LA NESIA HEJMO

PERSONOJ

l\1ARIO

EMILIINO
LUDOVIKINO
JOZEF-LUDOVIKO
E~lANUELO
JULJANO

La agado en Madr1do.-Nuntempa

epoko.

BIBLIOTEKO
DE <<LA
SUNOHISPANA>)
JACINTO BENAVENTE

LA NESIAHEJfy10
TRIAKTA PROZA KOMEDIO

Unuafoje prezentita en la Madrida teatro de la Komedio
la 6an de oktobro 1894

EL LA HISPANA

LINGVO

KUN PERMESO

DE LA

AUTORO TRADUKIS,

VICENTE INGLADAORS
~lembro de la «Lingva Komitato~ ka.j Prezidanto
Grupo Esperantista

de Ja Valencia

VALENCIA-1909
TlPOGRAFÍA

MODERNA,

Á C. DE MlGUEL GIMENO

A..V-ELl,ANA8 1 U

AKTO

UNUA

Eleganta mangoéambro

ceYozff-Ludoviko.

SCENO UNUA
EMILIINO
EMIL.
LUD.

EMIL.

Lun.
EMIL.

Lun.

EMIL.

kaj

LunOVIKINO

enirantaj.

Cu vi dirast ke la mastrino ne malfruos reveni?
Ne, sinjorino. Si eliris por meso kaj acetoj. La
dckunua estas tuj sonoronta, hora de la tagmango, kaj vi ja scias la akuratecon de miaj

gemastroj.
Certe! Ne estas alía pli ordarangita hejmo. Tute
same, kiel la mía. Kia granda n1alordeco! Sed
provu ordigi kun kvar knabetoj kaj la respondaj servantoj kaj nutristinoj ... ! Tie ci, kompreneble, la sola geedzparo, du servantoj ... Vi
ja havos nenion por farL
Ne estas multe da laboro.
Kaj la mastro,
li pli bone fartas?
Malsanema, kiel ciam. La pasintan semajnon li
havis unu el siaj malsanatakoj, li restis tre trafrapita; sed de kiam alvenis sinjoro Emanuelo,
li sajnas iom pli anímita.
Kiel! Sinjoro Emanuelo alvenis?

cu
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Luo. Jes, sinjorino, antau kvar tagoj.
EMIL.

Lun.
E:.\HL.

Lun.
EMIL.

LuD.
EMIL.

Luo.

Jes, oni lin atendis eiutage. Sed ~ajnas al mi
strange, ke mi ne eksciis pri lia citielogado ...
Mia edzo vidas en la Borso ciutage vian mastron kaj estas strange, ke li nenion diris al li
pri tio.
Mia mastro parolas tiel malmulte ...
Kaj,
li venis bonfarta?
,.
Jes, sinjorino, tre bonfarta. Cu v1 ne lin konas?
Li ja migradas de post multaj jaroj ..• De kiam
lia frato estis ankoraü need.zigita; kaj mia kona•
tigeco en tiu ei hejmo estas nur pro via mas~
trino Mario. l\1ulte mí aúdis paroE pri li, pri
. liaj vojagoj, pri liaj aventuroj. Cu li similas al
sia frato? Oni <liras, ke li estas el alia karaktero.
Li similas al li per nenia. Li estas tre simpatía,
belkreska junulo, tre gaja, tre amema .•.
Bone, bone! Tiel la hejmo estos pli animita.
Jes, sinjorino; kredu gin. t..stas pli da gajeco,
da animíteco ... Ha, jen mia mastrino. ( Vidante

cu

llf arion alvenantan. llíario eniras, kiel venante el 1neso;dum si salutas Emitiinon, Ludovikino demetas al si la mantilun, reprenas la
preglibron kaj ceterajn afojn kaj joriras).

SCENO II
EMILIINO

kaj

MARIO.

Kíel vi fartas, rnia kara?
MAR.
Cu de Ionge vi atendas?
EMIL. Unu mornenton. Mi ja scias, ke vi bonfartas,
via bofrato alvenis.
lvlAR. Kaj via edzo kaj geknaboj?
EMIL.

ke
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Sanaj, cioj sanaj. Ferdinando
tre okupata. Li
ja venos kun mi saluti vian bofraton ... Vi apenaü lin konis,
ne vere?
MAR. Mi konis)in, kiam,: ní, esUs jnfanoj. Vi ja scias,
ke 1ia familia kaJ la mia estis tre intimaj; lia
patro kaj la mía estis samnegocanoj. Sed Emanuelo formigris tiel juna el Hispanujo ... Ni ne
atendis !in revidi.
EMIL.
Oni <liras, ke en migrado li Jaborakiris multe
da mono.
MAR.
Granda k.-ipita1o! Li esta(;,tre entreprenema,
sanco lin favoris ..•
EMIL. Li daürigas fraule, kompreneble.
MAR. Kaj Iau lía aserto, sen intencoj edzjgi,
EMIL.
Maturaga viro rica kaj needzigema! Sed vi
kion celas? Vi ne ha vas indecon, se vi ne regalas lin per dekduo da nevoj ... se vi ne volas
vin geni, en mia _domo estas:·kvar kaj tie estas
11ek mono, nek heredoj perspektive videblaj ...
Cio iradas bone!
MAR.
Emanuelo estas juna. Kaj figuru a1 vi,
mankos al li profitaj edzigokazoj.
EMIL.
Tuj kiam oni ekscios en Madrido, oni forkaptos lin de vi. Bone iradas la füinhavantaj patrinoj ! La papervaloro
«viro> multe prezaltigis.
Antaüe, al éiu knabino, pli aü ma!pli bela,
atinginta certan agon, ne mankis fianco, cu
bona aü malbona. Ni estis sampreze kotizataj;
sed nun, mía kara, la monsango Jevigis al la
nuboj. La patrinoj dcvus ja fari prunteprena-don en la fremdolando.
MAR. Kia sprit8jo!
EMIL.
Kaj kio forigas pn via vivo? Cu v1 abonis la
Regan Operan?
EM1L.

cu

cu
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l\IAR. Ne. Por kio? La pasintan jaron ni iris tri noktojn dum la tuta prezentadepoko;
gi estas
senceljeti la monon. Josef-Ludoviko estas malsanema, ne havas bonhumoron,
nek deziron
sin vesti, cío lin lacigas ... Vi ja scias, kia li estas.
EMIL.
Jes ... sed, mia kara, v1a vivado estas tre malgaja ... izolitaj in ter kvar muroj. Se almenaü vi akceptus arnikaron.
1\1AR. Al cío oni alkutimigas, kaj mi ne estas alkutiminta multe min amuzi. Vi bone scias tion; ce
rp.iaj gepatroj same okazis.
EMIL.
Ce viaj gepatroj estis almenaü babilrondo ciusabate. Oni kartludis, trinkis cokoladon, kaj
alestis niaj fiancoj.
l\iAR. Hodiaií niaj edzoj.
EMIL.
Kaj la via estis la unua kaj unika. Vi ciam estis tiel serioza! :ri.1ivagflirtadis iom kun tiu Seviljano, cu vi rememoras? Se mi estus edziniginta kun li, terura afero! Kian vivadon devis
elporti sia malfelica edzino! Ni ne povas plendi.
Ni trafis malerare.
MAR. Oni vidas tiajn malfelicajn geedzojri!
EMIL.
Estas terure ... kaj kiom da ili, sajne felieaj ... sed
se oni profunden rigardas ... Kiaj belaj orelringoj !
MAR. Donacitaj de mia bofrato.
E~nL. Belegaj perloj! La riculoj, mía kara, ...
MAR.
Ho, li alportis al mi mirindajojn ... Vi vidos ...
(La dekunua batas).
EMIL.
La dekunua kaj via edzo ne venis. ( Oni sonorigas ).
MAR. Jen li estas. (Premas smzorilbutonon.)
EMIL.
La akurateco mem. (:luljano eniras).
.
MAR. (Al :ful.fano). Vid u,, ~u sinjoro _Emanuelo jam
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levigis kaj tuj alportuA la tagmangon.
(:Juljano
eliras. Al Emiliino). Cu vi volas kunmangi?
Ne mi foriras kurante. Bone iradus mia hejmo,
se mi malestus! Mi venis inviti vin al la teatro.
Ni havas logion por la hodiaüa unuafoja prezentado.
Mi ne scias, cu Jozef-Ludoviko
volos, ke m
iru. .. Mi jam sciigos vin.

SCENO III

LA SAMAJ kaj JozEF-LunovrKo

Joz.
EMIL.

Joz.
EMIL.

Joz.
EMIL.

Joz.
MAR.

Joz.

Tre bonan tagon.
Vi al venas gustatempe.
,.
(Sidigante je la tablo). Mi iom malfruigis. Cu
vi vola~ tagmangi?
Jesuo! Gi ne malvarmigu! Estas guste la dekunua. Mi volis dirí, ke vi alvenas gustatempe
por akcepti invitan por la hodiaüa unuafoja
teatrhidaf o. Mario ne kuragas doni al mi sian
akceptvorton, ne kalkulinte kun vi.
Kiu ajn diros, ke mi estas tirano.
Vi ne estas tirano. Neniu <liras tion. Sed Mario
estas ekzempla edzino kaj tre bone plenumas
. _tiujn detalajojn de la edzigepistolo, kiujn ne
crúT
akurate respektas... «La edzino ne eliros
el hejmo senApermeso de sia edzo.»
(Al ll1ario.) Cu vi volas iri?
Se vi venas ...
Mi ne e.stas sana. Hodiau min frapis galatako.
z
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MAR.

Joz.

MAR.

JUL.
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Ni, do, resws hejme. (Al Em,iliino). Vi jam gin
audis.
Nu, oni <levas animigi. Se vi ne helpas vin distri ... Oni <liras, ke la hodiauvespera komedio
estas belega. La teatro estos vidinda ... Kompreneble, mi ankaií invitas vian fraton. kvankam mi ne havas la plezuron lin koni, kaj akceptu mian gratulan l_?orlia felica alveno. Vi ja
dezirus lin revidi .. Cu li estas Ia sola frato,
kiun vi havas?
La sola. Ni estis k var; nur restas la lastenaskit:i, Emanuelo, kaj mi, la unuenaskita. Nur ~manuelo estis sana kaj fortika en la familio. Cu Ji
ankoraü ne e-llitigis?
, '--)
i\li jam diris, ke oní lin avizu.
Kutíminte viví ~ola, li ne alkonformigas
al la
familia vivado. Cíam li estis tre senmetodviva ...
Se li ma1fruas, ni tagmangos.
Lija scias, kiom
mi §atas la akuratecon. La senordeco en mangoj min mortigas.

(Sonorigas). Ni tagmangu.
eniras). La tagmangon.

(Al :fuljano, kiu

Sinjoro Emanuclo tuj venos. ( Li eliras pretigi
la tablon).
E:\UL.
Mi foriras ... Ni, do, kalkulas sur vin?
MAR.
Ne, vi jam vidas, ke Jozef-Ludoviko ne sanas.
Atendu momenton, vi ekkonos lian fraton.
E:,.nL. Mi sentas scivolon ... i\li ne estas lre prezentinda, mi eliris senceremonie vestita.
l\lAR. Vi estas intimulino;
Joz. Donu al mi la magnezajon.
MAR.
(Alportante boteleton el la telernzeblo.) Prenu ...
(Preparas la saumotrinkafon). Sed,
vere
vi ne estas sana?

cu

BIBLIOTEKO

Joz.

DE «LA

SUNO

HISPANA»

II

(ll1aibonhumore). Vere! Vi eble krcdas, ke mia

malsano estas, kiel viaj hemikr<1nioj .. Mi estas
tre malsana.
Vi tro laboradas.
Ci estas rnia i nsistccelo pri
EMIL.
Ferdinando ... Ferdinando
estas fortika, sed la
avideco pri negocoj, la borso, la Deputatarcjo ...
tio estas senha1tado dum la tuta tago ... Alrnenau
1i havas kvar gefilojn por kiuj zorgi ... sed vi,
sola kun via edzineto,., Vi ja devus forlasi la
negocojn, ripozadi, vin flegadi, multe amuzigadi, car la vivo estas mallonga..:
l\1AR. (ProponantP;_al lila pokalon). Cu gi estas taügarangita? Cu pli da sukero?
Joz. (Kolere). Mi jam ne scias, kion fari. nek kion
trinki. Estas malespcrige!
Hodiaií vi ne
MAR. (A1neme). Nu,. havu paciencon.
eliros el domo.
Joz. Jes, guste. Malmulte mi havas pcr fari!
MAR. ~asu gin por alia tago.
Joz. Cu vi kredas, ke miaj aferoj estas tiaL kiel la
viaj? ... Vizitoj kaj acetoj same fareblaj en kiu
ajn horo de kiu ajn tago.
MAR.

(l(un amema riproéeto kaj volante lin rimarkigi
pri la éeesto de Emiliino). Vi ja famigos pro
malmilda

EMIL.

karaktero.

(l(omprenis kaj volas lertkasi). Kiam oni estas
malsana, cio malplacas. Estas nature.
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SCENO IV

LA
EMAN.

SAMAJ

?ªl_uton, gefratoj!

kaj

EMANUELO

( Vidante Emiliinonj.

Sin-

JOrltlO ...

MAH.,
EMIL.
JUL,
EMJL.

(Prezentante mm al la alía). Mia bofrato Emanuelo ... SinjorinoOrdoñez, ciama amikino mia ...
Tre plezure! (Aparte al llfario). Li estas tre
simpa tia.
(A/portante la tagmangon). La tagmango.
(Adiaudirante). Ni jam havos la plezuron vin
vidi ceni. Sciu, ke vi kalkulas sur novajn geamikojn. ( Al Yozef-Ludoviko ). Vi plibonfartu.
(Al l11ario, sin kisante). Adiaü, plejkara,. ne
forgesu iri al mi. (Eüras ).

SCENO

V

MARIO, JoZEF-LUDúVIKO
kaj EMANUELO, sidantaj.
DOVI KINO kaj ]VLJANO servas la tagmangon

Joz.
EMAN.

MAR.

Lu-

pank' al Dio! Mi kredis, ke ni ne tagmangos.
Cu vi ne esris komencintaj pro la vizito aü min
aten dante?
Pro la vizito. ( Al Yozef-Luioviko vidante, ke li
ne /)renas por mang-i), Cu vi ne volas gin
mangi?
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Gi estas tre malfacile digestebla. Mi ne kur._agas.
M,,R. Cu vi volas aliajon? Cu ovon en akvo varmigitan? Cu fritsoleajon? Kial vi ne <liras, kion vi
volas? (Al Emanuclo). Cu vi vidas) kia strangeco? Oni <levas diveni liajn pensojn.
EMAN. Mi konas la sístemon.
Vi pasigos la tagon· rigardante lin en la vizagon por kompreni kion
li deziras. Vi certe estas pri fizionomio pli kutimlerta, ol Lavater mem.
Joz.
(ll1alpiaügita). Kiam oni estas malsana kaj,
sekve, malbonhumora,
mi kredas pli sage, ne·
paroli, ol diri malagrablajojn.
,
MAR. Multafoje ne estus grave al mi, aüdi de vi ian
malagrablajon, se nur mi vín komprenus .•. Vi
estas prava, Emanuelo ... ciam mi rigardas en
lian vizagon por diveni al li la pensojn ... Sed
mi estas tiel malle1 ta ... aü li tiel malmulte ldaresprima, ke malofte mi traías.
Joz.
Mi, do, malmulte parolas? ... La plej elokventaj
interne, oftc estas la plej silentaj, la malplej
klaresprimaj ... kiel vi djras. Kiuj malmulte pensas, tiuj plej parolas. Car iliaj ideoj estas malmultaj, ili baldaií ilin elirigas, kun mirinda flueco .•. Estas nature! Du aü tri personoj, solaj, pli
(acile pasas tra pordo, ol amaso kunpusiganta.
EMAN. Cu tio estas min riprocnomi
parolema? Eble mi
estas, car mi pensas malpii ol vi tion, kion mi
<liras ... Sed mi sentas ... Kaj kiam mi sentas ion,
mi <levas gin diri. ..
se gi estas malsagaJo aü
malagrablaJo.
MAR.
(Al Yozef-Ludoviko). Ankau el tio
v1 ne
mangas?
Joz.
Mi ne havas apetiton. Kio venas poste?

Joz.

Ne.

A

•

ec
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Por vi, rostita viando.
Sed .. cuvi ne bonfartas? ... vi nenion mangas.
Mt kontraiíe havas tian apetiton ... Mi ekkaµtis
'!Videce la hejman mangadon.
MAR... Cu vere gi placas al vi? Mi) kiu penas doni al
vi mangi, laií hotelsistemo ...
EMAN. Nu, mi plí satas valencian rizajon, bonan hispanan kocido)n kaj
giajn viandbulojn.
Joz.
Jen kiel sangigas la preferoj! Vi nescias kiom
li batalis ée ni, kun nia patrino, pro la mangoj.
Tiam, kion li nun trolaiídas, cio sajnis al 1i
fikuirajoj kaj li preferis mangi en kafejo aií
hotelo. ,
EMAN. (Kun malpeza tono apenau tus ita de ia graveco
kaj kortuseco; super éio oni cjevas eviti la so!enan kaj deklaman tonon). Gi estas la homa
esteco. La konstanta spirito ribeleca ekzistanta
nia animo kontraií
altrudata,
kontraií
la patrina amo. Eble neniun ni pli turmentas en
la mondo, kiel nian patrinon, al neniu ni estas
tiel maldankaj. Homa egoismo! Tiel certaj ni
estas, ke neniu, kiel nia patrino, estas al ni
pardononta nian maldankecon ... Sed en la vivo
estas unu justeca horo por ciuj ... kaj la larmoj,
kiujn ni elversas pro la jusmorto
de patrino,
per doloro al nenia simila, <levas esti, se ilin
oni pavas vidi el cielo, la plej granda, la plej
pura gajo, kiujn ni, maldankaj filoj, povas doni
al la animo de niaJ karaj patrinoj.
Joz. Mi neniam estis maldanka.
EMAN. Car vi neniam esti~ Juna. Car
vi aliigis la
legoj de la vivo. Gi estis ankaií ribeligo, laií
via maniero. Sed vi jen vidas kiel malbone gi
rezultis al vi. Kredu gin, la Natura estas tre
MAR.

EMAN.

ce

ce

cio

ee

ce
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saga. Ni <levas esti infanoj, junuloj 1 viroj kaj
fine maljunuloj; cio-gustaternpe,
kun la pasioj, virtoj kaj malvirtoj propraj de la responda
ago. Tiel malbone sajnas pripenscma kaj saga
infano, kiel petolema kaj sensaga fimaljunulo:
lrnj tiel nepropre estas
infano senproteste
konttntigi
per hejma kocido, kiel
saga viro
mangi arnuze en hotelo. Oni devas distingi inter la eiamdaüra e:iua rnalboneco kaj la malbonecoj propraj de eia ago, kun gi forpasemaj ...
Mi tion diras,
mi vi kredis malboneco
la junulan facilanimecon. Jes, vi, Mario, kiel
ciuj, certe aüdis parolantajn
pri mi, miajn gepatrojn, Jozef-Ludovikon,
vi certe scias kion
pri mi íli pensadis ... Mi bone scías gin. Mi estis
la hejma perfidulo.
Ne, ne. Vía patrino ciam vin senkulpigadis
kaj
eiuj ni vin amadis.
Pli ol li nin. Kio mankis al li apud ni? Senbedaure vi nin lasis kaj sen ni vi vivis felica. (Jli

ce

ce

carce

MAR.

Joz.

finis tag1?w11.gi,
la servantojjoriras pretiginte
la kafon. La dialogo fartgas pli intima).
EMAN.

Tial mi revenis al vi, por ke vi ruin prijugu,
nun kiam finigis mia aventura vivo, en nomo
de niaj jam neekzistantaj
gepatroj. Vi diros,
mi estis malbona filo,
mi estas malbona
frato, kaj por tío, se vin blindigos resteagrenoj,
kiuj ne <levas inter ni jam daüri, Mario prijugos. Virinoj pli bone Jrnmprenas, kio e_stas bona
la koro de viro. Ce ni, kiel vi estus provintaj koni la mian, se mi neniam povis paroli per
la koro!
Nn, ne varmigu. La pasintajo, jam pasis. Hodiaü ciuj ni scias, kiel vi valoras. Ne estus

cu
ce

MAR.
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tiel favorinta vin la sanco, se vi ne estus inda
je gi.
(Sekvante sian ideon kaj sin turnan/e precipe
al lvlario). Vi ja scias, kiel ni vivadis en nía
hejmo. Vi estis najbaroj niaj, kaj via patro
egala al la nía per karaktero; ial ili estis sam~
negocanoj. Tie neniu havís alian volon, krom
tiu de rnia patro. Kía rigideco, kia severeco!
Kiam 1i estis hejme, ni parolis mallaüte, niaj
]udoj lin malplezurigis, niaj ridoj lín doloris. Ni
vídadis lín elirantan gaje, ni libere sptradis,
ludadis, ridadis. Nia patrino ne estis tia. Cio en
si boneco, eio en si mildeco, nia defendantino
ciam, nia kunkulpulino multajn fojojn.-Ne
malplezurigu vian patron,-si
diradis al ni:-li
estas tre ~ona, sed eiam priokupata per siaj
negocoj. Cion por vi, miaj karaj, por vi li tícl
mul~e laboradas kaj klopodegas ... -Kara patrino! Si volis konvinki nin pri tio, ke nia patro
estas tre bona ... kaj nin amas, kaj si nin kisadis por ambaü, .. Mía patro neniam min kisis.
Laboradi, klopodegi por la negocoj, tio estis la
elmontrigo de lia amo. Sed tiu laborado, neníam komfortigita de niaj karesoj, sajnis sen ili
pli peniga, rnalvolonta, malaminda, s_endanka...
Farso de patra amo! Li klopodegis por siaj
negocoj, car ili estis lia sola guado en la vivo:
li estus same farinta sen edzino, kaj sen idoj al
kiuj heredlasi la frukton de siaj klopodegoj.
Tío estis la pasio de la avida negocisto. Pli peníga la laboro estas por la kompatinda laborista, pli peza sargo estas por li liaj idoj, kaj fininte
la eiutagan laboron, li ankoraü trovas fortojn
por preni ilin en siajn brakojn kaj amemocion
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en sia koro por ilín kisi. ( Al Yozej-Ludoviko).
kaj ka:.
resoj. Vi estis tre lerta pri kalkuloj, kaj sciis
kion nia patro gajnadis ... Mi ribeladis kontraü
lia nejusta severeco, en mia koro protestadis .•.
kontraü tiu amfarso, kaj tial mi estis la malbonulo, la perfidulo, car... ee plej multe penante
por tio, mi ne povis ami, nek respeti mian
patron.
Joz. (Sin levas. Scvere ). Vi ne respektis lín, vi vantan, ankaü vi ne respektas lianAmemorori. Ni
neniam konsentis estimante lin, Car miaj sentoj
estas pli respektindaj, kiel pli naturaj kaj indaj
je filo, respektu ilin.
MAR. ( Anltau sin levas. Sin turnante al unu kaj alia
.c{ezirante ilin interpacigi). Jozef-Ludoviko!...
Cu vi ne estas kolerigitaj? F orlasu rememorojn, forjetu Uun suspekteman malkonfidon ...
l\li ja scias gin; unu malkonfidas pri la amo de .
la alia: jen la maniero neniam atingi la reciprokan amadon. ( Al Emanuelo) Vi estas ne justa:
Jozef-Ludoviko tiel multe deziradis vin revidi ...
(Al Yozef-Ludoviko).
Kaj Emanuelo, kiam vi
forestas, parolas al mi pri vi tiel ameme!...
Kompreneble,_._vi estas ja fratoj ... (.:4ltirante unu
al la alia). Cirkaiípremu
vin tre forte, tre
forte ... ( lli sin cirkaüpremas recipruke). Kaj
éirkauprernon al mi, kiu kunigu nin tri ... (Al
Eman11,elo). Ankaü mi estas via fratino ... kaj vi
devas kredi al mía amo ... (Kim injaneca kan.fido). Mi estas tre malsekretema ... (11fallaute).
Jozef-Ludoviko
havas alian karakteron.,. Sed
funde li estas tre bonkora.
EMAN. (Ankau mallaute al Mario, sed ne aparten.

Vi ne rimarkis la mankon de dorlotoj

3
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Joz.
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MAR.
EMAN.

MAR.
EMAN.

MAR.
EMAN.

MAR.

EMAN.
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:Jozej-Lu.doviko estas sin retirinta funden.)
Funde! Tion oni diris pri mia patro. Kiel grave, ke en la fundo de puto estas trezoro, se
por atingi gíq mi <levas droni?
(Al 111ario). Cu vi intencas hodiaü eliri? Mi sendos al vi la veturiion. Mi iras al la borso.
(Ku.n komika ,na/sato). La veturilon? ... Ni ne
bezonas vian veturilon.
Sendube nova frenezajo!
(Al Mario). Mi permesas al mi meti je via dispono la kaleson kaj la cevalparon, kiuj hieraií
tiel multe placis al vi.
Ne, Emanuelo. Tio estas sensencajo. Vi elspezis kapitalon por min regali.
Ve, miaj karaj filoj! Ili estas falontaj en mizeron!
Vj povas ankoraü ilin havi.
(Serce). Ne, tute ne. Vi jam sciis gin. La filoj
estas tre maldankaj. Mi ne volus esti mia filo,
kaj se mi estus filo mia, mi ne volus esti mia
patro ...
(Run rida mieno). Kiaj malspritajoj! Nu, mi ne
akceptas la donacon.
Mi koleros (Al !/ozef-Ludoviko). Kun tiu kondico mi repacas kun vi. (Ameme, metante .sian
brakon éirkau lian kolon). Malafablulo! Vi ja
finos min amante! Unu cirkaupremon ...
(Komplezita). Kara Emanuelo! Oni prave <liras:
malbona kapo, sed bona koro. Vi ja vidas, cu
mi juste vin taksas.
Ha, l\fario! El vi ja finadas amasoj da boneco;
apud vi neniu pavas esti malbona. Ecnur pro
tio, ke 1i vin elektis kiel edzinon kaj li vin tre
amas, mi devus ja ami mian fraton. Jes, sinjoro

•
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frato; cion mi pardonas al via Mosto, sed garduvin esti maJbona edzo ... Iru al la borso, al viaj
negocoj ... Cu vi scias kion mi pensas? Dio vol u,
ke gi ne sajnu al vi malnoblega! Mi gojus, se
cio al vi malprosperus, se vi perdus eion, se vi
ruinigus ... kaj tiam vi vidus, kia mi estas, mi,
la fripono, la senkorulo...
(Yozej-Ludoviko !in

•
MAR.

cirkaupremas kortusite ).
placas al mil

( Gaje). Tiel

Mi estas tiel kontenta! ... Mi ploras pro gajeco ...
Se vi scius, kio estas vivadi sola, sen iu, por
kiu niaj cagrenoj au niaj gojoj povas esti
greno au gojo!. .. Ne povi senpremigi la koron ....
Seneese amasigi sur gin malgojojn kaj gojojn
kun neniu partigitaj ... Ve, nepre gi <levas mal~
moligi! Nun lasu, ke n;ii ploru kaj ridu ce vi,
kiuj IT..in amas kaj kompatas pro tio, kion mi
sola ploradis ... kaj estas hodiau felicaj pro mia
gajeco ...
MAR. (Rortusita). Ka.ra Emanuelo! Kiel bona vi estas!
EMAN. Mi estas bona! Cu ne vere?. Tion vi diras, tion
ankau diris mía patrino, la du plej bonaj personoj, kiujn mi konis. Mi devos gin kredit
MAR. '1-nkau tion <liras multaj malriculoj, Emanuelo.
C ion oni ekscias.
EMAN. Ne, ne. Kia merito, ke mi donacas tion, kio al
mi malmankas!
MAR. AnkaüenAmeriko
multaj senhelpuloj benasviannomon, car vi praktikis la bonfaradon kun amo.
EMAN. Kun amo? Ankaü gi malmankis al mi; vi ne
min konvinkas. Vi nun vidos, kiel mi sparas la
amon kaj la monon. Kaj se fine ... kia diablo!
Mi
tien venis por unu Emancjo. Vi jam povas gin konduki al mi.
EMAN.

ca..

ci
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(111alice).Ni portio sendos petoskribon.
Ja, ja, multajn petoskribojn.
Joz.
(Adiaudirante).Do, mi sendos al vi la veturilon?
EMAN, Ne, frato; nenion pli pri tio.
MAR.
Mi unuafoje uzos vian donacon. Sed vi min
akompanos.
E:\IAN.(Al 7uzej-Ludoviko). Ni iros por v1..• Gis revido.
•
Joz. Gis revido. (7li sin éirkaupremas).
MAR.

EMAN,

SCENO VI
MARIO

kaj

EMANUELO.

Fine

LUDOVIKINO

..
MAR.
EMAN.

MAR.

EMAN.

MAR.
EMAN.

Cu vi vidas, ke li estas tre bona?
Malafabletulo, malafabletulo! Kion, do, mi dirus
al vi? Vi ja tro lin konas!
Tre sinkasema karaktero, koro ne malfermiganta al la unua alveninto. Tre penige estas
malbari gian enirejon!
\stas persono] tiaj, kiel iaj logejoj; kun belega
cambraro kaj malbona stuparo.
Malmulte mi taügos, se mi ne sukcesos, ke vi
amu unu la alian per vera frata amo!
Mi venas avida pri amo! Tiel longe mi vivadis
sola! ... Fremda cie! Mía protektinto, mia vera
patro, Don Gabriel, mortis iom post kiam, li
min forprenis kun si. De tiam mi ne havis amikon, mi neniun havis. Nek nedaüraj aventuroj,
iluzioj de la amo, por trompi mian malgajegan
solecon. Estas praktikaj animoj, kiuj scias tia-
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maniere disdoni la koron por malprofundaj
aminklinoj, ne donante gin tutan al iu, ke el
mil amoj mildaj, trankvilaj, kunfaras placan
varmeton, kiu komfortigas kaj malpremas la
koron ... Mi ciam estis kuragega en miaj entreprenoj, eiam en ili mi kompromitis mian tutan
kapitalon; en unu sama tago, la ruinon aií la
ricegecon. Tial mi timis ami, car en unu solan
amon mi estus demetinta miau plenan koron,
mían tutan animan ... kaj eble gi estus kaüzinta
mian ruinan! Mi estis tre feliea en mi:ij entreprenoj. Eble la sorto estus sin venginta! Pretendí por eio felieon estis gin vetbatali.
Tial same ke vi ne malboneluzis vian koron, vi
trovas por gi indan okupadon. Mi ciam kredis,
Emanuelo, ke vi estas bona; vi meritas esti
feliea.

(Sidanta sur segego au chaise longue, ekdormiganta). Ni atendos la okazojn. Mi estas lace-

ga kaj ne volus rekomenci vaganta la migradon.
Ne, Emanuelo, ripozu. Ripozu kaj pensado en
la konstruo de via hejmo.
Jes, Mario. Dume, lasu en la via lokon al tiu
transfluga Abirdo.
.
(Ameme). Cu vi deziras dormí? Vi ku~igis tiel
malfrue!...
Estas tia mallautego, tia trankvileco en tiu
domo!...
Dormu ... (Pauzo).
(111allaiUe,duondormanta). Mario!...
(Ameme alproksimigante). Kion? Emanuelo ...
Nomo min frato.
Frato!
Tiel .. Estis mia iluzio havi fratinon ...

ci
ei
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Vi jam sin havas.
(Yom post iom dormiganta). ]es ... Kiel bona ...
kiel bela! Vi ... kaj mia patrino ... (Restas dornziginta).
M!R.
(Rigardante lin atente). Kara Emanuelo! ... Li
estas infano!
Lunov.(En la pordo), Mastrino...
.
MAR.
(Altrudante silenton). Cist! ... Mi iras. Ne bruu.
( !Jfontrante Emanuelon). Sinjoro Emanuelo
dormas. (Eliras).
MAR.

EMAN.

FINO DE LA UNUA AKTO

AKI'O DUA
Eleganta kabineto

SCENOUNUA
JozEF-LUDOVIKOkaj E~ANUELO,sidanta;
EMAN.Mi ne kredis, ke vi revenus tiel frue. Tiuj aferoj estas tíel komplikkonfuzaj.
Joz.
Dank' al mia interveno éio povis gustatempe
arangigí. Mi faris bone ne gin prokrastante. La
monkvanto estis sensignifa kaj la afero estis
pri unu el miaj korespondantoj plej estiminda
pro lia honesteco kaj aktiveco. Neniel mi povis
toleri, ke li estu bankrotinta. Sed ciutage la
negocoj min plilacigas, mi taügas por nenia ..•
tiu éi vojago, tiu éi afero kaüzis al mi tian genecon, tian ekscitigon ...
EMAN.Mario n;_stís kun éagreno, car si lasis vin forveturi. Si tímis, ke la vojago estus al vi malutilonta. Kion vi ne devis fari, tio estis foriri
sola; car mi konas vian karakteron kaj vi energie malkonsentis, mi ne insistis por vin akompani; sed mi devis tion fari.
Joz.
Vi estis jus veninta post vojago longa, peniga
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kaj
vi devus vin geni? ... Kaj plie, Mario restus sola ... kun sia malgáj~ karaktero ...
Kiel bona estas l\fario! Cu ne vere? Bone mi
ha vis okazon taksi kion si valoras! (Paitzo). Mi
alvenis Hispanujon, jam kun cagreno esti fa ..
rinta la returnan vojagon. Estis al mi malgaje
senti min cie malgaja. Sed reveni mian patrujon
kaj ankaü min trovi fremda en gil... Kiu memorís ankoraü pri mi? Kiu min atendus? Vi,
jam edzigita •.. ni ambaü disigis preskaii infanoj kaj nia patra amo kunportis
envolvite
ciamdaurajn ofendetoJn kaj konkurojn ... Nia
patro vin preferís kaj min nia patrino ... La hatalado estis
ni sencesa... kaj vi ciam venkadis! Ni disigis sen malgajeco, ni apenaií komunikis unu la alian; unu letero iam post iam. Vi
ja vidas, ldon mi povis de vi espen revenante!
i\lia unua intenco estis iri en hotelon. Kaj atentu, kia mi estas! Kiam mi estis tuj dironta la
adreson de iu hote1o al la servisto, kiu portis en
veturilon miajn valizojn, sajnis al mi, ke la tero
malfirmigas sub miaj piedoj ... kaj kun larmoj
en okuloj, dum ekpusego d~emia koro, mi diris
la adreson de via hej mo ... Gi estas la hej mo de
mia frato!. .. Tiel, mi fiere diris. :Mia frato!...
1\li sentis honton kaj dolaron pro tio, ke oni
kredu min fremda en mía naskolando.
Mi eniris vian hejmon, malkonfide, suspekteme. Viaflanke, vi same min akceptis. Bah! mi pensis:
mi plenumos tiun ci familian devon, mi restos
unu semajnon ... kaj ree vagadi, jen estas mia
destino. Kaj, vi tion vidas, la malkonfidoj disigis, ni konfidas hodiaü al nia amo kaj mi ne
peqsas foriri. •• Mi ne volas gin pensi. Mi, kiu
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vivas feliea en la nesia hejmo. No, é:io estas
nur efiko de Mario, sen si ni estus pli incitintaj nian vengemon. Dio scias, ke ni estus por
ciam rnalpacmtaj! l\li konas mían karakteron,
mi kona~ la vian .. 1\lario faris, ke ni esto, fine,
fratoj. ( Cirkauprenas lin).
Joz.
~¡ tre simpatiis kun vi!
EMAN. Si amuzigas aiídante la rakontojn pri mi aj"vojagoj.
·
Joz.
La vojagoj entuziasmigas sin. Antaulonge mi
promesis al sí konduki sin en Parizon, Londonon, ltalujon ... vojagon tra Eüropo. Sed miaj
aferoj kaj mia farto ne permesis, ke mi al si
plenumu la promeson.
EMAN. Nu, vi ja devus fari tian vojagon. Veturadi kun
kara estajo_ kredeble estas tre ra ve! Por persono sola, cio surhavas ian melankolion en fremda landa, .. Ju pli estas grandioza la pejzago, ju
pli mirinda la arta verko, des pli gi nin ptemegas per sia grandiozecoL.
Solaj antaií tia belgrandeco~ pigmeoj kontraii. la grandiozeco!. ..
Sed du amantaj gekoroj, duone guante la admiradon, en dolca amgustumado, kiel framdajo
samtempe mordita de du amantaj gebusoj, pli
pro la sato al smaco, ol al frandajo!. .. Ne, ne
estas grandiozajo, nek superbelajo kapablaj
ilin premegi. La malavarbela panoramo de la
Naturo, la superravaj malfusajoj de la Arto, ..
fono akcesora, ornama por ili de io alía pli
granda, pli superbela, ol Arto kaj Naturo ... La
amo, kiu tremetbatas en iliaj elravitaj animoj.
Joz.
Bone, frato, bone! tiun komparon vi ne faris
parkere. Multe vi estas vojaginta sola ... Sed,
nu, iun vojageton vi faris akompanate, en <loica
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amgustumado, kiel vi di ras. Estas aferoj, kiujn
oni ne .povas bone esprimi, ne provinte ilin.
EMAN. Provi ilin? Jes! ... Sed ce ni estas du vivoj, ciam
paralelaj. Unu, kiun ni vivas, teksajo de la hazardo kaj destino, en kiu ni estas ludiloj de
cirkonstancoj, de okazoj neantaüviditaj, neeviteblaj ... Alia, kiun ni revas, trakomunikilo de
lumo, kiun la imagado malfermas al aliaj mondoj, kie ni estas superaj al la fatalo de nia destino, kie la teksajon de nia vivo oni teksas per
fadenetoj de e:iukolorbrila Jumo. Kio en tiu ci
dua vivo nin frapas, pro sia senkorpeco kaj
neesprimebleco, gi lasas tiel fundan sentajon,
kiel tio, kio nin frapas en la unua ... kaj el ambau, pli bona estas la imagita, ol la travivita.
Joz. Tía poezia idealeco ne sidas malbone ce nego•
cista. Kaj oni <liras, ke la nombroj elsekigas
imagadon!
EMAN. Tio estas, car la nombroj manuzitaj de mi, estis kiel vastega havo da rimoj manuzita de
poeta. La mombroj havas ankaü sian poezion,
kiam ili obee alkuras por esti matematika asertAode la povoplena pensado, kiu ilin elnaskis.
Cu oni pensis mil? mil ja rezultas ... cu milmiJionojn? do, milmilionoj. Ha! la arto gajnekolekti monon havas ankau sian estetikon. Estas
bonaj kaj malbonaj negocoj, ti.9n oni scias; ankaü estas belaj kaj malbelaj Sajnas, ke estas
same diri: Li faris bonan negocon, aü li faris
belan negocon. Tamen, ne estas same. Kiam
oni <liras pri negoco, ke gi estas bona, Séljnas,
ke oni nur celas la rezultatont ne la procedon.
Sprita aü nedelikata en sia plano, finita inter
tordiroj, faloj kaj falspasoj, se la gajnon fine
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oni atingas, gi estis bona, la negocot Kiel diference, kiam bone planliniita prí ciuj giaj eroj,
kombiníta per sprita Ierteco, ecunu detalo ne
deflankigas de tio antauvidita, cío trafas sian
celan, kvazaü altirita de mirinda sorco!... Tie~
devas esti la belaj negocoj, tiel la miaj estist
ciam. l\li estis la Hyron' o de la Aritmetiko; en
ci~ma_or~io de milionoj mi elpensis poemojn
m1reg1gaJn.
Certe, miregigaj. Kiuj al vi permesos, fine, kunigi tiujn du vivojn, kiujn vi nomas paralelaj,
en belan kaj realan poemon de amo kaj felico.
J,am estas malfrue por mi!
Cu vi kredas, ke estos malfacile al vi trovi tian
virinon, kiel Mario?
( Sin levante). La feliculoj certigas, ke tre facile
estas felicigi! Kiel facile repreni briiianton el
sur la strato, kiam la piedo gin pusektusas!
Sensenca frenezulo tiu, kiu elirus eiutage el sia
domo kun obstino renkontigi kun unu! Mí estas humila, Jozef-Ludoviko; car mi multe bata~
lis kontraü la sorto, mi scias ke la sorto estas
supera al ni. Neniu fierigu pri sia felico. Vanta
kaj tromemfida estas kiu kredas gin meriti!
(ll1alkonfide). Lau tio ... mi ne meritas la mian?
Atinginte gin,oni povas sin montri inda je gt

(Alproksimigante

al Emanuelo, nzallaute ). Cu

Mario havas ian plendon pri mi?
Kia ideo!
Gi tré!fis mian pensadon, mi ne povis ne gin eldiri. Car, kiel vi diras 1 mi ne kredas meriti la
felicon havi edzine Marion, mi malkonfidas
pri mi...

Sed vi devas al §i konfidi.
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Nu 1 kelkajn fojojn, mi pensas, ke Mario ne estas felica kun mi. Dio ja scias, ke mi tutkore
sin amas! Sed, mi ne scías gin esprimi! Figuru
al vi dolceravan melodion en la menso de superega artista kaj kiel rimedojn gin esprimadi
la fingrojn mal!ertajn kaj tremajn, kiuj frapas
sur malagorda fortepiano ... kelkafoje mia tuta
animo, ravita, iras al ~i en ekstaza adorado ...
sed nur mia animo ... Si neniam min vidis surgenuan kaj mi ciam estas sin adoranta! Ne,
Mario ne scias kiom mi sin amas. Vi havas alian
karakteron; mi estas certe, ke vi ambaií parolis
pri mi. Kion si diris al vi? Emanuelo, cu si estas
felica kun mi? Se si ne estas, mi promesas min
korekti, gi ne povas .esti pro malbonkoreco,
mi ne estas malbonkora, gi eble estas pro difektoj, kiujn mi ne konas, pro iaj difektoj, kiujn
mi trovas ce mi kaj penas venki... pro tiaj aferoj, pro bagateloj, kiujn mi povas eviti. .. Diru
al mi cion. Kion mi ne farus por vidi sin felicat}t
Kial si ne estus? Difektoj! Kiu ne ilin havas? Si
diris al mi nenion. Sia plej granda malgojo, tio
estas vin. vidi malsaneman; jen la sola afero,
kiun mi scias ... ke vi ambaií ne multe guadas
je la vivo pro via farto; ke vi ne iras al amusajoj; ke vi ne multe vin rilatas kun la mondurno ... Tio ne pavas esti motivo por malfelieo
en edzeco, kiam la edzino, kiel Mario, rezignacias vivadi eiamhejme.
(Pensema). Jes, nia vivo ne estas tre gaja.
Penu vin animi. Lasu la negocojn, per iii la
vivo eluzigas tre rapide. Ne komencu esti maljuna, kiam Mario ankoraü estos juna.
Vi estas prava. Mi sangos mian vivadon. Mi
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bedaüras, ke mi jam entreprenis tiun
novan
negocon, kiu min tenas senlibere la tutan jaron. Ni ~unvojagos, oftiros al amikoj, al teatroj ... (Sanceligas kvazau atakita de kapturniEMAN.

Joz.

EMAN.

Joz.

go ka_japogas sin al Emanuelo).
(Alarmita). Kio estas al vi?
~enio, eksveno ... nenio, gi jam pasis (Furioze).
Cu vi gin vidas? Sana mi estas! Malbeninda
f?-rto! Estas pli bon~ morti.
Cu vi volas ionL. Cu gi jam pasis?
Jes, gi estas nenio. (Audante ke Afario a/venas).
Mario; ne diru al si
unu vortont si ne alarmigu ... Mi jam bonfartas (Ani'migante). Tre
bone ... Donu al mi cigaredon ... (Sin levas kaj

ec

promenas sajnigante animitecon).

SCENO 11
LA
MAR.

SA 'MAJ

kaj MARIO

.

(Al Emanuelo). Diru, kion vi volas. La konsence ni. Mi venas vin malpacigi. (Al
Yozef~Ludoviko). Vi <levas riproci Emanuelon,
to finigis

sed tre serioze.
EMAN.

Bah!

Joz.

Kío estis? ... Mi jam supozas, ian novan donacon ... (Al Emanuelo). Mario estas prava.
Mi tuj foriras ...
Haltu!... (1l1ontrante juvelujon). Rigardu, .. (Al
Yozej-Ludoviko). Mi ne pavas promeni kun Ji,
mi ne povas . fikserigardi en montran fenestron... Diru, ke li tion redonu, au ni malpacos;
gi estas malsparego.

EMAN.

MAR.
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Gíja

ne penindas paroli. Pinglo, cirkaumano ...
Mi §atas, ke vi ílin portu hodiaií dum la Regteatra prezentado... Ho ve, mi senvole diris,
mi ma1kovris Ja · konspirajon ... Mi cion diros.
Mario sentís §atdcziron alesti al la hodiaiívespera prczentado; gi estas nova opero, eksterabona teatrajo; mi sukcesis aceti logion ... Mi
invitis vian amíkinon Emi1iinon kaj sian edzon;
ili traktas min tiel afable ...
Cu vi vidas? ... Nepre ni malpacas. 1\Ii diris}ke
mi ne iros. Mi ne iros. Jozef-Ludoviko
venis
hodíaií matene el vojago, Ji certe estas laca, ne
§atos iri teatron, cu ne vere?
Nu, ne. Mi deziras aüdi tiun operon. Mi audis
paroli pi:_igi .. Ni iros.
(Gaje). Cu vere vi volas, ke ni iru? ... Kiel mi
gojas! Mi ne kuragis gin diri al vi, sed mi tre
deziris iri hodiáü en la teatron; oni diras, ke
estos belege... N u, Emanue lo, nur por tiu ci
fojo ni ne· ma1pacas, multajn dankojn... Qe
kiam ni ne iris al la teatro? Kiu gin scias!. .. Cu
la logio estas partera, vere?... Mi ekuzos la
brocon kaj la koljaron... Mi nescias kiun veston surmeti ...
Cuvi estas kontenta? (Kun miltftr mallaudo).
Kial vi ne <liras gin al mi eiam, kiam vi deziras
iri al Ja teatro? Kelkafoje vi senigos vin je tiu
p1ezuro!... ·-Vi ne estas por mi malkasema.
Ne kredu, ke gi estas por mi ofero. Hodiaü
vespere mi iros plezure, car vi sanas, car ni
iras éiuj tri... Irante al teatro malofte, nur iam
post iam, tio sajnas al ni eksterordinarajo:
same kiel dum infaneco oni kondukis nin al
magia prezentado en kristnaska aií noma fes-
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to ... Ni festas tiel la alvenon de Emanuelo ..•
Al teatro! Kiel dum infaneco ... Sed ni iras
nokte kaj al la Rega teatro! ...
Kaj ni ne amuzigos kiel tiam! Mi eliras kaj tuj
revenos. Malsuprenirante mi ordonos, ke )a
veturilo estu preta por la naiía. (Al 111ario).Cu
vi volas ion? Vi bezonas ian objekton? Florojn?
Ventumilon? ..•
Florojn? Mi havas plenajn)a tualetejajn florvazojn ... kaj tie ci, rigardu. Ciumatene li sendigas
al mi amason da ili. .. kaj ventumiloj!. .. Ne,
Emanuelo vi ja estas tre malbone kutiminta.
Gardu por tiuj la donacojn, kiuj nur pro ili
vin amos. Tie cini donas la amon senpaga.
Kiel, do, oni rekompencas la senpagan amon?
Per amo.
Nu, regalmontroj deéWIJ.P estas miaj donacoj,
kaj se ili iom valoras, tio estas kiel garantiajo,
ke mi elpagus per koro kaj vivo tiujn, kiujn
mi suldas, se la okazo ilin elpagi alvenus. (Foriras).
SCENO III,
JozEF· L11oov1Ko

MAR.

kaj

MARIO

Via patrino bone diris! Estas frenezoj de kapo
kaj frenezoj de koro. Emanuelo estas korfreneza. Bela frenezo kapabla efektivigi eion bonan kaj éion grandan, se gi trovas okazojn por
fari! Sed oni ne pretendu enslosi tiajn frenezulojn, nek ilin tiri al la prudento kaj mezuro de
la vulgaranimoj. Kio estus fariginta Emanuelo
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apud vi? La entreprenemaj impulsoj de lia spirito estus turnigintaj en mizerajn batalojn konlrau la patra aütoritateco, en facilanimajn malsagajojn neindajn je lia nabla koro. En taüga
medio por elvolvi sían genion, li atingis ricakiron, satatecon. Kaj fronte kontraü sia konscienco, li sciis sin eduki per sia propra konscienco, kíu estas la ·plej bona edukanto, kiam
la koro estas sana.
(lronie ). De ki~m vi fordonis vin al tiaj profundesploroj? Cu vi kaj Emanuelo komencis
filozofian interdiskuton?
Rimarkigu,
do, al
Emanuelo, ke lia tuta filozofio kaj ciuj legoj
inspiritaj de lia konscienco, videble en konsento kun lía konduto, ne povos lin senkulpigi
pri tío, ke li maldolcigis la vivadon de mia pa- •
tro, ke li mortigis lin per éagrenado.
(jlfalplaéigita). Jozef-Ludoviko!
Gi estas la vero. Mi ne pretendas, car li at,ingis
la favoron de Fortuno, kiu scias, cu alkonformigante legoj n de sia konscienco al la rimedoj
uzitaj por prosperi! ke la sukceso de la kulpo
lin absolvu pri gi... Sed nur sajnas, ke 1i vin
ensorcis, vi kredas lin supera estajo, vi aüskultas lin kun mirego. Kaj li, sagaca por koni, kie
li naskas admiron, per la arta fajrajo de paradoksoj, strangaj teorioj, absurdaj ideoj, penadas, ke vi !in admiro, ke vi lin komprenu, ke
vi lin amu ... ( Ekmovo de 111arío) Ke vi lin
amu!. .. kaj lija plej rapide sciis sin amatigi.
(Parte o/endita kaj parte dolorita). Kaj ... cu
vi gin bedauras?
Bedaüri gin, ne... Mi bedauras ... Kion mi rimarkadas
vi, de kiam li alvenis, tio estas,

ce

..
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ke vi 1in defendasi ke vi min kredas nejusta
kontraü li... Ví jam havos okazun prijugi, cu
mi estis tia,
mia patro ankaii estis ... Li apenan alvenis ... Li havos tempon agi Jau sia ku-

cu

timo!
SCENO IV

LA SAMAJ kaj
JUL.

Joz.
]UL.

Joz.

Joz.
l\I.-\R.

JuLJANO

ei

Tiun éi lctcron kaj tiun
telegramon oni alportis de S-ro. 1\lontero.
Donu. (Frenas la leteron kaf la telegramon).
Kaj tiuH ci bikton por sinjoro Emanuclo ...

( 1.Verigardaute gi11kaj 111aljen1tantejam la leteron). Portu gin en lian cambron ... aú lasu gin
citie, li ne malf ruos reveni. ( :Juijano lasas la
leteron sur la tablo kaj e/iras).
(Legas la leteron kitn 1nontro de malbonhumoro; finan te, li éif as la pape ron. Ko!erc:). Kia
mallertajo! Oni povas fidi al ncniu!
(lrante al :Jozef-Ludoviko,
ektimante), Kio

okazas?
Joz. Montero sendas al mi tiun ci telcgrarnon, pcr
kiu uni petas de Ji ordonojn pri afero, kiu devus esü jam sol vita .. J\li skribis antaü ok tagoj !
Estas neeble regajni tiom da perdita tempo!
l\fAR. Ne malkvíetign!

Joz.

.l\IAR.,

Joz.
MAR.

(Sonorigas. :Jul_jano eniras). Ne... :Mi mem
iros ... (Al :Juljano,,_
sin pretigante eliri). Nenion.
( De tenante lin ¡. Cu vi tuj eJiros?
l\li <levas vidi l\Iontero'n.
Je Dio, Jozef-Ludoviko! Ne eliru nun,~. Ne agi-
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Joz.

Joz.
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tigu .•. Skribu nur du vortojn ... (Al :fitljano,
preta foriri). Atendu ...
(J(onvinkita). Estos pli bone ... Mi estas tre nervekscitita, mi ne respondas je mia kvieteco. Cu
vi havas skribilaron? (Seréante per rigardo),
(Kondukante !in al la tablo, kaj maljermante
pupitron). ]en estas cio... Prenu... Estas tre
malfruc por eliri... Antaií ol iri al la teatro vi
devos engluti ion ... Ni mangis tre frue ... (Preparan/e papcron, plumon k. c.) Jen vi havas.
(Sidigas kontrau li).
(111allaute dwn li skribas tre nervekscite). La
teatro ... la teatro!. .. (11/ario pr¿nas la leteron
por Emanuelo, kiun 71t!jano lasis sur la tablo,
kaj pririgardas gin atente).
(Al Yuljano, donante al li leteron kaj dit paperfoli0Jn). Kurante al Sinjoro l\1ontero kaj de
tie al la telegrafejo ... tiu
telegrama ... urganta ... respondo pagita ...
Bon e. ( E liras).
(Rimarkante pri la letero, kiun 111
ario havas
en la manoj). Kiu estas tiu letero?
La letero por: Emanuelo. (iVe delasante gin).
(l11almilde). Cu vi estas gin malfermonta?
(Kun rida ntieno). Kia~sensencajo! Mi rigardis,
cugi estas el virino ... Gi ha vas la tutan sajnon ...
kvankam li jus a1venis, eble ne mankas al Ji ia
amafero ...
(Severe). Cu tío estas por vi grava?
Nenie1... (Rimarkante la jam seriozan mienon de Yozej-Ludoviko, si sin levas kaj direktas sin al li, ciam, kun la letero en la
mano). Kial vi demandas min tiel? Kion vi volas
diri al mi?

ei

}UL.

Joz.
MAR.

]oz.
l\1AR,

Joz.
MAR.

~o
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Joz.

(Furioza). Lasu en paco tiun leteron! Vi ja mio

MAR.

( Ofendita, pli proksime). Sed Jozef-Ludoviko!...
(Fortprenas el si la leteron, gin lijas kaj }'etas
gin sz~r la tablan). Malfermu gin, eksciu pri
,._., C; u v1. estas Jª
" l uza ....
g1....
( O/endita, unue kun energio, poste kun profunda malgojo, ekplorante). Jozef-Ludoviko!. .•
Jozef-Ludoviko! (Lasas sin jali sur segegon).
Tio mankis al mi! Mi estas ja por ploroj! (E/iras. Pauzo).

Joz.
MAR.

Joz.

nervekscitasl

SCENO V
MARIO

kaj

E~ANUELO

EMAN,

Mario! Kio okasas al vi? Kial vi estas tiel?
- ' G~.
. ...
N emo....
1 estas nemo
Kaj Jozcf-Ludoviko? (Sin direktante kvazau por

MAR.

serci lin).
( Lin detenante). Ne, ne! Lasn iin ... lasu min,

EMAN.

M AR.

gi

ja estas nenio. Jozef-Ludoviko
sentis sin malbonfarta, mi ektirnis .. mi estas tre nervekscitita ... kaj mi ekploris. Kia malsagajo!
EMP.N.

MAR.

EMAN.

MAR.
EMAN.

( Ekrimqrkante

la éifttan

leteron kaj gin kap-

tante). Cu letero? Por mi? ... Kio gi estas?
Jozef-Ludoviko
rícevis samtempe telegramon
kaj malagrablan
leteron
kaj fur ioza Ii cifis
cion ... Jen kial gi estas tiel. .. Pardonu.
Sed kio okazas al li? Kiaj estas tiuj sciigoj?
Iu afero ... ia mallertajo de korespondanto.,.
Vi
jam konas lian karakteron, en la unua impreso ..•
Kiel li certe igas suferi vin!

LA NESIA
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Nur mi estas tre ma1saga, mi ne komprenas, ke
tio malapcras tuj de li.
EMAN. Kia karaktero!... Antaü nelonge li estis kun mi,
tie cí rpem, parolante tiel gaja, tiel komunikema ... Cu vi rememoras? ... Li stimulis nin iri al
la teatro ... Bah! Tio ci ne pavas esti ... Mi iras
Iin serei.
MAR,
Ne, Emanuelo ... Lija venos ... Ne iru.
EMAN. Kiu ajn diros, ke vi timas lin ... Atentu, cuvi
scias, kion mi pensas? Ke ni <levas Iin puní, kiel
la kapricobstinajn~ knabojn ... Ni iras al la teatro
kaj lasas lin sola. Gí estas tre stranga karaktero!
MAR.
Ne, mi ne iras al la teatro. Iru vi sola. Ne kalkulu sur nin, mi vin petas ... Ne disputu kun
Jozef-Ludoviko tiun ci vesperon!. ..
EMAN. Mi ne kredas, ke I i estas kolera pri mi ...
MAR.
Kiarn li estas malbonhumora, li estas tia porciuj.
E2'1AN. Nu, mi diras al vi, kc Ji estas plej malsukcesiga
por la festoj! Kaj ni estis tiel kontentaj pri nia
opero!... Ni ja <levas iri, vi vidos ... Mi iras ruin
vesti ... Kaj krcdu rnrn, faru la samon ... Ne estas
la afero malg9ji, car unu negoco neatendite
malsukcesis ... Cio konsistos en kelkaj pesetoj
malplíe ... malplie en gajnado he?... sed ciam
gajnante ... La afero estas ph:ndi.
MAR,
Vi vidas tion! Kiu povus esti pli felicat ol ni?
EMAN. Ha mía kara! Se la riculoj, do, ne furiozus, nek
mortus, la sociala revolucio estos jam fakto.
Estas konvene kredigi, ke ni estc1s malfelieuloj,
ke la mono ne felicigas ... kaj atentu, pri tio mi
jam de longe estas konvinkita. Mi iras vestí
min ..• mi revenos al vi 1 kaj se li ne volas vcni,
des pli bon e, ni ne lin bezonas... Ni iros solaj.
(Elir-as).
MAR.
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SCENO VI
MARIO

Kia diferenco!...
Fratoj pli malsamaj !... Jozef-Ludoviko
venis al tia ekstremo de strangeco, ke estas neeble lin kompreni. Li turmentas
sin mem kaj turmentas nin c,.,iujn
.•. Li ne amas
sian fraton ... oni ja vidas... Gi estas antipatio,
repusemo nevenkeblaj.
Mi konas, ke li batalas
por iJin elsiri, sed ili estas tre profunde enradikitaj ... Ideoj, sentoj ... cio estas malsan1a en ili...
I(rij E111anuelo lin amas ... Ernanuelo estas bona.

Jozef-Ludoviko

estas nejusta kontr~dí J;L.. Mia

koro ribelas kontraü lia rnalbonvolo
por lin
riproci .... Tiu severa mala fabla mieno de lia patroL. Sajnas ke mi estas ankorau 1in vidanta.
Kiam ni estis infanoj li timigis nin ... nur JozefLudoviko kuragis fronti kontraü lj .•. Lia patrino sange ... Kiel bona por ciuj! Ciuj ni p~vis
enresti en §iaj brakoj, por eiuj si havis karesojn!... Tiel kontraüaj i1i an1bau estis, ke ee.
donante vivan al siaj idoj ili ne kununuigis.
Kompatinda
patrino! Kiomfoje mi vidis sin,
kiu kasate plorís!... Kie1 mi nun ... 1\lia Dio, kia
malgojo!... ( A~1enmallaiUa ploro ). Kia ciama
ofero estas mia vivo!... Kaj mi neni am plendis!
Per tuta la amo, per tuta ]a abnegacio de mia
animo mi penis fari lin felica ... kaj li ne estas!
( 111aldofée). Kaj se li ne estas!... Kiel mi p_ovas
esti? ... Gi ne estas znia kulpo. Dio mia! Gi ne
estas ..• Patrino mia! ( Restas plorante ).

U
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SCENO VII

kaj

l\fARIO

EMILIINO

EMIL.

( interne).

MAR.

(Aúdante la vocon de Emiliino sin levas kaj

Lasu, lasu, ... kie ili estas! ...

penas serenigi.). Ha, Emiliino ...
Jen mi estas. Via bofrato estas tie] aminda, ke li
invitis nin al la teatro hodiaü vespere. Sed Ferdinando ne povas akompani rnin dum la unua
horo, mi ne volis eniri malfrue kaj venas por iri
kun vi ... se mi ne genas, Mi venis en mia veturilo. Ni povas iri en gi kaj Jozef-Ludoviko kaj
Emanuclo en la vía ... Kiel varme estas ci tie!
( Formetante sian sterveston). Mi vestís min tiel
rapide!. .. Mi t)mis ne trovi vin ... kaj vi ankoraü
estas tiel... Gi jam estas preskaü la duono de
la naua ... Mi ja scias, ke Jozef-Ludoviko
bone
alvenis ..• Kio okazas al vi? Vi havas malsanan
vizagon ... Sed, nu, mia kara, vestu vin por la
teatro... Mi estas tre rnaldelikata, ne placas al
mi eniri kiam la prezentado estas komencita.

EMIL.

SCENO VIII

LA

SAMAJ

kaj

kun jrako kaj floro en la
btetontruo

EMANUELO

EMIL.

Pri mi, kian1 vi volos ... ( Ekvidante Emiliinon).
...
'....
H a, srnJortno
(Saluta11te lin) l\.Htre dankas vian amindecon.

EMAN.

Kaj via edzo?

EMAN.

·
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Li iros pli malfrue. Li havas konsiligon en la
klubo ...
EMAN.
(Al llf ario). Kaj Jozef-Ludoviko? ...
MAR.
(Flanken al Emanuelo). Je Dio, Emanuelo!
Vid u, kia situacio ... Kiel diri al EmiliinoL ..
kaj m1 ne povas iri.
EMAN. Kiel! Iru vin vesti. Mi paro los al Jozef-Ludoviko.
MAR.
Ne, ne ... Tiun éi vesperon mi timas lin!
. 1 T.10 o lrnzas. V.1 tunas....
.
'
v·1 estos a 1·ia
E l\IAN. 1\1
r I ano....
kompatinda oferito kiel mia patrino. Vi, tiel
bona, tiel sankta, kiel si! Ho, gi ne povas esti;
mi <liras al vi, ke Jozef~Ludoviko min aüdos.
l\IAR, Ne, Ernanuelo, mi vin petas ... Vi ne konas lin ...
Lí ne kredu, ke mi ja estas, kiu incitas vin
kontraü li... Dio scias, kion li pensus! ( lli daurigas parolante mallaute).
EMIL.
( Observanje). (Kio estas
tie? ... lo stranga
okazas ... Cu Franciskino estus hieraü prava? ...
Mi ne kredas gin ... Sed, estus vidinde!...) (Rigardas ~a hortogon. LazUe). Tri J{varonoj de la
naua ... Cu eble mi venís geni? Cu vi ne intencis iri al la teatro?
EMAN. Jes, jes ... NL1,Mario, vestu vin ... Vi ja vidas ...
Kiel lasi Emiliinon? ... Mi ira::; por Jozef-Ludoviko ... Mi <liras, ke lí iros ... Jen li venasgustatempe.
EMIL.

ci

SCENO IX

LA
EMIL.

Joz. ·
E:'.\IAN.

Joz.

SAl\IAJ

kaj

JoZEF-LUDOVJKO

Estu bonveninta.
Bonan vespcron, Emiliino (Sidigas).
Vi ankaü nevcstita .. nu ... kial vi malfruas? ...
Mi ne iras al la teatro ... mi estas malsana ... Es-
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tas tre malvarme .. mi ne sentas minen
ro por teatro ...

humo~

1\1AR. (Sidigante je lia jlanko). l\ii, do, restos ... Iru,
Emanue1o.
EMIL.
(Bela afero! Cuili min lasos iri sola, kun ia bofrato? ... Rica fraiílo!... Bonaj estas la kondutkritikoj
MAR.

EMAN.

Joz.
MAR.

Joz.
EJ\11L.

en l\1adrido!)

Se vi estas

malsana, ni

restos ... (Sidigas).
(l{út jam ne rememoris pri Emiliino, rimarkante sz'an leeston). Estas vero, vi ... (Kion pen ...
sos Emiliino? l\ili estas korpremita!)
Estas bone ... Ni restos! (Sidiefas rezignacie)~
Ni restos por maldonni pro la tujmortonto ...
( Kulerigita). Ne... l\1i kusigos... Vi povas 1n.

(Al ll1ario). Vi ankaií.
Ne, mi ne.
J.\lli<liras, ke vi irut
(Pacigeme). Ni iru! (Al :Jozef-Ludoviko).

Kaj

vi ankaü ... Animigu...
Hodiau vi estas kun
mieno pli bonfarta, ol neniam ... Vi distrigos;
Fcrdinando volas paroli al vi... Nu, vestu vin!
Vi ne estas ia maljunkriprulo
por kusigi je la
oka! Per Dio! Se vi kutimigas al hej mosidado ...
en via. ago... Lernu per via frato ... Tiel, belsintena kiel knabo .. ,
EMAN, (Al Yozej-Ludoviko,
flanken). Nu, Jozef-Ludoviko! .. Vi ja vidas, ke Emiliino ne povas
tie
resti... Ne donu kañzon por malbondirado.
Venu kun ni ...
Joz. (llfalmilde). Cu mi malpermesas al vi iri?
EMAN. Sed l\ilario ne iras volante, se vi ne venas.
Joz. Por kio vi min bezonasr
EliAN. (11/alplezztre). Vi estas neelportebla!. .. Mi ne
scias, kie1 l\ilario ha vas paciencon ...

ci
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Si ciam havis gin!. .• Escepte hodiaií, kiam vi
ciuj estas tre malpaciencaj ...
( Perdante la paciencon). N u} Mario •.. vestu vin!
Jcs; vestu vin ... Ne igu min aperi, kiel ridinda
edzo!. .. Vi iru, mi red iras! Mi restas. (iJ,/ario

Joz.
EMAN.

Joz.

e liras).

SCENO X
EMILIINO,
EMIL.
E::\IAN.

JoZEF-Luoov1Kokaj

E'.\1ANUELO

(Flanken al .Emanuelo). Diru, diru. Cu ci tio
okazas al li tre ofte?
(Flanken). Nun, la komentq.rioj de la amikineto

kun plej bona intenco! ... Kiel trafe Jozef~Ludoviko altiras sur nin embarasigon.
EMIL.
(Al Yozej-Ludoviko). Mia amiko ... vi ne sekvas
bonan sistemon.
Joz.
( Flanken) Tiu ci v-irino finos min incitegi.
ElnL. Mario iras malvolonte sen vi.,. Kiaj edzoj! Jen
estas du virinoj, ciu kun sia edzo, kaj la vesperon, kiam okaze ili deziras iri al la teatro, ili
<levas serci iun por esti akompanitaj. (Al Emanuelo ). Dank' al tío, ke vi estas fraiílo ...
E:vrAN. Sinj orino ...
~MIL.
Se vi estus nefraülo, oni ne povus kalkuli je vi;
vi estus malgentila kaj malafabla kiel éiuj. Sed,
je Dio! En kio gi konsistas? Unu tagon antaü la
edzigo oni ilin kondukas al la modistino, al la
vendejoj, al la teatro, kien ajn oni volas, kiel
safetojn ... kaj post edzigo ... neniu ja pavas irigi ilin ien. Ne edzigu.
EMAN. Vi ja donas tian ekzemplon!. ..
6
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EMIL.

EMAN,

EMIL.

Joz.

EMIL.

Joz.
EMIL.

EMAN.

Kaj vi ne bezonas e:lzígí. Se vi estus sola! ..•
Sed vi trovis ei tie vian anguleton. Se mi estus,
kiel vi! Kun ciuj profitoj kaj neniu kontraiíaJo
de la edzeco ... La ordo, la familio ... Mi ja scias,
ke vi faras tre ordarangitan vivon, ke vi ne eliras nokte ...
En tiuj ci tagoj, kiam Jozef-Ludoviko forestis,
por ne Iasi Marion sola... ni tie ei pasigis la
postnoktomangon.
l\1i rakontis miajn vojagojn,
aií ni ludis je bezigo, aii ni legis, unu kontraii
la alia, romanojn de Loti. 1\fario ne konis ilin,
mi donis ilin al si,kaj ~i ravigis ...
(Al Yozej-Ludoviko). Cu vi gin vidas? Mi veta!3,
ke al nenia edzo venas la penso aceti al sia edzino romanojn de Loti! Nek de ia ajn autoroJ
(fllanken). Tiu
virino malesperigas min ... Cu
§i intence parolas... aií si parolas sencele, ne
sciante kion si diras, kaj nur mi estas kiu kreqas intencaj ciujn §iajn vortojn? ...
Cu vi estis hieraü po'Sttagmeze kun Mario en
la promenejo de vcturiloj?
Ne, mi ja alvenis hodiaií ...
Tial mi ne kredis! Unu el miaj amikinoj, Franciskino Kontreras, disputis pri tio, ke vi alvenis hieraií, ke si vidis en promenejo Marion
kun sia edzo ... kaj mi diris, ke ne, ke gi ne estus sia edzo, sed sia bofrato, kaj si ree jesis .. .
( Kolerege ). Kaj vi neis... N u, vi estis prava .. .
Tio estis Mario kaj mi... Vi jam scias gin .. .
(Flanken). Kia virino! Jozef-Ludoviko estas palega. Multe 1i faros, se li ne ellasos al si ian subitan nepensitaJon.

ci
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SCENO XI
LA SAMi\JkaJ MARIO vestita por la teatro
E~nL. Kiel bela! Kiel eleganta! Belega vesto! ... La
donacoj de via frato. Tia vi placas al mi ... Mirinda cirkaiíkolo! (Prenant,: sin je unu mano
kaj prezentante sin al :fozej-Ludoviko). Rigardu. Kiom da viroj envíos vin tiun
vesperon ...
kaj vi tie ci, tiel trankvile!
Joz.
(Sarkasme). Tiel trankvile!
MAR. (Lia mieno miq timigas. Mi komp,renas, kio
okazas ce Ji). Cu vi bone fartas? Cu ne malplacas al vi, ke mi vin lasas?
Joz.
Ne ... Kial?--Amuzu vin multe.
MAR. ( L11algoj,:).
Multe! Jes! Vi ja scias, kiel mi amuzigas vidante vin tiel!
E:.W:AN,
(fllan.fr1z, metante sian surtztton). Kompatinda
Mario! Si estas kvazaú tuj ploronta. (Laúte ). Ni
revenos frue. Ni eliros, antaú ol la prezentado
finigos ... (Proponante sian órakon, al Emiliino).
Emiliino ... (Al :fozej-Lztdoviko). Gis poste ...
EMIL. (Al :fozef-Ludoviko). Vía farto plibonigu ... (Al
Emanuelo, akceptante lian brakon). Vi ne í;ajnas fratoj!
MAR. Jozef-Ludoviko, diru al mi, kial vi estas tiel...
Se ne mi restos ... (Decide). Mi restas!
(Seke) Rimarku, ke Emiliino atendas!
Joz.
(111al,Roja).Kiel malbone vi traktas r_nin!
MAR.
(Raptante kolere sian manon). l\ii? Cu mi trakJoz.
tas vm malbone? ...
MAR. (Timigita). Ve! (Audinte la krion Emanuelo

ci
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kaj Emiliino revenas el la pordo; Emanuelo alproksúnigas al Yoze.f-Luduviko).
( Autoritate). Sed, Jozef-Ludoviko
.. Jozef-Lu-

doviko!
EMIL. Cu vi fartas pli malbone?
Joz.
(Al 111ario).lru, iru ... Mi ja diras, ke mi estas
sana, ke mi ne vin bezonas...
E1vuL. ( Elirante. Flanken). Ve, ve) Sajnas al mi, ke
Franciskino
estís prava! ( Ciuj eliras escepte
A

Yozef-Ludoviko).
SCENO XII
JOZEF-LUDOVIKO

Joz.

kaj poste JuLJANO

Kiel malbone vi min traktas! Kiel malbone vi'
min traktas! Neniam mi ptnsis aiidi
tion! •..
Kaj lasi min tiel!... K vieton, kvieton! Mi bezonas ordigi tiun
tumulton de miaj pensoj ... ili
sin forpusas, unuj mallumigas en aiiajn kaj mi
volas ílin sentí unu je unu, klaregajn, palpe•
blajn. Kio okazas
mi? ... íV1ivolas gin viiii!. ..
Jes, rnt vidas gin! ... I\lia patrino! Jes, jes, si estas!. .. Si estis bona, si estis honesta, kiel )\fario,
si neniam ribehs kontraü la severa aütoritateco
de mia patro, vivís felíca en la plej senmakula
virto ... Sed unu tagon al venís la vojaganto,
la
amiko al kiu oni malfermas la pordon, kiel al
frato ... li alvenis ridema, loganta per la imagado kaj per la sentoj ... kaj vivado de honesteco,
de virtojt ne povis malcedi al la altira éarmo
de tiu· viro. Mi estis tre infana, kaj mi rememoras, rememoras ... kaj la rememoro fortiki-

ci

ci
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gas en mi la malamon, kiun mi sentis al la
uzurpulo ... Ne, li ne estas mia frato! Li estas
kiel tiu uzurpulo, kiu venas min rabi ... H~,
!
M.1 frenez1gas.
.
! l\·/f
. estas h oncsta....
. ' s.
ne....
'.i.ano
1
estos ciam!... Sed, kial §i foriris? Si foriris kun
li ... Ne, ne elglitigu penso, mi vol as audi kion
vi <liras, vid} kion vi imagas!. .. Ke Mario n:!
ruin amas! Cu tio estas? Ke §i ne povas min
ami ... Jen la '{ero de tio, kion mi pensas ... Terura vero!... Sia amo ne estas amo. Estis pli da
respekto, ol da amo en sia inklino al mi. Severe edukita de sia patro, si translokis al sia edzo
la filan respekton, submctige, rezignacie. Konfidante al mía autoritateco, mi kredis iom post
iom formadi por mi sian spirilmn, samtempe
kiam la naturo formadis la virinon ... l\iia mi
povis nomi la korpan brlecon, sed la ribela
spirito neniam estis mia! Gia celo trovis formon
kaj al gi iras la spirito, kaj post si trenos la
tutan vivon ... Korpon kaj animan!... Se tio jam
ne okazis en mía foresto!. .. Emiliino parolis intence... Tie ei ciuvespere 1 ciam kune ... Ve, la
sola 1ogo de mia vivo! N un cio ni greco kaj
malgojo! Kial travivi vivon tiel mizeran? (Rigardas sin en la spegulo). Maljuniganta,
malsana .. Kicl si povas min ami? ... S1, juna kaj
bela!. .. Kiel bel a si estis!. .. Kaj mi sin lasis kun
li ... turmentinte sín per mía perforto, kiam eb1e
si sentis al mi malamon •.. malamon kaj malsatonL.. Kaj li, je sia flanko. belsintena, deloganta ... Ho, gi ne povas esti! Mario estas honesta!
Mi ne povas esti tiel malfeliéa!. .. Kulpa nur
e:,tas la malestiminda, jes, la malestiminda rabisto, kiel tiu... kiel lía patro!. . Mi ne povas
A

A

LA NESIA

HEJMO

plu!. .. Mí sufokigas! Juljano. (Sonorigas. :freljano eniras).
Kion ordonas la rnastro?
}UL,
Joz. Portu al mi la surtuton, la capclon ... rapide ..•
(':fu!Jauo cliras). (La deka batas). La deka! La
deka ••. Kiel frue ankorau!. .. Mi iros al la teatro, estas tempo ... Mi estas febra ... i\Ii iros tiel,
kiel mi estas ... Mi iros ... lru por veturilo ... Ne ...
atendu ... l\li piediros. (Juljano en.iras). Estas
~tile al mi µiediradí ... Vidi min sajnos al ili
. aten d as... l('rnn d'1n.-~.• . Bah'.
strange ... 1·¡·1 ne mm
Mi diros ... diros... Mi pensus gin sur la vojo,
tio cimin distros ... Mi anoncigos min, kiel por
vizito, mi sercos kun ili... Mi deziras paroladi,
multe paroladi... tiun
vesperon mi ne lasas
Emanuelon paroli .. l\Ii amuzos ilin, mi igos ilin
ridi... ridi, jes ... ri<li! Kia trafpenso! Ho ne! Mí
ne faros ridiga teatrajo por la aliaj tion, kio
estas en mía koro teru ra tragedio... l\Ii atendos ... Sed tiun ei nokton ... tiun ci eternan nokton mí ne povas ... Mi sufokigast i\li bezonas
piediradi, iradi multe, gis tio: fali plenlaca. disrompi miajn nervojn. se ne tiu ci nokto estus
por ciuj pereiga ... Mi estas freneza, mi ne respondas pri mi ... La surtuton ... (Palpante gin
interne). Kio gi estas? Armílo!
La posa resolvero de via mosto.
JUL.
Joz. Ho! ne, ne ... Formetu gin, forrnctu ... Gardu
gin. /D'l"
, CvtraS ) .
JUL. (Run miro) Sed, kio okazas tiun civesperon
al mía mastro?

ci

A'

FINO DE LA DUA AKTO

AKTO

TRIA

La sama dekoracio de la antaua akto

SCENO UNUA
E:'.VIANUELO

MAR.
EMAN.
MAR.

EMAN.
MAR.
EMAN.

legante kaj poste

l\1ARIO

(Enirante). Cu vi estas sola? Kaj Jozef~Ludoviko?
Li eliris.
Alian fojon?... Estas strange! Li, kiu antaiíe
nur eliris en necesega okazo, jam de kelkaj tagoj ne cesas eniri kaj eliri. .. l\li estas kun timo ..•
Jozef-Ludoviko ne bonfartas.
Ne, li ne bonfartas.
Belan tempodaiíron vi estas pasiganta! ... Se vi
deziris trankvilecon!
Ne, tio ne. Se vi, do, scius ke mi bezonas absorbigi en mi mem por ekkompreni ke mi estas
la sama ..• la malkvieta kaj vagema Emanuelo
por kiu senagiteco kaj ripozo estis sinonimoj
de enkarcerigo aií de morto... 1\li komplezita
kun tiu ci vivo, kiun, por tiel diri, oni donas
al mi faritan, kaj sen priokupado pri alia afero,
ol daürigi vivante? ... Mi, kiu ciutage devis pensi

LA NESJA HEJl!O

kaj okupi min ... pri cio el kio konsistas la ciutaga ekzistado, pri cío
granda,
malgranda!. .. Planfari negocon kaj ordoni la tagmangon, la borsajn likvidajojn kaj la kalkulon de
la lavistino ... Mi povis fidi al neniu. Maturaga
fraülo estas kiel senmastra nekulturejo, pri kiu
ciuj kredas sin kun rajto rikoltadi; kaj se krom
ne edzigi, nek havi idaron, oni ne lasas sin
ekspluati de ciuj, bonan famon oni ricevas,
kiel nekortusebla egoisto! Nur ni, kiuj ne havas •
idojn, povas taksi kiel multe valoras kontraií
petemuloj
la solena protesto de familiestro:
«Mia amiko, mi havas idojn ... » Per tio, kion
kostis al mi ne ilin havi, mi povus esti subteninta du dekduojn.
Kial vi ne edzigas? Vi ne scias, kiom mi gojus
vidante vin edzigitan. Mi diras gin kiel mi sentas ... Kaj an!raü Jozef Ludoviko tre gojus ..•
Diru al mi... Cu vi neniam trovis en la mondo
ian virinon, kiu milde vin kortusante, igis vin
pensi... kun tiu ci virino mi vivus felica!. .. En
viaj vojagoj kaj sencesaj ekskursoj vi neniam
trafis placan lokon, kie sajrias, ke nur gin rigardante la koro kvietigas pri siaj deziregoj? ...
Nu, kunigu en via penso tiun virinon kaj tiun
lo kon; kaj atente pripensu, kiel felica vi es tus
pretigante kun si vian amneston en tiu placa
anguleto ..
Mi veturis preskaií ciam en ekspresa vagonaro
kaj senhalte preterpasis ... la lokojn kaj la viri.
llOJll....
Se mi konus iun! Mi <levas serei ... Cu vi donas
al mi permeson?
Tiujn ci aferojn oni ne sercas, sed oni trovasr

cu

MAR.

eu

ci

EMAN.

'

MAR.
EMAN.

A
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Ec

I\lAR. Cu vi intencas éi tíe resti ankorau longe~
multe defendante tion ci, vi ja estas laca ... Tiu
ci nia vivado!... La karaktero
de Jozef-Ludo' ,.
VI.k O ••

Ec

Cu vi kredos gin?...
tio min distras la mal ..
konsentoj kaj malpacetoj kun mia kara frato .•.
Bedaürinda Jozef-Ludoviko! Malgraií eio mi lin
amas. Li estas dorlotata infano ... Li ciam havis
iun, lin dorlotantan ... F elica li! Liaj petolajoj
estas infanaj; li estas pliaga, ol mi, kaj mi traktas lin, kvazaií li estus plijuna frato. Mi uzas
por li la sentojn de patreco, kiuj ekmontrigas
ce mia ago... Oni sentas deziregon protekti,
direkti estajon pli malfortan ... Kaj en tiu
domo estas du, li kun sia senpacienco kaj
egoismo de malsana infano; vi kun via nekvieteco kaj prizorgoj de amanta patrino ... Mi estos
la fortulo, la amo, kiu protektas kun energio,
sen moleco ... la patro ... la bopatro, kio estos
necesa... Kompreneble, se vi ne forpelas min
el ci tie, kiel genulon!...
1\lAR. Mi, ne, Emanuelo. Vi povas kredi gin.
EMAN. 1\1i havas mian planon. Tuj kiam la malvarmeco cesos kaj Jozef-Ludoviko arangos tiujn afe ..
rojo, ni faros vojagon, gi es~as je mia kalkulo.
Tra gajaj landoj de blua cielo kaj fajra suno,
de floroj kaj kantoj ... Tra Andaluzio, tra Italujo ... Seviljo, l\.falago, Venizo, Napolo ... kie
ektagigas pli lume kaj vivo per si mem estas
gajeco; kie la malriculoj kantas kaj la vento
dolcebruas kaj la maroj lulas ... Landoj, kiujn
Dio benas!. .. Kie
pekado ne estas peko! Jen
kion Jozef-Ludoviko bezo nas por resanígi. Bano
en pura aero saturita de lumo kaj gajeco ... kaj
EMAN.

ci

ec
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MAR.

EMAN.
MAR.

EMAN.

vi ankaü ... kara infanino! por ke viaj okuloj
akiru lumon kaj via brusto spiru sen premigo ..•
sen larmoj, nek ekgemoj ... car kun via malgaja
beleco, vi sajnas al mi dolorata virgulino de
tiu eipeniga kalvario de la vivo, ...
Ne logu la imagadon per tiel placiga perspektivo ... Mi bone scias, ke gi ne okazos. Jozef ..
Ludoviko ne estas malsana, nur kredas sin malsana ..•
Vi guste trafis!
Li estas nature malgaja kaj kontentigas per
malgajeco ... La luma lin doloras!. ..
ne proponu al 1i tiun vojagon ... lru vi so1a...
(Kun malvigleco). Sola? ... Sola, ne!

Ee

SCENO II

LA

5AMAJ

kaj

JozEF-LUDOVIKO

(Eniras sekreteme)

MAR.

(Renkontigante subite kun li, ektimigita). Ve!

EMAN.

J9zef-Ludoviko!
Cu mi ektimigis vip?
Vi eniris subite ..• Cu vi ne sonorigis?
Juljano estis eliranta ...
( Flanken). (Ne estas dubo, li kunportas slosilon
por eniri neaüdate... Kion Ji suspektas de mi?
Dio mia!)
(Al :fozef-Ludoviko). Kontraü vi ..• ne, pli bone,
por vi ni estis konspirantaj ...
Jes, mi jam rimarkas. ke vi estas ciam kune ...
en konspirado, videble.
(Flanken). (Lia suspekto estas terura! Mia koro

Joz.
MAR.

Joz.
MAR.

EMAN.

Joz.
MAR.
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indignas ... gi jam estas kolero, pli ol malgojo,
kion mi sen tas ... )
N) ha vas planon...
"
(Sajnigante gajecot_Z). Ciu unu planon, au ambaií la saman?... Gi estas kurioza, hodiaü ni
ciuj donis nin al la farado de planoj ... Mi havas
alían.
Ni vidu.
Ne. Ni vidu unue la vtan. Mi ne volus, ke la
mia gin malarangu,
La afero estas pri vojago ...
Pri vojago? ... Cu oni devos do kredi pri tio,
kion oni nomas sugestio en malproksimeco?
Pri vojago ankaü estas mia plano ... (Firme).
Tiun ci semajnon mi veturos Parizon kun
Mario.
(Elanken). (Li malkonfidas pri mi! Li volas
min disigi de sia frato!...)
(Kun esprimode strangeco). Tiunci semajnon? ...
Oni parolis al mi pri negoco en projekto ... l\1i
iros gin studi, kaj okazokapte mi plenumos
mían promeson al Mario.
Mi kredis, ke vi iros ripozadi. Vojago por ne. d as '....
gocoJ. ... ne perno
1\li bedaüras vio forlasi ..• Sed vi ja scias, ke vi
pavas restadi ci tie tiom longe, kiom vi volos.
La domo estas je via dispono.
(Seke). Dankon. ( ftlanken). (Li min elpelas de
tie ... mi ne volus kompreni kial!)
(Ne povante sin deteni). Tiel urga, do, estas
tiu vojago? Cu ni ne povus atendí?
(Helpante). La Pariza klimato en tiu
sezono
ne estas tre favora al via malsanado.
(Suspekteme). Estas sprite! Vi seneese disputas

ci

ci
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por ke mi lasu miajn aferojn, foriru de Madrido kaj penu rnin distri... kaj nun kiam mi jen
proponas tion, gi malplaeas al vi kaj vi kontraüstaras.
MAR.
( Protestante). Kontraiístari? Ne.
Joz.
Kia estis vía plano? Tiu plano, kiun vi estas
kombinantaj tagojn kaj tagojn, en longaj sekretaj interparoloj ...
MAR.
Sekretaj, ne ... Ciu ajn povas ilin aüdi. Emanuelo proponis vojagon tra Italujo ...
Joz. (lntence). Li povas gin fari.
EMAN. (pecide). Mi ekveturos
hodiaü vespere.
MAR.
Cu vi foriras?
Joz.
Li jam restis lange ei tie ... Li eble enuas.
MAR,
Sed hodiaií vespere ... tiel, subite.
E:vrAN. (Al Jlfario). (l\li foriras, antaü ol oni min
elpelos).
MAR.
(Li komprenis!... Mi mortas pro honto!)
EMAN. Mi iras pretigi éion ... Baldaü. mi lasos vin trankvi1aj. (Eliras).

SCENO III
JozEF-LUDOVIKO

Joz.

kaj

MARIO

(Gaja kaj animita kvazaü li estus Jormetintan

de si sargon). Tiel ni pavas forveturi sen zorgo ... Ni luas doman en Pariza ... ni povas konduki tien la servistoj ... Vi vidas, kiel tie ni iros
ciulaken, al teatroj, al festoj ... kiaj estas tiuj
teatroj! Kia lukso!. .. Vi ja vidos ... Kaj por vi,
vidnoj, tie,_estas pli da carmoj, la yendejoj, la
bazaroj ... Cu vi ne aüdas min? ... Cu vi estas
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malgaja? ... Ciam malgaja kun mi!. .. Cu mal ..
placas al vi la vojago? ... (Senpacienca, kun mal-

mildeco ). Kion vi bedauras 1asi? Kial vi estas
malgaja?
MAR. Jozef-Ludoviko,
gi estas terura, kion vi faris!. ••
Unuafoje mi hontis pri io! Via frato kompre ..
nas, ke vi estas jaluza... Kion li pensos pri mi?
Ke mi estas tia virino, pri kiu oni povas suspekti tian malgloron? Cu vi pensis pri tio? ... Vi
ne pensis, same kiel vi ne vidas, ke de kelkaj
tagoj mia vivo estas ínfero, ke mi sentas min
mortanta ... ke mi ne povas plu!
Joz.
Kie ne estas kulpo, ne estas malkonfido,
ke
oni gin suspektu. Se Emanuelo komprenas,
kio okazas eemi. .. li antaue estas kompreninta
kio okazas ce lí.
l\1AR. Vi estas blinda, Jozef-Ludoviko, vi estas freneza! Kiel naskigis ce vi tiu suspekto? ... N ur
en jaluza deliro vi povis suspekti pri via frato ...
Sed pri mi? La ofendo estas tiel kruela, ke ec
kredante gin frenezajo, mi ne pavas gin pardoni! Kian ma1sagajon, kian nesindetenon, kian
facilanimajon almenau vi vidis en mi, por kredi
gin ebla? ... Tian estiman mi meritis de vi?..•
intersange de tia, ke mi dedicis al vi mian t,.u•
tan vivon! ... Kaj mi ja nur vivis por vi? Cu
oferita?... Ne, car amo neniam sin oferas ...
placigíta, car mia sola felico estis vidi vin felica
~pud mi ... kaj mi ne sukcesis! Vi neniam estis!
Ce kio estis por mi placa devi!_;o, farit~ sen
peno, vi vidis malvolonta:n submetigon.
Cu vi
pensis, ke amo nur povas vivi kaj gui en vivo
de festoj, de plezui:oj, kaj ke mia amo ne pavos
dauri alimaniere? Cu vi ne vidis en mi placan?
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Cu vi ne vidis virtecon? ..• Tiel~ do, mi estis por
vi la sklavino perforte submetita, ne la virta
edzino, la edzino kristana ... kiu ecnun, vidanta
rompitan la aman kunligon, humiligita, ofen
dita ... estos fidela, estos honesta ... car mia patrino, honesta, kristana kiel mi, sciis enigi en
mian animon, per la varmeco de pregoJ kaj
kísoj, senton µli profundan, ol éiuj korinklinoj,
ol eiuj homaj pasioj ... Sanktan timan antaií
Dio! Kaj se
gi mankus al n1i, la rememoro
pri mia patrino mín savus .•. Je Dio kaj je mia
patrino mi estas honesta!
Vi estas, jes! l\1i n~ povus ne kredi tion! Por vi
ne estis ofendo ... Gi nur estas, car mi scias kiel
multe vi valoras kaj mi kiel malmu]te ... i\ii
scias, ke mi ne meritas vin kaj mi timis, ke oni

ec

Joz.

rabu al mi vian aman ... Vi ne scias, kiel mi vin
amegas! Neniam mi sciis tion diri al vi!... Th1i
estas tiaspeca ... lVlivolus, ke neniu konu kiom
, vi valoras ... eé vi rne1n ne!... Tial mi neníam
diris gin al vi ... ke nur mi vin amu .. kaj nur
al mi vi suldu amon!. .. Egoismo, jes ... sed por
mi ja nur via amo estis en la mondo!. .. l\lalkon fido pri mi, jcn kio estis mia jaluzo ...,_l\li ne
devis dubi, mi scias, ke ne ... Pardonu ... Gi estas
rnia malbeno: du bi pri cio .. .
MAR.
(li.om,patanta lin). Jozef-Ludoviko, vi portas
malamon en la koro,. kiu malfelicigas
vian

Joz.

l\lAR,

Joz.

v1von.
Pro Emanuelo, j es!. •. Li estas kulpa!
Li ne estas kulpa.

(1Ve aüdqnte sin, fundes plorante en siaj rememoro}). Ciam apud vi!. .. Instigante vin kontrau
mi, akrigante
senéese sian spriton por min
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malkase pikkritiki!... kaj vi auskultanta lin en
ravo ... ( Ekmovo de llfario). Kaj ciam kune!. ..
Kiam mi eliris,
unu salan fojon, revenante,
mi ne vid is tion, ke li estas en via e.ampro ... kaJ
la interparolo estis daurinta longe... Ciam restis tri aü kvar finoj de cigaroj en la cindrujo ...
tion pririmarkis via jaluzo!
MAR.
Joz. l\'1.icion pririmarkis!... Emanuelo vin amas ... li
estas deloganto, li estas cinika ... multaj skandaloj estas en lia vivo ... Li malvarme subfosas,
atendas ...
nun, se vi rememoras liajn inter ..
paro1ojn kun vi, vi rimarkos nrnlicajn frazojn,
kiujn vi ne atentis antaüe... Certe, li parolis al
vi pri amo ... rimarkigis vin pri la unutoneco
kaj malgajeco de nía vivo, parolis al vi pri
aliaj guoj, pri aliaj emocioj ... pri arto, pri vojagoj ... metis romanojn en viajn manojn, por ke
ili parolu por li plí elokvente ... Li starigis siegrondo~ cirkaü via spidto, por vin almiliti ...
Pripensu, rememoru.
i\fAR. Ne, mi ne trovas lin kulpa;
resercante plej
multe ... Li ciam traktis min, kiel fratinon. Vi
estas nejusta kontraií li, Jozef-Ludoviko,
unu
fojon ankoraií mi <liras al vi tion.
Joz. Nur car vi lin amas malgraií vil. .. Car li subju-gigis vian imagadon, vi lin komparis kun mi...
Li estas juna, belsintena, komplezema,
viglesprita ... Malgraií vi rnem, vi komparis lin kun
miL.. Malgraü vi mem vi bedaüris, ke el la du
fratoj mi ne estas tiu, kiu venis el malproksime!... Eble la ideo pri mia morto ... mi estas
malsana ... se vi estus libera, ho! mi estas certa,
ke vi ambaü pensis tion ... vi kaj li kiel mi estas
gin pensinta ... Jes, jes .. Li kontraií mi, mi apud

ec

Ec

Ec
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v1... Ec kontraüvole
oni ne povas tion ne
·r
pens1.
MAR.
Jozef-Ludoviko!
Tio estas jam frenezo. Se vi
tiel parolas, mi kredos, ke vi estas malsana,
kaj kiel m~)sanan oni devos vin trakti.
Joz.
Malsana? Cu vi <liras freneza? I-Io se tío felice
estus!. .. Pro kompato vi estus dononta al mi la
aman, kiun mi perdis ... Ne, vi ne povas min
ami! lVIalfelico mia! Malgrau cio rni volas por
mi vian tutan an1011 kaj éiufoje mi pliperdas
gin!... Pardonu al mi Mario! Kompatu min! Se
rnia amo estas amo, car gi estas amo; se gi
estas frenezo, car gi estas frenezo, ... ciel mi
bezonas vian amon ... Vi estis la sola amo en
mia vivo!... Se mi scius, ke n1i estas perdinta
vin por eiam, ke mia vivo estas malhelpo por
la via ... ke sen mi vi estus feliéa... l\Ii sen ia
ajn dubo min memmortigus ... kaj sen tio, ke
vi gin suspektu por ne lasi al vi konsciencan
riproeon
via feliéeco!... (Ploras).
l\'lAR. Ploru 1 JozefpLudoviko1 Ploru! La larmoj mal•
premas la koron.

ce

SCENO IV
LA
EMAN.

Joz.

SAMAJ

kaj

EMANUELO

(Parolante kun :]ul_jano ce la pordo). Jes,re-

prenu
iros ...
ron...
danki

cion. Sendigu éion al la hotelo ... Mi tuj
( Alproksinzigante ). 1\tlidecid is mian foril\tli venas diri al vi adiaií, (Rortusita),
vin por éio ... peti de vi pardonon ...
(Decide). Emanuelo .• gi ne estas mia kulpo.

,

EMAN.

Joz.

5o/
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Nia situado estis premembarasa.
Juna, fraiíla,
fama pro viaj aventuroj, suspektinda pro via
pasinta vivo; vía restado ce mi okazigis primurmurojn...
La mondumo malbonintence
pensas ... ili venis gis mi ... Vía akurateco por
mia edzino, viaj donacoj, estis celo de komentarioj, kiujn mi ne povis toleri. La honoro de
M.ario estas por mi super éio... Dum mi ekzistos, neniu, per ia okazo, suspektos pri gi; kiu
ajn gi estos .. Ne §ajnu al vi strange, ke mi ne
vin detenas, ke mi lasas vin tiamaniere eliri el
mia hejmo. Felice por vi, pri nenia vi min bezonas ... mi ankaií ne, vin. .. Estu tre feliéa. El
tuta koro mi deziras al vi tion!
(Kun subita impulso). Ho, gi ne povas esti!
Mario, lasu nin solaj ... Mi havas ion por diri al
Jozef-Ludoviko ... l\1i ne povas foriri, ne parolinte kun li... (llfario alproksimigas al :JozefLudoviko kvazau rijiezante ilin tasi solaj).
(Al 111ario). Lasu nin.,. l\1i estas trankvila ... Pli
bone estas paroli malkase.

SCENO V
jOZEF-LUDOVIKO

Joz.
EMAN.

kaj

EMANUELO

Parolu! Diru cion, kion vi havas por diri al mi.
Mi aiískultas trankvile.
Mi ja ne scias kion diri al vi! Mi ja ne scias kio
okazas ee mi de kiam mi vidis klare en via
koro!... Mi volis kredi tion ridínda, kiel strangajon de via karaktero.,.
sensenca ideot kiu
trafrapis vin dum ekskuo de viaj nervoj, sen via
8
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kon~cieco ... Sed fosi en la suspekton kaj spioni
nin ... kaj gisveni al tio: kredi gin certajo ... Turmenti tiun kompatindan virinon!... K1ajn inferajn nigrajojn vi portas
vi, kiuj éion mallumigas? ... Je kiaj malhonoroj vi es~as kapabla,
kiu kredas ciujn eblaj? ...
(En jreneza nesinregeco). Ne ekzistas malhonoro, je kiu mi ne kredas kapabla tiun, kiu naski-

ce

Joz.

gis en gi!
EMAN.

Joz:

EMAN.

Kion vi diris?... Ripetu tion, kion vi diris! •..
Kiu naskigis en malhonoro?
Se vi min ma lamas 1 kiel mi vin, se vi malamas
la memoron pri mia patro, kiel mi pri la via ...
mi diris sufice. Kiu uzurpis naskigante nomon
kaj hen~don, tiu ja povas esti kapabla konduki
alian fojon en mian hejmon la malhonoron
kaj
Ja malgloron ... vi jam atídis. Eliru el mia hejmo.
( Def¿nante sin kun "granda peno). I\lalfeliculo!
Cu vi tion diris?... Cu vi gin pensis? ... Nu, se
tra miaj vejnoj fluus sango fremda al via ... nur
unu sola guto ... vi ne d1rus tion!. .. Frato, frato!
Vi estas, jes! Neníam tiu
vorto elíris ticl
pt ofunde el 1a koro, kiel gi nun el iras por defendí kontrau vi, kontraií sia filo, la honoran
de nia patrino ... Ho, kompatinda fratot Mi diras
al vi: frato! Nun ja mi sentas por vi kompaton ..•
Dubi pri via patrino! Dum tuta vivo premvolvíta ei1 k,1ü la koro tiu suspekto, venenanta la
sangon guto-pust-guto!...
Dubi pri vía pa trino
kaj malami
mi s1an memoron! Jes, mi nun
komprenas, kial vi ne povis estf felíea, kial via
vivo estis éiama kondamno; sen fido pri amo,
sen konfido pri korinklino, sen io el kío faciligas la premegantan
sargon de la vivo .. M1re-
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<liras, ke mi vin kompatas, ke mi nun vin
amas, kiel mi vin amis neniam ... Eterna kondamnito de ínfera dubo ... venu al mi, venu!...
· Mi ja iras vin savi! ( A/tirante !in al si kaj lin

Joz.

EMAN.

Joz.
EMAN.

karesante.)
(Disigante). Ni finu. Estas neutile, ke ni turmentu nin. En su bita senpenso mi diris ... kion
mi bedauras est i dirinta al vi. Sed vi post u lis
la kialon de mia suspekto ... l\li gin donis jarn
al vi. Ecunu vorton ne plu ... se vi ne volas ke
tiu vorto montru al vi la ekziston de k ulpo,
!iiu por vi, felice, ne ekzistas.
Gi ne ekzistas, ne! Mi ja konas la historion, mi
ja scias al kiu gi rilatas ... al don Gabrielo, mia
protektanto.
Via patro!
Kiel feliee, se vi estus prava! Se mi estus povinta lin elekti, mi ne estus elektinta alian patron! ... Sed aiískultu: don Grabielo raportis al
mi multajn fujojn la historion, la lastan fojon
mortante, jam en agonio, kaj en tiu horo, kiam
la eterneco malfermigas ancaü ni, neniu mensogas. Kaj por kio mensagi? Mia koro lin respektegis ja, kiel patron! Nía patro jaluzis pri
sia amiko, preskaií sia frato ... , kiel vi jaluzis pri
mi ... Li dubis pri nia patrino, saAnkta, beninda ...
kiel vi dubis pri Mario •.. Kial? Car lia egoismo,
kiel la via, estis grandega ... Car vía amo ne estas amo, sed avido; ciongluta, absorbanta impulso, kiu ne toleras volon, nek vivan proprajn
en la avídíta estajo, kiu sufokas kaj disfrakasas
la nepropran impulsan ... Via egoísmo estas tiel
granda ke vi estas malvastaj por vi mem. Vi
estas, kiel tiuj tiranaj almilitantoj, avidaj pri
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regopovo, al kiuj ne sufieas iliaj propraj posedajoj kaj ron1pas landli1nojn por vasaligi la
tutan mondon, se nur ili povus ... Tío estas por
vi an1i! Plivastigi viajn regitlandojn ... Tiel amis
nia patro, tiel vi amas.. Kion vidis nia patro
en la interrilatoj de don Gabrielo kun nia patrino? ... Kion vi vidis inter lVIario kaj mi... mildan simpation de du koroj puraj, honestaj; la
inklinon per kiu ]a noblaj animoj salutas unu la
alían dum ekkonatigo. Kun sindono, kun entuziasmo? Kon1preneble! Tra tiuj ci maroj de la
vivo, ínter riskoj kaj ventegoj, oni salutas tiom
da kaperistaj sipoj, tiom da fremdaj flagoj, ke
ekvidante en maro, malproksin1e de bordo,
nian standardon, ni metus la koron, kiel flagon,
por respondi la saluton ... Nu, la personoj ankaü portas sian standardon, kaj la koro avizas
al ni, kiu estas kaperista, kiu estas fremda, kaj
kiu estas la nía kaj kiel nian ni <levas rcspondi.
Gustrilate don Gabrielo ciam venigis tiun ci
komparon, kaj gustrilatc, mi nun venigís gin.
Don Gabrielo sentis por nia patríno ... lí juris
tion je §ia memoro, puregan inklinon, tiel nematerian, tiel nepridireblan, kc
gi ne povis
havi nomon! Fervoro de kredanto, entuziasmo
de artisto, la plej alta eco de la animo, gia
esenco ... tia estis lia pasio ... amo, se vi volas
doni al gi nomon, sed amo, kiu oferas sin al si
mem; amo, kiun oni ne povas konfuzi kun
ego1smo.
Kiun vi ankaü sentis por lvlario?
Kiun don Gabrielo sentís por nía pá trino .•.
Kiun mi sentas, jes'. Mia patrino kaj lVIario bone
povas kunesti en rememoro! l\1ortante li kon ..
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fesis al mi lastafoje la historian pri la sola amo
de sia vivo ... Li sciis, ke mia patro dubis pri la
virteco de nia patrino, ke pro tio Ji neniam min
amis, kiel filon. Li timis, ke iu, gi devus esti
vi! metos iam en mían koron la teruran dubon
pri la honoro de mia patrino ... kaj li volis, ke
mi eksciu la veron .. kaj la veron mi diris, kiel
li gin diris ... Tiu viro neniam mensogis!
(Batalante kun si tnem). Ne, mi ne povas!. ..
Kion mia patro diris, tio ankaü estas sankta
por mi... Evidenteco pri la suspekto, kune kun
rememoro el mia infaneco, kiu venenis mían
vivon por eíam, kiu per unu fojo elsekigis en
la koro la naivecon de la mia, la iluziojn de la
juneco, maljunigante
min en unu momento.
Malbeninda kiso!
Cukiso? Donita kun patra fervoram9, mi sentís gin milfoje sur mia frunto!... Gi estas la
sama, kiun don Gabrielo donis al nia patrino,
en la momento kiam ili disigis... kiam doloregitaj de korpremigo, ili sentis sin kunigitaj de
la suspekto en komuna malhonoro. Kaj antaü
la virta konstanteco de la martira edzino, antaií la sankteco de la kalumniita virteco, tiu
kiso, oferdono de adrnireco, la unua, la sola •..
purega, kiel la frunto de nia patrino, sankta
kiel sia animo ... Jes, mi portas gin tic ci, sur
mia frunto ... l\ilia nobla protcktanto, mia vera
patro, per gi ellasis sian animon... l\1ia patrino
estis rnortinta nelonge antaue, n1alproksime
de mi ... De vía patrino kaj de mi! ... Ji diris
mortante kaj li kisis 111insur la frunt9 ... Kaj li
mortis min kisante ... Cu vi silentas? Cu vi kredas al la honoro de nia patrino? Cuvi kredas,
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ke la sama senmaku1a sango fluas tra niaj veJ. k e m1. estas vta
. vera frato.... N u, unu
noJ...
cirkaiípremon, frato ... kaj adiaú por ciam! ( Cir-

kaúpremas lin ).
LASTA SCENO

LA
MAR.

EMAN.

Joz.
MAR.
t.~AN.

SAl\lAJ

kaj

MARIO

(Tre kortusita). Emanuelo! La manon ... Unu
kison! (Kisas !in). Tiel, sur la frunto ... La kiso
de vía patrino!... Rigardu, Jozef-Ludoviko ...
(Malt.:edante al lia rigardo). Se estis ce ni kulpa pasio ... mortigu min, dubu pri mi ... dubu
pri via patrino!
(Neniig{ta). (Kio estas ci tío? •.. l_{ion mi sentis
kisate? Cu estis kulpo ce mi?... Cu la jaluzo de
mia frato vidis pli bone, ol mi mem en mia
animq? Mi tie éí lasas la animan, disigante Ade
§i!. .. Gi estis amo! Jes, la sola de mia vivo! Sin
lasaute, mi sentas, kion mi sentís neniam ... Perfida koro!... Ho, for, for!) Adiaú! Estu tre felicaj ... Pardonu la transflugan birdon, se gi agitis la trankvilecon de via nesto ...
(Kortusita). Adiau, frato! (Cirkaüpremas !in).
Adiai:i! Ne por éiam ...
Por ciam, ne!. .. Gis kiam ni estos tre malj unaj,
kaj ne povos resti malkonfidoj, nek suspektoj,
inter ni ... kiam ni ne povos dubi... ee pri ni
mem ... Tiam via frato revenos serci angulon
por morti en la nesia hej mo.
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