ne estas unu el tiuj homoj kiuj kasas siajn difek-
tojn. lvli scias ke nek n1ia vidigo nek mia ago estas 
decaj enamigi iun ajn; sed nek ankaií kred1s mi ke 
estas neeble ke knabino saga kaj bone edukita 
povu ami min per tiu amo trankvila kaj konstanta 
kiu tiom similas amikecon, kiu sola povas doni 
felicecon en edza stato. Por gin ricevi mi ne sercis 
fraiílinon el tiuj, kiuj vivadas en honesta libereco ... 
Honesta; car mi ne kulpigas tion kio ne kontraüs-
taras 1a praktikadon de virto. Sed, kiu estas si, el 
ciuj, kiu ne havus jam inklinon al alia amanto pli 
sa tindas ol mi? Kaj en Madrido! Pripensu, en cef-
urbo kiel Madrido!... Tiel pensante sajnis al mi, 
ke eble mi trovos ce vi kion mi deziris. 

D.ª lRE.-Kaj vi povas kredi, sínjoro D. Diego, 
ke ... 

D. D1E. - Mi tuj finos, sinjorino; permesu ke 
mi finu. Mi bone komprenas, kara Francinjo, kian 
grandan influon havis sur vian animan la sanktaj 
kutimoj kiujn vi vidis uzadi en tiu rnalpeka rifu-
gejo de la re1igio kaj la virto; sed se malgraíi. cio 
tio la fantazio hejtigita, cirkonstancoj neatenditaj, 
igis vin elekti personan plí indan, sciu ke mi ne -
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niofi:;Nolas perforte. Mi estas verdirema.;~+mia koro· 
kaj/mia lango neniam kontraiídi ras -unh la alian. 
Tion sainan m-i petas al vi, Francinjo, sincerecon. 
La amo kiun mi havas por vi ne devas igi vin mal-
f elica. Via patrino ne estas kapabla deziri ion ne-
j ustan, kaj §i scias tre bone ke neniu estas felica 
per forto. Se vi ne trovas ce mi ecojn kiuj vin 
inklinas, se vi sentas alian ameton en vía koro, 
krcdu min, la plej malgranda sekreto kaüzus a] mi 
multegan bedaürop. 

D.ª IRE.-Cu mi pavas paro Ji nun, sinjoro? 
D. D1E.-Si, si <levas paroli, kaj sen rememo-

rígisto kaj sen tradukisto. 
D.ª lRE.-Kiam mi ~ion ordonos ... 
D. D1E.-Nu, vi povas nun tion ordoni, car 

estas si, kiu devas respondi. Mi edzi~os kun si; 
kun vi, ne. 

D.ª IRE.-lvli kredas, sinjoro D. Diego, ke nek 
kun §i nek kun mi. Kian opinion havas vi pri ni? 
Prave <liras §ia baptopatro, kaj tre klare li ·skribis 
al mi antaii malll}ultaj tagoj, kiam mi avizis lin pri 
tiu ci fiancigo. Car, kvankam li ne revidis §in de 
la tago kiatn li tenis sin en pregejo, li amas sin 
multege, kaj al ciuj kiuj traveturas Burgon de 
Osma li demandas kiel §i fartas, kaj sencese li 
sendas komplimentojn per la kondukisto. 

D. D1E.-Bone, sinjorino, kion skribis la bap-
topatro? Aü, pli bone parolante, kian rilaton havas 
tío cio al la afero kiu nun okupas nin? 

D.ª lRE.-Jes, sinjoro, gi havas rilaton; jes, si--
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njoro. Kajlkvankam mi rnem tion diras, n1i <..:ertigas 
al vi ke d~ pastro ia de Atocha neniam veikis 
leteron pli bonan ol tiu, kiun li sendis pri la edzi-
nigo de la knabino ... Kaj li ne esta,s profesare>, 
nek abituriento, nek io simila, sed ordinara horno, 
kvazaü negrava, simpla burgo, kiu havas n1izeran 
oficon kie li apenau perlaboras suficon por mangi. .. 
Sed li estas tre ruza, kaj scias cion, kaj havas mi-
rindan facilecon paroladí kaj skribas laií gojiga 
stilo, preskaü 1a tuta letero estis verkita Latine,-
cu vi at1das? kaj en gi Ji donis tre prudentajn kon-
silojn. Sajnas ke 1i perfekte divenis tion ci, kiu 
nun okazas al ni. 

D. DIE. ---Sed, sinjorino, nenio okazas afero ia 
kiu povas vin ofendi. 

D.ª IRE.-Kial? Cu vi volas ke mi ne ofendigu 
~üdante vin paroli pri mia filino lau maniera, kiu .. . 
Si, kun aliaj amoj aií duboj!. .. Nu, se tiaj ekzistus .. . 
l)io pardonu min! ... mi 1nortigus §in per batoj; cu 
vi scias? Respondu al li tuj, tial ke li volas, ke vi 
parolu kaj mi silentu. Rakontu al li kiom da aman-
toj vi lasis en l\1adrido, kiam vi estis dudekj ara, 
kaj tiujn, kiujn vi havis en la monai1inejo ce tin 
sankta virino. Diru tion por ke li trankviligu, 
kaj ... 

D. D-IE.-Mi, sinjorino, estas pli trankvila ol vi. 
D.ª lRE.--Respondu al li. 
D.ª FRAN.-Mi ne scias kion resrpondi. Vi estas 

tiel kolerigitaj. 

D. D1E.-Ne, karulino; tio ci estas nur iom 
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klarigi tion, kíon oni de vas diri, sed koleri! nenie1. 
D.ª Irene scías kiom mi estimas .§jn. 

D.ª· IRE.-Jes, sinjoro, mi tion scias, kaj mi estas 
tre dankema pro la favoroj, kiujn vi faris al ni. .. 
kaj precipe por tio ... 

D. DIE.-Neniu parolu pri danko; cio tio kion 
mí povas farí estas malmu]ta... Mi nur deziras ke 
D.ª Francinjo estu kontenta. 

D.ª IRE.-Nu, cu si ne tia estas? Respondu. 
D.ª FRAN -Jes, sinjoro, mi estas kontenta. 
D. DtE.-Kaj ke ]a sango de stato kiu alprok-

simígas ne kauzu ar si la plej malgrandan be-
daüron. 

D.ª lRE.-Ne, sinjoro; tute kontraiíe. Edzigo 
pli §atinda al ciuj ne estas imagebla. 

D. D1E.-Sub tiu supozo mi povas certigi vin 
ke si neniam havos kaiízon penti. En nía hejrho ~i 
vivos amata kaj adorata; kaj mi esperas ke per 
bonajoj mi meritas sian estiman kaj amikecon. 

D.ª FRAN. Mi dankas vin, sinjoro D. Diego ... 
Al orfulino malrica, senhelpa kiel mi! ... 

D. Drn.-Sed de ecoj trd estimindaí, ke i1' sin 
indigas je pli granda riceco. 

D.ª IRE.-Venu tien ci, venu ... Venu tien ci, 
filino mia! 

D. FRAN.-Patrineto! (D.ª Francisca levigas~ 
c"iukaüprenas sian patrinon, kaj ili sin karesas 
reciprokt.) 

D.ª IRE.-Cu vi vidas kiom mi amas vin? 
ó 
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D.ª FRAN.-Jes, sinjorino. 
D. a IRE -Kaj kiom mi sercas vian f elicecon; 

ear mia sola celo estas vidi vin logigita antau ol 
mi mortu. 

D.ª FRAN.-Mi bone scias tion. 
A 

D.ª lRE.-Karulino mia! Cu vi estos bona? 
D.ª FRAN.-Jes, sinjorino. 
D.ª lRE.-Ho! vi ne scias kiom vin amas v1a 

patrino. 
D.ª FRAN.-Sed, cu mi do ne amas vin? 
D. D1E.-Ni foriru, ni foriru de tie ci. (Levigas 

D. Diego, kaj poste D.ª Irene.) lu povas alveni 
kaj trovi nin tri plorantajn kiel tri infanoj. 

D.ª IRE.-Jes; vi parolas prave. • (lli dzt iras en 
la tambron de D.ª Irene. D.ª Francisca iras poste; 
kaj Rita, kiu eniras tra la centra pordo, sin hal-
tigas.) 

SCENO VI 

Rita, D.ª Francisca. 

R1TA.-Fraulino ... He! Silenton! Fraiílino ... 
D.ª FRAN.-Kion vi volas? 
RITA.-Li venís. 
D.ª FRAN.-Kiel? 
RITA.-Li jus alvenis. Mi donis al li kareson,-
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petante al vi pardonon-kaj nun li supreniras la 
stuparon. 

D.ª FRAN.-Ho, Dio!. .. Kion mi devas fari? 
RITA.-Belega demando! Nun estas plej grave 

ne perdí tempon per amindumaj sensencajoj ... 
Al la afero... kaj prudente. Kaj memoru ke en la 
loko, kie ni trovas nin la interparolado ne pavas 
esti tre longa ... J en Ji estas. 

D.ª FRAN.-J es; estas li. 
RITA.-1\1:i foriras vigli tiuj11 personojn, .. Kura-

gon, fraü ino, kaj decidecon. ( Si e ni ras la cambron 
de D.ª lrene.) 

D.ª FRAN.-Ne, ne, car mi ankaií ... Sed ne kon-
venas ... 

SCENO VII 

D. Carlos (eníras tra la centra pordo), 
D.ª Francisca. 

D e F . . 1 CA 1· . ! J ' . AR.-- rancmJo. ... armu mo m1a.... en mt 
estas. Kiel vi fartas, belulino? kiel? 

D.ª FRAN.-Bonvenon al vi. 
D. CAR.-Kial tiel malgoja? Cu ne meritas mia 

alveno pli da gojo? 
D.ª FRAN.-Estas vere .... Sed jus okazis al mi 

aferoj kiuj frenezigas min. Cu vi scias? ... Jes, vi ja 
scias. Post kiam mi skribis tiun leteron, oni veni-
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gis mm... Morgaü Madridon... Tie estas m1~ pa-
trino. -~ ' - , 

D. CAR. -- Kie? 
D.a FRAN.-Tie, en tiu cambro. (111ontrante la 

tambron de D.ª Irene.) 
D. CAR.--Sola? 
D.ª FRAN.-Ne, sinjoro. 
D. CAR.-Cu kun la fiancoedzigota? (Lialprok-

simigas al la éambro de D.ª Irene, haltas kaj re-
venas.) Plibone ... Sed, cu ne estas alia kun si? 

O.a FRAN. --Neniu plu ... Kion vi pensas fari? 

D. CAR -Se mi forlasus min al mia pasio kaj 
al tio kion inspiras al mi tiuj okuloj, bravegajon ... 
Sed tempo restas... Li an 17atí pavas esti horno de 
honoro, kaj ne estas juste insulti lin, tial ke li 
amas virinon tiel indan je amo. Mi ne konas vian 
patrinon... ho! nun nenia estas farebla ... Vía famo 
postulas Ja unuan prizorgon. 

D.a FRAN.-Estas granda sia obstino ke mi ed-
zinigu kun li. 

D. CAR.· -Tio ne malhelpas. 

D.a FRAN.-Si volas ke tiu ci edzigo efektivigu 
tuj kiam ni alvenos Madridon. 

D. CAR.-Kia? Ne, neniam. 
O.a FRAN.-Ambañ interkonsentis kaj diras ... 
D. CAR. -Bone... Ili diros... Sed ne estas 

eble ... 
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O.a FRAN.-Mia patrino seneese parolas al mi 
nur pri tio. Si minacas min; si plenigis min je 
timo... Li ankaií urgas min, promesas al mi tiom 
da bonajoj, mi... 
... D. CAR. -Kaj vi, kian esperon donas vi al li? 
Cu vi promesis ami lin multe? 

D.ª FRAN.-Sendankemulo!... Cu vi ne scias 
ke? ... Sendankemulo! 

D. CAR.-Jes: jes, mi scias, Francinjo ... l\lli estas 
v1a unua amo. 

D.a FRAN.-Kaj mia lasta. 

D. CAR.-Kaj mi perdos la vivan antaü oJ for-
lasi la lokon kiun mi havas en tiu koro ... Gi estas 
tute mia ... Cu ne? 

D.ª FRAN.--Kies do povas gi esti? 

D. CAR.-Carmulino! Kia dolca espero vivigas 
rp.in!. .. Unu sola vorto el tiu buso certigas min ... 
Q-i kuragigas min por cio ... Resume, jen mi estas. 
Cu vi venigis min por ke mi defendu vin, liberigu 
vin, plenumu devon mil kaj mil foje promesitan? 
N u, guste pro tio mi ve nis Se vi morga u iros 
Madridon, mi ankau tien iros. Via patrino scios 
kiu mi estas. Tie mi povas kalkuli kun la favoro 
de ia malj u nulo bonega kaj estimata, kiun, pli 
bone ol onklo, mi <levas nomi arniko kaj patro. Li 
ne havas parencon pli proksiman au. pli arnatan ol 
mi; li estas rica, kaj se la bonajoj de rieeco havas 
por vi allogon ian, tiu ei cirkonstanco aldonos feli-
eajojn al nía unuigo. 
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D.ª FRAN.-Kaj kian valoran havas por mi la 
tutaj ricajoj de la mondo? 

D. CAR.-Mi ja scias. Ambicio ne pavas agit 1 

spiriton tiel puran. 
D.a FRAN.-Arni kaj esti amata ... Nek deziras 

mi pli, nek konas mi pli gran dan felicon. 
D. CAR.-Ne ekzistas alia ... Sed vi devas trank-

viligi kaj atendi gis kiam la sanco sangos nian 
nunan bedaiíron por daüra feliceco. 

D.ª FRAN.-Sed, kiel ni agqs por ke mia bona 
patrino ne ricevu malgojon? ... Si amas min tiom!. .. 
:Mi jus diris al si ke mi ne malgojigos sin, ke ne-
niam mi forlasos sin, ke ciam mi estos obe~ma kaj 
bona . . Kaj si karesis min tiel kortusita! Si restis 
tiel konsolita pro la malmulto kiun mi sukcesis 
eldiri... Mi ne scias, mi ne sciast kian vojon vi tro-
vas por ke ni ne enfalu en tiujn ci dangerojn. 

D. CAR.~Mi gin sercos ... Cu ví ne konfidos 
je mi? 

D.a FRAN.-Nepre, mi kon:fidas. Cu vi kredas 
ke mi estus viva se tiu espero ne vivigus min? 
Sola kaj nekonata de ciuj, kion mi povus fari? Se 
vi ne estus veninta, mía melankolio estus morti-
ginta min, car mi ne havas iun al kiu mi turnus 
min, nek al kiu mi povus komuniki gian kaiízon. 
Sed vi kondutis kiel nobelo kaj amanto, kaj per 
via alveno vi jus donis al mi la plej bonan pruvon 
de via granda amo. (Kortusita .§i ekploras.) 

D. CAR.-Kia plc¡roL .. Kiel gi konvinkas! ... jes, 
Francinjo, mi sola sufieas por defendi vin kontraií 
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ciuj kiuj subpremos vin. Kiu kuragos kontraüstari 
amanton akceptitan? Nenion timu. 

D.a FRAN .-Cu vere? 
D. CAR.-Nenion... La amo unuigis niajn ko-

rojn per fortaj ligiloj, kaj nur la morto povas ilin 
diskunigi. 

SCENO VIII 

Rita, O. Carlos, D.ª Francisca. 

RITA.- Fraulino, eniru, eniru. Via patrino de-
mandas pri vi. Mi iras alporti la vespermangon kaj 
poste ili tuj kusigos. Kaj vi, sinjoro amindumanto, 
vi povas disponi je vi ~em. 

D. CAR.-Jes; ne konvenas veki suspekton. Mi 
ne bezonas diri plu. 

D.ª FRAN.-Nek mi ankau. 
D. CAR.-Gis morgaiíi per la taglumo ni vidos 

tiun ci faman konkuranton. 
RITA.-Sinjoron tre respektindan, tre rican, tre 

prudentan, kiu portas longan jakon kaj blankan 
cemizon, ~aj Ji havas sesdek tutajn jarojn sub sía 
peruko. (Sijoriras tra la centra pordo.) 

D.ª FRAN.-Gis morgaií. 
D. CAR.-Adiaií, Francinjo. 
D.ª FRAN.-Iru kusigi kaj ripozi. 
D. CAR.-Ripozi kun jaluzo! 
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D.ª FRAN.-Pri kiu? 
D. CAR.-Ronan nokton. Dormu bone, Fran-

ClllJO. 

D.ª FRAN.-Dormi kun amo! 
D. CAR.-Adiaü, carmulino. 
D.ª FRAN.-Adiaü (Si eniras la éambron de 

D.a lnés.) 

SCENO IX 

D. Carlos (promenante mal!rankvile), Kalamoco. 

D. CAR.--Forpreni sin de mi? ... Ne, 1i estu kiu 
ajn, li ne forprenos sin de mi .. Nek estos §ia pa-
trino tiel malsaga, tiel obstina pro tiu edzigo, kiam 
si ekscios ke sia filino malamas giq... kaj ke mi 
min intermetas ... Sesdek jaroj!. .• Guste li <levas 
esti tre rica... La mono!... Mal benita estu gi, kiu 
kreas tiom da malpaco! 

KAL. (enirante tra la centra pordo.)-Nu, si--
njoro, ni ha vas duonon da kaprido rostita kaj ... 
almenaií gi sajnas kaprido... Ni havas belegan sa-
Iaton de kresoj sen miksajo ia de malbonaj herboj, 
bone lavitan, sekigitan kaj pretigitan per tiuj ci 
pekaj tnanoj miaj, tiel ke ne estas eble havi ion pli 
bongustan. Blankan panon, kaj trijaran vinon ... 
sekve, se ni devas mangi kaj dormi> mi opinias, 
ke ... 

D. CAR.-Bone. Kie ni mangos? 
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KAL.-Malsupre. Tie mi pretigis tablon ma ]-

largan, mizeran, kiu sajnas plibone stablon de for-
gisto. 

RITA. -(Enirante tra la centra pordo kun kel-
kaj teleroj, taso}, kuleroj kaj tablotuko). Kiu petas 
supon? 

D. CAR.-Profiton al vi! 
KAL.----Se estas ia belulineto kiu volas mangi 

kapridon rostitan, si levu fingron. 
RITA.-La belulineto jam mangis duonon da 

· teleregq da hakajo... Sed mi dan kas, sin joro mili-
- tisto. (Si en-iras en la éambron de D.ª Irene). 

KAL.-Dankema vi placas al mi, adorata. 
D. CAR.-Nu, ni iru. 
KAL.-Ho! ho! ho! ( Kalamoco ekiras al ltt cer-

tra pordo kaj revenas; li alproksimigas al D. Can-
los, kaj ili interparolas sekre/¿ gis fino de la sceno, 
kia1n Kala,noéo pas(ls antauen kaj salutas Sitno-
non). He! silentu; mi diras ... 

D. CAR.-Kion'? 
KAL.-Cu vi ne vidas tiun, kiu venas _ tien ci? 
D. CAR.-Cu estas Simono? 
KAL.~Li mem ... Sed kiel diable li. :. 
D. CAR.-Kaj b:ion ni faros? 

,., KAL.-~fi ne scias. Demandi, mensogi kaj ... 
Cu vi donas permeson por ... ? 
_ D. CAR.-Jes, mensogu tiom kiom vi volos ... 
Kial estas veninta tien ci tiu horno? 

7 
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SCENO X 

Simono (eniras tra la centra pordo), D. Carlos, 
Kalamoéo. 

KAL.-Simono, cu estas vi? 
S1.M.-Saluton, Kalamoco. Kiel vi tartas? 
KAL.-Bonege. 
S1M,-Kiom mi gojas pro ... 
D. CAR.-Nu, cu vi en Alcalá? Kio nova oka-

zas do? 
. ' 

SIM.-Ho! cu vi, sinjoro, estis tie? Diablo! 
D. CAR.-Kaj mia onklo? 
SIM.-Tre sana. 
KAL.-· Sed, cu li restis en Madrido, aü ... 
S1M.-Kiu estus dirinta al- mi...? Kiel strangd 

Neniam pensis mi, ke... Kaj vi, cian fojon pli 
bela .•. Do, vi venis vidi vian onklon, cu ne? 

KAL.-Sendube vi alportas depeson de via 
mastro? 

S1M.-Kaj kiel varmega mi estis? kaj kia polvo 
sur la vojo! Hu! 

KAL.-Versajne vi venis kolekti monon, cu ne? 
D. CAR.-Kredeble. Car mia onklo havas tiun 

bieneton en Ajalviro ... Cu vi ne venis por tio? 
· S1M.--Kaj kia fripono rezultas la adµiinistrant9l 
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N eniam mi vidis en la tuta kamparo laboriston pli 
ruzan aü pli disputeman. Nu, cu vi venis qe Zara-
gozo? 

D. CAR.-Nu, imagu vi ... 
SrM.-Aü cu vi tien iras? 
D. CAR.-Kien? ,., 
SIM.-Zaragozon. Cu ne estas tie la regimento? 
KAL,-Sed, ami,._ko, ni foriris la pasintan sorne-

ron de :Madrido. Cu ni ne <levas esti vojagintaj 
pli ol ke]kaj mejloj? 

SrM.-Kion mi scias? Iuj vojag~s po~te kaj estas 
pli ol kvar monatoj sur la vojo. Gi <levas esti mal-
bonega vojo. 

KAL. (jlanken, sin apartigante de Simono).-
1\falbenita vi estu, kaj via vojo, kaj la friponino 
kiu naskis vin! 

D. CAR.-Sed, ankoraü vi ne diris, cu mia onklo 
estas en Madrido aií en Alcalá, nek kial vi \fenis, 
nek ... 

SrM.-Vi estas prava ... l\fi tuj rakontos.º Bone, 
do ... N u, la mastro diris ... 

SCENO XI 

D. Diego, D. Carlos, Simono, Kalamoco . 
• D. DIE. (paro/ante interne).-Ne, ne estas ne-

cese; car estas lumo tie ci. Bonan noktun, Rita. 
( D. Carlos sanee ligas, kaj apartigas sin al la fun-
do de l' teatro.) 
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D. CAR;-Mia onklo! 
D. Drn.-Simono! (E/iras D. Diego el la cam-

bro de D.ª Irene, sin direktante al sia propra; li 
e kvidas D. Carlos kaj alproksimigas al li. Simono 
prezentas lumon ka} tuj lasas la kandelon sur la 
tablon.) 

S1M~ -Jen mi estas, sin joro. 
D. CAR.-Cio perdigis. 
D. Drn.-Nu ... sed, kiu estas tiu? 
S1M.-Amiko via, sinjoro. 
D. CAR -Mi mortas. 
D. Drn.-Kial amiko? Kiel? Alportu tiun lumon. 
D. CAR. -Onklo! (Li volas kisi la manon de 

D. Diego, kiu kolere apartigas lin.) 
D. DIE.-For de tie cit 
:0. CAR.--Sinjoro! 
D. Drn.-For! Mi ne scias kial mi ne ..• Kion vi 

faras tie ci? 
D. CAR.-Se vi ekkoleras kaj ... 
D. Drn.-Kion vi faras tie ci? 
D. CAR.-Mia malfelico venigis min. 
D. Drn.-Ciam kaiízante al mi enuon, ciam. 

~ed ... (alprosimigante al D. Carlos), kion vi <liras? 
Cu vere vi havas malfelicon? .•. Diru do, kio okazis? 
Kial estas vi tie ci? 

KAL.-Tial ke 1i respektegas vin kaj Ji tre amas 
vin, kaj ... 
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D. Drn. -Al vi mi nenion demandas. Kial vi 

forlasis Zaragozon sen mia permeso? Kial vi timas 
ekvidante min? Ion vi faris; jes, certe, vi faris ian 
sensencajon, kiu kostos la vívon al via malfelica 
onklo. 

D. CAR.-Ne, sinjoro, car mi neniam forgesos 
la principojn de veremeco kaj prudento, kiujn vi 
tiel ofte inspiris al mi. 

D. Drn.-Kial vi venis, do? Cu estas duelo? Cu 
estas suldoj? Cu estas ia malpaco kun viaj cefoj? 
Liberigu min de tiu dubo, Carlos ... Filo mia, seni..-
gu min je tiu malkvieto. 

KAL.-Nu, tio eio estas nur ke •.. 
D. Drn.-Mi jam diris ke vi silentu... Ven u ci 

tien. (Ekkaptante unu manon de D. Carlos, li 
apartigas sin kun li en angulan de l' teatro kaj 
mallaute parolas kun li.) Diru al mi kio okazas? 

D. CAR.-Malsagajo, manko de obeo al vi. 
Veni Madridon sen via antaüa permeso ... Mi multe 
pentas, car vi tiel eagrenigis ekvidinte min~ 

D. D1E.-Kaj krom tio, kio okazas? 
D. CAR.-Nenio, sinjoro. 
D. Dm.-Sed kia malfelieo estas tiu pri kiu vi 

paro lis? 
D. CAR.-Nenia. Renkonti vin en tiu ei loko ... 

kaj tiom eagreni vin kiam mi esperis surprizi vin 
en Madrido, estadi ée vi kelkajn semajnojn, kaj 
reveni kontente tial ke mi vid is vin. 

D. Drn.-Cu ne estas pli ol tio? 
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D. CAR,- Ne, sinjoro. 
D. DIE.-Pripensu bone. 
D. CAR.-Ne, sinjoro. Por tio mi venis. Nenio 

pli estas. 
D. DrE.-Sed ne diru al mi... Estas neeble 

ke tiaj forkuradoj... Ne, sinjoro... Kiu do povus 
konsenti, ke oficiro foriru kiam li havas tiun kapri-
~on, kaj tiamaniere forlasu siajn standardojn? ... 
Car se tiaj ekzemploj ofte ripetigus, adiaii, disci-
plino milita ... Resume, tio ne povas esti. 

D. CAR.-Konsideru, sinjoro, ke ni est~s en 
paca tempo: ke en Zaragoza ne estas bezone dejori 
tiel vig]e, kiel en ali aj garnizonoj, kie oni ne per-
mesas ripozi la militistaron ... kaj fine, vi povas 
supozi, ke n1ia vojago havas aprobon kaj permeson 
de miaj estroj; ke mi ankaii zorgas pri mía bona 
famo, kaj ke kiam mi foriris mi estis certa, ke mi 
ne estas necesa tie. 

D. DIE.-0:ficiro estas ciam necesa por siaj 
soldatoj. La rego havas lin tie por ke li instruu 
ilin, protektu ilin kaj donu al ili ekzemplon de 
disciplino, de kurago kaj virto. 

D. CAR.-Vi estas prava; sed mi jam diris la 
kaiízojn ... 

.... 
D. D1E -Ciuj tiuj kauzoj nenion valoras. Kial 

vi eksentis tian deziron vidi vian onklon? Tio kion 
volas via Mosta onklo ne estas vin vidi ciusemajne, 
sed scii ke vi estas horno prudenta kaj ke vi ple-
numas viajo devojn. Tio estas kion 1i volas ... Sed ... 
(Li laütigas la vocon kaj promenas maltrankvile), 



DB KNABI.NOJ 55 
mi arangos tiel, ke tiaj petolajoj ne_ ripetigos. Kion 
vi devas nun fari, tio estas ke vi tuj foriru, · 

D. CAR.-Sinjoro, se ... 
D. DIE. -Nepre, kaj tuj. Vi ne povas dormí 

tie ci. 
KAL.-Sed la cevaloj ne pavas plu kuri, nek . . sm mov1. 
D. Drn.-Forportu ilin do (al .Kalamoéo), kun 

la valizoj al la gastejo ekster muroj. Vi (al don 
Carlos), ne dormos tie ci. 

Iru (al Kalantoéo), vi, fripono, rapidu. Cío 
suben. Pagu la kalkulon, selu la cevalojn kaj mar-
§u ... Helpu liti, (al Simono). Kiom da mono vi 
havas? · 

S1M.-Mi havas cirkaií kvar aii ses uncojn. (Li 
prenas kelkajn monerojn el monujo kaj donas ilin 
al D. Diego.) 

D. Drn.-Donu al mi... N u, kion vi faras? Cu 
mi ne diris ke tuj? Flugu. Kaj vi (al Simono), iru 
kun li, helpu lin kaj ne revenu gis kiam ili estos 
foririntaj. (La du servistoj eniras la cambron de 
D. Carlos.) 

'SCENO XII 

D. Diego, D. Carlos. 

D. Drn.-Prenu. (Li donas al lila monon.) Tio 
ci suficas por la vojago. Ki~m mi tion ordonas, mi 
bone scias kion mi faras. Cu vi ne scias, ke estas 
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cio por via bono, kaj ke via alveno tien ci estas 
malsagajo? Vi ne devas ma1goji pro tio, nck kredi 
ke estas manko je amo... Vi ja scias ke mi ciam 
amis vin, kaj se vi kondutos konvene mi estos via 
amiko, kiel mi ciam estis. 

D. CAR -lli ja scias. 
D. D1E.-Bone, do, obeu kion mi ordonis. -
D,. CAR.--lvli nepre tion faros. 
D. D1E.-Al la gastejo ekster muroj. (Al la du 

servistvj kiuj e/iras el la cambro de D. Carlos kun 
liaj pakafoj, kaj Joriras tra la centra pordo). Tie 
vi povos dormi dom la ceva1oj mangos kaj ripozos, 
kaj ne reveno tien ci sub ia ajn preteksto, nek 
retornen iru en la urbon .• memoru! kaj je la tria 
au la kvara, marsu ... Ne forgesu, car mi ekscios je 
kiu horo vi foriris, Cu vi komprenas? 

D. CAR.-Jes, sinjoro. 
D. DJE.-Atentu ke vi tion faros. 
D .. CAR.-Jes, sinjoro, mi faros kiel vi ordonas. 
D. D1E.-Bone, adiaii. Cion mi pardonas al vi. 

Dio estu kun vi••· Kaj mi ankaú ekscios kiam vi 
estos alveninta Zaragozon. Ne imagu, ke mi nescias 
kion vi faris la lastan fojon. • D. CAR.-Kion, do, mi faris? 

D. D1E.-Cu mi ne diris, ke mi scias kaj ke mi 
pardonas? Kion pli vi volas? Ne estas nun necese 
pritrakti tion. Foriru. 

D. CAR. --Restu kun Dio. (Li kvasaa joriras 
kaj revenas.) • 
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D. D1E.-Cu vi ne kisas la manon de via onklo? 
D. CAR.-Mi ne kuragis. (Li kisas la manon de 

D. Diego kaj ili éirkauprenas sin.) 
D. D1E.-Cirkaiíprenu min; eble ni ne revidas 

nm. 
D. CAR.-Kion vi <liras? Tion ne permesu Dio! 

-" 

r,.: D . ..,DIE.-Kiu scias, filo mía? Cu vi havas sul-
pojn? Cu vi bezonas ion? 

D. CAR.-Ne, sinjoro. Nuntempe ne. 
Q. D1E.---Strange, car vi estas ciam malspare-

ma. Car vi kalkulas kun la monujo de via onklo ... 
Bone, do, mi skribos al S.ro Aznar, ke li donu al 
vi cent doblonojn por mia konto. Kaj atentu pri la 
maniera elspezi ílin. Cu vi kartludas? 

D. CAR.-Ne, sinjoro, neniam je mia vivo. 
D. D1E.-Atentu pri tio. Nu, bonan .. vojagon. 

Kaj ne trov~rmigu vin; tagveturoj mezegrandaj 
kaj ne pli ... Cu vi foriras kontente? 

_ D. CAR.-Ne, sinjoro, car vi amas min multe 
1..,.r. vi kovras mio per bonfarajoj kaj mi pagas vin 

malbone. 
D. DIE.-Ni ne parolu plu prí la pasinto ... 

Adiaü. 
D. CAR.-Cu vi restas ko]erigita de mi? 
D. DIE.-Ne, ne, vere. Mi enuigis iórn, sed tio 

ja pasis. (111etante siajn du manojn sur la .§11..ltrojn 
de D. Carlos.) Kondutu kiel sagulo. 

D. CAR.-Ne dubu pri tio. 

i 
8 

'" \ . 
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D. Drn.-Kiel honorinda oficiro. 
D. CAR.-Mi tion promesas. 
D. Drn.-Adiaií, Carlos. (lli éirkaüprenas sin.) 
D. CAR.-( Aparte, f orirante tra la centra por-

do.) Kaj mi forlasas §in! Mi perdas sin por eiamI 

SCENO XIII 

D. Diego. 
:Ji ·,, ,: ~-· 

Sufice bone tio arangigis ... Poste li ekscios gin, 
f elice... Sed tion skribi al li ve estas same kiel... 
Jam farita, ne estas grave... Li, ciam tiel respekta 
por sia onklo!... Li estas el oro! (Li jorvisas siajn 
larmojn, frenas kandelon, kaj eniras sian cam-
hron. La teatro restas mallurna kaj sola dum mal-
longa tempo. 

SCENO XIV 

D.ª Francisca, Rita 

(lli e/iras el la éambro de D.ª Irene. Rita pt,r-
tas kandtlon kaJ metas gin sur la tablon.) 

RITA.-Tie ci estas granda silento. 
D.a FRAN.-Ili <levas esti jam kusigintaj ... Kre-

deble ili estas tre lacaj. 
RITA.-Guste . .,_._ --'· - , 
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D.ª FRAN.-Veturado tiel Jonga! 
RITA.-Devigita de amo~ fraulino. 

59 

D.ª FRAN.-Jes, vi prave parolas: amo ... l(aj mi 
mem, kion mi ne farus por Ji? 

RITA.-Sed tiu ci ne estos la lasta mirindajo. 
Kiam ni alvenos lvladridon, tiam ni vere vidos. Tiu 
malfelieulo D. Diego, kian cagrenegon· li ricevos! 
Kaj aliparte li estas sinjoro tiel bona, ke estas do~ 

"-mage... ·. Zt .-:-· .. 

D.ª FRAN.-Nu, guste de tic devenas cio. Se li 
estus horno malestiminda. mia patrino ne estus · 
akceptinta lían petan, nek mi estus devigata kasi 
mian enuon. Sed ]a afero jam sangigis, Rita. Don 

.· Felix venis kaj mi nun timas neniun. Estante mia 
sorto regata de li, 1ni konsideras min ]a plej felica 
el ciuj virinoj. 

RITA.-Ha! okaze mi memoras ... ·Kaj §i tiel 
rekomendis al mi... Estas vide ble ke pro tiu ci 
amindu,!11ado mia spirito estas... I\ili tuj alportos 
gin ... ( Si turnas sin al la éambro de D. ]rene.) 

D.a FRAN.-Kien vi iras? 
--- ·-= . '. -~ 

RITA.-Serci la turdoú, car mi preskau forge'-
sis retiri gin el tie. 

D.ª FRAN.-Jes, alportu gin; ke gi ne komencu 
pregadi kiel hieran nok~c... Oni lasis gin apud la 
fenestro .. Sed zorgeme, ne veku_ la patrinon. 

RITA.-Jes; aüskyltu 1a bruon de cevaloj kiuj 
pasas tie malsupre. Gis alveno al nia strato de la 
Lupo, numero 7, dua, etago estas neutile pensi 
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pri dormo ... Kaj tiu malbenita pordego kiu knaras 
tiel... 

D.ª FRAN.-Vi povas preni la kandelon. 
Rq·A.-Ne estas necese; mi scias kie gi trovi-

gas. (Si foriras en la éambron de D.ª Irene.) 

SCENO XV 

Simono (eniras tra la centra pordo)J 
D.ª Francisca. 

D.a FRAN.-Mi kredis ke vi estas kusigintaj. 
Sn1.-La mastro sendube tion farís, sed mi 

ankoraií ne scias kie mi kusigos... kaj mi estas tiel 
dormema. 

D.ª FRAN.-Kiaj personoj jus al ven is? 
S1M.-Neniu. Estas iuj, kiuj estis tie ci kaj ili 

jus f oriris. 
O.a FRAN.-La kondukistoj? 
S1M. -Ne, fraülino. Oficiro kun servisto, kiuj 

iras Zaragozon, laü oni <liras. 
D.a FRAN.-Kiuj, diras vi, ili estas? 
SIM.-Ia subkolonelo kun sia servisto. 
D.ª FRAN.-Kaj ili estis tie ci? 
Srn.1.-Jes, fraiilino, tie en tiu cambro. 
D.ª FRAN.-!\fi ne vid is i1in. 
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SIM.-Sajnas ke i1i alvenis hodiaií post-tagme-
ze... Kredeble ili jam finis sian aferon... N u, i1i 
foriris... Bonan nokton, fraülino. (Li eniras la 
éambron de D. Diego.) 

SCENO XVI 

Rita, D.ª Francisca. 

D.ª FRAN.-~Ho, Dio mia de mia spirito! Kio 
estas tio fi? Mi ne povas stari surpiede ... l\falfeli-
culino! ( Si si digas sur segon apud la tablo.) · 

RITA.-Fraülino, mi alvenas mortante. ( Si kun-
portas la kagon de la !urdo, kaj metas gin sur la 
tablon, maljennas la pordon de la cambro ae don 
Carlos, kaj revenas.) 

D.ª FRAN.-Ho, estas certe! Cu vi ankau scias? 
RrTA.-Lasu min; mi ankoraü ne kredas, ldon 

mi vidis... Tie ci estas neniu... nek valizoj, nek 
vestoj, nek ... sed kiel li povis trompi min? ... Mi 
mem vidis ilin forirantajn. 

D.ª FRAN.-Cu estis ili? 
RITA.-Jes, fraülino; ili du, 

t/i __ _ D.ª FRAN.-Sed cu ili forlasis la urbon? 
R1TA.-Mi viglis jlin gis kiam ili trairis la Por-

degon de Martiroj. Gi estas tre proksima. 
D.ª FRAN.-Kaj éu tiu estas la vojo al Aragono? 
RrTA.-Tiu estas. 
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D.ª FRAN.-Malinda! Malindulo! 
RITA.-Fraiílino! 
D.ª FRAN.-•Kiel 

lino? 
ofendis vin tiu ci malfelieu-

RITA.-Mi estas tute tremante... Sed... Tio 
estas nekomprenebla. l\1i ne povas diveni la kaií-
zojn de tia ago. 

D.,,ª FRAN.-Cu mi ne amis lin pli, ol miau vi-
von? Cu li ne vid is .min freneza pro amo? 

RITA.-Mi ne scias kion diri pripensante agon 
tiel hontan. 

D.ª FRAN.-Kion vi pavas diri? Ke li neniam 
amis min, nek estas viro honorinda. Kaj li ven~s 
por tio! Min trompi, min for]asi tia maniere! ( Si 
levigas, kaj Rita sitbtenas sin.) 

RITA.-Pensi ke lia alveno havis alian celon ne 
sajnas al mi nature ... J alu

0.z~::;: Kial povas li esti 
jaluza? Kaj tio mem devis enamigi lin ankoraií pli. 
Li ne estas timemulo kaj estas. neutile diri, ke li 
timis sian konkuranton. 

D.ª FRAN.-Vi lacigas vane. Diru ke li estas 
perfidulo, diru ke li estas monstro de krueleco, 
kaj vi cion diros. 

RrTA.-Ni foriru el tie ci, car iu povas alveni. 
D.ª FRAN.-Jes, ni foriru ... Iru ni ploregi... Kaj 

en kia situado li lasas min! Sed cu vi vidas kian 
friponon? 

RITA.-Jes, fraiílino, mi ja konas lin. 
D.ª FRAN.-Kiel bone li sciis §ajnigi!. .. Kaj kun 
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kiu? Kun mi. ~ed cu mi meritis, ke oni tiel honte 
trotnpu min? Cu meritis mia amo tiun rekompen-
con? Dio de mia vivo! Kia estas rnia krimo, kia gi 
estas? (Rita prenas la kandelon, kaj ili du iras en 
la éantbron de D.ª Francisca.' 



LA. JRSO 

TRI.A. AKTO 

(Teatro mal/unta. Sur la tablo estas kandelingo 
kun kandelo estingita, kaj la kago de l' tordo. 
Si,nono dormas etendita sur benko. D. Diego 
eliras el sia. tantbro ji.nante sin vcsti per nokta 
surtuto.) 

SCENO I 

D. Diego, Simono. 

D. D1E,-Tie ci almenaií se mi ne dormos mi 
ne fluidigos. Ho, fi! dormocambro kiel tiu ne ... 
Kiel ronkas tiu! Ni respektu lian dormadon gis 
tagigo, kiu ja baldau aperos ... ( Simono vekigas, kaj 
ckvidante D. Diegon, l~ levigas.) Kio okazas. 
Aten tu, horno, ne falu! ) 1 · .. ' 

S1:'.\1.-Kio? Cu vi estis tie, sinjoro? 
D. DIE.~Jes; mi tien ci eliris, car tie estas nc-

eble resti. 
SIM.-Nu, mi almenaií, kvankam la lito estas 

malmola, mi dormís kiel imperiestro. 
D. D1E.-Malbona komparo! Diru ke vi dorrnis 

kiel matriculo kiu ne havas monon, nek ambiciojn, 
nek riproeojn de konscienco. 
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SIM.-Efektive, vi estas prava. Kaj nun kioma 
boro estas? 

D. DIE.-Antau nemulte sonis la turhorlogo de 
Sankt' Justo kaj se mi ne eraras estis la tria. 

SIM.-Ha! niaj kavaliroj do estas jam· rajdantaj 
sur la vojo kaj saltigantaj fajrerojn. f./;,(?<. ·/ (1 e..A · 

D. DIE. -Jes, kredeble ili jam foriris... Li tion 
promesis kaj mi esperas, ke li gin plenumos. 

SIM.-Sed vi devis vidi kiel ma1gaje li foriris, 
kaj kiel malgoje. 

D. D1E.-Estis necese. 
S1M.-:Mi ja scias. 
D. DrE.-Cu vi vidis kian malgustatempan al-

venon? 
S1M.-Estas vere ... Sen vía permeso, sen aver-

to, sen urga kauzo. Vere Ji malbone agis ... Kvan-
kam, spite cio, li havas meritojn suficajn poi:_ ke 
oni pardonu al li tiun eraron ... l\li volas diri.,.:. Saj-
nas al mi ke la puno ne estos pli granda... Cu ne? 

D. D1E.-Ne, kial? Estas nur afero devigi lin 
returni ... Vi ja komprenas en kiaj kondicoj 1i kap-
tis min. Mi ja certigas vin, ke kiam li foriris mi 
havis tian malgojon en mia koro ... (Sonas mal-
proksime tri ekbatoj de 1nanoj, kaj malmulte poste 
oni audas lude ti ntu.zikilon.). Kio sonis? 

S1M.-Mi ne scias. Homoj pasantaj sur la strato, 
Kredeble kamparanoj. 

D. DIE.-Silentu! 
S1M.-Ja, muzikon ni havos, versajne. 

9 
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D. DIE.-Jes; se ili ]udos bone. 
SIM.-Kaj kiu estas la amanto kiu venas en tia 

boro fari muzikon sur straton tiel malpuregan? l\1i 
vetas ke tio estas amindumajo al la servistino de 
la gastejo, kiu estas malbelulineto. 

D. D1E.-Eble estas. 
S1~1.-Nun, ili komencas; ni aiiskultu. ( Oni 

ludas interne serenadon.) Nu, mi konfesas ke lü.das 
tre lerte la petola razisteto. 

D. DrE.-Ne; ne ekzistas razisto kiu scias tion 
fari, kie} eble plej bone 1í scius razi. 

S1,1,-(u vi volas ke mi rigardu iom tra la 
fenestro por vidi kiu ..• 

D. D1E.-Ne, lasu ilin Kompatinduloj! I{iu 
scias la gravecon kiun ili donas al sia muziko? Mi 
ne satas enuigi iun. ( Eliras el sia ca,nbro donja 
Francisca, kaj Rita kun si. Ambaie sin turnas al 
la /enes/ro. D. Diego kaj ,Yi,nono apartigas kaj 
observas.) 

A 

SIM.-Cu vi volas ke mi rigardu iom tra 1a 
f en estro por vidi kiu ... 

D. D1E.~Ne, lasu ilin. Kompatinduloj! Kiu scias 
la gravecon kiun ili donas al sia muziko? }\ti ne 
satas enuigi iun. (Eliras el sia cambro D.ª Fran-
cisca, kaj Rita kun si. Ambau sin turnas al la 

jenestro. D. Diego kaj Simono apartigas kaj ob-
servas.) 

S1M. --Sinjoro, he! rapide, tien ci en anguleton. 
D. D1~.-Kioo vi volas? 
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SIM. -· -Car malfermigas la pordo de tiu dormo 
cambro kaj estas ~ksterordinara flaro de subjupoj. 

D. DIE.-Cu vere? Ni malantañeniru. 

SCENO II 

D.ª Francisca, Rita, D. Diego, Si mono. 

RITA.-· Zorgeme, fraülino. 
D.ª FRAN.-Laulonge la muro; cu mi ne bone 

marsas? ( Oni ree pravas la tnuzz'kilon.J 
RITA.-Jes, fraülino ... Sed ili rekomencas ludi... 

Silenton! 
D.ª FRAN.-Ne movigu... Ni eksciu unue se 

estas li. 
R1TA.-Cu kredeble li ne estas. La signalo ne 

povas mensog1. 
D.ª FRAN.-Silentu. (Ripetigas interne la an-

taua sona!o.) Jes, li estas! Dio mia! (Rita alproksi--
migas al la fenestra, ,nalfermas kaj donas tri man ... 
plaudojn. La 11utziko cesas.) Vid u, li respondas. 
Goju, koro! Estas li. 

S1M.-Cu vi aiidas? 
D. D1E.-Jes. 
Sr~. -.Kion do signifas tío? 
D. DIE.-Silentu. 
D.a FRAN.-(Rigardas eksteren tra maljer,nita 

fenestra. Rita restas post si. La pienktetoj elmon-
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tras la interrompojn, plúnalpli longajn, kiuj oka-
zas.) Mi estas... Kaj kion mi povis pensi ekvidinte 
kion vi faris? ... Kia forkuro estas tiu? Rita ( si apar-
tif;as de la fenestro, kaj poste returnas), amikino, 
pro Dio, estu atenta, kaj se vi aiídos bruon, aver-
tu min tuj ... Por ciam? Malfelica mi! . . Bon e, jetu 
gin ... Sed mi ne bone komprenas ... Ho; ve! don 
Felix, mi neniam vidis vin tiel timema ... (Letero 
estas fe tata de ekstere en ta teatron. D.ª Francisca 
sertas sed ne trovas g:'n, kaj ree rigardas eksteren.) 
Ne, mi ne kaptis gin, sed tie ci gi estas sendube ... 
Kaj cu mi ne devas scii gis morgaü la kauzojn kiuj 
devigis vin forlasi min mortanta? ... Jes, mi volas 
gin lerni el via buso. Via Francinjo ordonas,, tion 
al vi... Kaj kiel sajnas fil vi ke estas la mia? Gi ne 
entenigas en mia brusto ... Diru. ( Simono pasas iom 
antaüen, tusas la kaf;on kaj faligas gin.) 

RITA.-Fraulino, ni forkuru de tie ci ... Rapide, 
car estas homoj. :;-.. 

D. a FRAN.-Malfelica mi! Gvidu min. 
RITA.-Ni iru. (Elirante, Rita tusas Simonon. 

La du virinoj eniras rapidege la cambron de 
D.ª Francisca.) 

D.ª FRAN.-Mi mortas! 
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SCENO III 

D. Diego, Simono. 

D. DIE.-Kia bruo estis tiu? 
S1M.-Unu el la fantomoj kiu forirante tu§is 

min. 
D. Drn.-Alproksimigu al ti~ fonestro, kaj ri-

gardu se estas papereto sur la planko... Kia oka-
zintajo! 

SIM,-(Palpante la plankon apud la fenestra.) 
Mi nenion trovas, sinjoro. 

D. Drn.-Sercu bone 1 gi <levas esti tie. 
SIM.-Cu oni enjetis gin de la strato? 
D. DIE.-Jes ... Kia amanto estas tiu?. .. Kaj je 

dekses jaroj kaj edukita en monafiinejo... Nun 
estas finita mia tuta iluzio. 

S1M.-jen gi estas. (Li trovas la leteron kaj 
donas gin a! D. Diego ) 

D. Drn.-Iru suben, kaj ekfajru kandelon ... en 
la cevalejo aií la kiurejo, tie vi trovas ian lanter-
non ... kaj reveno tuj kun gi. (Foriras Simono Ira 
la centra por do.) 
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SCENO IV 

D. Diego. 

Kaj kiun mi kulpig9s? ( Sin apogante sur la 
posta parto de sego.) ... Cu la kulpulo estas si, aií sia 
patrino, aií §iaj onklinoj, aií mi? ... sur kiun,~sur 
kiun falos tiu ci kolero, kiun mi ne povas haltigi, 
kvankam mi multe deziras gin subpreni? ... Naturo 
faris sin tiel aminda je mia vido!... Kiom da flataj 
esperoj mi havis! kiom da feliceco mi promesis al 

· t J~ l Y l\ ·1 · J k. " . " 1 m1.... a uzo.... J.V. 1. •• . e 1a ago m1 estas Jª uza ... 
Estas honte ... sed tiu ci maltrankvileco kiun mi sen-
tas, tiu ci indigno, tiu él dezirego de vengo, de kie 
devenas ili? Ankoraü sajnas ke ... (Ekvidante ke 
sonas bruo ée l' pordo de l' éambro de D.ª Fran-
cisea li malantaueniras gis la fundo de l' tea-
tro.) Jes. 

SCENO V 

Rita, D. Diego, Si mono. 

RITA.- Ili jam foriris ... (Rita rigardas, atls-
kultas, iras al la fenestra, kaj seréas la leteron 
sur la plauko., Helpu mio Dio!... La letero estas 
senctube tre bone skribita sed lía Mosto D. Felix 
estas grandega fripono .. l\ialfelieulineto! ... Si ·ne-'' 
pre mortos ... Neniu, ne ec hundo estas sur la stra-
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to ... Domage estas ke ni konatigis kun ili ... Sed 
tiu malbenita papero? ... Se gi ne aperos, kion ni 
faros? ... Kion gi diros? Mensogojn, mensogojn, nur 
mensogoj! 

SrM.-Nun ni havas lumon. (Li eniras kun 
lumilo, Rita surprizigas.) 

R1TA.-Mi perdigist 
D. DrE. ( alproksi1nigante).-Rita, cu vi tie ci? 
RITA.-Jes, sinjoro, car ... 
D. DIE. -Kion vi sercas en tiu ci momento? 
RITA.-Mi seréis ... Mi tuj diros .. Mi aiídis bruon 

tiel grandan ... 
D. DIE.-Jes, cu?, .. 
RITA.-Verege ... Bruon~ kaj. .. ekvidu, sinjoro 

( si levas la kagon kiu kusis sur la planko ), gi estis 
la kago de lt turdo. Nu, gi estis la kago, ne estas 
dubo. .. Ho, Dio! se gi mortis... Ne, gi vivas, nu, 
bone. la kato estis. Certe. 

S1M. -Jes, ía kato. 
A. 

R1TA.-l\·Ialfelica birdetoL. Gi estas ankoraií 
tute timigita. 

A 

SIM.-Kaj pro granda kañzo. Cu vi ne pensas 
ke se la kato kaptis gin ... 

,._ " . 
_ RITA._-_Gi estus gin manginta. (Si pendigas la 

kagon. sur ñajlo en la 1nuro.) 
S1M.~Kaj lasínta gin sen plumoj nek ... 
D. DrE.-Donu tiun kandelon. 
R1TA.-Ha, _ permesu, ni ekbruligu tiun cL .. 
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(Si ekbruligas la· kandelon sur la tablo) car la 
tempo kiu restas por dormi... 

D. DrE.-Kaj cu D.ª Francinjo dormas? 
RrTA.-Jes, sinjoro. 
S1M.-Nu, tío estas stranga car pro la bruo de 

l' turdo ... 
D. D1E.-Ni iru. (D. Diego eniras sian éam-

bron. Simono akompanas lin, kunportante unu el 
la kandeloj.) 

SCENO VI 

D.ª Francisca, Rita. 

D.ª FRAN.-Cu aperis la papero? 
R1TA.-Ne, frülino. 
D. a FRAN.-Kaj cu ili du estis tie ci kiam Vl 

eliris? 
RITA.-Mi ne scias. Estas vere ke la servisto 

kaj mi trovigis subite_.aperis kun lumilo, kvazaií 
per masino, ínter li kaj lia mastro, nesciante kiel 
senkulpigi min. ( Rita prenas la kandelon, kaj de 
nove seréa.s la leteron proksiJne de la Jenestro.) 

D.ª FRAN.-Sendube estis ili... Ver§ajne ili estis 
tie ci kiam mi parolis ce l' fenestro ... Kaj cu tiu 
papero? 

RITA.-Mi ne trovas gin, fraulino. 
D.ª FRAN.-Ili havas gin; ne dubu ... Nur tío 
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mankis por plenigi mian malfelicon... Ne sercu 
plu. Ili havas gin. 

RITA. - Almenaü tie ci. .. 
D.ª FRAN.-Mi frenezigasI (Si sidigas.) 
RITA.-Kaj tiu horno ne senkulpigis, nek diris ... 
D. a FRAN .-rus kiam li ekkomencis klarigi, vi 

avertis min kaj mi devigis reeniri ... Sed vi ne scias 
kiel timeme li parolis, kiel agitata li estis. Lí diris 
ke per tiu letero mi ekscios 1a justajn kaüzojn kiuj 
devigis lin foriri; ke li skribis gin por ke fidebla 
persono gin metu en miajn manojn,,.. car li supozis 
ke estos por li neeble vidi min. Cio trompajoj, ·.~' 
Rita, de malfidulo kiu promesis kion li ne intencís 
plenumi .. Li venis, renkontis konkuranton kaj , 
diris. ~u mi. kial mi enuigos_, iun, nek farigos ll}i , 
defendanto de virino? Ekzistas tiom da virinoj ! Si 
edzinigu! ~li nenion perdas. :\lia trankvileco estas 
pli satinda ol la vivo de tiu malfeliculino... Dio 
mia, pardonu! Pardonu, car mi lin tiel amis! 

RITA.-Ho. fraülino ... (rigaraante la cambron 
de D. Diegoj sajnas ke ili venas. 

D.ª FRAN.-Negrave, lasu min. 
RITA.-Sed, se D. Diego vidos vin tiamaniere ... 
D.ª FRAN. -Cio jam perdigis; kion mi povás 

timi? ... Kaj cu vi kredas ke mi ha vas forton levi-
gi? ... Ili ven u, mi ne zorgas nun pri tío. 
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SCENO VII 

D. Diego, Si mono, D.ª Francisca, Rita. 

SIM.-Komprenite; tio suficas. 
D. Drn.-Bone; oni selu tuj la mulon, dum vi 

tien iros. Se ili foriris, revenu, ekrajdu kaj baldaü 
vi atingos ilin ... Ambaü tie ci; cu vi komprenas? ... 
Nu, for, ne perdu tempon! lli interparolas apud 
la pordo de l' éambro de D. Diego, kaj Simono 

Joriras Ira la centra pordo.) 
S1M.-:Mi foriras. 
D. DIE.-Tre frumatene vi levigis, D.ª Fran-

cmJo. 
D.ª FRAN.-Jes, sinjoro. 
D. D1E.-Cu jam alvokis D.ª Irene? 
D.ª FRAN.-Ne, sinjoro ... Plibone estas ke vi 

tien iru vidi cu si vekigis kaj volas sin vesti. (Rita 
foriras la cambron de D.ª Irene.)· 

SCENO VIII 

O. Diego, D.ª Francisca. 

D. D1E.-Cu vi ne bone dormís? 
D.ª FRAN.-Ne, sinjoro; cu vi? 
D. D1E.-Nek mi ankaü. 
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D.ª FRAN.-Estis tro varme. 

-D. D1E.-Cu vi estas malsaneta? 
D.ª FRAN.-lomete. 
D. DIE.-Kio okazas al vi? (Li sidigas apud 

D.ª Francisca.) 
D.ª FRAN.-Nenio ... iom da ... Sed ne ... mi 

bone fartas. 
D. D1E.-lo okazas, car mi vidas vin malgaja, 

plorema, maltrankvib. Kio okazas, Francinjo? Vi 
scias ke mi tre deziras vian felicecon. 

D.ª FRAN.-Jes, sin joro. 
D. D1E.-Do, _kial vi ne pli konfidas al mi? Cu 

vi ne pensas ke estas por mi granda gajo vio 
komplezi? 

D.ª FRAN.-~,fi ja scias. 
D. D1E.--Nu, kial havante amikon, vi ne mal-

kasas al li vian koron? 
D.ª FRAN.-Tial ke tio mem <levigas min si-

lenti. 
D. D1E.-Tio signifas ke mi estas eble kauzo 

de via malgoj o? . 
·1, L.- ,iJ.-"--"'---f.' •• ·.J(-l·. 

D.ª FRAN.-Ne, sinjoro, vi neniel ofendis min ... 
Ne estas vi kiu ofendis min. 

D D D k . fil' . V . ,.._., . IE.- o, 10, 1no mta. ... enu t1cn et. 
(Li alproksimigas plie.) Ni paro]u almenau unu 
fojon sen elturnigoj nek sekr~toj. -Diru al mi, cu./ 
ne estas vere ke vi rigardadask.un iom da mal~ato 
la edzigon kiun oni proponas por vi? Kion vi vetas / 
ke, estante libera, vi ne edzinigus kun mi? ' 
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D.ª FRAN.-Nek kun alia. 
" D. D1E.-Cu estas kredeble ke vi ne konas iun 

kiu amas vin kaj kiu meritas vian amon? 
D.a FRAN.-Ne, sinjoro; ne, sinjoro. 
D. DIE.-Pensadu bone. 
D.ª FRAN.--Ne, mí <liras al vi, ne. 
D. D1E.-Cu do. mi <levas kredi ke vi konser-

vas tian emon por la izoleco en kiu vi edukigis, ke 
vi pliamas la severecon de monahinej o ol viva-
don ... 

D.ª FRAN.-Neniel, sinjoro, m1 neniam tiel 
pens1s. 

D. ÜIE.-Mi ne obstinas pli demandi... Sed de 
tio cio kion mi jus aiídis rezultas grava kontrau-
diro. Vi ne havas emon por religia vivado, versaj-
ne. Vi certigas min ke vi ne plendas-, pro kauzo 
mia, ke vi estas konvinkita ke mi multegc estimas 
vin, ke vi ne pensas ednizigi kun alia, kaj ke mi 
ne devas suspekti ke alia disputu vian manon ... 
Nu, kial vi ploras? kial tiu éi grandega malgojeco, 
kiu tiel rapide sangis vi~n vizagon, tiamaniere ke 
mi apenaií konas vin? Cu tiuj estas pruvoj ke vi 
amas nur 1nin, k~ vi goje edzinigos kun mi post 
rnalmultaj tagoj? Cu tiamaniere sin anoncas gajeco 
kaj amo? ( La teatro iom post iom lumigadis, kva-
zau tagigus.) 

D.ª FRAN.-Sed ki~l mi inspiras al vi tiajn 
dubojn? 

D. D1E.-Kiel do? Se mi ne atentos tiujn konsi-
derojn, se mi rapidigos la preparadon de nía unui-
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go, se via patrino ankoraú aprobos, kaj fine alve-
nos la tago de ... 

D.ª FRAN.-Mi faros kion ordonos mia patrino, 
kaj mi edzinigos kun vi. 

D. Drn.-Kaj poste, Francinjo? 
D.ª FRAN.-Poste ... kaj dum mi yivos, mi estos 

honesta virino. 

D. DIE.-Tion mi ne povas dubi... Sed se vi 
konsideras min kíel tiun kiu devas esti gis morto 
via kunulo kaj vja amiko, diru al mi, cu tiaj titoloj 
11e donas al mi ~rajton meriti ce vi pli da konfido? 
Cu mi ne povas koni la kaüzon de via malgojo? Ne J , 
por kontentigi · maldecan sciamon, sed por dedici ;_,,.r-c 
min al mia konsolado, plibonigante vian sorton, vio 
igante felica, se miaj klopodoj kaj penado tion povos. 

D.ª FRAN.-·Feliceco por mi? Tio jam finis. 
D. D1E.-Kial? 
D.ª FRAN.-Mi neniam diros kial. 
D. D1K--Sed kiel obstina, kiel malsaga silento! 

kiam vi mem <levas supozi ke mi iom scias pri tio 
kio okazas. 

D.ª FRAN.-Se vi ne scias gin, sinjoro don 
Diego, pro Dio, ne saj nigu gin scii; kaj se vi efek .. 
tive gin scias, ne demandu al mi. 

' D. D1K-Bone, tial ke nenio restas por diri, 
car tiu malgojo kaj tiuj larmoj estas memvolaj, ni 
alvenos hodiaü Madridon, kaj post unu semajno 
vi estos mia edzino. 

D.a FRAN. --Kaj mi gojigos mian patrinon. 
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D. D1E.-Kaj vi vivados malfelica. 
D.ª FRAN.-Mi ja scias. 
D. DIE.-Jen estas la fruktoj de edukado. Tio 

ci estas kion oni nomas edukadi konvene knabi-
non, instruí §in neigi kaj ké;l.$i la pasiojn plej nepe-
kajn per per:fida kasémo. Oni konsideras ilin ho-
nestaj vidante ilin instruitaj pri la maniera silenti 
kaj mensogi. Oni obstinas ke nek temperamento, 
nek_ ago, nek animo influu sur 1a emojn, aií ke ilia 
"!olo skuigu laií la kapricoj de tiu kiu ordonas ilin. 
Cío estas permesata al ili, esceptinte sincerecon. Se 
nur ili ne <liras kion ili sentas, se nur ili sajnigas 
malestimi kion ili plej deziras, se nur ili konsentas 
elparoli jeson perfidan, malpian, deveno de tiom _ 
da skandaloj, jam estas ili dece edukitaj, kaj oni 
nomas _ bonega edukado tiun kiu inspiras ce ili la 

· timan, la··ruzemon, kaj la silenton de sklavo. 
D.ª FRAN.-Estas vere... éio tio estas certa ••. 

Tion oni postulas al ni, tion ni lernas ce la ins-
truado kiun ni ricevas. Sed ]a kaiízo de mia mal-
gajo estas multe pli granda. 

D. DIE.-Gi estu kia gi estu, filino mia, necese 
estas ke vi kuragigu ... Se via patrino ekvidos vin 
tie1, kion §i diros? Aüskultu, car sajnas ke si jaro 
levigis. 

D ª F n· . t . RAN.- 10 mta. 
D. DIE.-Jes, D.ª Francinjo, tre konvenas ke 

vi trankviligu iomete ... Ne malesperu tiom ... Kon-
fidu al Dio ... car niaj malgojoj ne estas éiam tiel 
gravaj kiel pentras i1in nia fantazio ... Ekvidu, nur, 
kia malordo estas tiu ci! kia agiteco! kiaj larmoj! 
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Nu, ·cu vi promesas al mi k~.vi prezentos vin kiel... 
kun iom da trankvileco? .•. Cu _ne? 

D.ª FRAN.-Kaj vi, sinjoro ... vi bone konas la 
karakteron de mia patrino. Se vi ne defendos min, 
al kiu mi turnos min? Kiu kompatos tiun ei malfe-
liculinon? 

D. Drn.-Via bona amiko ... Mi ... Kiel estas eble 
ke mi forlasu vin, karulineto, en la stato en kiu vi 
trovigas? (ekkaptante siajn manojn). 

D.ª FRAN.-Cu estas vere? 
D. Drn.-Vi malmulte konas mian koron. 
D.ª FRAN.-Mi bone konas gin. ( Si vol as genu-

Peksi; D. Diego malhélpas sin, kaj ambaü levigas.) 
D. Drn.-Kion vi faras, infano? 
D.ª FRAN.-Mi ne scias ... Kiel malmulte meri-

tas tian grandan bonecon, virino tiel nedanka por 
vi!... Nedanka, ne, malfelica... Ho ve 1 kiel malfe-
liea mi estas, sinjoro D. Diego! 

D. Drn.-Mi bone scias ke vi dankas min kiel 
vi povas pro la amo kiun mi havas por vi. Lu tuta 
cetero estis .. kion mi scias? ... eraro mia, kaj nenio 
alia ... Sed vi, nepekulino, vi ne estas kulpa. 

D.ª FRAN.-Nu, cu vi ne venas? 
D. Drn.-Nun ne, Francinjo. Post kelkaj mi-

nutoj mi tien iros. 
D.ª FRAN.-Iru baldan. (lrante á la cambro de 

D.ª Irene, si revenas kaj, deirante, kisás ta manojn 
de D. Diego.) · 

D. DIE.-Jes, mi baldau iros. 
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SCENO IX 

·simono, D. Diego. 

SJM.-Ili estas tie, sinjoro. 
D. DIE.-Kion vi <liras? 
SIM.-~iªIl} ,mi trapasis la pordegon, mi vidis 

ilin jam Vajéfántaj n1alproksime. ]\lli ekkriegis kaj 
signaldonis per mantuko; ili haltis kaj tuj kian1 mi 
alvenis kaj diris al la juna sinjoro kion vi ordonis, . 
li returnen venis kaj nun estas ma]supre. Mi reko • 
mendis al li ke li ne supreniru gis kiam mi avertos 
lin, pro timo ke estu personoj tíe ci kaj vi volu ke 
neniu lin vidu. 

D. DIE.-Kion li diris kiarr1 vi donis al li mian 
ordonon? 

S1M.-Ec nur unu vorton. Kiel mortinto li es-
tas ... Mi ja diris, ne unu salan vorton. 1Ii n1algaji-
gis vidante lin tiel... 

D. DIE.-Ne komencu jam propeti min por H. 
SIM.-Cu mi, sinjoro? 
D. Drn.-Jes, cu mi. ne konas vin? ..• Kompa-
' L. f. ton.... 1 estas npono . ... 
S1M.-Car n1i ne scias kion li faris ... 
D. D1E.----Li estas fripono kiu forprenos mian 

vivon ... Mi jam diris al vi ke mi ne volas prope-
tulojn. 

S1M. -Estas bone,- sin joro. ( Li joriras tra la 
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centra pordo. D. Diego sidigas, e/Jnontrante mal-
traukvilecon kaj enieon.) 

D. DrE.-Diru al li ke li supreniru. 

SCENo·x 

D. Carlos, D. Diego. 

D. DIE.-Venu tien ci, junulo, venu... Kie vi 
estis post kiam ni vidis nin? 

D. CAR.-En la gastejo ekster muroj. 
D. DIE. -Kaj cu vi ne eliris el tie dum la tuta 

nokto? cu ne? 
D. CAR.-Jes, sinjoro, mi eniris la urbon, kaj ... 
D. DrE.-Por kio? .•. Sidigu. 
D. CAR.-~li havis bezonon paroli kun ia per-

sono. (Li sidigas.) 
D. DrE.-Bezonon? 
D. CAR.-Jes, sinjoro. Mi devas al tiu persono 

multajn favorojn, kaj ne estis eble ke mi reiru 
Zaragozon ne vizitante gin antaiíe. 

D. D1E.-Ja. Pro la multaj favoroj ricevitaj .•• 
Sed veni viziti gin je la tria boro matene sajnas al 
mi tre malkonvene... Kial vi ne skribis al gi lete-
ron? ... Rigardu, tie ci mi <levas havi... Se vi estos 
sendinta al gi leteron kiel tiun ci en plej konvena 
boro ne estus necese veki gin tiel malfrue, nek 
geni iun. (Li donas al li la paperon kiu estis ¡elata 
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tra la ft:nestro. D. Carlos tuj kt"ant li rekonas gin, 
redonas gin kaj li levigas por joriri.) 

D. CAR. -Se vi do cion scias, kial vi alvokis 
min? Kial vi ne permesas ke mi daürigu mian 
vojagon, kaj vi sparus por mi respondan pro kiu 
nek vi nek 1ni estos kontenta? 

D. DIE.--Via onkla Mosto deziras scii kio oka-
zas pri tio cio, kaj deziras ke vi gin rakontu. 

D. CAR.-Kial vi volas plion scii? 
D. DrE.-Tial ke mi tion volas, kaj mi tion or-

donas. Atentu! 
D. CAR.- Bone. 

_ D. DIE.-Sidigu tie. (D. Carlos sidigas.) Kie 
vi konatigis kun tiu éi knabino? Kia an1indumo 
estas tiu? Kiaj cirkonstancoj kunokazis? Kiajn pro• 
mesojn vi intersangis? Kie, kiam vi vidis sin? 

D. (AR.-Reirante al Zaragoza la pasintan ja-
ron, n1i a!venis al Guadalafiaro sen intenco halti 
tie, sed la administranto, en kies domo mi ripozis, 
obstinis ke mi restu tie tiun tu tan tagon car gi 
estis naskotago de lia parenco, kaj li promesis ke 
la sekvontan tagon Ji lasos min daürigi mian voja-
gon. Inter la pérsonoj invititaj mi renkontis <lonja 
Francinjon, kiun la sinjorino venigis tiun tagon el 
la monaninejo tial ke si sin amuzu iom ... 1'Ii ne 
scias kion mi vidis ce si, tial ke si vekis ce mi mal-
kvietecon, deziron konstantan, nerezisteblan sin 
rigardi, sin aüskulti, sin trovi apud mia flanko, 
paroli kun si, igi min agrabla por si. La adminis-
tranto diris ínter ceteraj aferoj ... sercanle ... ke mi 
estas tre enamigita, kaj li ekpensis sajnigi ke mi 
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havas nomon D. Felix de Toledo. Mi helpis tiun 
fantaziajon, car de tiam mi decidis restadi iom da 
tempo en tiu urbo, penante ke vi ne tion sciu ... l\H 
observis ke <lonja Francinjo akceptis n1in laií aparta 
§ato, kaj kiam vespere ni disigis, mi restis plena je 
vaneco kaj esperoj, car mi estis preferita inter ciuj 
ceestantoj, kiuj estis multaj. Resume... sed mi ne 
volas ofendi vin per la rakonto ... 

D. DIE.-Daiírigu. 
D. CAR.-~1i eksciis ke si estas filino de sinjo-

rino de lVladrido, vidvino kaj malrica, sed el ho-
nesta familio ... Estis necese konfidi al mia amiko 
la projektojn amajn kiuj instigis min restadi ce li; 
kaj li, nek aprobante nek mallaiídante, trovis rime-
dojn tiel lertajn ke neniu ~I sia familia suspektis la 
kaüzon de mia haltado. Car lia kampdomo estas 
proksima al la urbo, mi facile iradis kaj venadis 
nokte ... !\1i sukcesis tiel ke D. 'l Francisca legis kel-
kaj n leterojn miajn, kaj laií la malmultaj respondoj 
kiujn mi ricevís de si, mi fine profundigis en pasion 
kiu, dum mi vivos~ igos min malfelica. 

D. D1E.-Bone ... bonege, daiírigu ankoraü. 
D. CAR.-11ia servisto-kiu, vi ja scias, estas 

ruzema kaj vigla-per mil artifikoj kiujn li ciumo-
mente eltrovis, ebenigis la multegajn malhelpajojn 
kiujn ni komence renkontis... La signalo konsistis 
el tri manplaiídoj, al kiuj si respondis per aliaj tri 
manplaiidoj de fenestra kiu estas super ]a korto 
de l' monahínejo. Ni interparoladis ciunokte, tre 
malfrue, kun la mallaiíteco kaj prizorgo kiujn vi 
pavas imagi... Por si, mi eiam estis D. Felix de 
Toledo, oficiro de regimento, estimata de miaj 
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cefoj, kaj honorinda sinjoro. Neniam mi diris al si 
pli, nek mi parolis pri miaj parencoj aií esperoj, 
nek mi diris al si ke edziniginte kun mi si povus 
esperi ricecon; car nek konvenis ke mi nomu vin, 
nek volis mi riski ke inklinigu }in je mia favoro 
konveneco anstataií pura amo. Ciutage,mi trovis 
sin pli gentila, pli bela, pli aminda... Cirkaií tri 
monatojn mi restis tie; sed fine estis necese ke ni 
disigu, kaj ian malgajan tagon mi diris adiaií, sin 
lasintc sveninta, kaj mi foriri~, blinda pro amo, 
kien miaj devoj alvokis min ... Siaj leteroj konsolis 
dum kelka tempo mian forestadon malgojan, kaj 
en mm el ili, kiun mi ricevis antaií malmultaj tagoj, 
si rakontis al mi kiel sía patrino volis edzinigi sin, 
kaj ke si perdus la vivon antaií ol doni sian manon 
al alía krom mi; si memorigis ruin pri miaj juroj 
kaj ad monis min plenumi ilin ... Mi ekrajdis, vetu-
ris rapidege, venís al Guadalaharo, ne renkontis 
sin, alvenis tien ci... La reston vi jam scias; ne 
estas necese tion rakonti al vi. 

D. Drn.-Kaj kiajn projektojn vi havis en tiu ci 
alveno? 

D. CAR.-Sin konsoli, juri al si ree eternan 
amon, veturi Madridon, vidi vin mem, jeti min al 
viaj piedoj, rakonti al vi cion, kaj petegi vin, ne 
ricajojn, nek heredajojn, nek protekton, nek ... 
nenion el tio,-nur vian permeson kaj vian benon 
por povi efektivigi unuigon tiel dezircgitan, sur 
kiu si kaj mi fundís nian tutan felicecon. 

D. Drn.-Nu, vi ja vidas, Carlos, ke nun estas 
necese pensadi tute malsimile. 

D. CAR.-Jes, sinjoro. 
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D. D1e.-Se vi an1as sin, mi ankau arnas sin. 
Sia patrin,.o kaj sía tuta familio aplaudas tiun cí 
edzigon. Si ... spite la promesoj kiuj n si faris al vi. .. 
si mem, antau malpli ol duonhoro, diris al mi ke Si 
tuj obeos sian patrinon kaj donas al.mi sian manan 
tuj kiam ... 

D. CAR.-Sed ne sian koron. (Li levigas.) 
D. D1E.-Kion vi di ras? 

D. CAR.-Ne, tio ne... Gi estus ofendi sin ... Vi 
efektivigos vian edzigon kiam vi volos, si kondu-
tos éiam hqneste kaj virterne, sed mi estis la unua, 
la sola celo de sia amo, mi tio estas kaj estos ... 
Oni nomos vin sia edzo, sed se vi ofte, aü neofte, 
surprizos sin kun siaj okuloj plenaj je larmoj, pro 
mi si estos ploranta... Neniam demandu al si la 
kaüzon de sia malgojo... Mi, mi e:tos la kauzo.º 
La edgemoj, kiujn vi vane penados subpremi, 
estos komplimentoj adresataj al forestanta amiko. 

D. D1E.-Kia bravegeco estas tiu? (Li levigas 
kolerigita, direktante sin al D. Carlos, ~iu pasas 
1nalantaúen.) 

D. CAR.-1\Ii jam diris... Estis neeble ke mi 
diru ec vorton kiu ne ofendos vin... Sed ni finu 
tian abomenan interparoladon. Vivu felice, kaj ne 
malamu min, car mi neniel volis geni vin .. La plej 
granda pruvo kiun mi pavas doni al vi de mia 
obeemo kaj respekto, estas foriri tuj ... Sed alme-
nau ne rifuzu al mi la konsolon scii ke vi pardo-
nas m1n. 

D. DIE.-Kiel, cu vi efektive foriras? 
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D. CAR,-Tuj, sinjoro ... kaj mia forestado estos 
tre longa. 

D. D1E.-Kial? 
D. CAR.-Tial ke konvenas ke mi neniam revi-

tlu sin ... Se la nuna famo pri baldaiía militado efek-
tjvigos ... tiam ... 

D. D1E.-Kion vi vol as diri? ( Ekkaptante bra-
-kon de D. Carlos, li dez;igas lin alproksimigi pli.) 

, D. CAR.-N en ion... Ke mi deziras militadon 
car mi estas militisto. 

D. D1É.-Carlosl... KJa abomenajq!... Cu vi 
havas kuragon tion diri al mi? 

D. CAR.-lu alvenas .. (Li rigardas ,naltrank-
vile al la éambro de D.ª lrene, disigas de don 
Diego, kaj direktas sin al la centra pordo. Don 
Diego sekvas kaj volas malhelpi lin.) 

D. D1E.-Vi, kien iras?... Ne, sinjoro, vi ne 
foriros. 

D. CAR. -Estas necesege... :r..ti ne volas vidi 
sin ... Unu sola ekrigardo mia povus havigi al vi 
kruelan maltrankvilon. 

D. D1E.-Mi jam diris ke vi ne foriros ... Eniru 
tiun cambron. 

D. CAR.-Sed se •.. 
D. DIE.-Faru kion mi -ordonas. ( D. Car!os 

eniras la éambron de D. Diego.) 
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SCENO XI 

O.ª Irene, D. Diego. 

D.ª ÍRE.-Nu, sinjoro D. Diego, su estas nun 
la horo ekveturi?... Bonan tagon... ( SJ eslingas la 
kandelon kiu trovigas sur la tablo.) Cu vi pregast 

D. DIE. (pronunante maltrankvile.)-Ja, kiel 
pregema mi estas nun! 

D.ª lRE.-Se vi volas, oni povas nun pretigi la 
cokoladon, kaj averti la kondukiston por ke li 
jungu )a eevalojn, kaj ... Sed, kion vi havas, sinjo-
ro? .•. Cu estas ia navajo? 

D. Drn.-Jes, novajoj ne mankas. 
D.ª lRE.-Kion do? ... Diru, pro Dio!... Ho, vel. 

vi ne scias kiel timigita mi estas. La plej malgrava 
okazo, tiel, subita, renversegas min tute... De mia 
lasta malbona akuso mi estas tiel eksterordinare 
delikata ce miaj nervoj ... Kaj tio okazis antau dek-
nau jaroj, aií eble dudek; sed de tiam, kiel mi 
diris, ia ajn bagatelo renversas min. Nek banoj,. 
nek supo de serpentoj, nek konservajo de tama-
rindoj, nenio tau.gas; tiel ke ... 

D. D1E.-Fi! Ne parolu ni nun pri malbonaj 
akusoj nek konservajoj. Ni bezo nas trakti aferon 
pli gravan ... Kion faras tiuj knabinoj? 

D.ª IRE.-Ili kunigas la vestojn kaj plenigas la 
vojagkeston, por ke cio estu pretigita kaj ne estu 
prokrasto. · 
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D. DrE.-Bone. Sidigu ... Kaj estas neutile timi-
gi nek kriegadi, (Ambau sidigas.) pro tio kiun mi 
tuj rakontos al vi. Atentu kaj ne nin forlasu la 
prudento kiam ni plej bezonas gin... Via :filino 
estas enamiginta. 

D.ª lRE.-Nu, cu mi ne certigis tion al vi mil-
foJe? Jes, sinjoro, enamiginta si estas; kaj sufi~is ke 
mi tion diru, tiel. •. 

D. DrE.-Tiu malbenita difekto interrompi ciu-
momente! Lasu min paroli! 

D.ª lRE.-Bone, bone. Parolu. 
D. D1E.-Si estas enamiginta, sed si ne estas 

enamiginta kun mi. 
D.ª lRE.-Kion mi <liras? 
D. D1E.-Tion kion vi aiídas. 
D.ª IRE.-Sed kiu rakontis al vi tian sensen-

cajon? 
D. DIE.-N eniu. l\tli gin scias, mi gin vid is, 

neniu rakontis gin al mi; kaj kiam mi tion diras al 
vi, mi pavas bone certigi ke gi estas vera... Nu, 
kia ekploro estas tiu? 

D.ª IRE.-(Plorante.) Ve al mi! 
D. D1E.-Kial do? 
D.ª IRE.-Car oni vidas min sola kaj senhelpa 

kaj car mi estas malrica vidvino, sajnas ke ciuj 
malestimas min kaj konspiras kontrau mi. 

D. D1E.-Sinjorino donja Irene ... 
.. D? lRE.-Je la fino de miaj jaroj kaj suferadoj, 
vidi min traktita tiel, kiel malnovan vistukon, kiel 
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malpuran Cindrinjon, laü oni povus diri ... Dio helpu 
min! Se estus vivantaj miaj tri edzoj ... Nur kun la 
lasta, se li estus vivanra, car li havis humaron de 
serpento ... 

D. Drn. - Aüskultu, sinjorino, mia pacienco 
preskau finigís. 

D.ª lRE.-Tiel ke tuj kiam oni kontraudiris lin, 
li ekkolerigis same kiel furiozulo el Infero, kaj ian 
tagon de Corpus Christi, mi ne memoras pro kia 
bagatela, li tiel batfrapegis ian regista_ran ofi.ciston 
kaj se du monafioj Karmenaj ne estus malhelpin-
taj, li estus mortiginta la malfeliculon premiginte _ 
lin kontraü stango kiu staras en la pordego de 
Sankta Kruco. 

D. Drn.-Sed, eu estas eble ke vi ne atentos 
kion mi volas diri? 

D. a lRE.-Ha! ne, sinj oro, car mi bon e scias 
tion kion vi volas diri, kaj mi neniel estas naivega, 
ne, sinjoro ... Vi ne amas piu la knabinon kaj ser-
eas ruzojn por eviti la devon kiun vi kontraktis ... 
Filineto de mia animo kaj de mia koro! 

D. D1E.-Sinjorino D.ª Irene, havu la bonecon 
aüskulti mio, ne respondante, ne dirante malopor-
tunajoin, kaj poste, kiam vi scios tion kio okazas, 
ploru, gemu, ekkriu, diru cion kion vi volos ... Sed 
atendante, ne pligrandigu mían suferadon: pro 
amo al Dio! 

D.ª lRE.-Diru cion kion vi volas. 

D. Drn.-Sed vi ne rekomcncu ploradi kaj ... 
12 
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D.ª lRE.-Ne, sinjoro; mi ne p1oras plu. (Si 
visas siajn larnzojn per naztuko.) 

D. DIE.-Bone, do; de cirkaü unu jaro, iom pli 
iom malpli, D.ª Francinjo ha vas alian amanton. Ili 
ofte interparolis, skribis Jeterojn, promesis reci-
prokao amon, fidelecon, konstantecon... Kaj fine, 
ekzistas ce ambau pasio tiel firma,· ke malhelpajoj 
kaj foresteco, anstataü malfortigi, ec kunhelpis gin 
pligrandigi ... Sub tiaj kondieoj ... 

D.ª lRE.-Sed cu vi ne komprenas, sinjoro, ke 
tio cio estas trompajo eltrovita de la skandalema 
langa kiu malamas min? 

D. DIE.-Ni ree komencas kiel antaüe. Ne, 
sinjorino, tio ne estas trompajo. l\tli ripetas de nove 
ke mi tion scias. 

D.ª lRE.-Kiel vi povas tion scii, sinjoro, nek 
kian versajnon ha vas tio? Tiamaniere la filineto de 
mia koro, enslosigita en monaninejo, fastinte cían 
vendredQn kaj cetere, akompanita de tiuj sanktaj 
virinoj! Si, kiu ec ne scias kia estas la mondo, kiu 
ankorau ne eliris el la ovselo, por tiel paroli! Kiel, 
videble, vi ne konas la karakteron de Circitnci-
sion... Kia virino por pardoni la plej malgrandan 
peketon! 

D. Dm.-Ni ne pritraktas nun peketon ian, 
sinjorino D.ª Irene; ni traktas pri honesta inklino, 
pri kiu ni ne havis antaüan informon. Via filino 
estas knabino tre honesta, kaj si ne estas kapabla 
fari malbonajon ... Kion mi <liras, tio estas ke pa-
trino Circuncision, kaj Soledad, kaj Candelaria~ 
kaj ciuj patrinoj, kaj vi, kaj mi precipe, ni ride-
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ginde eraris. La knabino volas edzinigu kun alia, 
kun mi ne... Ní alvenis malfrue; vi kalkulis tro 
rapide kun la konsenton de via filino. . Sed, kial 
ni lacigas? Legu tion ci paperon, kaj vi vidas cu 
mi estas prava. (Li donas al si la, paperon de don 
Carlos. D.ª Irene ne legas gin, sed levigas tre 
agitata, direktas sin al la parda de sia cambro kaj 
/rapas. D. Diego levigas kaj probas vane 1Jtal• 
helpi sin.) 

D ª I l\,1· f ...... ' F · · 1 • RE.-iv 1 nepre renez1gos.... ranctnJo .... 
Virgulino de l' Tremedalo!. .. Rita!. .. Francisca! 

D. DIE.-Sed kial vi alvokas ilin? 
D.ª IRE.-Jes, sinjoro; mi volas ke si venu kaj 

sciu kia horno vi estas. 

D. Drn. -Si cion difektis... Tio okazas al kiu 
konfidas al prudento de virino. 

SCENO XII 
D.ª Francisca, Rita, D.ª Irene, D. Diego. 

RrTA.-Sinjorino! 
D.ª FRAN.-Cu vi vokis min? 
D.ª lRE.-Jes, filino, jes; car D. Diego agas kun 

ni laü modo kiu ne estas plu tolerebla. Kiajn amojn 
vi havas, infano? Al kiu vi promesis edzigon? Kia 
konspirajo estas ei tiu? Kaj vi, granda friponino ... 
vi ankaií <levas scii... vi nepre scias... Kiu skribis 
tiun ci 1eteron? Kion gi di ras? ( Prezentante la lcu-
ron 1nalfermitan al D.ª Fruncisca.) 
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RITA.-(Flanken, al D.ª Francisca.) Lía gi 
estas. 

D.ª FRAN.-Kia malboneco! ... Sinjoro D. Diego, 
cu tiamaniere vi plenumas vian promeson? 

D. DIE .-Dio bone scias ke mi ne estas kulpa ... 
Venu tien ci... ( Ekkaptante nzanon de D.ª Fran-
cisca li lokigas si1l ée sia jlanko.) Nenion timu ... , 
Kaj vi, sinjorino, aiískultu kaj silentu, kaj ne devi-
gu min fari sensencajon... Donu al mi tiun pape-
ron . .. ( Forprenante la paperon el la nzanoj de donja 
frene.) Francinjo, vi ja memoras la tri manplatba-
tojn de l' pasinta nokto. 

D.ª FRAN.-Dum mi vivos mi m·emoros. 
D. DIE. -Bone, do, jen estas la papero kiun oni 

jetis tra la fenestra ... Ne timu, mi jarn diris ... (Li 
legas.·¡ 

« K.arulino: Se mi ne sukcesos paroli kun vi, mi 
> faros cion eblan por ke vi ricevu tiun ci leteron. 
> Tuj kiam mi disigis de vi, kaj renkontis en ]a 
>gastejo tiun kiun mi nomis mia malamiko, ckvi-
>dinte lin mi ne scias kia] mi ne mortis pro dolora. 
>Li ordonis al mi ke mi tuj eliru el la urbo, kaj 
»estis necese obei lin. l\1ia nomo estas D. Carlos, 
»ne D. Felix. D. Diego estas mia onklo. Vivu ciam 
> felica, kaj forgesu por e terne vian malfeliéan 
»amikon, Carlos d:: Urbina.» 

D a 1 'T ,.,. . t" ~::i . RE.-."u, cu t10 es as. 
D.a FRAN.-~lalf elica mi! 
D.ª IRE.-Nu, cu tio estas vera kion diris la 

sinjoro, grandega friponino? Certege vi memoras 
min. ( Si direktas sin al dr}nja Francisca, kolerigite 
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kaj volas sin frapadi. Rita kaj don Diego penadas 
malhelpi sin.) 

D.ª FRAN.-Patrino! ... 
D.ª lRE. --Ne, sinjoro, mi mortigos sin. 
D. Drn. -Kia frenezo estas tiu? 
D.ª lRE.-Mi mortigos sin. 

SCENO XIII 
D. Carlos, O, Diego, O.ª Irene, D.ª Francisca, 

Rita. 

_ D. CAR.-Ne, ne. (Eliras rapidege don Carlos 
el éambro, ekkaptas brakon de donja Francisca, 
kondukas §in al la fundo de t teatro, kaj staras 
antau si por dejendi sin. Donja Irene terurzgas 
kaJ deiras.) Antau mi neniu ofendos sin! 

D.ª FRAN.-Carlos! 
D. CAR.-(Alproksimigante al don Diego.) Sen-

kulpigu mian trl">kuragon. .. Mi vid is ke oni insul-
tis sin, kaj mi ne povis subpremi min. 

D.ª lRE.-Kio estas tio kio okazas, Dio mia? ... 
Kiu estas vi? •.. Kiaj agoj estas tiuj ci'? .•• Kia skan-
dalo'. 

D. Drn. -Tie ci ne estas skandaloj ... Li estas 
tiu kun kiu estas enamiginta via filino... llin disigi 
kaj ·mn mortigi estas tute same ... Carlos.,. negra-
ve ... Prenu vian edzinon. (D. Carlos iras kien 
estas donja E-rancisca, ka; ambaü genujleksas ée 
la piedoj de D. Diegc,.) 
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D.ª lRE.-. Ha, cu via nevo? 
D. Drn.-Jes, sinjoríno, mía nevo kiu per siaj 

manplaudoj, kaj sia muziko, kaj sía papero preti-
gis por mi la nokton plej teruran kiun mi pasigis . _ 
dum mía tuta vivo ... Kio estas, gefiloj miaj, kio 
estas? 

D.ª FRAN. -Cu vi, do, pardo nas nin kaj igas 
nin felicaj? 

D. Drn.-Jes, gekaruloj de mia koro ... Jes. (Li 
devigas ilin levigi kun karesaj esprimoj.) 

D.ª IRE.-Cu estas eble ke vi deddu fari ofe .. 
ron? ... 

D. Drn.-1\ii estus povinta ilin disigi por ciam 
kaj guadi trankvile posedon de tiu cí gentila infa-
no, sed mia konscienco malpermesas... Carlos!. .. 
Francinjo! ... Kia doloriga sentoA lasas ce mia spi-
rito la peno kiun mi jus fáris! Car) fine, mi estas 
horno mizera kaj malforta. 

D. CAR. (kisante liajn manojn).-Se mia amo, 
se mia dankemeco snficos konsoli vin pro tia 
pcrdo... · 

D.ª IRE.-Tial ke ci tiu estas D. Carlos! Nu~ 
nu, mi ... 

D. DIE.-Li kaj via filino frenezigis pro amo, 
car vi kaj la onklinoj konstruadis kastelojn en la 
aero, kaj plenigadis mían cerbon je iluzioj kiuj 
malaperis kiel songoj... Tiel rezultas trouzo de 
r: :, ), de subpremado de juneco, tiaj estas la cer-
tl~oj kiujn donas gepatroj kaj zorgantoj, kaj tia la 
konfido kiun oni povas havi je la jeso de knabi-
noj ..• Per sanco mi ekkonis la eraron en kiu mi 
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trovigis. .. Ho, ve al tiuj kiuj gin ekkonas tro 
malfrue! 

O.a IRE.--Resume, Dio igu ilin bonaj, kaj iJi 
gojadu multajn jarojn ... Venu tien ci, sinjoro, venu; 
mi volas cirkaupreni vin ... (D. Carlos kaj donja 
Irene éirkauprenas sin, donja .Francisca genujlek~ 
sas kaJ kisas sían manan.) Filino, Francinjo, vere 
vi faris bonan elekton... Li estas sendube bela 
viro ... Iomete brunulo~ sed li havas okulrigardon 
tre sorcigan. 

RrTA.-Ja, diru tion~ car la knabineto nenie 
suspektis gin ... Fraulino, milionon da kisaj. (Donja 
Francisca kaj Rita kisas sin reciproke, elmon-
trante gr andan kontenton.) 

D.ª FRAN.-éu vi vidas kiom da gajo?... Kaj 
vi, car vi amas min multe... e.iam, e.iam vi estos 
mia amikino. 

D. DIE.-Bela Francinjo (li éirkaüprenas donja 
Francisca), akceptu la unuajn cirkaüprenojn de 
vía nova patro ... Mi ne timas plu la izolecon kiu 
minacis mian maljunan agon ... Vi (ekkaptante la 
1nanojn de donja .Francisca kaj D. Carlos 1, estos 
fa carmo de mia koro; kaj la unua frukto de via 
amo, jes, gefiloj miaj, tiu mem ... nepre, tiu estos 
mia. Kaj kiam mi karesos lin ce miaj brakoj, mi 
pavos ekdiri: Al mi <levas Ja vivon tiu ci nepeka 
infaneto; se liaj gepatroj vivas, se ili estas felicaj, 
mi estas la kauzo. 

D. CAR.--Benita estu tiom da boneco! 
D. DIE.-Gefiloj, benita estu tiu de Dio. 

FINO 


