
LA KONGRESO i 3t 
Kaj, car, ion} surprizitaj de tiu neordjnara propono, la apostoloj de 

Esperanto §anceligis, dezirante neniamaniere kroni sian kapon per 
la martira aureolo, la Generalo aldonis· kun ruza kaj sprita rideto : 

- Nellion timu, vi ne bedauros vian penon. 
Multaj do konsentis, kaj je la boro montrita la granda. herbejo de 

l' Parko, subite aliformigita en vasta militkampo, prezentis la plej inte-
resan spektaklon. 

Tie éi, kaj tie, kusas la bonvolaj vunditoj, inter kiuj ni rekonas sin-
jorojn Borel, Chaussegros, de Lajarte, Poulard, Oro ArnhÓld, Aymonier, 
Duviard, Colas kaj aliaj kongresistoj : aoglaj, germanaj, hispanaj, kata-
lunaj, ktp.; ili atendas senpacience sub la varmega suno, ke la eksono 
de l' tr.umpetistoj montru la komencon de la ekzercado. Obeante al la 
sigoalo konsentita, tuj aperas la barcelonaj flegistoj, vestítaj de katuntolaj 
kostumoj kun blankaj kaj rugaj strioj. Ili kuras, alkondukante la portil-
ojn, kaj, post malgranda esperanta interparolado kun la vunditoj, alportas 
ilin ée la panslokon. Tie Doj Artigues, Puig kaj Goloron ekzarilenas 
ilin, kaj eltirante slipon el la poso, rapide enskrihas la specon de 
la vundo. Poste la portistoj zorge portas la malsanulojn la eniro de la 
tendo, perfekte kaj provizita de eiuj kuraciloj. Jen Doktoroj 
Bremon, Dor, Fromageot, Pamard, Vaucaire, sindoneme helpitaj de la 
farmaciistoj Soi Borson, Péloille, Rousseau, akceptas la vunditojn. Jen 

flegistinoj sin afable super la malfeliculoj kaj, per mildaj 
vortoj itin.konsolas pri ilin kompatinda so1·lo. Inter ili Sínoj Duviard, Mar-
celle Tiard, de Galliez, Royer, J..efevre, Finoj Charlotte Pu.lvers, Vannay, 
Vivette Adam, Blanc, Gérard, Dizier, kies sindonemo egalvaloras la afabl-
econ, senhalte rondiras sub la ravitaj rigardoj de la Prezidantíno de la 
Regiona Ruga-Kruco Sino Rosa Alier akompanata de la virina stabo 
Sinoj Viudad de Sanz Selma, Pujal, Estánsen, de So Montaner, delegito de 

· la de Katalunujo kaj de kelkaj hispanaj oficiroj. - Ciuj 
konsentas nun pri la nediskutebla utileco de Esperanto kaj promesas gin 
lerni kaj konigi. Multaj homoj amase premitaj unu kontraü la alia, 
malgraü la varmo, malgraii la suno, ceestis la fino de la ekzercadoj 
kaj tiamaniere montris la grandan intereson, kiun naskis la enkonduko 
de Esperanto inter la rug-krucanoj, kaj tio pruvis al la skeptikuloj kaj al 
la promenantoj venintaj por kontentigi sian scivolemon la . alte noblan 
celon, kiun nia lingvo povas atingi en tiu homama fako. 

Baronino DE MÉNIL. 

Mistero de Doloro. 
Ciujare la teatra prezentado estas unu el la kongresaj festoj la plej 

atendataj, plej satataj, plej aplaudataj. La prezentado de /figenio en 
Dresdeno Jasis al la kongresanoj neforgeseblan memoron; la membroj de 
la 5a kongreso en Barcelono ne pli forgesos la dramon originalan, kiu 
estas prezentita antaii ili. La pasintan jaron estis ludita klasika eefverko, 
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fama pro la klasika beleco de la formo, de la versoj, kiun revivigis la 
genio de Cwthe. Tiu teatrajo iamaniere estis vere internacia, éar la 
antikvaj verkoj aparteJ;}as al ciuj kaj nutrís, nutras ankorau, la homan 
spiriton. Ciuj kulturita.i spiritoj sajnis do pre.taj, por kompreni tian 
vel'kon. Ti un éi jaron l'! Katalunoj, fieraj pri sia laudo, pri sia renoviganta ' 
literaturo, antai:ímetis antaü internaeia publiko la verkon de juna autoro 
el 1\atalunujo, profunde kaj decide nacían. La entrepreno estis aüdaca; 
gi estis kronita de triumfa sukceso. Ciuj éeestantoj estis dankaj, ke ili pli 
funden penetris en la originalan karakteron de tiu éi popolo. 

Mi propon as al vi, kaj mi petas, k e oni propon u al kontraüuloj de Esper-
anto, tiun observon. Nia lingvo, kiun oni pretendas malamiko de naciaj 
lingvoj, kiu malaperigos ilin, kiu forigos la nuancojn tiel diversajn de la 
produktajoj de la homa spirito senfine rica, kiu malhelpos, ke oni 
komprenu la diversecon de karakteroj kaj temperamentoj naciaj, nia 
internacia lingvo konigis, komprenigis al homoj el ciuj partoj de la 
mondo, verkon profunrle nacían, kaj tiu verko estas tradukita kun plena 
inteligentcco de la koro kaj de la spirito de Kataluno, so Pujula y Valles, 
Imlita kun plej sincera senartitikeco, plej goja fervoro de akloroj kata-
lunaj, fratoj de la personoj, kiujn ili prezentis. Vi povas traduili la verkon 
en francan, germanan lingvon, vi povas ludigi gin de aktoroj de la 
& ThéUtre » au de '' Lessing's Theater », certe la publiko franca 
aü germana neniam ricevos tiel fortan, tiel gustan impreson, kíun ricevis 
la kongresanoj en ti U teatro Romea! 

La aiíto¡·o, S•) Adria (;uat;· en parolado varma kaj elokventa, kiun legis 
so c. nourlet, koj l,;íun aklamis entuziasme la ceestantoj, rpontris bone 
la altan celon de tiu prezentado kaj la senlimajn konsekvencojn, kiujn 
la imago povas antalívidi aií esperi . Ni tuj komprenis , kiom nacía, kio-in 
loka estas lia verko, kiam li rakontis en kiuj kondic.oj Ji elpensis, skríbis 
gin. Tiu verko havas por li, laü lía diro, signifon pli sentimentalan, ol 
art<,tn . Li estis sludento en Parizo; Ji logis en la Latina Kvartalo. Kiam li 
revenadis de la studejo, li izoligis en sia cambreto, kaj Ji rememoradis, 
rememoradis .... 

(< En ti!tj momentoj pasadis antaií mia revanta pensl) senfinaj adomtaj 
tantomoj, l•iujn oni !Íltstc valoriyas 1WI' tiam , kiam oni troviOas malproksime, 
nesciante guste, liiam oni revidos ilin. Eslis la imagajoj de mia familio, de 
kelkaj amikoj kaj, supel'fluaanta supe1· ili, tiu de virino,. edzino mia hodiaií. 
Tüm rozarion de rememol'ajoj sekvi$ l()gike la amaso de tiuj, kiuj ne hams 
difinitan nomon .. . tiuj montoj, tüt éiclo, tiu speciala aspekto de la natw·o, 
kiu estas al ni (amiliara, h·aj kiun ni amas pel' éiu flamo de nid k oro ... tio, 
kion ni nomas palrujo kaj mi volus nomi ¡Jer pli vivantu nomo, kiun mía 
peuso ne prosperas elpensi. • 

Por danki sian karan patrujon, al kiu Ii cion kaj la konsolon en 
la izolaj tagoj kaj la fortojn en la lukto, kiel en la laboro, li oferis tiun 
dramon & kiel la marista, post la t•cntego, dioferas al sia sanktul() pecon de 
.{nuro, kiella ¡1a.stisto (aras, el siaj prefemj arbaraj floroj , hwnilan bukedon. , 

Kun tono de konvinko, kiu forte tusis ciujn korojn, So Gual diras : 
te éu vi komprenas nun mían gojon '1 éu vi ne vidas klare, ke gi nepre devas 
esti supera? Tio, kio estis verko de mia sincereco, verkita lwj sentittl per tiu. 
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a.dorata paro/o de l·! tuluaj kanzonoj, kiuj elfalis el patrina buso, kiel roso 
sur rnian lttlilon, hodiau, dan!.:' al sorto kaj al /t.l laboro de eminenta !tomo, 
trot:igos antaií filoj de Gi-tie lwj tie, de éiuj estos komprenita, de éiuj bone 
Ju!fita, l<•lJ amita rle ciuj; .. almenaü pro la bona intenco, kiun Oi enhavaf . • 

Tinn gojon cu vi ne kredas, ke ciuj aütoroj el ciuj landoj volus konit 
Sú Gual konkludas « Kiu scias éu iam, lau ·ideo mont1·ita de Pujulii, de 

lúLta.lwmjo ne devas elflugi al la tutá mondo la m·o da espe1·antistaj aktfJroj, 
!.·iuj en triwnfa flugado alpo1·tus éiÚt la sennombrajn belajojn de la klasika 
hispana teatro, 1:ekante samtempe la fol'tojn kaj la agojn de (.jiaj modernaj 
a!ttoroji » · 

Be la revo! nur revo! << Tamen kiu scias? Ni esperu .' ... • 
Jes, ni esperu, kaj ni cstu dankaj al S" Gual, ke li doriís a l ni per sia 

verko novan molivon esperi, kaj ke Ji tiel bone komprenis , tíel e lokvente 
klarigis la signífon de tiu prezentado, daih·ontan pli longtempe, ol unu 
solan vespcron. Jam, kara S" Gua!, kiel mi plezure diris al vi la morgaüan 
tagon de la prezentado, jam vi ricevas la rekompencon de via penado. 
Via dramo havos pli da legantoj, ol da spcktantoj. Gi es tos legata, cíe, kie 
nia lingvo estas parolata. Via. nomo flugados sur la lipoj de la homoj, aü 
pli bone, car via ambicio estas pli nobla, la literaturo de vía patrujo estos 
pli k onata ; c ie oni paro! os pri via kara 1\.atalunujo. Por pli bone konigi 
vian dramon al tiuj , kiuj ne gin vidis, por inspiri la deziron gin legi kaj 
ankaü por vin danki pro mia propra plezuro, mi analizos gin iom longe. 

Mistero de Doloro estas tragedio familia tre simpla, tre kortusanta. Gi 
malvolvigas en kamparana domo, sur alta monto kataluna. La agado estas 
rapida, seni.gita je aventuroj komplikitaj, tute enkoru, tute en analizo 
delikata de sentoj, ldel en antikva tragedia kaj , kíel en antikva tragedio, 
la fatal o krnela, nefleksebla pendas super éiuj. 

Oni povas gin resumí per kelkaj vortoj. Vid,•ino pli ol kvardekjara, 
kies haroj jam ekblaukigas, sed kies vizago restis juna kaj animo ardanta, 
edzinigis kun juna horno dudekokjara, kiun si adMas. estas p'atrino de 
filino dudekjara. Ciuj tri vivas kune en la farmdomo. Iom post iom la 
juna edzo kaj la junulino sentas unu kontraií la dua amon, kiun ili'kasas, 
kiun ili kasas al si mem, kiu atendas DUI' okazon por eksplodi. Naskigis 
la okazo. La junulino rifuzis krude la fianéon proponitan al si de sia 
patrino. La rifuzita aspiranto minacas la patrinedzon. lli batalas, sin 
vundas negrave. Dum la edzino iras serCi balzamon por flegi sian edzon, 
tiu ci kaj la filino restas solaj. lli deklaras al s i sian amon, ili sin pasie 
kisas, karesas. La patrino surprize ekkonas ilian sekreton, kaj , duoble 
vundita en siaj plej karaj amoj, perdante ciun motivon vivi , si sin oferas, 
sin mortigas, por ke sine malhelpu la felicon de la gejunuloj . Sia ofero 
estos neutila; si ne estos la sola viktimo de la Amo, de la Fatalo. Sia 
morto 'malproksimigas por éiam la gejunulojn, éar ili komprenis la 
misteron de doloro de la patrino, de la edzino malfelica ; ilia amo estas 
krimo. 

Mistero de doloro povus egale esti nomita n:;1istero de amo. Parenceco. 
eterna de tiuj du vortoj ! En tiuj ci animoj simplaj., sub tiu cielo varma, 
en tiuj montoj kun ki'utaj valoj, kun ricaj ruAaj koloroj, la amo havas ion 
perfortan, malcedeman, voluptaman. Si okupas la tutan animon, plenigas 
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la tutan vivon de tiuj, kiujn kaptas. Analizo de karakteroj tion klarigos 
kaj samtempe la tutan dramon. 

Jfariano. La viktimo plej suferanta, plej kortusanta de la Amo, de 
la fatalo, estas la patrino, la edzino Mariano. Si suferis, si mortis pro tío, 
ke si forgesis ordonan de la naturo, kiu, zorganta pri sia celo, 
metas la amon en la koron de la gejunuloj, kaj volas kunigi nur samag-
ulojn. La granda poeto, Moliere, monlris, ne plendante, la mizeron de la 
maljunulaeoj, kiuj enamiBas por junulinoj kaj estas mokataj kaj ridindaj . 
Al la viro tamen la naturo donacas eble pli longan amtempon kaj 
permesas ian diferencon de ago. Li amas pli malfrue. Sed, kiam la pro-
porcio estas inversigita, tiam la perforto kontraií la naturo estastro granda. 
La naturo pli kruele sin vengas. 

Tamen, kiel kompreneble estas, ke tiu ci virino ne rimarkis, ke si ne 
estas plu juna; kiel o ni-plendas sin; kiel en la nuoa tempo si estas certa 
trovi varmajn simpatiojn, nun kiam la Jiteraturo plendas por la rajto al la 
felico por ciu horno ! Kaj cu por la virino, precipe, felieo ne kusas en 
la amo? Nu, Mariano· ne havis sian parton da felieo, da amo. Sia unua . 
edzo neniam montris al si ian amon; li estis veUudema kaj plie fripono, 
kiu forportadis la monon de la rikolto por ludí , urinki. .. . Kaj si estis 
ma.lsata j e tendreco, si suferus ciujn malbonojn, la plej grandan teruron, 
se si trovus vespere, post la ciutaga.laboro, aman festan buson! Si vivís, 
si maljunigis, ne rimarkante. Sia koro senigita je tendreco restis juna kaj 
malsata, kiel la koro de fiancino. Liberigita per la morto de sia edzo, si 
sin retrovis, si sin kredis junulino, kaj si amis per ciuj siaj fortoj novaj, 
ne uzitaj, junulon, kiun ebriigis per varmegaj paroloj, kaj kies amon si 
akiris. Si do rekomencas sian vivon; si voJas, si penadas esti felica; si 
volas esti amata kaj ciam timas ne esti sufice amata aü tiom, kiom si 
me m amas. Si volus tute sola k un sia Silvestro sian felicon, malprok-
sime de eiu Jaluza rigardo, de ciuj najbaroj, ec de siapropra filino. Scncese 
si timas, ke sia felico forkuros , ke la fata]o denove obstinege sin frapos . . 
Tia amo sajnas fren ezajo, si mem tion konsentas, scias kaj 'sin ellasas al 
gi kun "·olupto. Si havas la ardecon de la juueco kaj ankaií la naivajn 
amuzojn. Kiam Silvestro re"·enas de la laboro, si sin kasas por fari al H 
serceton; si jetas al li en la vizagon plenmanon da maizo ! SamLempe si 
havas por li amemajojn kaj karesojn patrinajn. Si lin nomas « Mia 
k nabo! "• si lin dorlotas hejme, kiel infnnon. 

Nun la sorto 5ajnas esti riparinta sian maljustecon. La patrino amas 
sian filinon tiom, k iom la edzino la edzon. Sia penso iras lauvice de unu 
al la dua, si revas viví apogita egale kontrau ambaií .... 

Kia terUt·a vidaj,o subHe renversas tiun felieon tiel kare deziritan kaj 
defendatan! Si a filino, sia edzo pasie kunligitaj! Tiam la kompatinda virino 
komprenas la fatalon, kiu sin premas! Si hezilas unu moment-
on pri tio, kion si faros .... Kia dolora batalo en ti u animo YQ.ndita, dissir-
ita de la du solaj esta.Joj, kiujo si amas en la mondo, __ trompita de sia 
edzo, k un si a filino! Mallonga batalo! Lumo farigas en si a spirito. Si 
estas jaro decidinta. Si malpro.ksímigas per puso firmigita, revenonte tuj. 
K un voco dolora si kantas melankolian kanzonon·, kiun kantis sia filino 
en la komenco de la dramo, kies titolo kaj paroloj rakontas la aventuron 
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de sia filirio; si kantas por a vertí la kulpulojn pri sia reveno. Jen 'la 
kanzono, kiu eble estis la el kiu la dramo; kaj kiu estas 
kvazaü << leitmotiv ,, de la tu.ta dramo. 

Adiaú Marianeto, De mía sopir' princin'. Se estus vin ne koninta, Ne mi nun 
bedaurus vin, Ho Marianct', adiau', De mia sopir' princin'. 

La via amant' ée l' pordo, Atendas nur e jes -.de vi, La patron ne malOojigu, 
Por ke ven u goj' al mi, Mi farigos ja monano, N e restos mi tie 

Ne estas multaj situacioj plí dramecaj ol tiu, en kiu la tri personoj 
trovigas vizago kontraií vizago, la edzo kaj la filino, konsciaj pri sia kulpo, 
tremantaj, ke gi estas divenita de la patrino, de edzino; kaj .Mariano, 
kiu cion scias, kiu venkas, ka§as sian suferon; rnontras vizagon trankvil-
an ... Kian longan, profundan rigardon si fiksas sur Silvestro! Tiu ci 
emociigas, konfuzigas. « Kion vi havas? » ce Su{eron por vi! » respondas 
.Mariano. Si ja sufer.as ne pro la malgrava vundo, kiun ricevis Silvestro, 
ne ec pro sia felico rompita, sia amo makulita, sia vivo perdita, sed si 
suferas por li pro tiu kulpa amo, kiun li ne povas regi, kiu pereigas ilin 
tri. Si iros, kvankam jaro noktigas, tra_ la intermontoj krutaj, serci 
balzamon; kiu resanigos la vundon de Silvestro. Vane sia edzo, sia filino 
kontraiístaras. Si iros, kaj oni sentas, ke volo estas nepra kaj la 
vidantoj divenis kun teruro, ke si iras al la morto, al la abismo. Ni estas 
impresitaj de kompato kaj . de admiro antaü tiu volo de sinofero! Kia 
evidenteco por la spektanloj eliras el siaj lastaj paroloj, kies senco estas 
duobla, sed kies dusencecon devas ekvidi la konscienco de la kulpuloj. 
(( Jfi t·olas, ke t•ia malbono ne, pligrandigu; eu t·i aiídas? (cirkaiíprenante 
lin) Mine volas, mi ne t'OÚl.$ ke vi su{eru! kaj vi, Mar·ianeto, vi restu kaj flegu 
lin. » Dirante tiujn ei vortojn, si donas al ambaü lastan kison adiaiían. 
Ili vane penadas por restigi <e Mi decidís; vi suferas, kaj tion vi ne volas 
al mi diri. Mi volas doni al vi la resanigilon; nur mi povq.s gin doni al vi. >' 
Kaj si diras adiaü al sia filino, al sia edzo, je du pasoj de la morto, kun 
rideto sur la lipoj kaj si Jetas al íli << gis revido ; ¡jis 
revido! >> 

Ne nur si pardonis, sed si volas per sia malapero doni al ili la felicon, 
kaj si volas, ke tiu ci felico ne estu maltrankviligita de la pento, de ia 
dubo. Gis la fino, si konservos sian sekreton. Sí komprenis sian eraron; 
si sin mero punas. 

Marianeto. - Kiam la patrino estas freneza, diras 1\larianeto, la filino 
ankaü devas esti tia kaj pli. Sia amo estas pasio nekontraiístuebla, 
sovaga, kiu konas nek haltigilon nek barilon, kiu sin trudas al la animo 
malforta .de Silvestro, kiu ensorcas lin per earmo nevenkebla. Pri si, oni 
dirus, kion Racine diras pri Phedre : 

C'est Vénus toute asa proie attachée. 
(Venuso tuta alligita al sia kaptajo.) 

Tia flameco, tia vol o en la amo igas sin timinda, fa tala; tia pasio 
oraonas plej malbonajn decidojn. Marianeto iom konfuzigas la animojn 
delikatajn, kiujn precipe aHogas mildeco kaj ee maUorteco en virina 
k oro. 



i36 LA REVUO 

De la komenco de la dramo, el sia zorgema, fermita fr.unto, ella rigardo 
malsata, kiun si turnas al la patrino karesanta sian edzon, ella respondoj 
sekaj, sensentaj, maljuste ironiaj, kiujn si faras al sia patrino, ella krud-
ega decidemeco, per kiu si rifuzas, forpelas la fianóon al si proponitan, 
oni divenas animon malkvietan , malsanan, kiu havas sian misteron. Sia 
palrino ne komprenas sin; GU si éslus inda je si a patro? Sed la spektanto, 
kiu rimar kas la rigardojn de Silvestro kaj Marianeto sen cese sin sercant-
ajn, sin renkontantajn, sin kasantajn al la okuloj de Mariano, kaj la 
konfidon tl e Marianelo a) Silvestro, kaj la fervoron, kun kiu Silvestro 
dcfendas Marianelon antaü sia patrino, kaj la forton, kun kiu li helpas 
Marianeton kontt·aií la aspiranto, la speklanto di venas, k e sekreta inter-
komprr nif!O alproksimigas tiujn du estaJojn .... 

Haldüü ili estas solaj. Marianeto kun atentegaj zorgoj flegas la manon 
vunditan de Silvest.ro. Subile, tiu forportila de movo de freneza pasio 
al tiras al si la lipojn ele Marianeto kaj donas al si longan kison. l.a junul-
ino iom da lempo restas senvoéa, timigita, poste subite církaüprenas . 
Jin plor,t(emante. << X un mi scias cion », si . dí ras. Silv<·stro tuj rckonsci-
igas; li konscias sian kulpon, li konfesas gin, li forpuSas Marirmelon. Nun . 
estas !ro malfruc. Si sin ligas al Ji pli mallarge; Ji n e plu sin liberigos el 
tiu fa tala ligo. Nun si scias, si estas certa, ke Silvestro sin amas, ke por 
si Silvestro batalis, vcrsis sian sangon. Gis tiu momento si n e 
kredi sian dezíron. sí a revo efektivigis; si estas felica apud Ji. 

Si ankaü scias, ke sia amo estas peko, morta peko, ke pli bone estus, se 
si !in ne a mus; sed si ne povas regi sian koron. Van e si luktis. Si faradis 
cion eblan por rigardi lin, kiel duan patron; sed, kiam si vidís !in ridetant-
an al la karesoj de la patrino, Si sentís en sia animo strangan jaluzecon 
ka.i koleron, multe da kolero. I<iajü noktojn sendormajn si pasigis! Si 
ploradis, si pensadis pri Ji ; nenia prego povus distri sian animon, kaj, se 
okaze la dormo vizitis sin, tiam kun venís pli terut·aj songoj .... Tiu,i 
ardantaj paroloj, kisoj, éirkaüprenoj ebriigas fine Silvestron. 

La patrino ne estas reveninta. Silveslro estas maltrankvila. Li ne povas 
eviti pli kaj pli akrajn riprocojn de konscienco. Li suferas kompatinde. 
Ni disigu nin, li dira:s! Si foriru, ilia flamo estingigos, ili retrovos la pacon. 
Tr,) malfrue! La pasio de Mari aneto ekscitigis per la kisoj de la antaua 
tago. lliaj lipoj konservis la guslon de kisoj venenigitaj , kaj tiu veneno 
farigis necesa por ili. Kien ajn li iros, si kuros, sekvos Iin eiam; si ne 
pensos, pri hierau, pri morgau, sed nur pri D!Jn. Si mortus tuj, se si devus 
ne pensi plu pri nun. Nenia skrupulo sin haltigas. Ne parolu al si pri sia 
patt·ino ! Patrino mem kondukis Silvestron al si kai estas pli freneza, ol si. 
Ilia vivo farigos \'al o de larmoj; sed cio estas bela kuil la amo. 

Iom post iom si lulas, endormigas la timojn, la antaüsentojn de Silves-
tro. si rekondukas, fiksas lían penstm sur "ilia amo, si transirigas en lin 
iom da sia amvolo kaj lin kuragigas, ke ii sin ellasu al la pasio; kaj 
de novc Silvestro fleksigas ebriigita de siaj paroloj, de apudesto de 
j unulino adorata, en la silenta nokto; Ji imagas felicon neeblan , Ji elvok-
as hildojn frenezigantajn kaj lia pasio eksplodas per fajraj frazoj, pezaj 
je volupto. « Mi sufokus vin per forta Cirkaiípreno, kaj ni falus teren, 
mangante nin per kisoj )), Marianeto kun gojego aüskultas kaj respondas 
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kun sama eb1·ieco : « Mi sentus vian bruston sangohatantan sur la mia, 
kvazau oni min skurgus ... " 

La lwko kantas. Tagígas. La kadavro de Mariano estas alportata .... 
Silrest¡·o. - Apud tiuj ci viriuoj egale pasiaj, egale memvolaj, la viro, 

kiun ili amas §ajnas malforta, sanceligema, kaj tamen li nin kortusas, 
ni lin plendas, ni sentas, ke Ji E>stas simila al la mezkvanto da homoj . 

li havas malfortan animan, li tro pruvis aüskultante la amparolojn 
de vidvino duOble pli. aga, ol li. La kulpo kusas en lía juneco. Li rapide 
komprenis sian eraron, kiun li ankaü elpagos, kiel lía edzino. La kon- · 
stanta apudesto de junulíno en la sama domo, la komparo, kíun Ji devige 
faras ínter la patrino kaj la filino, la senCesa tentado, kiun juneco ekzere._ 
as sue junecon , baldaü malfermos al H la okulojn . La sama allogo, kiu 
dum unu momento altíris lin al la patrino, pli kaj pli forte, kaj pli 
nature altiros lin al la filino . .Marianeto estas Mariano juna. Li ne kuragis 
konfesi la veron al la patrino, antaü ol edzigi. Li ne kuragas konfesi al si 
mero la nunan veron. Li guas diskretc la éannon vivi tute apud tiu ci 
junulino, kiun Ji amas, ne dirante. Sed, ldam aspiranto venas, forportonte 
sin por ciam, tiam la jalnzeco penetras en lían koron; Ji ekvidas en la 
profuodon de sia knro. 

Silvestro ha vas animon nature rek,tan; la sincereco de la amo de lía 
edzino lin kortusas, li lojale faras cion eblan por ami sin egale, li timas 
cagrendin , li ne konsentas sin trompi. Sed laamo, en kiu la korpo parto-
prenas tioll!, kiom la koro, la·amo, kiu kaptas la hqmon tutan kaj jetas 
la junulojn en la brakojn de la junulinoj, la amo fatala lin ekkaptas. Li 
luktas, haraktas, falas , denove falas, denove kontraüstaras, 
liberigas .... Neutila lukto. Plenumigos la fatalo. Malforta animo, sed kies 
malrorleco el honoraj skrupuloj! En ti u ci batalo in ter la pasio 
kaj la devo, la pasio triumfas, sed gis la fino, ec venkita, la devo protestas, 
riprocas la kulpon , suferigas la kulpulon. 

Ni vidis la diversajn okazajojn de tiu hataJo, la vanajn klopodojn de 
Silvestro por forkuri for de liu epsorcanta, malbenita La kons-
ciencriproco neniam lasas lin kvieta. Gi elstaras el mezo de karesoj. La 
penso al la devo, al la edzino, ciam disigas lío de la junulino. 

En la fino, dum la si'lento de la nokto, lia tremanta animo sin ellasas 
pli kurag'e al la amo. (( I\ial ne estas Ciam nokte?}) Jes, por l<e Ji ne vidu 
klare en sia konscienco! Sed la tago, la lumo venos, jam estas veninta, 
kaj lumigas la abismon, en kiun lia kulpo dejetis Marianon. La lumo far-
igas ankau en lía spirilo: << Si nin vidis! » 

Tro malforla Silvestro! La kanzono de Marianeto nun resonas mal gaje 
alliaj oreloj . « Mi farigos ja monaho, ne restos mi tie ci. » 

Jen tiu dramo tre kortusanta, Skribita en Jingvo rapida, rekta, sen 
deklamajoj, sen vanaj ornamajoj , lingvo vere teatra, tradukita de horno 
teatra ankaií. La teksto éiam adaptigas guste al la sento, al la gestoj. 
Neniu Jaudo estos senduhe pli agrabla al Qia ami,ko Pujulá. 

La dramo estis ludata kun fervoro, kun pasio kaj kun tia vereco, ke ne 
estis ·ehle dUbi, ke Esperanto estas la gepatra lingvo de la aktoroj, ai.í ke 
Esperanto estas vere vivanta Hngvo, mirinde fleksebla kaj egale harmonía. 
Nun estas farita definitiva Aktoroj katalunaj, lerninte Esperanton 
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dum unu aií maksimume du monatoj, ludís en Esperanto, 'parolis Esper-
anton, kiel sian propran lingvon, t. e., kun eksterordinara rapidegeco, en 
dramo plej pasia, kaj sekve necesiganta plej rapidan elparoladon, kaj 
tiuj aktoroj estis perfekte komprenitaj de ciuj. Certe ili hone medtis la 
aplaüdojn senfinajn, per kiuj ili estis aklamataj post Ciu akto. En la fino, 
autoro kaj aktoroj estas laulitere super§utitaj per floroj. La .girlandoj, kiuj 
kuris laulonge de la balkonoj estas subite forsiritaj; ciuj manoj vete jetis 
al la la plej bonodorajn florojn de Katalunujo. La scenejo 

tuj vera tapiso. Nia Majstro persone gratvlis ilin kaj al donacis 
memorajon. 

:Ni ne votas difini rangojn, kompreneble. La fervoro de ciuj geaktoroj 
estis sama, sama estis nía aplaudo por ciuj . Tamoo estu permesite al ni 
diri, ke S no Antonia Baró (Mariano) elfluigis larmojn, verajn larmojn, ke 
so Caries Capvilla (Silvestroi profunde nin kortusis, precipe en la tria 
aklo, ke Sino Emilia Bat'Ó (Marianeto) estis amantino vere fatala, S° Caries 
Urbez, bela koko vilaga vere spronizita, ke fine plej malgrandaj personoj 
bone plenumis sian rolon . Ni deziras, ke ili havu saman plezuron, ricev-
ante tiujn komplimentojn, ol ni havas 

CAMILLE AYMONIER. 

La Muziko ce la kongreso. 
Intence mi uzas tiun titolon por sengrava raporteto pri la fesioj de la 

lasta kongreso, car mi dEniras montri la necesecon de Esperanto ne nur 
en la praklikaj aferoj, sed ankaií laü la plej alta vidpunkto de la 
arto pura. 

Samtempe Esperanto kaj muziko utilas al si reciproke. La traduk-
aJoj bone faritaj de muzikaj tekstoj, ee originaloj verkoj, montras kon-
vinkmaniere la belsonecon de nia Jingvo, kies propra ritmeco, zorge 
uzata, povas naski novajn kaj ne antauviditajn ritmojn. La vera esperanta 
versaJo havas specialan karakteron, kiu kreas poeziplenajn ritmojn, 
kaj la lempo certe kiam la éefaj kompoziciistoj, en ciu 
lando, verkos muzikaJojn Jau esperantaj poeziajoj, car ili baldaií kom· 
prenos, kia rimedo por divastigi ilian nomon kaj iliajn verkujn estas Espe-
rar.to : tiamaniere ili utilos al nia lingvo, kiu siavice utilos al ili. 

Esperanto sendube multe taiígas por konigi muzikajn verkojn, korn-
preneble ne la pure simfoniajn muzikaJojn, sed la verkojn, kiuj 
la homan vocon por esti plene satataj' precipe ce la mo.derna mozikarto; 
kiu de tridek jaroj cesis esti simpla melodio, sed interpreto gusta ,de la 
sentoj per la vortoj esprimitaj. Multaj kompoziciistoj plendis pri la 
íldeleco de la tradukoj, kiujn oni faras koncerne iliajn muzikojn. Mi 
mem, kiu tute ne parolas la germanan lingvon multe pli satas auskulti la 
operojn de llichard Wagner germane kantitajn, ol tradukitajú. Kelkajn 
frazojn, kiujn mi scias parkere, mi absotute ne povas retrovi en la tro 
ofta sango de signifo ce teksto, ltiu kontraubatalas- la muzikan 


