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ENKONDUKO

Tiu çi komedio estas la verko, kiu plej efike starigas
la famon de Olivero Goldsmith kiel dramverkisto.

¯ia unua prezento okazis la 25-an de Marto 1773 en
la teatro Covent Garden, kie oni akceptis ¸in per aplaû-
da entuziasmo, kiu forigis çian kontraûstaron, kaj çiu-
vespere daûris ¸is la fino de la sezono.

La çefa ideo, çirkaû kiu turni¸as la tuta agado, rilatas
al la eraro pensi, ke la domego de sinjoro Hardcastle nur
estas kampara gastejo. Tiu ideo prezenti¸is al Goldsmith
per memoro je trompÿerco, kiun petolulo de Ardagh
faris por lin moki, kiam li nur estis deksesjara. La ÿerculo
montris al li la domegon de bienhava sinjoro Feathersto-
ne, kiel domon vila¸a gastejo!

Goldsmith tien iris, kaj oni kura¸igis lian eraron tiel,
ke la junulo ne ¸in eltrovis antaû la nokto.

La agado estas plena de tre ridindaj spritaîoj, miksitaj
kun sentimentalaj partoj. Tony Lumpkin estas persono
siaspeca, kies nura nomo sufiças por ridigi çiujn angle-
parolantojn; la maljuna Hardcastle ankaû estas stran-
gulo, kaj la malsa¸aîoj de lia edzino plenigas la komikan
anaron.
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D-ro Samuel Johnson diris: ”Mi ne konas alian kome-
dion, kiu pli prave atingas la celon de bona komedio,
nome, gajigi la aûskultantaron.”

A.M.
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PERSONOJ

Sir Charles Marlow
juna Marlow, filo de Sir Charles
sinjoro Hardcastle
Hastings, amiko de juna Marlow
Tony Lumpkin
Diggory, laboristo
sinjorino Hardcastle
fraûlino Hardcastle
fraûlino Neville
servistino, trinkejestro, gastoj, servistoj,
k.t.p.
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UNUA AKTO

SCENO 1
Çambro en malnova kampara domego.

(Venas gesinjoroj Hardcastle)
S-INO HARDCASTLE Mi certigas, sinjoro Hardcastle, ke vi estas

strangega. Çu estas, krom ni mem, eç unu
kreito en la tuta lando, kiu ne veturas al la
urbo iafoje por iomete defroti la kamprus-
taîon! Mi vidas, ke la du fraûlinoj Hoggs,
kaj nia najbarino, sinjorino Grigsby, iras
tien çiuvintre por ricevi monatmezuron
da poluro. . . .

S-RO HARDCASTLE Jes, kaj reen ili alportas da vantaîoj kaj
afektemo sufiçe por la daûro de la tuta
jaro. Mi miregas, ke Londono ne povas
dome deteni sian propran malspritularon.
En mia tempo, la urbaj sensencaîoj mal-
frue rampis ¸is nin, sed nun ili veturas
multe pli rapide ol publika veturilo. Van-
taîoj; ne nur venas al ni kiel privataj vetu-
rantoj, sed eç en korbego kiel pakaîo.
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S-INO HARDCASTLE Jes, via tempo estis/(i»n<i tempo, vere: vi
paroladis pri ¸i dum multaj jaroj. Tie çi ni
lo¸as en malnova tremema domego, kiu
tute similas al gastejo, krom ke ni neniam
vidas iun. Niaj plej altrangaj vizitantoj
estas la maljuna sinjorino Oddfish, la vi-
kariedzino, kaj malgranda Kripligato la
lama dancinstruisto, kaj nia sola amuzaîo
konsistas el viaj antikvaj diroj pri Princo
Eûgeno kaj la Duko de Marlborough. Mi
malÿatas tian naivegan malnovaîon.

S-RO HARDCASTLE Sed mi tre amas ¸in. Çion, kio estas mal-
nova, mi amas: maljunajn amikojn, mal-
novan tempon, malnovajn kutimojn, mal-
novajn librojn, malnovan vinon; kaj mi
pensas, Doroteo (li prenas ÿian manon), ke
vi permesos al mi diri, ke mi amis, kaj
amas la maljunan edzinon.

S-INO HARDCASTLE Hontu, sinjoro Hardcastle; vi çiam parola-
das pri viaj Doroteoj kaj maljunaj edzinoj.
Nomu vin maljunulo se tion vi ÿatas, sed
mi ne volas fari¸i maljunulino por vin
amuzi. Mi ne estas tiel maljuna kiel vi
kalkulas; almenaû unu plenjaron vi devas
forkalkuli. Aldonu dudek al dudek, kaj
vidu la sumon.
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S-RO HARDCASTLE Mi tuj vidu: dudek kaj dudek estas kvin-
dek sep, akurate.

S-INO HARDCASTLE Estas malvere, sinjoro Hardcastle. Mi nur
estis dudekjara kiam mi naskis Tonyn, la
filon de sinjoro Lumpkin, mia unua edzo,
kaj la knabo ne estas ankoraû matura¸a.

S-RO HARDCASTLE Kaj li neniam estos; tion mi certigas. Ho,
jes, vi edukis lin belege.

S-INO HARDCASTLE Tio çi taûgas por nenio. Tony Lumpkin
havas riçaîojn; mia filo ne bezonos klere-
con por vivi. Mi opinias, ke junulo ne be-
zonas multe da scioj por elspezi mil kvin-
cent livrojn jare.

S-RO HARDCASTLE Scioj! Li estas nur amaso da malpravaîoj
kaj petolaîoj.

S-INO HARDCASTLE Spriteco, karulo mia, nenio, mi certigas, ol
spriteco. Nu! sinjoro Hardcastle, vi devas
konsenti, ke la knabo estas sprita.

S-RO HARDCASTLE Ha! mi prefere konsentus jeti lin en trin-
kejon! Eble vi pensas, ke bruligi la ÿuojn
de lakeo, inciteti kaj turmenti la katidojn,
timigi la servistinojn, montras spritecon!
Se vi jese respondas al çi tiu demando, mi
tuj konsentos, ke li estas spritulo. Eç hie-
raû li ligis mian perukon al la dorsaîo de
mia se¸o, tiel ke mi, preti¸ante por saluti,
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trafis la viza¸on de sinjorino Frizel per
mia senhara kapo.

S-INO HARDCASTLE Nu! Çu mi devas kulpi¸i je tio? La malfeli-
ça knabo çiam estis tro malsanema por
fari ion bonan. Lernejo estus lia morti¸o.
Poste, kiam li fari¸os iom pli fortika, kiu
scias, kion unu-du latini¸antaj jaroj povos
elfari por li!

S-RO HARDCASTLE Latinaîon al li? Violonon al kato! Ne, ne!
Trinkejo kaj çevalejo estas la solaj lernejoj,
kiujn li iam vizitos!

S-INO HARDCASTLE Nu, ni ne devas nun malkura¸igi la mal-
feliçulon, çar mi timas, ke ni ne havos lin
longe çe ni. Kiu ajn rigardas lian viza¸on
povas vidi ke li estas ftizulo.

S-RO HARDCASTLE Certe, se tro grasi¸i estas unu el la simp-
tomoj.

S-INO HARDCASTLE Li kelkfoje tusas.
S-RO HARDCASTLE Jes, kiam lia trinkaîo iras malrekten.
S-INO HARDCASTLE Sed mi, vere, timas pri liaj pulmoj.
S-RO HARDCASTLE Kaj vere mi ankaû timas pri ili, çar li kelk-

foje kriegas tiel brue kiel marÿparoltubo.
(Tony ekkrias ekstere) Ha! jen vi aûdas lin;
tre ftizema li ÿajnas, sendube!
(venas Tony trairanta la scenejon)
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S-INO HARDCASTLE Tony, kien vi iras, mia çarmulo? Çu vi ne
donos al paçjo kaj mi la plezuron de via
çeesto?

TONY Mi devas rapidi, patrino, kaj ne povas res-
ti tie çi.

S-INO HARDCASTLE Vi ne foriros tian frostan vesperon, karu-
lo mia; vi jam ÿajnas terure malsana.

TONY Mi ripetas, ke mi ne povas prokrasti mian
foriron. La Tri Kolomboj min atendas je
çiu minuto. Tie tuj okazos ÿercado.

S-RO HARDCASTLE Ha, jes, la trinkejo lin alvokas; la kutima
loko, kiel mi pensis.

S-INO HARDCASTLE Anaro da trivialuloj kaj maldelikatuloj!
TONY He, ne tro maldelikataj ili estas, mi certi-

gas. Tie estas Eçjo Faûkul, la akcizoficisto,
Joçjo Îargono, la çevalkuracisto; eta Ami-
nadabo, kiu muelturnas la gurdon; kaj
Tom Tordul, kiu pivotrulas la stanplade-
gon.

S-INO HARDCASTLE Kara mia, unu fojon almenaû, malkonten-
tigu ilin!

TONY Ho, ne estus grave malkontentigi ilin, sed
mi ne povas elteni la ideon malkontenti-
gi min samtempe.

S-INO HARDCASTLE (lin detenante) Vi ne foriros!
TONY Mi ree certigas, ke mi tuj iros.
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S-INO HARDCASTLE Mi ripetas, ke vi ne tion faros.
TONY Ni vidu tuj, kiu estas pli forta, çu vi aû mi!

(li foriras, samtempe tirante ÿin kun si)
S-RO HARDCASTLE (sola) Ha! jen estas paro, kiu nur sin inter-

malbonigas. Sed, vere, çiuj nunaj moroj
helpas por forpeli sa¸on kaj singardemon
eksterdomen. Ekzemple, mia beleta karu-
lino Kotinjo: mi timas, ke la nunaj modoj
preskaû ankaû ÿin atakis. Lo¸inte unu-du
jarojn en la çefurbo, ÿi nun amas gazon
kaj francajn çifaîojn, kiel la plej mirigaj el
çiuj.
(venas fraûlino Hardcastle)

S-RO HARDCASTLE Benojn al mia beleta puranimulino! Feste
vestita laû kutimo, Kotinjo mia. Çielo!
Kiom da superflua silko vi portas çirkaû
vi, knabino! Mi neniam povos kompreni
la nuntempajn malsa¸ulojn, ke malriçana-
ro tute povus vestigi, nur el la falbalejo de
la sinmontremuloj.

F-INO HARDCASTLE Vi konas nian interkonsenton, sinjoro. Al
mi vi lasas la matenan tempon por gasti-
gi kaj vizitadi geamikojn, kaj ankaû vesti
min laû mia fantazio; vespere mi mastraîe
vestas min por vin kontentigi.
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S-RO HARDCASTLE Nu, memoru, ke mi insistas pri la kon-
diçoj de nia kontrakto, kaj, parenteze, mi
pensas, ke hodiaû vespere estos okazo
provi vian obeemon.

F-INO HARDCASTLE Mi certigas, sinjoro, ke mi tute ne kom-
prenas tion, kion vi volas diri.

S-RO HARDCASTLE Nu, çar mi deziras çion klarigi por vi, Ko-
tinjo, mi atendas hodiaû viziton de juna
sinjoro, kiun mi elektis kiel vian estontan
edzon. Mi havas leteron de lia patro, en
kiu tiu çi sciigas al mi, ke la junulo estas
nun veturanta çi tien, kaj li mem tuj pos-
te intencas sekvi lin.

F-INO HARDCASTLE Vere! Estas doma¸o, ke mi ne pli frue sci-
i¸is pri tio! Dibenon al mi! Kiel mi kon-
dutu? Mil ÿancoj estas kontraû unu, ke mi
ne ÿatos lin. Nia intervidi¸o estos tiel ce-
remonia kaj aran¸ita afero, ke eble ne ve-
nos okazo por amikeco aû por estimo.

S-RO HARDCASTLE Sed trankvili¸u, knabino; mi neniam volus
kontraûstari vian elekton. Estas vere ke
sinjoro Marlow, kiun mi proponas, estas
filo de mia malnova amiko, Sir Charles
Marlow, pri kiu tiel ofte vi aûdis min pa-
roli. La juna sinjoro tre lerne eduki¸is kaj
liaj gepatroj intencas, ke li sin prezentu
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por ofico en la servo de lia lando. Oni an-
kaû diras, ke li estas tre lerta kaj inteligen-
ta.

F-INO HARDCASTLE Çu vere?
S-RO HARDCASTLE Grandanima.
F-INO HARDCASTLE Nun, mi pensas, ke mi lin ÿatos.
S-RO HARDCASTLE Juna, kaj brava.
F-INO HARDCASTLE Certe, mi ÿatos lin.
S-RO HARDCASTLE Kaj vere belulo,
F-INO HARDCASTLE Kara paçjo, nenion aldonu. (kisante lian

manon) Mia li estas; mi lin havos.
S-RO HARDCASTLE Kaj por kroni çion, li staras unu el la plej

modestaj kaj memdetenaj junuloj en la
mondo.

F-INO HARDCASTLE Ha! Nun vi îus morte refrostis min. Tiuj
vortoj, modesta, memdetena, forigas liajn
aliajn ecojn. Silentema amanto, oni diras,
çiam fari¸as suspektema edzo.

S-RO HARDCASTLE Kontraûe; modesteco malofte lo¸as en
brusto, kiun pli noblaj virtoj ne riçigas.
Estas tiu eco mem, kiu unue altiris min al
li.

F-INO HARDCASTLE Li certe devos posedi pli logigan econ por
min kapti: tion mi atestas. Se, tamen, li
estas tiel juna, tiel bela, kaj tiel çiohava
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kiel vi îus diris, kredeble li taûgos. Jes, mi
opinias, ke mi lin havos.

S-RO HARDCASTLE Sed, Kotinjo, eble estos alia baro. Tio es-
tas ÿanca afero. Çu li mem volos aû ne vo-
los vin havi?

F-INO HARDCASTLE Kara patreto mia, kial vi tiel klopodas por
min humiligi? Nu, se li rifuzos, anstataû
rompi mian koron pro lia malÿato, mi
rompos la spegulon pro ¸ia flatado, kaj,
aran¸inte mian kapveston laû la plej nova
modo, mi tuj serços pli oportunan ado-
ranton.

S-RO HARDCASTLE Brava decido! Dume mi tuj iros prepari la
servistojn por lia bonveno; çar ni malofte
gastigas vizitantojn, nia servistaro bezo-
nas dresadon tioin kiom rekrutaro je la
unuataga kunveni¸o. (foriras)

F-INO HARDCASTLE Tiu çi novaîo de paçjo tremetigas min.
Juna, bela, tiujn ecajn adjektivojn patro
laste ordigas, sed mi unuavice metas ilin.
Mi vere ÿatas iun, kiu estas lerta, bonko-
ra, k.t.p. Sed, tiam, esti memdetena kaj
modesta multo lin kontraûbatalas. Çu, ta-
men, li ne povos resanigi de tiuj malsane-
coj, fierante pri sia edzino? Jes! kaj çu,
laûe, ibi ne povos? . . . Sed, ho, mi mal-
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sprite jam aran¸as pri edzo, eç antaû ol mi
certi¸u pri amanto.
(venas fraûlino Neville)

F-INO HARDCASTLE Mi ¸ojas pro via alveno, kara Neville. Diru
al mi, Konstanjo, kiel mi aspektas çi ves-
pere. Çu estas io kapricema en mia mie-
no? Çu estas hodiaû unu el la tagoj, en
kiuj mi aspektas pli bela? Fine, çu mi viza-
¸e brilas?

F-INO NEVILLE Belege, karulino mia. Sed tamen, nun,
kiam mi iom pli atente rigardas . . . Be-
nojn al mi! — Çu malfeliço okazis, aû in-
ter la kanarioj, aû çe la orfinoj? Çu via fra-
to, aû eble la kato, petole agis kun ili? Eble
la lasta romano estis tro kortuÿa, he?

F-INO HARDCASTLE Ne! Nenio el tio okazis. Oni minacas min
je . . . Apenaû mi povas ¸in elparoli . . .
Min oni minacas je amanto!

F-INO NEVILLE Kaj la nomo lia . . .
F-INO HARDCASTLE Estas Marlow.
F-INO NEVILLE Çu eble?
F-INO HARDCASTLE Jes; la filo de Sir Charles Marlow.
F-INO NEVILLE Kion! Li estas la plej intima amiko de sin-

joro Hastings, mia propra admiranto. Ili
neniam estas malkune. Mi pensas, ke vi
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kredeble vidis lin, kiam ni restadis en la
çefurbo.

F-INO HARDCASTLE Neniam.
F-INO NEVILLE Li estas stranga persono, mi certigas. Li

agis kun virtaj kaj bonfamaj sinjorinoj pli
modeste ol iu viva viro; sed liaj konatuloj
diras, ke li ludas tre malsimilan rolon kun
alispecaj kreitinoj. Vi min komprenas.

F-INO HARDCASTLE Stranga individuo, vere. Mi neniam scios,
kiamaniere mi devos agi kun li. Kion mi
faru? Bagatelo! Mi ne pensu pri li! Mi fidu
la circonstancojn por sukcese agi. Sed kiel
sukcesas la via afero, karulino? Çu mia pa-
trino persiste vin amindumas por mia fra-
to Tony, laû sia kutimo?

F-INO NEVILLE Mi îus revenis de unu el niaj agrablaj in-
tervidi¸oj, dum kiu ÿi diris al mi centon da
karesvortoj, kaj laûdadis sian beletan
monstran filon, kiel perfektan miregulon.

F-INO HARDCASTLE Kaj tia estas ÿia partieco por li, ke ÿi vere
tiel pensas. Valora doto simila al via fari-
¸as ne malgranda allogaîo. Cetere, kiel ÿi
¸in administras, mi ne miras vidi ÿin mal-
vole ellasi ¸in el la familio.

F-INO NEVILLE Mia doto, kiu konsistas precipe el juveloj,
ne povas esti tiel forta tentaîo. Sed, kio ajn
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okazos, se mia kara Hastings nur estos
konstanta, mi ne dubas, ke fine mi fari¸os
eç tro obstina por ÿi. Dume, mi kredigis al
ÿi, ke mi enami¸is al ÿia filo, kaj ÿi neniel
imagasas, ke mia koramo lo¸as tute alilo-
ke.

F-INO HARDCASTLE Mia bona frato brave kontraûstaras al ÿi.
Mi preskaû amas lin, çar li tiel malamas
vin.

F-INO NEVILLE Ho, interne li estas bonkorulo, kaj sendu-
be li estus kontentega, se mi edzinigus
kun iu ajn, escepte li mem. Sed la sonori-
leto de mia onklino nin vokas por la post-
tagmeza promeno çirkaû la bieno. Allons?
Kura¸o estas necesa, çar niaj aferoj fari¸as
hazardaj.

F-INO HARDCASTLE Ha! ke venu la dormhoro, kune kun çio
sukcesiga! (ili foriras)
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SCENO 2
Çambro en trinkejo. Aro da vulgaraj personoj.

Punço kaj tabako. Tony sidas apud supra tablo,
kun maleeto en la mano.

ÇIUJ Hura! hura! hura! prave!
1-A PERSONO Nun, sinjoroj, silentu! Ni tuj havos kan-

ton. Lia bienestra Moÿto tuj frapos, por ke
li mem kantu.

ÇIUJ Jes, kanton! kanton!
TONY Nu, do, sinjoroj, mi tuj kantos al vi kan-

ton, kiun mi mem verkis pri tiu çi gastejo,
La Tri Kolomboj.

TONY (kantas)
Lernejestroj turmentu la cerbon
Pri gramatiko, lerno sensenca;
Bona punço klarigas la verbon
trinki! Çi tio estas esenca!
Kial disputi pri idolaj dioj,
Aû paroli pri la Stiksaj bordoj?
Taûgas ne la latina vortaro —
Vi, naivega domkolombaro!

˘ORO Tolderol — derol,
Tolderol — do!
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TONY Kiam diras gravulo, ke peko
Trinki estas, mi ja vetus sumon
Ke l’ fripono, pro timo de seko,
Enlikvorigas haûtan plenumon.
Sed al li se vi alportos pencojn
Por ke tiel sobri¸u la homaro,
Dio klarigu viajn pripensojn . . .
Ho naivega, domkolombaro?

˘ORO Tolderol — derol,
Tolderol — do!

TONY Çar ni estas tre gajaj kaj lertaj,
La punçujon tuj pasigu, knaboj,
Por ke ni kriu per voçoj fortaj:
”Longan vivon al La Tri Kolomboj!”
Iu nur vivu por leporçaso,
Aû anasojn ansere preferu?
Tamen, el çiu la birdamaso,
Çiam ”La Tri Kolomboj” prosperu,

˘ORO Tolderol — derol,
Tolderol — do!

ÇIUJ Prave! prave!
1-A PERSONO Lia Moÿto havas taûgegan kura¸on!
2-A PERSONO Mi koramas aûdi lin kanti, çar li neniam

kantas krom tion, kio ne estas vulgara.
3-A PERSONO Ho, nenion kio estas vulgara; tion mi ne

povos elporti.
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4-A PERSONO ¯entileco estos ¸entileco en ia tempo. Se
iu sinjoro nur sin sentas tiel inklina . . .

3-A PERSONO Mi aprobas vian filozofion, kunfrato Faû-
kul. Çu mi mem ne estas devigata danci-
gi urson? Nu, tio taûgas por nenio en vira
¸entileco. Estu tio (trinkas) mia venenpo-
kalo, se iam dancas mia urso krom je la
plej ¸entilaj arioj, tiaj kiaj Akvo forlasis la
maron, aû la Minueto en Ariadno.

2-A PERSONO Estas granda doma¸o ke Lia Juna Moÿto,
sinjoro Lumpkin, ne ankoraû ¸uas sian
matura¸an havon! Ha, tio fari¸os bonaîo
por çiuj trinkejestroj en dekmejla çirkaû-
aîo.

TONY Je Dio, vi estas prava, amiko Îargono. Mi
tiam montros, kio estas çeesti nur kun
eminentularo.

2-A PERSONO Ho, li tute similas al sia propra patro, en
tio. Certe, la maljuna bienestro Lumpkin
estis la plej inda sinjoro, kiun mi vidis en
la mondo. Por blovi la çaskornon, aû tra-
bati arbetaron, post leporo, li estis senega-
la. Oni ofte diris tie çi, ke li posedis la plej
belajn çevalojn kaj hundojn en la tuta re-
giono.
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TONY Je Dio, kiam mi plena¸i¸os, mi provos fa-
ri¸i vera filo de mia patro, tion mi prome-
sas. Mi jam pensis pri Bet Bouncer, kaj an-
kaû la griza çevalino de la muelisto, por
komenci. Sed, vigli¸u, knaboj miaj; trinku
kaj gaji¸u, çar vi ne pagos por io — Nu!
Stingo, kio okazis!
(venas la trinkejestro)

TRINKEJESTRO Estas du sinjoroj en veturilo çe la pordo.
Ili perdis sian vojon en la arbaro, kaj ili
diris ion pri sinjoro Hardcastle.

TONY Unu el ili devas tutcerte esti la sinjoro, kiu
venas por amindumi mian fratinon. Çu ili
ÿajnas Londonanoj?

TRINKEJESTRO Kompreneble ili estas, çar ÿajnas al mi, ke
ili tute havas francan mienon.

TONY Petu do, ke ili alpaÿu tien çi, kaj mi, en la
daûro de palpebrumo, direktos ilin.. (la
trinkkjestro foriras) Sinjoroj, kredeble ili ne
estos sufiçe ¸entilaj kunuloj por vi. Malsu-
preniru dum minuto, mi tuj iros kun vi, en
la daûro de citronpremego. (ili foriras)

TONY (sola) Mia duonpatro dum la lastaj ses
monatoj nomis min ursido, hundo. Nun,
se mi nur volus, mi povus ven¸i min al la
maljuna riproçanto. Sed mi timas . . . Mi
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timas kion? Baldaû mi ¸uos mil kvincent
livrojn jare. Timigu li min el tio, se li po-
vas.
(revenas la trinkejestro kune kun Marlow kaj
Hastings)

MARLOW Kia enuiga, maloportuna tago, hodiaû fa-
ri¸is por ni! Oni diris al ni, kiam ni ekve-
turis, ke ne estas pli ol kvardekmejla tra-
kampara vojo, kaj mi certigas, ke ni jam
veturis pli ol sesdek mejlojn.

HASTINGS Kaj çio okazis, Marlow, nur pro via nekla-
rigebla silentemo, kiu ne permesas al ni
pli ofte demandi pri la rekta vojo.

MARLOW Mi konfesas, Hastings, ke malvole mi de-
mandas aû akceptas direktojn de çiu, kiun
ni renkontas; ofte pro timo de mal¸entila
respondo.

HASTINGS Nun, tamen, kompreneble ni ricevos ne-
nian respondon.

TONY Vian pardonon, sinjoroj; sed oni îus diris
al mi, ke vi demandis pri sinjoro nomita
Hardcastle, lo¸anta en tiu çi regiono. Çu vi
konas la landparton, en kiu vi vin trovas?

HASTINGS Neniel, sinjoro, sed ni kore dankos vin por
la informo.

TONY Çu vi ne konas la vojon, tra kiu vi alvenis?
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HASTINGS Ne, sinjoro, sed se vi povos sciigi . . .
TONY Nu, sinjoroj, se vi konas nek la vojon, kiu

kondukas al via celo, nek la lokon, kie vi
nun staras, nek la vojon, tra kiu vi alvetu-
ris, la unua sciigo, kiun mi donos al vi,
estas, ke vi perdis vian vojon.

MARLOW Ni ne bezonis profeton por diri tion al ni.
TONY Vian pardonon, sinjoroj, sed çu vi perme-

sas al mi demandi, de kiu loko vi venis?
MARLOW Tio ne estas necesa por ke vi diru al ni,

kiun vojon ni devas nun iri.
TONY Vian pardonon. Sed demando pro

demando estas justeco, çu ne? Nu! sinjo-
roj, çu tiu Hardcastle ne estas malafabla,
malnovmoda, kapricema malbelulo, kiu
havas filinon kaj beletan filon?

HASTINGS Ni ne ankoraû vidis la sinjoron, sed li ha-
vas idaron tian, kian vi îus menciis.

TONY Jes, la filino estas granda, îonglema, mal-
gracia, babilema majmasto; la filo, bela,
instruita kaj ¸entila junulo, amata de çiuj.

MARLOW Niaj informoj diferencas pri tio. Ni aûdis,
ke la filino estas tre bela kaj bone eduki-
ta; la filo, malklera sengraciulo, precipe
malbonigita de la sençesa patrina gvidru-
bando.
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TONY He! he! hem! Nu, sinjoroj, çio, kion mi po-
vas diri, estas, ke vi ne atingos la domon
de sinjoro Hardcastle hodiaû nokte: tio
estas kredebla.

HASTINGS Kia malfeliço!
TONY Estas longa, malluma, marça, malpura,

kaj dan¸era vojo. Stingo, klarigu al la sin-
joroj, kia estas la vojo, kiu kondukas al
sinjoro Hardcastle (palpebrume signodonas
al Stingo), sinjoro Hardcastle de Starakva
março, vi komprenas.

TRINKEJESTRO Sinjoro Hardcastle! ho ve! ho ve! Karaj
sinjoroj, vi veturis terure eraren! Kiam vi
atingis la malsupron de la monteto, vi
devus esti irintaj ¸is Skuaÿvojet.

MARLOW ¯is Skuaÿvojet?
TRINKEJESTRO Tiam, veturinte rekte antaûen vi renkon-

tus kvar vojojn — —
MARLOW ¯is la kruci¸o de kvar vojoj?
TONY Jes, sed vi devas certi¸i, ke vi nur unu el ili

elektas — —
MARLOW Vi ÿercas, sinjoro.
TONY Kaj tiam sekvante la dekstran flankon, vi

iru ¸is vi atingas Cerbromperikejon; tie,
tre atente vi rigardu la radosignojn kaj
daûrigu ¸is la garbejo de farmestro Ÿafa-
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pest. Çe la garbejo vi devos turni dekstren,
poste maldekstren, kaj ree dekstren ¸is vi
trovos la malnovan muelejon — —

MARLOW Malbeno! Nu, ni pavus same facile eltro-
vi la longitudon!

HASTINGS Kion ni faru, Marlow?
MARLOW Tiu çi domo ne promesas grandan kom-

forton; kvankam eble la gastejestro povus
nin gastigi.

TRINKEJESTRO Bedaûrinde, sinjoro, estas nur unu kroma
lito en la tuta domo.

TONY Kaj, miascie, tiu lito jam estas okupata de
tri lo¸antoj. (post paûzo, dum kiu la ceteraj
ÿajnas konfuzitaj) Jen estas rimedo. Çu vi
ne pensas, Stingo, ke la gastejestrino bon-
volos doni tri se¸ojn kaj kapkusenon por
la sinjoroj, apud la fajrejo?

HASTINGS Mi malamas dormi apud la fajrejo.
MARLOW Kaj abomenaj estus tri se¸oj kaj kapkuse-

no.
TONY Ho, vi malkonsentas tian aran¸on! Mi do

pripensu! Çu vi konsentos iri alian mejlon,
¸is la gastejo La Kaprokapo; la malnova
Kaprokapo, sur la supro de la monteto,
unu el la plej bonaj gastejoj en la tuta re-
giono?
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HASTINGS Ho do, ni eskapis de ne tro agrabla
aventuro, almenaû por tiu çi nokto.

TRINKEJESTRO (flanken al Tony) Ho! Çu vi intencas sendi
ilin al via patro, kredantaj ke la domo es-
tas gastejo!

TONY Silentu, vi malsa¸ulo! Ili tion eltrovos. (al
la aliaj) Vi nur bezonas iri rekte ¸is vi alve-
nos al malnova domego, flanke de la vojo.
Vi vidos paron da kornegoj super la por-
do. Tio estas la elpendaîo. Sentime veturu
en la korton kaj laûte voku!

HASTINGS Sinjoro, ni kore dankas vin. Niaj servistoj
ne povas erariri.

TONY Ne, ne. Sed mi tamen devas diri al vi, ke la
gastejestro estas riça kaj intencas baldaû
eli¸i de la komerco; tial li deziras montri
sin kiel ¸entilulo; vian pardonon! hi! hi!
hi! Li donos al vi sian çeeston, kaj, je Dio,
se vi atentos lin, li vin igos kredi, ke lia pa-
trino estis konsilano, kaj lia onklino paco-
ju¸isto!

TRINKEJESTRO Maljuna, teda individuo, certe; sed liaj
vinoj kaj litoj estas bonaj kiel ie ajn alie en
la lando.
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MARLOW Nu, se li tiujn prezentos al ni, taûgos por
nenio alia detalo. Ni devas turni dekstren,
çu ne?

TONY Ne, ne, rekte antaûen. Mi kuniros kelkajn
paÿojn por montri al vi parton de la vojo.
(al la trinkejestro) Silentu!

TRINKEJESTRO Ha vi estas agrable dolça, petola trompan-
to.
(çiuj foriras)
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DUA AKTO

SCENO 1
Malnova kampara domego.

(Venas sinjoro Hardcastle sekvata de tri aû
kvar malgraciaj servistoj)

S-RO HARDCASTLE Nu, mi esperas, ke vi tute perfekti¸is pri la
tabloserva ekzercado, kiun mi igis vin fari
dum la lastaj tri tagoj. Vi çiuj konas viajn
lokojn kaj okupojn; kaj eble ÿajnos, ke vi
kutime servas altrangajn personojn, kvan-
kam vi neniam eliris el la domo.

ÇIUJ Jes, jes.
S-RO HARDCASTLE Kiam venos gastoj, vi ne devos forkuri por

rigardegi kaj tiam ree enkuri, simile al ku-
nikloj en densejo.

ÇIUJ Ne, ne!
S-RO HARDCASTLE Nu, vi, Diggory, kiun mi forprenis el la

garbejo, devos vin montri apud la flank-
tablo; kaj vi, Eûgeno, kiun mi altigis de la
plugilo, devos vin lokigi malantaû mia
se¸o. Sed vi ne tiel staru kun manoj en viaj
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poÿoj. Eltiru la manojn el la poÿoj, kaj ne
metu ilin al via kapo, vi, malsa¸ulo! Rigar-
du al Diggory, kiel li tenas siajn manojn:
tro rekte eble li tenas ilin, sed tio ne gra-
vas.

DIGGORY Jes, vidu, kiel mi tenas ilin. Mi lernis tiel
ilin teni dum la tempo, kiam mi estis dre-
sata por la militantaro. Kaj, poste, ekzer-
ci¸inte. . . .

S-RO HARDCASTLE Vi ne rajtas esti tiel babilema, Diggory. Vi
devos tute atenti la gastojn. Vi nin aûdos
interparoli, sed ne vi rajtos paroli; vi vidos
nin trinki, sed vi ne rajtos pensi pri trin-
kaîo; vi vidos nin man¸i, sed vi ne rajtos
mem pensi pri man¸aîo.

DIGGORY Le¸egoj! Via Moÿto, tio estas tute neebla!
Kiam ajn Diggory vidas man¸antojn, je
Dio, li çiam deziras peceton por si mem.

S-RO HARDCASTLE Malspritulo! Çu ventropleni¸o en la kuire-
jo ne estas same bona kiel ¸i estas en la
man¸oçambro? Satigu vian stomakon per
tiu penso.

DIGGORY Je Dio, mi dankas al Via Moÿto. Mi aran-
¸os, por pacigi mian malsaton, taûgan kaj
sufiçam trançaîom da malvarma bovaîo
en la man¸aîejo.
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S-RO HARDCASTLE Diggory, vi tro babilas. Nu, se okazos, ke
mi diros spiritaîon, aû rakontos ÿercan
anekdoton dum la man¸ado, vi ne rajtos
çiuj ridegi, kvazaû vi partoprenus en la
gasti¸o.

DIGGORY Je Dio, Via Moÿto ne rajtos do rakonti la
historion pri maljuna tetro en la pafile-
gejo. Mi ne povas min deteni çe tio; ¸i
çiam devigas min ridi: hi! hi! hi! Je mia
animo, ne estas eble! Ni ridegadis pri ¸i
dum la lastaj dudek jaroj — ha! ha! ha!

S-RO HARDCASTLE Ha! ha! ha! Jes, la rakonto estas ÿercega.
Bone! honesta Diggory, vi povos ridi pri
¸i. Sed, memoru, ke vi devos esti tre aten-
ta. Nu, supozu, ke gasto demandos glason
da vino, kiel vi agos? Glason da vino, sin-
joro, mi petas! (al Diggory) Nu! kial vi ne
movi¸as?

DIGGORY Je Dio, Via Moÿto, mi neniam kura¸as
antaû ol la man¸aîo kaj trinkaîo estas sur
la tablo; sed tiam mi kura¸os kiel leono.

S-RO HARDCASTLE Kion? Çu neniu el vi movi¸os?
1-A SERVISTO Vi devigis min ne forlasi tiun çi lokon!
2-A SERVISTO Mi certigas, ke mia ofico ne estas tio!
3-A SERVISTO Kaj mi atestas, ke ¸i ne estas mia!
DIGGORY Mia certegi¸o! ¯i ne estas mia devo!
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S-RO HARDCASTLE Ho diskutantaj azenoj! Dum vi, kiel viaj
superuloj, disputos pri oficoj, la gastojn vi
devigos malsati kaj soifi! Ho! naiveguloj!
Nun mi ree devas dresi vin! Sed, aûskultu:
çu mi ne îus aûdis veturilon, kiu eniras la
korton! Flanken, antaûen, çien, vi ÿtipka-
puloj! Çiu estu sur sia loko! Dume, mi tuj
iros al la pordego por kore bonvenigi la
filon de mia malnova amiko!
(foriras)

DIGGORY Je çiuj! Mia loki¸o tute foriris el la cerbo.
ROGER Mi bone scias, ke mia okupo konsistas el

tio, ke mi estu çie.
1-A SERVISTO Kio estas mia?
2-A SERVISTO Mia okupo postulas, ke mi estu nenie; tial

mi tuj iros ¸in fari.
(foriras servistoj kurante tien kaj reen, time-
ge)
(venas servisto kun kandeloj, kune kun Mar-
low kaj Hastings)

SERVISTO Bonvenon, sinjoroj, bonvenegon! Venu
tien çi, mi petas.

HASTINGS Post nia hodiaûa malkontenti¸o, koran
bonvenon, Karlo, al komfortaj pura çam-
bro kaj bona fajro! Per mia vorto, tre bel-
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aspekta domo tiu çi estas; antikveca eble,
sed tre konvena.

MARLOW Tio estas la sorto de granda domego. ¯i
unue ruinigas la posedanton per troa gas-
tamo, kaj tiam ¸i fari¸as gastejo, por ko-
lekti pagojn de la gastoj.

HASTINGS Kiel vi diris, ni voja¸antoj devas pagi por
çiu çi ornamaîoj. Mi ofte vidis, ke, kvan-
kam belega telermeblo aû marmora ka-
menornamo ne estas nomitaj, ili tamen
terure altigas la fakturon.

MARLOW Vojirantoj, Georgo, çiuloke devas elspezi.
La sola malsameco, laû mi, estas, ke en
bonaj gastejoj luksaîo tre kare kostas,
dum malbonaj gastejoj ne nur vin senigas,
sed ankaû vin malsatigas.

HASTINGS Vi jam vizitis multajn diversajn gastejojn.
Vere mi tre ofte miri¸as, ke vi, kiu tiel vi-
vis tra la mondo, kiu posedas neordinaran
sa¸on, kaj por kiu tiom da okazoj prezen-
ti¸is, neniam povis akiri sufiçan porcion
da memfido.

MARLOW Tio estas angla malsano. Sed, diru al mi,
Georgo, kie mi estus akirinta tiun memfi-
don, pri kiu vi parolas? ¯is nun mi pasigis
la tempon aû en kolegio aû en gastejoj,
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tute senigita de la çarma parto de la ho-
maro, kiu faras viron memfida. Ÿajnas al
mi, ke vere mi neniam konati¸is kun ¸en-
tila modesta sinjorino — esceptinte mian
patrinon.

HASTINGS Kiam vi çeestas inter bonfamaj sinjorinoj,
mi neniam vidis tiel malspritan tremulon
kiel vin mem; vi tute ÿajnas, kvazaû vi be-
zonus trovi okazon por forkuri el la çam-
bro.

MARLOW Nu, amiko, la kaûzo estas, ke tiam mi vere
bezonas eliri el la çambro! Ofte mi decidis
malsilenti kaj babili hazarde. Sed, (mi ne
povas klarigi tion), simpla rigardo de paro
de belaj okuloj tuj malebligas mian deci-
don. Senhontulo povas imiti modestulon,
sed, je diablo, honesta homo ne povas si-
mili senhontulon.

HASTINGS Se vi nur povus diri, en ¸entila virina so-
cieto, eç duonan parton da tiuj spritaîoj,
kiujn mi aûdis vin detali al gastejkelneri-
no — —

MARLOW Miavorte, Georgo, mi ne povas sprite pa-
roli kun ¸entilaj sinjorinoj: ili frostigas, ili
ÿtonigas min. Oni rakontas pri kometo,
pri elsputa vulkano, aû similaj bagateloj:
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sed por mi, modesta sinjorino plibeligita
je ÿia tuta ornamaîo, estas la plej grande-
ga estaîo el la kreitaro.

HASTINGS Ha! ha? ha! En tiu kazo, junulo, kiel vi es-
peras iam edzi¸i?

MARLOW Neniam, krom, kiel inter re¸oj kaj princoj,
se mi povos pere amindumi estontan
edzinon. Vere, se, kiel edzi¸anta Orient-
ulo, oni povus konduki¸i al edzino, kiun
oni neniam antaûe vidis, la afero estus el-
portebla. Sed trasuferi la terure ceremo-
nian amindumadon, kune kun epizodo de
onklinoj, avinoj, kaj gekuzoj, por fine eljeti
pafile la demandon ”Fraûlino, çu vi volas
edzini¸i kun mi?” Ne, ne, tio estas klopo-
dado multe tro granda por mi, mi konfe-
sas.

HASTINGS Mi kompatas vin. Sed kiel vi intencas do
agi kun la fraûlino, kiun vi tre baldaû vi-
zitos, laû la demando de via patro?

MARLOW Tiel kiel mi agas kun aliaj fraûlinoj: mi do
profunde salutos, kaj jese aû nee respon-
dos al çiuj ÿiaj demandoj. Cetere mi ne
pensas, ke mi kura¸os rigardi ÿian viza¸on
¸is la alveno de mia patro.
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HASTINGS Mi miras, ke vi, tiel fervora amiko, povas
vin montri tiel malvarma amanto!

MARLOW Por klarigi la aferon, kara Hastings, vetu-
rante kun vi, mia çefa intenco estas helpi
al via estonta feliço, sed ne al mia. Fraûli-
no Neville vin amas; la familio ne vin ko-
nas; kiel amiko mia, vi ricevos bonvenon;
tiam la honoro plenumu la ceteron.

HASTINGS Kara Marlow mia! . . . Sed, forigu senti-
mentalaîojn! . . . Se mi estus malnoblulo
nur klopodanta akiri riçecon, vi, amiko,
estus la lasta homo en la mondo, kiun mi
petus por helpo. Sed nur la kara estaîo,
fraûlino Neville, estas tio, kion mi deman-
das, kaj mia ÿi estas; unue, per la konsen-
to de ÿia mortinta patro; due, per ÿia per-
sona inklino.

MARLOW Feliçulo! Vi posedas talentojn kaj artojn
sufiçajn por kapti ian ajn junulinon. La
sorto devigas min admiri la inan sekson,
sed interparoli nur kun ¸ia popolana par-
to. La balbutado de mia lingvaîo, kune
kun iom logiga viza¸o neniam permesos
al mi triumfi. Tedo! Nun venas la vanta
maljuna gastejestro por nin enuigi.
(venas sinjoro Hardcastle)
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S-RO HARDCASTLE Sinjoroj, ree koran bonvenon al vi! Kiu es-
tas sinjoro Marlow? Sinjoro, mi kore pre-
zentas la bonvenon al vi. Vi povas vidi, ke
ne estas mia kutimo ricevi miajn gastojn
starante kun dorso al fajro. Mi ¸oje rice-
vas ilin, laû bona malnova kutimo, tre ko-
re, çe la pordego, kaj mi çiam zorgas, ke
iliaj çevaloj kaj kestoj estu taûge lokitaj.

MARLOW (flanken) Li jam ricevis niajn nomojn de la
servistoj. (al Hardcastle) Ni aprobas vian
zorgon kaj gastamon, sinjoro. (al Hastings)
Mi îus pensis, Georgo, pri ÿan¸o de niaj
veturvestoj morgaû matene. Mi terure
hontas je miaj.

S-RO HARDCASTLE Mi petas, sinjoro Marlow, ke vi sencere-
monie agu en tiu çi domo.

HASTINGS Mi pensas, Charles, ke vi estas prava: la
unua atako gajnas duonan batalon! Mi in-
tencas militiri per oro kaj blankaîo.

S-RO HARDCASTLE Sinjoro Marlow, — sinjoro Hastings, —
Sinjoroj, mi petas, agu sen¸ene en tiu çi
domo. ¯i estas Libera domo, sinjoroj. Vi
povas tie çi agi, kiel vi plej ÿatas.

MARLOW Se, tamen, Georgo, ni tro fervore militiros
unue, eble mankos al ni provizaîo antaû ol
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ni finos la aferon. Mi prefere konservos la
brodaîon por la reenmarÿo.

S-RO HARDCASTLE Via diro pri reenmarÿo, sinjoro Marlow,
rememorigas min, ke la Duko de Marlbo-
rough, kiam li iris por sie¸i Denain-on,
unue postulis, ke la garnizono — —

MARLOW Çu vi ne opinias, ke orventra veÿto tute
taûgos kun simpla bruna jako!

S-RO HARDCASTLE Li unue postulis, ke la garnizono, kiu kon-
sistis el eble kvin mil homoj — —

HASTINGS Mi ne kredas tion: bruno kun flavo faras
malriçan miksaîon.

S-RO HARDCASTLE Mi ripetas, sinjoroj, kiel mi îus diris, li po-
stulis, ke la garnizono, kiu eble konsistis el
kvin mil batalantoj — — —

MARLOW Jes, la knabinoj amas belajn vestojn.
S-RO HARDCASTLE Kiu eble konsistis el kvin mil homoj per-

fekte provizitaj de porcioj kaj armilaro,
kapitulacu . . . ”Nun,” diris la Duko de
Marlborough al George Brooks, kiu staris
apud li — (vi sendube aûdis pri George
Brooks) — ”mi vetas mian dukecon,” li
diris, ”ke, sen verÿi guton da sango, mi tuj
kaptos tiun garnizonon. — Tial . . .”



38

eLIBROŸI HUMILI¯AS POR VENKI

MARLOW Kion vi pensas, amiko? Çu vi helpos nin
pli fortike trapuÿi la sie¸on, se vi donos al
ni, dume, glason da punço?

S-RO HARDCASTLE Punçon, sinjoro! (flanken) Certe tio çi estas
la plej neklarigebla speco de modesteco,
kiun mi iam renkontis.

MARLOW Jes, sinjoro, punçon. Glaso da varma pun-
ço, post nia veturado, estos tre akceptin-
da. Vi îus diris, ke tio çi estas Libera domo.

S-RO HARDCASTLE Jen estas pokalo, sinjoro.
MARLOW (flanken) Kredeble, tiu çi individuo, en sia

Libera domo, volos, ke ni havu akurate
nur tion, kio plaços al li.

S-RO HARDCASTLE (tenante pokalon) Vi ¸in trovos taûga por
via gustumo, mi esperas, çar mi ¸in pre-
paris per miaj propraj manoj, kaj vi kon-
sentos, mi pensas, ke la kunmetitaîo estas
tolerebla. Bonvolu aminde intertoasti kun
mi, sinjoro. Jen, sinjoro Marlow, ni trinku
pro nia plibona konati¸o. (trinkas)

MARLOW (flanken) Kia senhontulo li estas! Sed tute
strangega li ÿajnas, kaj mi iom imitos lin.
(al li) Sinjoro, miajn bondezirojn al vi.
(trinkas)
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HASTINGS (flanken) Evidente tiu çi homo volas doni
al ni sian çeestadon, kaj forgesas, ke li es-
tas gastejestro, antaû ol akiri ¸entilecon.

MARLOW Ju¸ante laû la bonega enhavo de via poka-
lo, maljuna amiko, mi pensas, ke vi estas
tre okupita en tiu çi regiono. Vigla laboro,
çu ne? Precipe dum la elektotempo, kre-
deble.

S-RO HARDCASTLE Ne, sinjoro, mi de longe forlasis tian labo-
ron. Nun, kiam niaj superuloj eltrovis la
sistemon reciproke sin interelekti, ne plu
estas okupoj por ni, la seninfluaj subuloj.

HASTINGS Tial politiko ne allogas vin, mi vidas.
S-RO HARDCASTLE Neniel. Antaûe, mi çagreni¸is pri la eraroj

de la registaro kiel la aliaj, sed çiutage pli-
kolerinte, sen ke la registraro pliboni¸u,
mi forlasis la malspritan ludon. De tiam
mi ne plu zorgas pri Hyder Ally, aû Ally
Cawn ol pri Ally Croker. Sinjoro, saluton
al vi.

HASTINGS Tial, per man¸ado supre kaj trinkado mal-
supre, dum vi ricevas viajn amikojn inter-
ne kaj ilin amuzas ekstere, vi bone, plezu-
re kaj ageme vivas.
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S-RO HARDCASTLE Certe, mi multe klopodas çirkaûe. La du-
onan parton de la paro˛aj disputoj mi pa-
cigas en tiu çi saloneto.

MARLOW (post trinko) Kaj vi posedas argumenton en
tio pokalo, maljuna sinjoro, pli bonan ol
ian ajn en ju¸ejo.

S-RO HARDCASTLE Jes, juna sinjoro, tion, kaj iomete da filo-
zofio.

MARLOW (flanken) Nu, estas la unua fojo, ke mi aû-
das pri filozofio de gastejestro.

HASTINGS Tial do, kiel sperta generalo, vi ilin atakas
çiuflanken. Se vi trovas, ke ili estas kon-
vinkeblaj prudentuloj, vi atakas ilin per
filozofio; se vi trovas, ke ili estas malsa-
¸uloj vi ilin atakas per tio çi — Bonan sa-
non al vi, mia filozofo. (trinkas)

S-RO HARDCASTLE Bone, tre bone! Dankon al vi: ha! ha! Via
generaleco rememorigas min pri princo
Eûgeno, kiam li batalis kontraû la turkoj
en la batalo de Belgrado. Vi tuj aûdos.

MARLOW Anstataû la batalo de Belgrado estas nun
preskaû tempo, mi pensas, paroli pri ves-
perman¸o. Kion posedas via filozofio, en
la domo, taûgan por vesperman¸o?
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S-RO HARDCASTLE Por vesperman¸o, sinjoro! (flanken) Çu
tian demandon oni iam faris al iu homo
en lia propra domo?

MARLOW Jes, sinjoro; vesperman¸o, sinjoro; mi sen-
tas apetiton. Mi prirabos la man¸aîejon,
hodiaû nokte, mi certigas.

S-RO HARDCASTLE (flanken) Tian senhontan hundon miaj
okuloj neniam vidis, certe. (al li) Nu, vere,
sinjoro, pri vesperman¸o mi ne povas diri.
Mia Dorothy kaj la kuiristino aran¸as
tiajn aferojn inter si. Mi lasas al ili la tutan
zorgon de tio.

MARLOW Çu vere vi tiel agas?
S-RO HARDCASTLE Entute. Cetere mi kredas, ke ili ¸uste nun

estas en konsili¸o pri la vesperman¸o, en
la kuirejo.

MARLOW Mi do petas, ke ili min akceptu kiel kon-
silanto. Tio estas mia kutima maniero.
Kiam mi vojagas, mi çiam preferas aran¸i
pri mia vesperman¸o. Voku la kuiristinon.
Ne estu ofendita, sinjoro, mi petas.

S-RO HARDCASTLE Ho, tute ne, sinjoro, tute ne. Tamen, mi ne
scias kiel — çar nia Bridget, la kuiristino,
ne estas tre komunikema en tiaj okazoj —
se ni ÿin veni¸os, ÿi eble tiel riproçe mal-
afabli¸os, ke ni timos resti en la domo.
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HASTINGS Montru do al ni la man¸okarton. Mi petas
vin pri tiu favoro. Mian apetiton mi çiam
reguligas laû la man¸okarto.

MARLOW (al Hardcastle, kiu rigardas ilin surprizite)
Sinjoro, li estas tute prava, kaj tio ankaû
estas mia kutimo.

S-RO HARDCASTLE Sinjoro, kiel gasto, vi rajte povas tie çi or-
doni. Venu, Roger, alportu tien çi la kar-
ton de la vesperman¸o. ¯i estas jam skri-
bita, mi kredas. Via maniero, sinjoro Has-
tings, memorigas min pri mia onklo, kolo-
nelo Wallop. Li kutimis diri, ke neniu po-
vas esti certa pri sia vesperman¸o antaû ol
li man¸is ¸in.

HASTINGS (flanken) Çio estas çe li mezurata laû gran-
dega skalo! Lia onklo kolonelo! Ni baldaû
aûdos pri lia patrino kiel pacoju¸isto! Sed,
ni vidu la man¸okarton.

MARLOW (leginte) Kio estas tio? La unua parto kon-
sistas el . . . la dua man¸ero . . . post-
man¸aîo . . . Sinjoro! Çu vi pensas, ke ni
alkondukas la tutan Lignaîistan kompa-
nion aû eble la Bedfordan korporacion,
por gluti tian vesperman¸on? Du aû tri
man¸aîetoj, puraj kaj apetitdonaj sufiços.

HASTINGS Legu ¸in, tamen.
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MARLOW (legas) Kiel unua plado, je la supro, por-
kido kun prunsaûco.

HASTINGS Fi! vian porkidon mi kore malamas.
MARLOW Kaj abomena estas via prunsaûco.
S-RO HARDCASTLE Tamen, sinjoroj, por malsatuloj, porkido

kun prunsaûco estas tre bona man¸aîo.
MARLOW Je la malsupro, bovidcerbo kaj lango.
HASTINGS Vian cerbon mi ne ÿatas, kara sinjoro, ¸in

forigu.
MARLOW Sed mi ¸in ÿatas. ¯in îetu aparte sur alian

pladon.
S-RO HARDCASTLE (flanken) Ilia senhontemo min mirigas. (al

ili) Sinjoroj, vi estas miaj gastoj, aliigu
tion, kion vi volos. Çu estas io ajn, kiun vi
deziras aliformigi aû ÿan¸i, sinjoroj?

MARLOW Nun, porkpasteço, bolita kuniklo kun kol-
basoj, krempudingo, kaj plado da tiftaf-
tafeta kremaîo!

HASTINGS Peston al viaj artefaritaj man¸aîoj! Mi es-
tos same embarasita en tiu çi domo kiel
oni estas çe verdaflava tagman¸o de la
franca ambasadoro. Mi bezonas simplan
nutraîon.

S-RO HARDCASTLE Mi bedaûras, sinjoroj, ke mi nenion havas
kion vi ÿatas; sed se estas io, kion vi çefe
deziras — —



44

eLIBROŸI HUMILI¯AS POR VENKI

MARLOW Kion? Sinjoro, via man¸okarto estas tiel
bonega, ke ajna parto de ¸i ÿajnas same
bongusta kiel la alia. Sendu al ni tion, kion
vi volos. Bonege por vesperman¸o: nun ni
vidu çu niajn litojn oni taûge aerumis, kaj
se oni bonzorgis pri ili.

S-RO HARDCASTLE Mi petegas, tute lasu tion al mia zorgo. Ne
foriru de tie çi.

MARLOW Lasi al vi tian zorgon? Mi protestas, sin-
joro, pardonu al mi, sed mi çiam zorgas
mem pri tiaj aferoj.

S-RO HARDCASTLE Mi insistas, sinjoro. Trankvili¸u pri tio.
MARLOW Vi vidas, ke mi tute intencas tion fari.

(flanken) Jen estas la plej granda enuigulo,
kiun mi iam renkontis.

S-RO HARDCASTLE Nu, sinjoro, çar vi volas iri, mi almenaû
vin akompanos. (flanken) Eble tio estas
nuntempa modesteco, sed mi neniam vi-
dis ion, kiu tiel similas al la malnovmoda
senhontemo.
(eliras Marlow kun sinjoro Hardcastle)

HASTINGS (sola) Nu, mi pensas, ke la ¸entilaîoj de çi
tiu individuo tuj fari¸os tedegaj. Sed kiu
povas koleri je liaj afablecoj, kies celo es-
tas nin kontentigi? Ha! kion mi vidas?
Fraûlino Neville, per la feliçego!
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(venas fraûlino Neville)
F-INO NEVILLE Mia kara Hastings! Al kia neatendeble

bona ÿanco, aû okazintaîo mi devas alkal-
kuli tiun çi feliçan renkonton?

HASTINGS Ne, ne, vi devigas min postuli saman de-
mandon, çar mi neniam povis esperi ke
mi renkontus mian karan Constance en
gastejo.

F-INO NEVILLE Gastejo! Certe, vi eraras! Mia onklino, mia
zorganto lo¸as tie çi. Kio povis igi vin kre-
di, ke çi tiu domo estas gastejo?

HASTINGS Mia amiko, sinjoro Marlow, kun kiu mi
alvenis, kaj mi, estas venintaj tien çi kiel al
gastejo, mi certigas. Junulo, kiun ni okaze
renkontis en domo nemalproksima, mon-
tris al ni la rektan vojon.

F-INO NEVILLE Certe, tio estas unu el la petolaîoj de mia
sen¸ena kuzo. Vi tre ofte aûdis min paroli
pri li; ha! ha! ha! ha!

HASTINGS Tiu, kiun via onklino intencas kunigi al vi?
Tiu, pri kiu mi sentas min rajte timema?

F-INO NEVILLE Vi havas liaflanke nenion por timi. Vi lin
adorus, se vi nur scius, kiel kore li min
malestimas. Mia onklino scias tion, kaj
prenas sur sin la taskon amindumi min
por sia filo; ÿi vere pensas, ke ÿi venkos.
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HASTINGS Kara hipokritulineto! Mi devas sciigi al vi,
mia Constance, ke mi kaptis la feliçan
okazon, kiu alkondukis mian amikon tien
çi, por min prezenti al la familio. La çeva-
loj, kiuj veturigis nin, estas nun lacaj pro
la vojiro, sed ili baldaû estos ripozintaj; kaj
tiam, se mia karegulino fidos sian fidelan
Hastings, ni baldaû estos en Francujo, kie,
eç inter sklavoj, la edzi¸le¸ojn oni respek-
tas.

F-INO NEVILLE Mi ofte jam diris al vi, ke, kvankam mi
estas preta vin obei, tamen, mi malvole
forlasus mian posedaîeton. La plej gran-
dan parton de ¸i mi heredis de mia onklo,
la Hindia direktoro, kaj ¸i precipe konsis-
tas el juveloj. Mi jam penis konvinki mian
onklinon, ke rajte ÿi devus permesi, ke mi
portu ilin. Mi kredas, ke baldaû mi bone
sukcesos. Tuj kiam mi ilin posedos, mi
elturni¸os tiel, ke ili kaj ankaû mi mem,
estos viaj.

HASTINGS Ho, pereu la bagateloj! Via persono estas
çio, kion mi deziras. Dume, mia amiko
Marlow ne devas scii pri sia eraro; çar mi
konas lian strangan memdetenemon; se
ni subite sciigos al li pri tio, li tuj foriros el
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la domo, antaû ol nia projekto eç preti¸os
por plenumi¸o.

F-INO NEVILLE Sed kiel ni povos igi lin resti en tia trom-
pi¸o! Fraûlino Hardcastle îus revenis de la
promeno; çu ni daûrigu lin mistifiki? Venu
tien çi. (ili flanken kunparolas)
(venas Marlow)

MARLOW La diligentaj ¸entilaîoj de tiuj çi honestaj
gastejanoj tedas min pli ol mi povas suferi.
La gastejestro tute pensas, ke estus mal-
¸entile lasi min sola; tial mi devas ne nur
elporti lin, sed ankaû lian malnovmodan
edzinon. Kaj ili intencas veni por vesper-
man¸i kun ni; tiam, kompreneble, ni de-
vos akcepti la tutan amason de la familio.
Sed, tio! Kiun ni havas çi tie?

HASTINGS Kara Charles mia! Permesu, ke mi gratulu
vin! La plej feliça okazo! Kiu, viapense,
venis çi tien?

MARLOW Mi ne povas diveni.
HASTINGS Niaj amatinoj, karulo; fraûlino Hardcast-

le kaj fraûlino Neville. Permesu, ke mi
prezentu al vi fraûlinon Constance Nevil-
le. Okazis, ke ili tagman¸is en çi tiu najba-
raîo, kaj, returne, ili îus alvenis tien çi por
çevalÿan¸o. Fraûlino Hardcastle îus eniris
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la apudan çambron, kaj tuj revenos. Çu tio
ne feliçe okazis, he?

MARLOW (flanken) Mi jam sufiçe malkontenti¸is,
per mia konscienco! Nun okazas alia fari-
¸o por plenegigi mian konfuzegon.

HASTINGS Nu! Çu tio ne estas la plej feliça renkonto
en la mondo? Diru.

MARLOW Ho, jes. Tre feliça, vere — plej ¸ojiga ren-
konto. Sed niaj vestoj, Georgo, vi bone
scias, estas tute malordaj. Nu! Çu ni ne
povus prokrasti la feliçon ¸is morgaû!
Morgaû, çe ÿi, en ÿia propra domo, estos
entute pli dece, kaj iom pli respekteme.
Estu morgaû. (preti¸as por foriri)

F-INO NEVILLE Neniel, sinjoro. Via ceremoniaro malpla-
ços al ÿi. Kion? La vojiraj vestoj, kiujn vi
nun portas, nur montros vian fervoran
deziron; cetere, ÿi scias, ke vi estas en la
domo, kaj permesos al vi, ke vi vidu ÿin.

MARLOW Ho! kiel mi tion eltenos? Hem! hem! Has-
tings vi ne rajtas foriri. Vi devas min hel-
pi, çu ne! Mi tuj aperos mizerege ridinda.
Pendigon al ¸i, tamen! Mi kura¸i¸u! Hem!

HASTINGS Bah! homo viva! Nur la unuan atakon
faru, kaj çio fini¸os! Ÿi nur estas virino,
tion vi scias.
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MARLOW Jes, sed el ÿia sekso, ÿi estas tiu, kiun mi
plej timas renkonti.
(venas fraûlino Hardcastle, îus reveninta de
promenado, kapvestita, k.t.p.)

HASTINGS (alkondukante Marlon) Fraûlino Hardcast-
le — sinjoro Marlow — Mi fieri¸as konigi,
unu al la alia, du personojn tiel meritin-
dajn, kiuj nur bezonas konati¸i por sin re-
ciproke estimi.

F-INO HARDCASTLE (flanken)  — Nun, devige, mi aliros al mia
modesta sinjoro, simpluline, kaj tute laû
sia mieno.
(paûzo, dum kiu Marlow ÿajnas tre konfuzi-
ta)
Mi ¸ojas pri via sendan¸era alveno, sinj-
oro. Mi îus aûdis, ke okazis al vi kelkaj
malagrablaîoj dum la veturado.

MARLOW Nur kelkaj, sinjorino. Jes, ni elportis kelke
da ili. Jes, sinjorino, multaj malagrablaîoj
okazis; sed mi bedaûrus, — sinjorino, —
aû, mi volas diri, — mi, kontraûe, ¸ojus
pro malbonaj okazoj, kiuj nun tiel agrable
fini¸as.

HASTINGS (flanken al li) Vi neniam parolis pli bone
en via tuta vivo. Hem! Tiel daûrigu, kaj mi
promesos al vi venkon.
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F-INO HARDCASTLE Mi timas, ke vi min flatos, sinjoro. Vi, kiu
vidis tiom da distinginda societo, kom-
preneble trovos nur malgrandan plezuron
en nia senfama landaûgulo.

MARLOW (kura¸i¸ante) Vere, sinjorino, mi estas viv-
inta tra la mondo, kiel vi scias; sed mi tre
malofte vizitis taûgan societon. Mi restis
¸is nun observanto de societa vivo, sinjo-
rino, dum la aliaj homoj ¸in ¸uis.

F-INO NEVILLE Sed mi aûdis, ke tiamaniere, oni fine ka-
pabli¸as ¸in ¸ui.

HASTINGS (flanken, al li) Cicero neniam pli bone pa-
rolis. Ree, mi petas, kaj al vi neniam man-
kos memstaro.

MARLOW (flanken, al Hastings) Hem! Staru do apud
mi; kaj se mi ÿanceli¸os, pruntedonu al mi
unu-du vortojn por restarigi min.

F-INO HARDCASTLE Tiel bona observanto kiel vi, pri la hom-
vivado, mi timas, ofte trovis tian okupa-
don malagrabla, çar kompreneble vi vidis
pli da cenzurindaîo ol laûdindaîon.

MARLOW Ne, ne, sinjorino, pardonu min. Mi çiam
preti¸is por amuzi¸o. La malspritaîo de la
plimulto ÿajnas pli ridinda ol malkvietiga.

HASTINGS (al li) Prave, prave. Neniam vi tiel bone di-
ris dum via tuta vivo. Bone! (al fraûlino
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Hardcastle)  Fraûlino Hardcastle, mi vidas,
ke vi kaj sinjoro Marlow estos tute komu-
nemaj gekunuloj. Mi pensas, ke nia çeesto
tie çi nur malhelpos al la intervidi¸o

MARLOW Neniel, Sinjoro Hastings. Kompanion vian
ni ÿatas pli ol çion. (al li flanken) Malbeno!
Georgo, vi ne certe foriros, — kiel vi povos
nin lasi!

HASTINGS Nia prokrasto tie çi nur malbonigos vian
interparoladon. Ni do eliros kaj iros en la
proksiman çambron. (flanken al li) Çu vi
ne komprenas do, ke ni ankaû deziras
mallongan privatan intervidi¸on?
(fraûlino Neville kaj Hastings foriras)

F-INO HARDCASTLE (post paûzo) Sed vi ne tute jam staris kiel
observanto, kompreneble, sinjoro; mi
konjektas, ke sinjorinoj okaze altiras vian
atenton.

MARLOW (retiri¸anta) Pardonu min, sinjorino, sed
¸is nun — mi, mi — mi nur penadis por
indi¸i je ili.

F-INO HARDCASTLE Kaj iuj diras, ke tio estas la plej malbona
maniero por ilin gajni.

MARLOW Eble, sinjorino. Tamen mi amas interparo-
li kun la plej serioza kaj prudenta parto de
hominaro — sed verÿajne mi tedas vin.
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F-INO HARDCASTLE Neniel, sinjoro; estas nenio, kion mi tiel
amas kiel seriozan interparoladon; mi po-
vus aûskulti ¸in eterne. Vere, mi ofte mi-
ras, kiel sentema homo iam povas admiri
tiun specon de malgravaj sensencaj plezu-
roj, kiu neniam kortuÿas iun.

MARLOW Tio estas animmalsano, sinjorino. Inter di-
versaj gustoj estas nepre malmultaj, kiuj
volus provi ke — ke — hem!

F-INO HARDCASTLE Mi vin komprenas, sinjoro. Estas kom-
preneble iuj kiuj, ne posedante guston por
delikataj plezuroj, pretendas, ke ili mal-
amas tion, kion ili ne povas ÿati.

MARLOW Precize vi ne klarigis mian opinion, sinjo-
rino, sed multege pli klere ol mi . . . kaj
mi bezonas rimarki — hem!

F-INO HARDCASTLE (flanken) — Kiu povus pensi, ke tia homo
okaze maltimi¸as? (al li) Vi îus diris, sin-
joro?

MARLOW Jes, mi îus diris, sinjorino — Nu, mi ates-
tas, ke nun mi ne scias, kion mi volis diri.

F-INO HARDCASTLE (flanken) Kaj mi ankaû certe tion ne scias.
(al li)  Vi îus diris, sinjoro, ke en tiu çi nia
hipokrita epoko — Jes, iom vi diris pri hi-
pokriteco . . .
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MARLOW Jes, sinjorino, en tiu çi hipokrita tempo, ne
estas multaj, kiuj, post preciza informi¸o,
povus . . . ha — ho — —

F-INO HARDCASTLE Mi vin perfekte komprenas, sinjoro.
MARLOW (flanke) Nu, certe, tio estas pli ol mi povus

atesti.
F-INO HARDCASTLE Vi opinias, ke en tiu çi hipokrita nuntem-

po, estas tute ne multaj, kiuj publike ne
mallaûdas tion, kion ili kaÿeme faras, kaj
pensas, ke ili estas virtuloj, se ili nur laû-
das virtecon.

MARLOW Prave, sinjorino; kiuj buÿe entenas multan
virtecon, tiuj malpli da ¸i havas en la bru-
sto. Sed mi certe tedas al vi — —

F-INO HARDCASTLE Neniel, mi certigas; estos io tiel agrabla
kaj fervora en via mieno, tia vigleco, tia
forto — Sinjoro, mi petas, daûrigu.

MARLOW Jes, sinjorino, mi îus penis diri, ke kelkfo-
je estas okazoj — kiam — absolute sen-
kura¸eco forigas la tutan . . . kaj translo-
kas iun . . . sur . . . hena!

F-INO HARDCASTLE Mi tute samopinias kun vi; senkura¸uloj
okaze ÿajnas malsprituloj, kaj eç ofte sen-
sencaîon diras, kiam li plej avidas brili —
Mi petas, ke vi bonvole daûrigu, sinjoro.
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MARLOW Jes, moralparolante, sinjorino, tio okazas
— Sed mi vidas, ke fraûlino Neville aten-
das nin en la apuda çambro. Por nenio en
la mondo mi volus tedigi.

F-INO HARDCASTLE Mi atestas, sinjoro, ke neniu pli ol vi amu-
zis min, en mia tuta vivo. Bonvolu daûri-
gi, mi petas.

MARLOW Jes; mi tuj volis diri, sinjorino — Sed ÿi
donas al ni signon por voki nin al si. Çu vi
permesos, ke mi akompanu vin!

F-INO HARDCASTLE Nu! mi do tuj sekvos.
MARLOW (flanken) Tiu dialoga plati¸o min tute mal-

spritigis. (li foriras)
(fraûlino Hardcastle, sola)

F-INO HARDCASTLE Ha! ha! ha! Çu iam ebli¸is tia modesta,
sentimentala intervidi¸o? — Mi certigas,
ke li apenaû rigardis mian viza¸on dum la
tuta tempo. Krom lia neklarigebla honte-
mo, tamen, li estas belaspekta. Li ankaû
havas komprenon, sed çio estas tiel kaÿi-
ta de timemo, ke ¸i tedas pli ol simpla ne-
scio. Se mi povas igi lin esti pli memfida,
tio estos fari komplezon al iu, kiun mi bo-
ne konas. Sed kiu estas tiu persoho? Ha!
Tio estas demando, al kiu kompreneble
mi nenion respondos. (ÿi foriras)
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(venas Tony kaj fraûlino Neville; sekvas sin-
jorino Hardcastle kaj Hastings)

TONY Kial do vi min tiel sekvas, kuzino Konjo?
Mi miras, ke vi ne hontas je via loga ma-
niero.

F-INO NEVILLE Çu vi opinias, kuzo, ke oni ne povas sen-
kulpe paroli al parenco?

TONY Ne; sed mi bone scias, kian specon de pa-
renco vi deziras fari el mi. Tio tamen ne
taûgos. Mi tuj diros al vi, kuzino Konjo, ke
tio taûgos por nenio. Bonvolu do stari for
de mi, kiu ne volas havi pli intiman paren-
cecon.
(ÿi kokete sekvas lin al la malantaûa scene-
jo)

S-INO HARDCASTLE Nu! Mi atestas, Sinjoro Hastings, ke vi es-
tas tre amuza. Nenio en la mondo pli pla-
ças al mi ol paroli pri Londono kaj ¸iaj
modoj — kvankam neniam mi estis tie.

HASTINGS Neniam? Vi min miregigas! Çar, via ma-
niero kaj mieno, jam konkludigis min ke
la plej granda parto de via vivo pasigis aû
çe Ranelagh, en la Kortego de St. James,
aû sur la Tura riverbordo.

S-INO HARDCASTLE Ho, sinjoro, plaças al vi tiel paroli. Ni
kamparulinoj ne povas posedi iajn bon-
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manierojn. Mi adoras la urban vivon, kaj
eble tio igas min superstari al kelkaj niaj
najbaraj maldelikatuloj. Sed ne povas ̧ en-
tile konduti iu, kiu neniam vizitis la Pan-
teonon, la Grot¸ardenojn, Borough, kaj si-
milajn lokojn, kie la nobelaro precipe ko-
lekti¸as. Çio, kion mi nur povas fari, estas
¸ui Londonon pere. Mi zorgas ekscii pri
çiu privata intervidi¸o, el la skandala Ga-
zeto, kaj mi ricevas la modojn, tuj kiam ili
aperas, per letero sendata al mi de la du
fraûlinoj Ricket, kiuj lo¸as en Crooked
Lane. Çu vi amas tiun çi harfrizaîon, sinj-
oro Hastmgs?

HASTINGS Altege eleganta kaj delikata ¸i estas, mia-
vorte, sinjorino. Via frizisto estas franco,
mi supozas?

S-INO HARDCASTLE Mi certigas, ke mi ¸in elfaris el gravuraîo
kiun mi trovis en la antaûjara Notlibro
por Sinjorinoj.

HASTINGS Çu estas eble? Tia harfrizaîo, en teatra
flanklo¸io altirus al vi tiom da rigardoj
kiom Ÿia Moÿto la Çefurbestrino, en ofi-
ciala balo.

S-INO HARDCASTLE Tutcerte, de la komenco de inokulado, ne
estas videbla ia malbelulino. Tial oni de-
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vas vesti sin iom zorge, se oni ne volas
malvidebli¸i en popolamaso.

HASTINGS Sed tio neniam okazos por vi, sinjorino,
kiamaniere vi preferas vesti vin. (salutas
ÿin)

S-INO HARDCASTLE Çu tamen mia vestaîo taûgas por io, kiam,
flanke de mi, staras tia antikvaîo kia sin-
joro Hardcastle. Kion ajn mi povas diri
neniam falos eç butono de liaj vestoj. Mi
ofte petis, ke li demetu sian grandan ÿpi-
naîan perukon, kaj ankaû ke li pudro-
plastrigu la senharejojn — kiel faras la
landsinjoro Pately.

HASTINGS Vi estas prava, sinjorino, çar kiel inter la
sinjorinoj ne estas jam malbelulinoj, tiel,
inter viroj, ne estas iaj maljunuloj.

S-INO HARDCASTLE Sed kion vi pensas, ke li respondis? Nu,
per kutima gotika vigleco, li rimarkis, ke
mi nur deziras, ke li demetu sian perukon
por ¸in aliformigi kiel kapornamon por
mi mem.

HASTINGS Netolereble! je via a¸o vi povas porti tion,
kion vi volos; çio decas por vi.

S-INO HARDCASTLE Bonvolu diri al mi, Sinjoro Hastings, kio-
ma a¸o, laû vi, estas plej ÿatata en la çefur-
bo, nun.
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HASTINGS Antaû kelka tempo, kvardekjarulinoj su-
peris, sed mi aûdis, ke la sinjorinoj inten-
cas, ke kvindekjarulinoj, siavice, alti¸u
dum la venonta vintro.

S-INO HARDCASTLE Çu vere? Mi do estos tro juna por la lasta
sekcio.

HASTINGS Neniu sinjorino portas juvelojn nun, an-
taû ol ÿi fari¸as postkvardekjara. Ekzem-
ple, la çi tiean fraûlinon oni nur akceptus
nun, en ¸entila societo, kiel knabinon, aû
simple kiel tute junan lernantinon.

S-INO HARDCASTLE Kaj tamen Ÿia Nevina Moÿto mia pensas,
ke ÿi mem virine staras, kaj tiel ÿatas juve-
lojn kiel la plej maljuna el ni çiuj.

HASTINGS Çu ÿi estas via nevino? Çu mi ankaû pra-
ve konkludos, ke tiu juna sinjoro estas via
frato?

S-INO HARDCASTLE Mia filo, sinjoro. Ili ambaû estas preskaû
gefiançoj. Notu ilian ludetaîon. Ili inter-
malpacas kaj reamiki¸as almenaû dekon
da fojoj çiutage, kvazaû ili jam estus ge-
edzoj. (al ili) Nu, Tony, mia filo, kiajn dol-
çajn vortojn vi diris al via kuzino Constan-
ce hodiaû vespere?

TONY Mi diris al ÿi neniun dolçaîon, krom ke mi
plendis pri ÿia sençesa akompanado de
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mi, kaj tio multe tedas min. Je Dio ne ek-
zistas nun loko en la domo, kiun mi povas
¸ui sola, krom la çevalejo.

S-INO HARDCASTLE Ne atentu tion, kion li îus diris, kara Kon-
jo. Li alimaniere parolas, tuj kiam vi fore-
stas.

F-INO NEVILLE Tiamaniere, mia kuzo agas grandanime.
Li malpaci¸as publike, por ke oni pardonu
lin private.

TONY Tion mi ne nomas . . . vero . . . sed la
malo de ¸i.

S-INO HARDCASTLE Ha! Li estas kaÿema ruzulo. Çu vi ne opi-
nias, ke ili ambaû havas similan buÿon,
sinjoro Hastings? Blenkinsopa buÿo ¸i es-
tas, akurate! Samkreskitoj ankaû. Nu do,
dorse dorsen, miaj gebeletuloj, por ke sin-
joro Hastings vidu por si mem. Nu, Tony!

TONY Plibone estus ne igi nin — (ili intermezu-
ras)

F-INO NEVILLE Ho, li preskaû rompis mian kapon!
S-INO HARDCASTLE Ho, vi monstro! Hontu, Tony; viro ne raj-

tas tiel konduti.
TONY Viro? Çu mi estas plena¸a? Donu tuj al mi

mian heredon. Je Dio, mi ne volas pli lon-
ge malspriti.
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S-INO HARDCASTLE Çu, sendanka knabo, tio estas çio, kion mi
meritas pro la penadoj, kiujn mi suferis
pri via edukado? Mi, kiu dormigis vin en
lulilo, kaj nutroplenigis, per kulereto, tiun
çi vian beletan buÿon? Çu mi eç ne brodis
tiun veÿton por pli¸entiligi vin? Çu mi ne
preparis çiutage kuraciletojn por vi, kaj
ploris, dum ili efikadis?

TONY Je Dio, vi havis kaûzon por plori, çar vi
min dozplenigis senintermanke de mia
naski¸a tempo. Mi kalkulas, ke vi al mi
dekoble glutigis çiun ordonaîon en La
familia Kuracisto; kaj vi intencas dietigi
min laû Quincy, kiam venos la printempo.
Sed, je Dio, mi tuj diros al vi, ke mi ne vo-
las plu malspriti¸i.

S-INO HARDCASTLE Çu, ho vipero, la tuto ne estis por via bon-
stato? Çu ne por via bonsano?

TONY Kore, do, mi deziras, ke vi lasu min apar-
ta kaj mian sanon ankaû. Riproçi min tia-
maniere, kiam mi sentas min bonhumora!
Se ian bonaîon mi estu havonta, ¸i venu
de si mem! Ne daûrigu sençese ¸in puÿi
kaj repuÿi en min!

S-INO HARDCASTLE Tio estas malvera. Mi neniam vidas vin,
kiam vi estas bonhumora. Ne, Tony, çar
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tiam vi iras çu al la trinkejo, çu al la hun-
dejo. Çu do neniam devas çarmi min viaj
agrablaj sova¸aj sonoj, ho kruela mons-
tro?

TONY Je Dio, panjo, viaj sonoj estas pli sova¸aj
ol miaj.

S-INO HARDCASTLE Çu oni iam aûdis tian diron? Sed mi bone
vidas, ke li intencas rompi mian koron;
jes, mi vidas, ke li tion deziras.

HASTINGS Kara sinjorino, permesu, ke mi iomete ad-
monu la junan sinjoron. Mi certigas, ke mi
povos lin plenumigi sian devon.

S-INO HARDCASTLE Nu! Mi do tuj foriros. Venu, Konstanco,
amo mia. Sinjoro Hastings, vi vidas mian
mizeran situacion. Çu iam estis patrino
malbenita de tia kara, dolça, beleta, mal-
paca, malobea knabo?
(foriras sinjorino Hardcastle kaj fraûlino
Neville)

Hastings kaj Tony.
TONY (kantas) Eliris rajdi juna kavaliro;

Obstine iris li ¸is la deiro.
Kavaliro, rajdu do!

Ne atentu pri ÿi. Ÿi ploru. Tio estas la kon-
solo de ÿia koro. Mi iafoje vidis ÿin kaj la
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fratinon kune plorantajn, pri iu fabelo,
dum unu horo; kaj ili rimarkis, ke ju pli la
libro plorigas ilin, des pli ili ¸in ÿatas.

HASTINGS Vi do ne estas sinjorinamulo, mi pensas,
mia beleta juna sinjoro?

TONY Mi îus diris al vi mian opinion pri ili.
HASTINGS Sed ne pri tiu, kiun via patrino elektis por

vi! Ÿi ÿajnas al mi beleta, dolçhumora ju-
nulino.

TONY Vi tiel parolas, çar vi ne tiel bone kiel mi
konas ÿin. Je Dio, mi konas çiun colon çir-
kaû ÿi, kaj ne ekzistas pli akra, malafabla
bufino ol ÿi, en la kristanaro.

HASTINGS (flanken) Ha! tre kura¸iga diro por ame-
mulo!

TONY Mi konas ÿin eç de la tempo, kiam ÿi ne
estis pli alta ol tio! Ÿi estas petola kiel le-
poro en arbusto, aû çevalido la unuan ta-
gon, kiam oni sur ¸i volas rajdi.

HASTINGS Ÿi ÿajnas al mi sa¸a kaj silentema.
TONY Jes, kiam ÿi çeestas inter nekonatoj. Sed,

çe siaj kunludantinoj, ÿi krias laûte kiel
porko tra pordego.

HASTINGS Sed ÿia modesta mieno min çarmas.
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TONY Jes, sed iomete intencu kontraûstari ÿian
humoron, kaj tuj, per piedfrapo vi forîe-
ti¸os en kavaîon!

HASTINGS Nu, vi konsentos, ke ÿi certe posedas be-
lecon. Jes, vi ne povas tion kontraûdiri.

TONY Çapelistina arto! Ÿi estas tute artefarita,
sinjoro. Ha! se vi nur povus vidi la junuli-
non Bet Bouncer, en nia najbaraîo, vi tiam
povus paroli pri beleco! Je Dio, ÿi havas
paron da okuloj tiel nigraj kiel pruneloj,
kaj ÿiaj vangoj estas tiel lar¸aj kaj ru¸aj
kiel tribuneta kuseno. Ÿi dikegalas du el la
alia.

HASTINGS Nu, kion vi dirus, se amiko volonte pre-
nus sur sin la amaran aferon el viaj ma-
noj?

TONY Sed kiel?
HASTINGS Çu vi dankos iun, kiu volos preni fraûli-

non Neville, kaj lasos vin feliça kun via
kara Bet?

TONY Jes, sed kie estas tia amiko? Kaj kiu volos
preni ÿin?

HASTINGS Mi mem. Se vi nur min helpos, mi tuj for-
kondukos ÿin en Francujon, kaj vi neniam
poste aûdos pri ÿi.
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TONY Vin helpi! Je Dio, mi volas kaj volos, ¸is la
lasta guto de mia sango. Mi tuj jungos
paron da çevaloj al via kaleÿeto, kiuj for-
ruligos vin en la daûro de palpebrumo; kaj
eble mi povos kapti por vi parton de ÿia
juvelaro, pri kiu vi eç ne son¸as.

HASTINGS Kara bienestro, vere en tio çi vi ÿajnas
juna bravulo.

TONY Venu do kun mi; mi montros al vi plimul-
te da vera maltimo, antaû ol ni interdiros
adiaû.
(kantas) Çar ni bravuloj estas,

De tondra pafilego
La bruo, ni atestas,
Fari¸os ne timego!

(Ili foriras)
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TRIA AKTO

SCENO 1
Salono en kampara domego.

(Venas sinjoro Hardcastle)
S-RO HARDCASTLE Kion ajn igis mian malnovan amikon Sir

Charles rekomendi sian filon kiel la plej
modestan junulon en la çefurbo? Al mi li
ÿajnas la plej senhonta bronzfrunta peto-
lulo, kiu iam parolis per lango. Li jam tuj
kaptis la apogse¸on apud la fajrejo. Li de-
metis siajn botojn en la salono, kaj postu-
lis, ke mi zorgos pri ili. Mi tre deziras scii,
kion lia senhontemo efektivigis kun mia
filino. Certe, ÿi tre ofendi¸os je ¸i.
(venas fraûlino Hardcastle simple vestita)

S-RO HARDCASTLE Nu, mia Kotinjo, mi vidas, ke, laû mia
konsilo, vi îus ÿangis vian veston; mi ta-
men kredas, ke tio ne estis tre necesa.

F-INO HARDCASTLE Mi, sinjoro, trovas tian plezuron obei
viajn ordonojn, ke mi zorgas ilin obei sen-
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ÿancele, kaj neniam haltas por pripensi,
çu ili estas pravaj.

S-RO HARDCASTLE Kaj tamen, Kotinjo, mi iafoje donas al vi
motivon ÿanceligi, precipe hodiaû, kiam
mi rekomendis mian modestulon al vi kiel
amonton.

F-INO HARDCASTLE Vi min informis, ke mi esperu ion ekster-
ordinaran, kaj mi trovas, ke la originalo
tre superas la priskribon.

S-RO HARDCASTLE Mi neniam tiel miregigis en mia vivo? Li
tute konfuzas miajn kapablojn!

F-INO HARDCASTLE Mi neniam vidis similaîon! Kaj tamen li
estas societamulo!

S-RO HARDCASTLE Jes, certe li lernis la tuton eksterlande. Kia
naivegulo estas mi pensante, ke junulo
povus akiri modestecon per migri¸o! Tute
tiel facile povus li spritigi en maskitaro!

F-INO HARDCASTLE Tio ÿajnas simple natura por li.
S-RO HARDCASTLE Sed malbona komunemeco kaj, kompre-

neble, franca dancinstruisto helpis al la
akiro.

F-INO HARDCASTLE Kion? Certe, vi eraras, patreto! Franca
dancinstruisto neniam povus akirigi al li
tian timeman rigardon — tian senartan
diron — tian modestan mienon — —

S-RO HARDCASTLE Infanino! kies rigardon? kies mienon?
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F-INO HARDCASTLE Kies? Mi certe parolas pri sinjoro Marlow.
Lia hontemo, lia timemo tuj mirigis min
de la unua renkonto.

S-RO HARDCASTLE Viaj okuloj do erare lin vidis, çar li ÿajnas
al mi esti la plej senhonta bronzfrunta
petolulo, kiu iam mirigis miajn sentojn.

F-INO HARDCASTLE Sinjoro, vi certe mokas! Mi neniam vidis
tian modestulon!

S-RO HARDCASTLE Vi ne serioze parolas, çu! Mi neniam vidis,
de mia naski¸o, tian memfidegan malti-
meman hundidon! Eç la fanfarona Daw-
son ÿajnus nur naivegulo apud li!

F-INO HARDCASTLE Mirigaîo! Li venis al mi respekteme salut-
anta, kun balbuta voço, kaj malsuprena
rigardo.

S-RO HARDCASTLE Li proksimi¸is al mi laûtparolante, aro-
gante, kaj lia sen¸enemo tute frostigas
mian sangon.

F-INO HARDCASTLE Ho! li agis kun mi timeme, respekteme; li
mallaûdis la nuntempajn kutimojn, admi-
ris la sa¸econ de knabinoj, kiuj neniam ri-
das; tedis min per petoj, ke mi senkulpigu
lian tedecon; tiam li eliris el la çambro kun
saluton kaj: ”Sinjorino, mi ne volus, por io
en la mondo, vin deteni.”
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S-RO HARDCASTLE Sed, kontraûe, li alparolis min kvazaû mi
estus konatulo sia, dum lia tuta antaûa
vivo; faris dudekon da demandoj, kaj eç
neniam atendis respondon; interrompis
eç mian plej bonan rimarkon per ia sen-
senca ÿerco, fine, en la mezo de mia plej
rimarkinda historieto pri la duko de Marl-
borough kaj princo Eugeno, li subite de-
mandis senhonte, çu mi estas spertulo por
miksi punçon! Jes, Kotinjo, li demandis çu
via patro estas punçfaristo!

F-INO HARDCASTLE Ha! Unu el ni certe devas erari!
S-RO HARDCASTLE Se li estas tia, kia li montras sin al mi, mi

tute decidas, ke li neniam havos mian
konsenton!

F-INO HARDCASTLE Kaj se li vere estas la nubema objekto,
kiun mi vidis, li neniam havos mian.

S-RO HARDCASTLE Nu, do, pri unu punkto ni interkonsentas,
nome, lin rifuzi!

F-INO HARDCASTLE Jes; sed kondiçe. Çar, se vi lin trovos mal-
pli senhonta, kaj mi pensos, ke li estas pli
kura¸ema; se vi trovos lin pli respektema,
kaj se li ÿajnos al mi pli ur¸iga — mi ne
povas diri — çar, post çio, li tute ne estas
maltaûga kiel viro. Certe ni ne renkontas
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multajn similulojn en la kampara çevalku-
rado.

S-RO HARDCASTLE Kiel vi îus diris, se ni lin trovos pli aû mal-
pli — Sed ne estas eble. La unua vidi¸o
konvinkis min. Mi malofte eraras en miaj
impresoj.

F-INO HARDCASTLE Kaj tamen multe da bonaj ecoj povas
kaÿi¸i sub la unua ÿajno.

S-RO HARDCASTLE Ha! kiam knabino pensas, ke ÿi iom amas
la eksteraîon de individuo, ÿi tuj penadas
por diveni lian ceteran enhaveblecon. Por
ÿi, ebena viza¸o signifas prudentecon, kaj
¸entila figuro çiun virton.

F-INO HARDCASTLE Mi fidas, sinjoro, ke interparolo, kiun vi
komencis per gratulo al mia prudenteco,
ne fini¸os per mokado de mia komprene-
co.

S-RO HARDCASTLE Pardonu min, Kotinjo. Sed se sinjoro
Bronzfruntulo povos trovi rimedon por
kunpacigi la kontraûaîojn, li eble povas
plaçi al ni ambaû.

F-INO HARDCASTLE Kaj, çar unu el ni certe eraris, çu ni ne tuj
klopodu por eble elfari aliajn eltrovojn?

S-RO HARDCASTLE Ha, fidu al mi, mi estas prava.
F-INO HARDCASTLE Kaj fidu al mi, mi malofte estas malprava.

(ili foriras)
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(venas Tony alkuranta, kun juvelujo en la
mano)

TONY Je Dio, mi îus kaptis ilin! Jen ili estas. Ku-
zino Konjo, viaj çirkaûkoloj, orelringoj, kaj
cetero! La patrino ne pli longe friponos la
gemalfeliçulojn el ilia posedaîo. Ho! mia
genio, çu estas vi?
(venas Hastings)

HASTINGS Kara amiko mia, kiel vi agis kun via patri-
no, en la afero? Mi fidas, ke vi vin amuzis
per ÿajnigo de amo al via kuzino, kaj ke vi
nun estas pretaj por kunpaci¸i. Niaj çeva-
loj estos sufiçe ripozintaj, post mallonga
tempo, kaj ni tuj preti¸os por forveturi.

TONY Kaj jen estas io, kio helpos vin por pagi la
voja¸ajn elspezojn. (prezentas la juvelujon)
La juveloj de via fiançino. Zorgu pri ili, kaj
pendigu tiun, kiu volus ÿteli de vi unu el
ili!

HASTINGS Sed kiel vi elturni¸is por devigi vian patri-
non doni ilin al vi?

TONY Ne faru demandojn kaj mi ne diros mal-
verojn. Mi kaptis ilin per dikfingra turno.
Se mi ne havus ÿlosilon por çiu tirkesto en
la skribtablo de la patrino, kiel mi povus
vizitadi la trinkejon tiel ofte kiel mi faras?
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Honestulo povas rajte ÿteli de sia propra
posedaîo; çu ne?

HASTINGS Certe, kaj miloj tion faras çiutage. Sed mi
bezonas klarigi çion al vi. Fraûlino Nevil-
le, en la nuna horo, penadas por ke ÿia on-
klino bonvole ilin donu al ÿi. Se ÿi suk-
cesos, tio estos, mi pensas, la plej delika-
ta maniero por atingi la celon.

TONY Nu, zorgu pri ili ¸is la tempo, kiam vi sci-
os, kiel ÿi sukcesos. Mi jam scias, kian suk-
ceson ÿi havos. La patrino, prefere ol seni-
gi sin de la juveloj, donus la solan sanan
denton, kiun ÿi havas en la buÿo.

HASTINGS Sed mi timas la rezulton de ÿia kolero,
kiam ÿi ekscios, ke ÿi ilin jam perdis.

TONY Ne atentu ÿian koleron. Lasu al mi la kon-
dukon de la afero. Mi ne taksas ÿian kole-
ron pli ol pafon de petardo. Diablo! Jen ili
venas. Forsaltu! Forkuru!
(foriras Hastings)
(Tony, sinjorino Hardcastle, fraûlino Nevil-
le)

S-INO HARDCASTLE Vere, Constance, vi min mirigas. Çu kna-
bineto kiel vi bezonas juvelojn? Estos su-
fiçe frua tempo, se vi portos juvelojn post
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dudek jaroj de nun, kiam vi bezonos pli-
bonigi vian belecon.

F-INO NEVILLE Sed tio, kio povus plibonigi kvardekjaran
belecon, sinjorino, certe estus ornamo por
dudekjarulino.

S-INO HARDCASTLE Via beleco, kara mia, bezonas nenian or-
namon. Tia natura floro superas milon da
ornamaîoj. Cetere, knabino mia, juveloj
ne plu estas laûmodaj nun. Çu vi ne vidas,
ke duono da niaj konatulinoj, ÿia sinjori-
na Moÿto Lumstriad’, kaj sinjorino Çifan-
tin’, kaj ceteraj, sendas sian juvelaron al la
urbo kaj nur portas imitaîojn kaj markasi-
tojn.

F-INO NEVILLE Sed, kiu scias çu iu, kiun mi ne nomos, ne
preferus min portanta mian tutan beli¸-
eton?

S-INO HARDCASTLE Konsili¸u kun via spegulo, kara, kaj tiam
vidu çu, kun helpo de tia okulparo, vi be-
zonas pli bonajn brilegilojn. Kion vi opini-
as, Tony, karulo? Çu via kuzino Konjo be-
zonas juvelojn por pligrandigi sian bele-
con antaû viaj okuloj?

TONY Tio dependas detio, kio sekvos.
F-INO NEVILLE Kara onklino, se vi nur scius, kiel vi min

kontentigus, se . . .
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S-INO HARDCASTLE Nur pakaîo da malnovmodaj rozaj kaj ta-
bultrançaîoj. Ili igus vin aspekti tute kiel
re¸o Salomono çe marionetscenejo. Cete-
re mi kredas, ke mi ne facile trovus ilin. Ili
eble estas perditaj: mi ne povus diri, çu
jes, çu ne.

TONY (flanken al sinjorino Hardcastle) Kial do vi
ne diras tuj al ÿi? Vi vidas, ke ÿi avide de-
ziras ilin. Diru al ÿi, ke ili estas perditaj.
Estas tio la plej simpla maniero trankvili-
gi ÿin. Diru, ke ili estas perditaj, kaj prenu
min kiel atestanton.

S-INO HARDCASTLE (flunken al Tony) Vi bone scias, karulo, ke
mi nur konservas ilin por vi. Tial, se mi
diros, ke ili tute mankas, vi tuj estos mia
atestanto, hi! hi! hi!

TONY Do, nenion timu. Je Dio, mi tuj diros, ke
per miaj propraj okuloj mi vidis ilin fori¸i.

F-INO NEVILLE Mi nur deziras porti ilin dum unu tago,
sinjorino; nur permesu al mi ilin montri
kiel sanktrestaîon, kaj tiam vi povos ilin
denove enfermi.

S-INO HARDCASTLE Nekaÿeme, kara Konstanco, se mi povus
ilin trovi, tuj vi havus ilin. Sed mi ne scias,
kie ili estas, mi certigas. Eble ili estas per-
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ditaj. Sed ni devas pacienci, kie ajn ili tro-
vi¸as.

F-INO NEVILLE Tion mi ne povas kredi. Tio estas nur arti-
fiko por rifuzi mian peton. Mi scias, ke ili
estas tro valoraj, por ke vi ne zorge ilin
konservu, kaj, çar vi respondecas pri ili, se
okazos perdo.

S-INO HARDCASTLE Ne maltrankvilu, Konstanco; se ili per-
di¸is, mi nepre devos redoni al vi ekviva-
lentaîon. Sed mia filo bone scias, ke ili es-
tas perditaj, aû almenaû netroveblaj.

TONY Tion mi povas atesti; ili estas forigitaj, kaj
netroveblaj: tion mi tuj îuros.

S-INO HARDCASTLE Vi devas submeti¸i, kara mia, çar, kvan-
kam ni perdis nian posedaîon, ni ne devus
tamen perdi paciencon. Rigardu min, kiel
trankvila mi estas.

F-INO NEVILLE Jes, oni ¸enerale povas trankvile vidi la
malfeliçon de aliaj.

S-INO HARDCASTLE Nu, mi miras, ke sa¸a knabino, kiel vi ÿaj-
nas, donas penson al tia bagatelo! Ni bal-
daû trovos ilin, kaj, dume vi povos uzi
miajn grenatojn ¸is la tempo, kiam via ju-
velaro estos trovita.

F-INO NEVILLE Mi abomenas grenatojn!
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S-INO HARDCASTLE Ili estas la plej decaj objektoj en la mondo
por efikigi klaran viza¸koloron. Vi ofte
vidis, kiel bele ili aspektas sur mi. Vi cer-
te havos ilin! (foriras)

F-INO NEVILLE El çiuj objektoj mi plej malamas ilin! (al
Tony) Vi ne foriru. Çu iam okazis io pli ça-
greniga? Perdi miajn personajn juvelojn,
kaj devigi min porti ÿian rubon!

TONY Ne estu malsa¸a! Se ÿi donos al vi la gre-
natojn, prenu çion, kion ÿi donos. La juve-
loj jam estas viaj. Mi ÿtelis ilin el ÿia skrib-
tablo nesciate de ÿi. Forkuru al via aman-
to; li diros al vi plue pri la afero. Lasu al mi
la sekvon.

F-INO NEVILLE Kara kuzo mia!
TONY Malaperu! Ÿi venas, kaj jam eltrovis, ke la

nest oja ne estas tie. (foriras fraûlino Nevil-
le)  Dimorto! Kiel ÿi movias kaj fajreri¸is
simile al artfajroj!
(venas sinjorino Hardcastle)

S-INO HARDCASTLE ˘aoso! Ÿtelistoj! Rabado! Ni estas rabegi-
taj, ruinigitaj, domperdintaj! Senigitaj!

TONY Kio okazis? Kio estas, patrinjo? Mi fidas,
ke neniu malbonaîo okazis por iu el la
bona familio!
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S-INO HARDCASTLE Ni estas rabe ruinigitaj! Mian skribtablon
oni perforte malÿlosis, forprenis la juvela-
ron, kaj mi estas senigita!

TONY Nur tio! ha! ha! ha! Per çiuj legoj, mi ne-
niam vidis ion plej bone agata en mia
vivo! Je Dio, mi îus pensis, ke vi estus en-
tute malriçigita! ha! ha! ha!

S-INO HARDCASTLE Sed, knabo, mi vere estas malriçigita, vere.
Mian skribtablon oni perforte malÿlosis,
kaj çion oni forprenis.

TONY Jes, daûrigu tion rakonton, ha! ha! ha!
daûrigu ¸in; mi estos via atestanto, alvo-
ku min, mi îuros pri tio!

S-INO HARDCASTLE Mi atestas, Tony, per çio plej kara, ke la
juvelaro estas forigita, kaj mi por çiam es-
tos senigita.

TONY Certe, mi scias, ke ¸i estas forigita, kaj mi
devos tion diri.

S-INO HARDCASTLE Mia karega Tony, aûskultu min. Mi ripe-
tas, ke la juveloj ne estas plu en mia pose-
do.

TONY Per çiuj legoj, patrino, vi igas min ridi: ha?
ha! ha! Mi bone konas tiun, kiu forprenis
ilin, ha  ha! ha!

S-INO HARDCASTLE Çu iam oni vidis tian naivegulon, kiu ne
povas distingi inter ÿerco kaj graveco? Mi
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atestas al vi, ke mi serioze parolas, mal-
spritulo!

TONY Prave, prave! Vi daûrigu tiel, koleregÿajne,
kaj tiam neniu suspektos iun el ni. Mi ja
atestos, ke ili forestas.

S-INO HARDCASTLE Çu iam ekzistis tia kontraûa bruto? Li ne
volas min aûdi! Çu vi ankaû povas atesti
ke vi estas ne pli sprita ol idioto? Çu mal-
feliça virino povus esti pli çagrenata ol mi
de frenezuloj unuflanke, kaj de ÿtelistoj
aliflanke?

TONY Tion mi povas atesti.
S-INO HARDCASTLE Denove atestu, naivegulo, kaj mi tuj for-

sendos vin el la çambro. Mia malfeliça ne-
vino! Kio fari¸os el ÿi? Çu vi kura¸as ridi,
vi sensentema bruto, kvazaû vi ¸ojus je
mia mizerego!

TONY Tion mi povas atesti.
S-INO HARDCASTLE Çu vi insultas min, monstro? Mi tuj in-

struos vin çagreni vian patrinon; mi tion
faros, tuj!

TONY Tion ankaû mi povas atesti.
(li rapide foriras, ÿi lin sekvas)
(venas fraûlino Hardcastle kaj servistino)

F-INO HARDCASTLE Kia nekomprenebla kreitaîo estas tiu mia
frato! Sendi ilin al la domo kiel al gastejo,
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ha! ha! Mi nun ne miras pri lia senhonte-
mo.

SERVISTINO Sed plue, sinjorino, la juna sinjoro îus
kiam vi pasis en via nuna vesto, demandis
al mi, çu vi estas la kelnerino? Li erare
pensis, ke vi estas kelnerino, sinjorino.

F-INO HARDCASTLE Çu eble? Mi do vere decidas kura¸igi la
eraron. Diru al mi, Pimple, çu vi amas
mian nunan robon? Çu vi ne pensas, ke
mi iom aspektas kiel Çerizo en la ”Kuzo
de Belulo”?

SERVISTINO Estas tia robo kiun çiu sinjorino portas en
la kamparo, krom kiam ÿi vizitas, aû gasti-
gas amikojn.

F-INO HARDCASTLE Kaj vi certas, ke li ne memoras mian viza-
¸on aû figuron?

SERVISTINO Mi tion certas.
F-INO HARDCASTLE Tion ankaû mi pensis; çar kvankam ni

ambaû interparolis dum kelka tempo, ta-
men, lia timeco tiel aperis, ke li neniam
rigardis min dum la intervidi¸o. Vere, se li
tion estus farinta, mia çapelo ÿirmis min,
kaj li ne povis vidi min.

SERVISTINO Sed, kion vi antaûvidas, se vi kura¸igos
lian eraron?
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F-INO HARDCASTLE Nu, unue mi estos videbla, kaj tio ne estas
senprofita, kiam knabino havas montreb-
lan viza¸on. Tiam, eble mi konati¸os kun
iu, (ne malgranda venko estus super tiu),
kiu neniam malkaÿeme parolas, krom kun
ordinaraj virinoj. Sed mia precipa celo
estas ruze insidi la sinjoron, tiel ke, kiel
nevidebla probatalanto de romano, mi
eksploros la fortojn de la giganto, antaû ol
oni ekbatalos.

SERVISTINO Sed, çu vi mem fidas, ke vi povos plenumi
la rolon, alitonigi vian voçon, tiel ke li ne
rekonos ¸in, kiel li ne plu memoras vian
mienon!

F-INO HARDCASTLE Ho; ne timu. Mi pensas, ke mi iom konas
trinkejesprimojn- —  Çu Via Moÿto dezi-
ras ion? — Servu la Leonon, tuj! — Pipojn
kaj tabakon al la An¸elo! — La Ÿafido kria-
dis petolege dum duonhoro, atentu!

SERVISTINO Tio taûgos, certe, sinjorino. Sed jen li ve-
nas. (foriras servistino)
(venas Marlow)

MARLOW Kia kriado en çiu parto de la domo! Ape-
naû mi ¸uas unu minuton da ripozo. Se
mi eniras la salonon, tie mi trovas mian
gastejestron kaj lian neeviteblan rakon-
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ton, se mi forkuras en la galerion, tie min
atendas la gastejestrino riverencanta pro-
fundege. Mi tamen havas nun momenton
dum kiu, solece, mi povas rememorigi.
(pripenseme ekmarÿas)

F-INO HARDCASTLE Çu vi îus vokis, sinjoro? Çu via Moÿto de-
ziras ion?

MARLOW (pripenseme) Pri fraûlino Hardcastle, ÿi
estas tro serioza, kaj tro sentimentala por
mi.

F-INO HARDCASTLE Çu via Moÿto îus vokis? (ÿi sin lokas antaû
li)

MARLOW (sin forturnante) Ne, knabino. (pripenseme)
Cetere, laû la vido, kiun mi havis de ÿi, ÿaj-
nas al mi, ke ÿi strabas.

F-INO HARDCASTLE Mi certigas, sinjoro, ke mi aûdis la sonor-
ileton.

MARLOW (pripenseme) Mi kontentigis la patron, ta-
men, veninte tien çi; kaj morgaû mi mem-
kontenti¸os per returno hejmen. (elprenas
sian paperujon kaj legas)

F-INO HARDCASTLE Eble la alia sinjoro vokis, sinjoro.
MARLOW Ne, mi ripetas al vi.
F-INO HARDCASTLE Mi tre dezirus scii, sinjoro. Ni havas tian

mallertularon da servistoj tie çi . . .
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MARLOW Ne, ne, mi ripetas. (li plene ÿin rigardas)
Jes, knabino, mi pensas nun ke mi îus vo-
kis. Mi bezonas — mi bezonas — Per mia
vorto, knabino, vi estas vera belulino.

F-INO HARDCASTLE Ho, sinjoro, nu, vi tuj igos min honti.
MARLOW Mi neniam vidis pli ageme ruzajn okulojn!

— Jes, jes, mia kara, mi ja vokis por de-
mandi . . . çu vi havas nun iom da via
. . . ”kio-ajn-¸i-estas ” en la domo?

F-INO HARDCASTLE Nenian, sinjoro; ni soni¸is je ¸i tute, de
dek tagoj.

MARLOW Oni do povas viziti tiun çi domon tre mal-
oportune, mi opinias. Nu, ekzemple, se mi
(nur por proveto) petas por gustumeto de
via lipnektaro, eble ankaû mi malkonten-
ti¸os.

F-INO HARDCASTLE Nektaro! nektaro! Tio estas fremda likvo-
ro, pri kiu ni neniam havas mendojn en
nia regiono. Çu ¸i estas franca likvoro? Ni
ne tenas francajn likvorojn tie çi, sinjoro.

MARLOW Ne, ne; tio estas bona angla kresko, mi
certigas.

F-INO HARDCASTLE Kiel strange do, ke mi ¸in ne konas! Çiu-
specaj anglaj vinoj estas faritaj en tiu çi
domo, kie mi lo¸as jam de dekok jaroj,
kaj — —
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MARLOW Jam de dek ok jaroj! Kion? Oni pensus
kvazaû, knabino, vi komencis trinkejteni
eç antaû ol vi naskigis. Kioman agon ha-
vas vi do!

F-INO HARDCASTLE Ha, sinjoro, mi ne devas konigi mian
a¸on! Oni diras, ke virinoj kaj ankaû mu-
ziko neniam devas dati¸i.

MARLOW Se mi divenu de tiu çi granda interspaco,
mi pensus, ke vi ne estas multe pli ol kvar-
dekjara, sed (alproksimi¸as) de pli proksi-
me, tamen, mi ne plu kredas, ke vi estas
tiel a¸a. (alproksimi¸as) Kiam oni venas tre
proksime al iuj virinoj, ili ÿajnas eç pli ju-
naj; sed se oni venas tute apude . . . (in-
tencas ÿin kisi)

F-INO HARDCASTLE Haltu, mi petas, sinjoro, kaj staru en via
propra loko. Al mi preskaû ÿajnas, ke vi
deziras koni ies a¸on sammaniere, kiel oni
agas pri çevaloj; mi volas diri . . . per buÿ-
marko.

MARLOW Mi certigas, knabineto, ke kun mi vi agas
tre malafable. Se vi tenas min tiel mal-
proksime, kiel ni povos nin reciproke ko-
nati¸i!

F-INO HARDCASTLE Konatigi? Nu! kiu do deziras konati¸i kun
vi! Ne mi, mi atestas. Ha, mi bone scias, ke
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vi ne tiel senhonte agis kun fraûlino Hard-
castle, kiam ÿi îus staris tie çi. Mi certigas,
ke en ÿia çeesto vi ÿajnis tute timigita, sen-
çese kaj profunde riverencanta; kaj vi bal-
buteme parolis kun ÿi, tute kiel vi alparo-
lus pacoju¸iston!

MARLOW (flanken) Mirege ÿi îus detalis mian idio-
taîon! (al ÿi) Timigita de ÿi, malgracia stra-
bulino! Ne! ne! vi certe ne min konas. Mi
sidis kaj kaÿe mokis ÿin iomete, çar mi ne
volis ÿajni tro severa: ne, mi ne povis min
montri tute severa.

F-INO HARDCASTLE Mi do, sinjoro, rigardos vin kiel favoriton
inter sinjorinoj.

MARLOW Jes, mia kara, ilia tre granda favorito mi
estas, kaj tamen, mi pendu, se la kialon de
tio mi povas kompreni. En la çefurbo, çe
la sinjorina klubo, oni min nomas la agra-
bla Kraketil. Kraketil ne estas mia nomo,
knabineto, sed tiu, per kiu mi tie estas ko-
nata. Mia propra nomo estas Solomons.
sinjoro Solomons, kara mia, preta por vin
servi. (volas ÿin kisi)

F-INO HARDCASTLE Haltu, sinjoro; vi ne estis kondukanta min
al vi mem, sed al via klubo. Vi do estas
granda favorito tie, çu ne?
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MARLOW Jes, kara mia. Tie çiunokte venas sinjorino
Virkaptil, mylady Betty Nebulem, la gra-
fino de Kaÿem, sinjorino Longkorna, la
maljuna Biddy Kapriol, kaj, kun via humi-
la servisto, ili humore gajigas la kunve-
nojn.

F-INO HARDCASTLE Jes, mi pensas, ke devas esti tre gaja loko.
MARLOW Ho, tiel gaja kiel ludkartoj, noktoman¸oj,

vino, kaj maljunulinoj povas ¸in fari.
F-INO HARDCASTLE Precipe kun la helpo de agrabla Kraketil,

ha, ha, ha!
MARLOW (flanken) Nu, mi ne tute ÿatas tian junuli-

neton, ÿi ÿajnas multe tro sperta. (al ÿi)  Vi
ridas, knabino?

F-INO HARDCASTLE Jes, çar mi îus pensis, kiom da tempo tiaj
virinoj povas dediçi al dommastraîo kaj
familio.

MARLOW (flanken) Bone! Ÿi ne mokis min. (al ÿi)  Çu
vi iafoje laboras, knabino?

F-INO HARDCASTLE Sendube. Ne estas unu ÿirmilo aû eç lit-
kovrilo en la domo, kiu ne pruvos tion.

MARLOW Mirego! Certe vi tuj montros al mi vian
brodaîon, çar mi mem iomete brodas kaj
eç desegnas brodmodelojn. Se vi bezonas
kompetentulon por ekzameni vian labo-
ron, turnu vin al mi. (kaptas ÿian manon)
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F-INO HARDCASTLE Sed, la koloroj ne bele ÿajnas en kandel-
lumo. Vi çion vidos morgaû matene.
(penadas por sin liberigi)

MARLOW Kial ne nun, mia an¸elo? Tia beleco staras
eksterlime de kontraûbatalo . . . Mal-
feliço! la patro mem! Ho mia malfavora
sorto! (foriras)
(venas sinjoro Hardcastle tute mirigita)

S-RO HARDCASTLE Tiel do, fraûlino, tiel do mi trovas vian
modestan aspiranton! Tiu estas la humila
adoranto, kies okuloj nur rigardas mal-
supren, kaj nur admiras respekteme, mal-
proksime. Kotinjo, Kotinjo, çu vi ne hon-
tas tiamaniere trompi vian patron?

F-INO HARDCASTLE Neniam fidu al mi, kara paçjo, se li ne an-
koraû estas la modestulo, kiu unue sin el-
montris al mi; vi mem konvinki¸os pri tio,
simile al mi.

S-RO HARDCASTLE Per la mano de mia korpo, mi pensas, ke
lia senhontemo vin infektas! Çu mi ne îus
vidis lin kaptanta vian manon! Çu mi ne
vidis lin manpreni vin tute, kiel melkisti-
non? Kaj nun vi parolas pri lia modesteco,
kaj respekto; ho!

F-INO HARDCASTLE Se mi tamen konvinkos vin baldaû, ke li
estas modesta, ke li nur havas kulpetojn,
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kiuj poste malaperos, kaj virtojn, kiuj an-
kaû pligrandi¸os, mi esperas, ke vi lin par-
donos.

S-RO HARDCASTLE Knabino, vi preskaû min frenezigas. Mi ri-
petas, fraûlino, ke mi ne konvinki¸os, çar
mi jam konvinki¸is. Apenaû tri horojn li
estas en la domo, kaj jam li anstataûas
min en çiu privilegio. Vi eble amas lian
senhontemon, kiu por vi estas modesteco,
sed bofilo mia bezonas posedi tute malsi-
milajn ecojn!

F-INO HARDCASTLE Sinjoro, mi nur postulas tiun çi nokton
por vin konvinki.

S-RO HARDCASTLE Vi ne havos duonon da tia daûro, çar mi
intencas lin forsendi en la nuna horo.

F-INO HARDCASTLE Nu, mi nur petas pri unu horo, kaj espe-
ras, ke mi vin kontentigos.

S-RO HARDCASTLE Bone; estu unu horo. Sed mi ne eltenos
friponaîon aû ÿercadon. Bele, kaj senkaÿe!
Vi komprenas, çu ne?

F-INO HARDCASTLE Mi fidas, sinjoro, ke vi çiam vidis min
fiera, kiam mi obeis viajn ordonojn; çar
por mi vi estas tiel bona, ke devo kaj emo
simili¸as, tute. (ili foriras)
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KVARA AKTO

SCENO 1
En salono de kampara domego.

(Venas Hastings kaj fraûlino Neville)
HASTINGS Vi mirigas min! Sir Charles Marlow estas

atendata çi tie, çi vespere? Kie vi ricevis
tiun informon?

F-INO NEVILLE Estas tute certe. Mi ja vidis lian leteron al
sinjoro Hardcastle, en kiu li anoncas sian
intencon foriri nur kelkajn horojn post sia
filo.

HASTINGS Çio bezonas do, mia Konstanjo, esti preta
antaû lia alveno. Li min konas, kaj se li
trovos min tie çi, li sciigos mian nomon
kaj eble miajn intencojn al la ceteranoj de
la familio.

F-INO NEVILLE Mi fidas, ke la juveloj estas nun taûge lo-
kitaj.

HASTINGS Jes, jes; mi sendis ilin al Marlow, kiu gar-
das la ÿlosilojn de nia pakaîo. Dume mi tuj
iros pretigi çion por nia forkuro. Via kuzo
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îus promesis novan paron da çevaloj; kaj,
se mi ne vidos lin, mi tuj skribos por doni
al li aliajn detalojn. (foriras)

F-INO NEVILLE Nu, sukceso sekvu vin! Dume, mi tuj iros
por amuzi mian onklinon per mia amÿaj-
no al mia kuzo.
(foriras)
(venas Marlow; servisto lin sekvas)

MARLOW Mi miregas, kion Hastings intencis, kiam
li sendis al mi tian valoraîon kiel juvelujon
por ¸in gardi; çar li scias, ke la sola loko,
en kiu mi povus ¸in meti, estas la veturil-
subsidejo çe la gastejpordo! Çu vi lasis la
juvelujon kun la gastejestrino? Çu vi aku-
rate metis ¸in en ÿiajn proprajn manojn,
kiel mi ordonis?

SERVISTO Jes, via Moÿto.
MARLOW Ÿi diris, ke ÿi gardos ¸in zorgeme, çu ne?
SERVISTO Jes, ÿi certe diris, ke ÿi gardos ¸in zorge; ÿi

ankaû demandis, kiamaniere mi ¸in kap-
tis; eç aldonante, ke ÿi tre dezirus perfor-
te devigi min tion diri.
(foriras la servisto)

MARLOW Ha! ha! ha! la juvelujo tamen estos bone
zorgata. Sed, inter kia nekomprenebla
kreitaîaro ni nin trovas tie çi! Tiu kelneris-
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tineto ankaû, malgraû çio, strange kirli¸as
en mia kapo, kaj tute forpelas la absurda-
îojn de la ceteranoj. Mia ÿi estos, jes, aû mi
multe eraras.
(venas Hastings)

HASTINGS Benojn al mi! Mi tute forgesis diri al ÿi, ke
mi intencas preti¸i çe la ¸ardenekstre-
maîo . . . Ha! jen estas Marlow, kaj eç
bonhumora li ÿajnas.

MARLOW Min gratulu, Georgo! Kronu, kovru min
per laûroj! Nu, Georgo, malgraû çio, ni
modestuloj ne bezonas vane sopiri pri
sukceso kun virinoj.

HASTINGS Kun kelkaj el ili, mi pensas. Sed per kia
speco de sukceso via Modesta Moÿto jam
sin kronis, ke vi senhonte tiel fanfaronas
pri tio?

MARLOW Çu vi ne vidis la çarman, viglan, amindan
junulineton, kiu kuras tra la domo, port-
ante ÿlosilfaskon çe sia zono?

HASTINGS Jes; sed kio sekvas?
MARLOW Kio? Ho vi petolulo! Ÿi estas mia. Tiaj faj-

re rapidmovaj okuloj, tiaj lipoj! sed ÿi ta-
men ne permesis, ke mi salutus ilin per
kiso.

HASTINGS Sed, çu vi tute fidas, ke ÿi vin amas?
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MARLOW Kion? Homo viva, aûskultu; ÿi eç propo-
nis, ke mi supreniru por ekzameni ÿian
brodaîon kaj plibonigi la desegnon.

HASTINGS Vi sendube zorgis pri la juvelujo, kiun mi
sendis, por ke vi taûge kaj ÿlosile ¸in tenu?
¯i estas nun lokita sendan¸ere, çu ne?

MARLOW Jes, jes; ¸i estas konvene lokita; mi zorgis
pri tio. Sed kiel vi povis pensi, ke kaleÿ-
subse¸o estus por ̧ i sendan¸era loko? Ho,
malsa¸ulo! Mi pli bone prizorgis tion ol vi
mem pensis, çar . . .

HASTINGS Kion?
MARLOW Mi tuj ¸in sendis al la gastejestrino por ke

ÿi zorgu pri ¸i.
HASTINGS Al la gastejestrino!
MARLOW Jes, al la gastejestrino.
HASTINGS Vi îus faris tion?
MARLOW Jes; ÿi prenos sur sin la respondecon ¸in

redoni, vi scias.
HASTINGS Ho, jes, ÿi ¸in redonos, kun çeestanta ates-

tanto.
MARLOW Nu, çu mi ne prave agis? Mi fidas, ke vi

aprobos mian zorgon en tiu çi okazo.
HASTINGS (flanken) Ho ve! Li ne rajtas vidi mian mal-

kontenti¸on.
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MARLOW Vi tamen ÿajnas iom malkvieta. Çu okazis
ia malbono?

HASTINGS Nenia. Mi, kontraûe, sentas min tre bon-
humora. Vi do lasis la juvelujon en la ma-
noj de la gastejestrino, kaj ÿi, sendube,
avide prenis sur sin la respondecon?

MARLOW Jes, iom tro avide, mi îus pensis. Ÿi ne nur
detenis la juvelujon, sed ankaû, por pli
bona garantio, preskaû volis gardi la al-
portanton mem, ha! ha! ha!

HASTINGS Hi! hi! hi! La juvelujo estos taûge zorgata!
MARLOW Ho, tiel bone kiel gineo en monujo de

avarulo.
HASTINGS (flanken) Ni do devos forkuri senigitaj de

çiu ÿanco de riçeco. (al li) Nu, Charles, mi
devas vin lasi kun viaj meditoj pri la beleta
kelnerino, kaj, hi! hi! hi! estu vi same suk-
cesa por vi mem, kiel vi estis por mi. (fori-
ras)

MARLOW Dankon al vi, Georgo!
(venas sinjoro Hardcastle)

S-RO HARDCASTLE (flanken)  Mi ne plu konas nun mian pro-
pran domon. Tie çi, çio ÿajnas renversita.
Liaj servistoj jam estas tute ebriaj. Mi ne
povas elteni tion pli longe. Sed, tamen,
pro mia respekto al lia patro, mi estu kvie-
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ta. (al li) Sinjoro Marlow, via servanto. (sa-
lutas profunde) Mi estas via humila servan-
to.

MARLOW Via obeema servanto, sinjoro. (flanken)
Kio estos nun la nova mirindaîo?

S-RO HARDCASTLE Mi opinias, sinjoro, kaj vi konsentos kun
mi, ke neniu viva homo devus esti pli bon-
vena çe mi ol la filo de via patro. Mi fidas,
ke vi tiel pensas,

MARLOW Tre certe, sinjoro. Por tio mi neniam bezo-
nas multan peton. Mi ¸enerale bonveni-
gas la filon de mia patro, kien ajn li iras.

S-RO HARDCASTLE Tion mi plenkore kredas, sinjoro. Sed,
kvankam mi nenion diras pri via persona
konduto, tiu de viaj servistoj estas netole-
rebla. Ilia trinkeja maniero donas tre mal-
bonan ekzemplon en tiu çi domo, mi cer-
tigas.

MARLOW Mia tre bona sinjoro, ne kulpigu min pri
tio, çar ne estas mia kulpo. Se ili ne tiom
trinkas, kiom ili devus, nur kulpigu ilin.
Mi ordonis, ke ili ne ÿparu vian kelenha-
von; tion mi faris, je mia vorto! (vokante)
Ho! unu el miaj servistoj tuj venu tien çi.
(al li) Mi klare ordonis — çar mi mem ne
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trinkas — ke ili malsupre kompensu pro
tio.

S-RO HARDCASTLE Ili do havis vian ordonon tiel agi, kiel ili
faras! Tio sufiças.

MARLOW Jes, tion mi atestas. Vi tuj aûdos unu el ili.
(venas ebria servisto)

MARLOW Vi, Jeremy! venu tien çi, fripono! Kion mi
ordonis al vi? Çu vi ne devus malÿpare
trinki, kaj demandi kian ajn trinkaîon laû-
vole, por la profito de la domo?

S-RO HARDCASTLE Mi tuj perdos paciencon.
SERVISTO Libereco kaj Fleet Street por eterne, via

Moÿto. Kvankam mi nur estas servisto, mi
tamen staras same prave kiel iu alia. An-
taû la noktoman¸o mi ne volas trinki por
iu ajn, sinjoro! Sur bona man¸o bona lik-
voro bone sidos, sed bona man¸o ne sidos
(singulto) . . . sur mia konscienco, sinjoro.
(foriras)

MARLOW Vi vidas, maljunulo, ke la individuo estas
kiel eble plej ebria. Mi ne scias, kio kon-
tentigus vin, krom ke vi ensorbigus al ili
plenan bierbarelon.

S-RO HARDCASTLE (flanken) Tondro! Li min frenezigas se mi
min detenos pli longe. (al li) Sinjoro Mar-
low, mi jam toleris viajn insultojn dum pli
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ol kvar horoj kaj mi ne vidas ilian finon.
Mi nun decidas, ke mi tuj estos mastro çe
mi, sinjoro, kaj mi volas ke vi, kune kun
via trinkularo, tuj foriru de tie çi.

MARLOW Foriri el la domo? Ne; vi certe ÿercas, mia
bonkorulo! Kial do, kiam mi penadas fari
çion, kiel eble plej mi povas, por kunten-
tigi vin?

S-RO HARDCASTLE Mi certigas al vi, sinjoro, ke vi tute ne
kontentigas min; tial mi deziras, ke vi tuj
foriru.

MARLOW Sed, vi ne serioze parolas! Foriri, en tia
nokta horo, kaj en tia nokto! Ne, ne, nur
moke vi tiel parolas.

S-RO HARDCASTLE Mi ripetas, ke mi tre serioze parolas. Plie,
nun, kiam vi min tiel kolerigas, mi sciigas
al vi, ke çi tiu domo estas mia, kaj ordo-
nas, ke vi tuj de ¸i foriru.

MARLOW Ha! ha! ha! Kia starakveto en pluvego! Mi
nenien eç paÿon iros, tion mi certigas.
(grave)  Çu vi diris, ke çi tiu domo estas
via? Nu, mi atestas, ke ¸i estas mia kaj mia
estos, dum mi elektos stari en ¸i! Per kia
rajto vi ordonas, ke mi foriru el çi tiu
domo, sinjoro? Mi neniam renkontis tian
senhontecon en mia tuto vivo.
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S-RO HARDCASTLE Konfuzego! Same mi povas diri! Homo
venas en mian domon, ordonas tion, kio
al vi plaças, eç forpelas min el mia propra
se¸ego, insultas la tutan familion, devigas
sian servistaron ebrii¸i, kaj poste diras al
mi: Tiu çi domo estas mia, sinjoro, k.t.p.
La senhonteco mem! Tio ridigas min, ha!
ha! (mokeme) Mi petas vin, sinjoro, çar vi
prenas la domon, ke vi ankaû prenu la
meblaron. Jen estas paro da ar¸entaj kan-
delingoj kaj fajroÿirmilo, kaj blovilo kun
kupra nazeto, kredeble ili taûgos por via
kaprico.

MARLOW Alportu vian kalkulon, sinjoro; alportu
vian kalkulon, kaj ni çesu la disputadon.

S-RO HARDCASTLE Ankaû estas serio da pentraîoj: çu ne çi tiu
”Irado de sentaûgulo” estus bona ornamo
por via privata çambro?

MARLOW Alportu vian kalkulon, mi ree diras, kaj mi
senprokraste foriros de tie çi.

S-RO HARDCASTLE Estas ankaû mahagona tablo, en kiu vi
povos vidi vian viza¸on.

MARLOW La kalkulon, mi petas.
S-RO HARDCASTLE Ha! mi forgesis la molan apogse¸on; tre

konvena ¸i estus por via persona ripozo
post pleniga man¸o.
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MARLOW Dipovo! Tuj alportu vian kalkulon, kaj
çesu la disputon.

S-RO HARDCASTLE Junulo, junulo, la letero de via patro igis
min atendi bonedukitan, modestan vizi-
tanton tie çi; sed mi trovas, ke li ne estas
pli inda ol fanfarona petolulo? Sed via pa-
tro tuj alvenos, kaj li certe aûdos pri tio.
(foriras)

MARLOW Kion li volis diri? Ne! çar kredeble mi ne
eraris pri la domo! Çio tie çi similas al gas-
tejo! Çiu servisto krias: Tuj, tuj, sinjoro, mi
venos! La servado estas malorda, malgra-
cia, kaj plie, eç kelnerino servas nin. Sed,
jen ÿi venas; eble ÿi klari¸os al mi la afe-
ron. (vokas) He! knabino, kien vi tiel rapi-
das? Mi petas pri vorto kun vi.
(venas fraûlino Hardcastle)

F-INO HARDCASTLE ¯i do estu tre mallonga, çar mi bezonas
rapidi. (flanken) Ÿajnas al mi kvazaû li îus
eltrovis sian eraron: tro frue tamen estas
por elrevigi lin.

MARLOW Mi petas, ke vi respondu unu demandon,
knabino. Kiu estas vi! Kio estas via okupo
en tiu çi domo?

F-INO HARDCASTLE Parencino de la familio, sinjoro.
MARLOW Kio! Çu malriça parencino?
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F-INO HARDCASTLE Jes, sinjoro, humila parencino, kies okupo
estas porti la ÿlosilojn kaj zorgi, ke al gas-
toj ne manku io, kion mi povas al ili alpor-
ti.

MARLOW Tio signifas, ke vi estas kelnerino en tiu çi
gastejo, çu ne?

F-INO HARDCASTLE Gastejo! ho! la! sinjoro! Kio metis tian ide-
on en vian kapon? Unu el la plej indaj fa-
milioj en la regiono, gastejtenantoj! Ha!
ha! ha  La biendomego de respektinda
sinjoro Hardcastle, gastejo!

MARLOW La domo de sinjoro Hardcastle? Çu tiu çi
domo estas tiu de sinjoro Hardcastle?

F-INO HARDCASTLE Jes, certege. Kies domo ¸i estus do?
MARLOW Nu! nu! Çio klari¸as! Oni malavare trom-

pis min. Konfuzego! Kia malspritulo mi
estas! Ho! Çiuj urbanoj nun min mokos,
certe! Min oni çie karikaturos per pen-
traîo kaj gravuraîo, sub la titolo de ”Naiv-
ega Makaronio” — ke mi iam rigardis tiun
çi domon, inter kaj el çiuj, kiel gastejon!
Kaj la respektindan amikon de mia patro
kiel gastejestron? Ho! kia fanfarona mal-
estiminda hundido mi nun devas ÿajni al
li! Kia idioto mi fari¸is en lia çeesto! Ke mi
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pendu, kara mia, se mi ne ankaû pensis,
ke vi estas kelnerino!

F-INO HARDCASTLE Dio mia, dio mia! Mi certigas, ke nenio en
mia konduto povas supozigi, ke mi apar-
tenus al tia metio.

MARLOW Nenio, kara mia, nenio. Sed, komprene-
ble, dum mi penadis plenigi serion da era-
roj, nepre mi agis kun vi sammaniere. Mia
malsa¸eco çion vidis renversite. Vian ¸en-
tilan atentecon mi alprenis kiel petolaîon.
Al mi via simplanimeco nur ÿajnis ruza
logaîo! Sed çio nun estas finita. En tiu çi
domo, mi de nun ne povas plu montri
mian viza¸on.

F-INO HARDCASTLE Mi fidas, sinjoro, ke mi ne faris ion, kion
vi ne aprobas.  Mi tre bedaûrus se mi, ne-
konscie, malkontentigus sinjoron, kiu tiel
¸entile kaj afable agis kun mi. Mi estus tre
çagrenita . . . (ÿajnas ekplori) se li forlasus
la familion nur pro mia kulpo. Mi ne
povus elteni, ke oni diru malbonaîon pri
mi, çar mia sola posedaîo estas mia bon-
famo.

MARLOW (flanken) Çielo! Ÿi ploras. Tio estas la unua
kortuÿa signo, kiun iam montris al mi mo-
desta virineto! (al ÿi) Vian pardonon, çar-



99

eLIBROŸI HUMILI¯AS POR VENKI

ma knabino, sed vi, el la familio, estas la
sola ero, kiun mi bedaûre lasos. Tamen,
mi devas klarigi al vi, ke la malsameco de
nia persona rango, posedo, kaj edukiteco,
malhelpas honoran interligon por ni, kaj
mi nenian povos eç pensi pri malhonoro
çe persono, kies sola kulpo estas troa çar-
mo!

F-INO HARDCASTLE (flanken) Noblanimulo! Mi nun komencas
lin admiri. (al li) Sed mi certigas, ke mia
familio estas same bona kiel tiu de Hard-
castle; kaj, kvankam mi estas malriça, tio
ne estas granda malfeliço por kontenta
koro; kaj ¸is nun mi neniam pensis, ke
manko de riçaîo estas malbono.

MARLOW Kial do vi nun alimaniere pensas, beleta
simplanimulino?.

F-INO HARDCASTLE Çar tio starigas min malproksime de iu, al
kiu, se mi posedus mil livrojn, mi kore
donus al ili.

MARLOW (flanken) Tia simplanimeco tiel min çar-
mas, ke se mi pli longe restos, ÿi tute min
venkos. Unu sentiman penon tuj mi faru.
(al ÿi) Via favora partieco, mia kara, pro-
funde kortuÿas min, kaj, se mi nur devus
vivi por mia memkontenti¸o, tre facile mi
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elektus kunulinon! Sed, komuna opinio
min tro devigas, tro ankaû la patra volo
. . . tiel ke mi apenaû povas diri al vi.
Multe tio min kortuÿas . . . Adiaû!
(li foriras)

F-INO HARDCASTLE Mi neniam, ¸is nun, konis la duonon da
lia merito. Li ne foriros, se mi iam havas
povon aû ruzon por lin deteni. Mi daûri-
gos ludi la nunan rolon, per kiu mi humi-
li¸as por venki. Sed tuj mi klarigos la afe-
ron al paçjo, kiu eble per ridoj igos lin
ÿan¸i sian intencon foriri.
(ÿi foriras)
(venas Tony kaj fraûlino Neville)

TONY Ha! Vi ÿtelu mem venontfoje! Mi faris
mian devon. Ÿi rekaptis la juvelojn, kaj
nun ÿi certe havas ilin en sia posedo. Sed
ÿi kredas, ke çio okazis pro eraro de la ser-
vistoj.

F-INO NEVILLE Sed, mia kara kuzo, vi tute ne lasos nin en
tia mizerego! Se ÿi eç iomete suspektus pri
mia forkuro, ÿi certe malliberigus min, aû
eble sendus min al onklino Pedigree; kaj
tio estus dekoble pli mizera sorto.

TONY Certe, çiuspecaj onklinoj estas malbonuli-
noj, sed kion mi povas fari? Mi îus mendis
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por vi paron da çevaloj, kiuj flugrapidos
kiel vento, kaj mi certigas, ke vi ne povas
plendi, ke mi ne taûge amindumas vin, kie
ajn patrino çeestas. Jen ÿi venas . . . ni tuj
ÿajne interkaresu por kvietigi ÿin kaj fori-
gi çiun suspekton.
(ili flankeniras kaj ÿajnas sin interkaresi)
(venas sinjorino Hardcastle)

S-INO HARDCASTLE Mi certe preskaû frenezi¸is . . . sed mia
filo diras, ke çio estis nur eraro de servi-
stoj. Mi tamen ne trankvili¸os tute, ¸is ili
nepre edzi¸os. Tiam ÿi havu siajn juvelojn.
Sed, kion mi vidas? Kiel mi vivas! Ili nun
sin interkaresas! Mi neniam vidis Tonyn
agi tiel spriteme! Ha! mi îus vin kaptis,
çarmaj miaj kolomboj! Kion! Vi volas in-
terkisi? Kiaj dolçaj interrigardoj, kaj mal-
laûtaj murmuradoj! Ha!

TONY Murmuroj! Jes, patrino, ni ofte interplen-
das, plimalpli, mi certigas. Sed ni ne mal-
ÿparas amindumadon.

S-INO HARDCASTLE Nur akva guto al la flamo, Tony; ¸i nur pli
aktivi¸os kaj plibrili¸os.

F-INO NEVILLE Kuzo Tony îus promesis, ke li pli ofte çe-
estos hejme. Certe li neniam nin forlasos
de nun, he! kara kuzo?
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TONY Ho! kia beleta kreito ÿi estas! Ne! mi pre-
ferus lasi mian propran çevalon kiel ga-
rantiaîon ol lasi vin, kiam vi tiel ridetas
apud mi. Via rido tiel vin çarmigas!

F-INO NEVILLE Agrabla kuzo! Kiu ne admiros tian, natu-
ran bonhumoron, tiun plaçan, lar¸an,
ru¸an, senzorgeman, sentiman viza¸on.
(ÿi karese tuÿas lian vangon)

TONY Mi certe çiam amis la avelajn okulojn de
kuzino Konjo kaj ÿiajn beletajn longajn
fingrojn, kiuj tordigas tie çi kaj tie sur la
klavaro, kiel bobenaro!

S-INO HARDCASTLE Ha! li ensorcus eç birdon sur arbo. Neni-
am mi sentis en mi tian feliçon antaûe. La
kara knabo tute similas al sia patro, la be-
daûrinda sinjoro Lumpkin. La juveloj, mia
kara Konjo, tuj estos viaj. Vi ilin posedos.
Çu li ne estas çarmulo, kara mia? Vi ge-
edzi¸os morgaû; kaj ni prokrastos lian
ceteran edukadon . . . same ke la predi-
kojn de pastro Dormigul . . . ¸is pli opor-
tuna okazo.
(venas Diggory)

DIGGORY Kie estas la mastreto? Jen estas letero por
via Moÿto, sinjoro.
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TONY ¯in donu al patrino; ÿi çiam unue legas
çiujn miajn leterojn.

DIGGORY Oni ordonis al mi, ke senpere mi donu ¸in
al vi persone.

TONY Kiu estas la sendinto?
DIGGORY Via Moÿto tion devas demandi al la lete-

ro mem.
TONY Mi tamen tre dezirus scii. (Li turnas kaj

returnas la leteron kaj ¸in rigardas mire)
F-INO NEVILLE (flanken) Ho ve, ho ve! Tio estas la letero

de Hastings. Mi konas lian manskribon.
Se la onklino ¸in vidos, tuj okazos nia
ruini¸o. Mi penu iom distri ÿin, se estos
eble. (al sinjorino Hardcastle) Ha! mi forge-
sis diri al vi, sinjorino, la ÿercan respon-
don, kiun mia kuzo îus diris al sinjoro
Marlow. Ni tre ridis je ¸i. Mi unue sciigos
al vi ke . . . sed, mi petas, venu tien çi . . .
Mi ne volus, ke li aûdus nin. (ili interparo-
las mallaûte)

TONY (daûrigas miri pri la letero) Malbena streçi-
ta peco da skribaîo ¸i estas. Neniam mi vi-
dis tian malbonaîon antaûe. Presaîojn mi
tre bone legas Sed tiuj çi manpreniloj,
kruraîoj, streketoj malhelpas min distingi
eç kapojn el vostoj. ”Al Lia Moÿto Antony
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Lumpkin” tion mi povas legi, kaj ankaû la
eksteraîon de çiuj leteroj, kie mia nomo
aperas. Sed tuj kiam mi sensigeligas lete-
ron, enigmo ¸i fari¸as. Granda malfeliço
tio estas, çar la interno çiam enhavas la
kremon de korespondado.

S-INO HARDCASTLE Ha! ha! ha! Pravege, tre bone. Tial, mia
filo sin montris inda kontraûulo de la filo-
zofo.

F-INO NEVILLE Jes, sinjorino, tute. Sed, onklino, estas be-
zonate, ke vi aûdu la ceteron. Venu tien çi,
pli flanken, por ke li ne aûdu. Mi tuj diros
al vi, kiel li poste ankoraû lin mirigis.

S-INO HARDCASTLE Nu, ÿajnas al mi, ke li mem nun strange
miregas.

TONY (çiam rigardanta sian leteron) La skribaîo
aperas renversita, kvazaû ¸i estus ebria.
(legas)  ”Kara Sinjoro”. Jes, tiel ¸i diras,
tiam jen estas M, kaj T, kaj S, sed çu tiu çi
estas Z aû R, mi pendu, se mi scias.

S-INO HARDCASTLE Kio do estas, karulo? Çu mi helpu vin?
F-INO NEVILLE Mi petas vin, onklino, permesu, ke mi ¸in

legu. Neniu povas legi malgrandan skri-
baîon pli bone ol mi. (kaptas la leteron de
li) Çu vi scias, de kiu ¸i venas?
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TONY Mi ne povas diveni, çu ne de Dick Zingi-
brul, la brutpaÿtisto.

F-INO NEVILLE Akurate vi divenis. (ÿajnas legi)  ”Kara
bienestreto, — Esperante, ke vi bone sa-
nas, kiel mi nun faras. La anoj de ’Sak-
svinga Klubo’ batis tiujn de ’Ansera Her-
bejo’, absolute. La vetado estis tre . . . hm
. . . batalo perdita . . . hm . . . longe bat-
i¸is . . . hum!” Jen ¸in prenu, estas nur
kokobataloj . . . k.t.p. ¸i taûgas por nenio
. . . ¯in prenu kaj enpoÿigu. (donas al li la
leteron tute çifitan)

TONY Sed mi certigas al vi, fraûlino, ke ¸i estas
tre grava afero. Mi ne volus senigi je la
cetero por io en la mondo. Ne grava afe-
ro, vi diras. Jen, patrino, tuj ¸in legu, kaj
diru min pri çio. (donas al ÿi la leteron)

S-INO HARDCASTLE Kion mi vidas? (legas) ”Kara sinjoro, — Mi
nun atendas fraûlinon Neville kun veturi-
leto kaj çevalparo çe la ekstremaîo de la
¸ardeno, sed miaj çevaloj ne estos kapa-
blaj fari tian vojiron. Mi fidas, ke vi helpos
nin per alia paro, laû via promeso. Rapi-
deco estas necesa, çar alimaniere la furio
— jes furio — (via maljuna patrino) nin
suspektos. Via, Hastings.” Ho mia Dio,
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paciencu! Mi tuj frenezi¸os! Kolero min
sufokas!

F-INO NEVILLE Mi fidas, sinjorino, ke vi çesigos vian kole-
ron dum kelkaj minutoj, kaj ne implicos al
mi ian malrespektaîon aû malboninten-
con, kiu de alia venas.

S-INO HARDCASTLE (sin klinas profunde) Bele vi parolas, fraû-
lino, kaj mirinde ¸entila kaj afabla vi estas,
cetere modelo de delikateco kaj singarde-
mo! (ÿan¸as sian voçtonon) Nun, vi malbe-
la sentaûgulo, kiu apenaû posedas sufiçan
sencon por silenti¸i! Çu ankaû vi kunkon-
spiris kontraû mi? Sed mi tuj malhelpos
viajn intrigojn. Pri vi, fraûlino, çar vi jam
havas paron da çevaloj tute pretaj, estus
kruelaîo ilin ne uzi. Tial, mi petas, ansta-
taû forkuri kun via kunkulpulo, preti¸u,
tiun çi nunan momenton, por forkuri kun
mi. Via maljuna onklino Pedigree taûge
vin gardos, mi certigas. Vi, sinjoro, bonvo-
lu rajdi sur vian çevalo por protekti nin
dum la veturado. Venu Thomas, Roger,
Diggory! Mi pruvos al vi, ke mi zorgas pri
vi pli bone ol vi mem. (foriras)

F-INO NEVILLE Mi do estas nun ruinigita.
TONY Jes, tio estas certa.
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F-INO NEVILLE Kion pli bonan mi povis atendi de mia pa-
renceco kun tia malsa¸ulo . . . malgraû
multaj kapsignoj kaj palpebrumoj kiujn
mi faris?

TONY Je le¸oj! fraûlino, nur via lerteco, kaj ne
mia malspriteco, malhelpis vian aferon. Vi
tiel sprite kaj kompetente parolis pri ”Sak-
svinguloj” kaj ”Ansera Herbejo”, ke mi
tute pensis, ke vi ne ÿajnigis, sed vere le-
gis.
(venas Hastings)

HASTINGS Nu, sinjoro, mia servisto îus diris al mi, ke
vi montris mian leteron! Çu tio ne estas
perfidaîo, junulo?

TONY Jen estas alia mallaûdanto. Demandu al
tiu çi fraûlino, kiu perfidis? Ÿi, je Dio, çion
faris, ne mi!
(venas Marlow)

MARLOW Vi do çiuj kunkonspiris por min trompi tie
çi. Vi incitis min tute malestimindi¸i, mal-
delikati¸i; dank’ al vi, oni min insultis,
mokis, ridis je mi!

TONY Jen estas unu plia. Ni tuj havos frenezulan
kunvenon.

F-INO NEVILLE Kaj jen estas la sinjoro, kiun ni devas dan-
ki pro çio tio. (montras al Tony)
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MARLOW Kion mi povas diri al li, simpla knabo,
idiotaîo kies nescio kaj nematura¸o ÿir-
mas je riproçoj.

HASTINGS Malestimebla naivegulo, eç malinda je
puno.

F-INO NEVILLE Kaj tamen sufiçe ruza kaj malica por sin
amuzi je niaj malkontenti¸oj.

HASTINGS Sensentema hundido!
MARLOW Nur amaso da petola bubado.
TONY Bah! mi tuj batalos kun vi, unu post la alia

— per korboj.
MARLOW Pri li, li ne estas notebla. Sed via propra

konduto, sinjoro Hastings, postulas klari-
gon. Vi sciis pri miaj eraroj, kaj tamen ne
forigis ilin.

HASTINGS Çagrenita kiel mi estas pro mia persona
malsukceso, vere la nuna tempo estas
maltaûga por klarigoj. Via demando ne
estas amika, sinjoro Marlow — —

MARLOW Tamen, sinjoro — —
F-INO NEVILLE Sinjoro Marlow, ni neniam kura¸igis vian

eraron, sed ni trovis, ke estis tro malfrue
por ¸in forigi. Kvieti¸u, mi petas.
(venas servisto)

SERVISTO Mia mastrino deziras vin pretigi tuj, fraû-
lino. La çevalojn oni jungas nun. Viaj ça-
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pelo kaj vestaîo estas en la apuda çambro.
Ni devas veturi tridek mejlojn antaû la ta-
gi¸o.
(foriras la servisto)

F-INO NEVILLE Bone, nu, mi tuj venos.
MARLOW (al Hastings) Çu estis amikaîo, sinjoro, hel-

pi ridindigi min? Montri min kiel malin-
dulon al çiuj konatoj? Sciu, ke mi deman-
dos de vi klarigon.

HASTINGS Çu estis amikaîo, sinjoro, se tiel vi deziras
argumenti, sendi al alia persono tion, kion
mi komisiis al via zorgo?

F-INO NEVILLE Sinjoro Hastings, sinjoro Marlow, ne pli-
grandigu mian çagrenon per tiu çi sentaû-
ga disputo. Mi petas, mi petegas . . .
(venas servisto)

SERVISTO Jen via mantelo, fraûlino; la mastrino fari-
¸as senpacienca.
(foriras)

F-INO NEVILLE Mi tuj venos. Paci¸u, mi petas. Se mi vin
lasos en tia stato, mi mortos pro timo.
(venas la servisto)

SERVISTO Jen ventumilo, mufo kaj viaj gantoj, fraû-
lino. La çevaloj atendas.
(foriras)
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F-INO NEVILLE Ho, sinjoro Marlow! Se vi scius, al kia
mallibera stato kaj ofendi¸o mi tuj foriros,
certe via kolero çesus kaj fari¸us kompa-
to!

MARLOW Tiel konsternita mi sentas min pro diver-
saj kaûzoj, ke mi apenaû scias, kion mi
faras. Pardonu min, fraûlino, George, par-
donu min. Vi konas mian fajreran humo-
ron, vi ne devus ¸in eksciti.

HASTINGS Mia turmentega stato estu mia sola sen-
kulpi¸o.

F-INO NEVILLE Nu! mia kara Hastings, se vi sentas por mi
la estimon, kiun mi fidas, kiun mi scias, ke
vi havas, via konstanteco dum tri jaroj nur
igos la sekvontan feliçon nian pli granda
— Se . . .

S-INO HARDCASTLE (de interne) Fraûlino Neville! Constance,
venu tuj, Constance!

F-INO NEVILLE Mi tuj venos . . . Nu! Konstanteco, me-
moru; konstanteco estu via vortordono!
(foriras)

HASTINGS Ho! mia kor’! Kiel elporti çi tion? Kaj tiel
proksime al feliço!

MARLOW (al Tony) Nun vi vidas, juna sinjoro, la
sekvon de via petolaîo. Kio por vi estis nur
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amuzaîo, tio fari¸as malkontenti¸o kaj
malfeliço por ni.

TONY (el revado)  Je Dio, mi tuj elturni¸os, mi îus
pensis. Viajn manojn! Ambaû vian kaj
vian, miaj sulkuloj! Miajn botojn tien çi,
ho! Estu, post du horoj de nun, çe la ¸ar-
dena ekstremaîo, kaj vi vidos — Se vi ne
tiam trovos, ke Tony Lumpkin estas pli
bonkora ol vi pensas, mi tuj permesos al
vi preni mian plej bonan çevalon, kaj eç
Bettyn Bouncer vi povos alkalkuli. Venu!
Miajn botojn tuj! ho?
(ili foriras)
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KVINA AKTO

SCENO 1
En salono de kampara domego.

(Venas Hastings kaj servisto)
HASTINGS Vi do vidis la maljunan sinjorinon kaj

fraûlinon Neville kune veturi, kiel vi îus
diris?

SERVISTO Jes, Via Moÿto, ili foriris per veturileto
kune kun la juna bienestro, kiu flanke raj-
das por ilin gardi. Ili nun devas esti çirkaû
tridek mejloj for de tie çi.

HASTINGS Sekve, çiuj miaj projektoj nuli¸as.
SERVISTO Jes, sinjoro. Maljuna Sir Charles îus alve-

nis. Li kaj la maljuna domestro, dum du-
onhoro ridadis pri la strangaj eraroj de
sinjoro Marlow . . . Sed, jen ili venas tien
çi.

HASTINGS Kaj laûe, tie çi mi ne devas min montri.
Nu, mi do iru al la ¸ardenekstremaîo; sen-
taûga kunvenejo! Estas preskaû la horo.
(ili foriras)
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(venas Sir Charles kaj sinjoro Hardcastle)
S-RO HARDCASTLE Ha! ha! ha! la mastra voçtono, per kiu li

sciigas al çiu el ni siajn altegajn ordonojn!
SIR CHARLES Kaj kompreneble la zorga singardemo,

per kiu li ricevis çiujn viajn bonoferojn!
S-RO HARDCASTLE Sed mi tamen pensas, ke li devus vidi ion

en mi, kio superas ordinaran gastejestron,
çu ne?

SIR CHARLES Jes, jes, Dick, li tute konsideris vin kiel ek-
sterordinaran gastejestron; ha! ha! ha!

S-RO HARDCASTLE Nu, mi nun sentas min tiel bonhumora,
ke mi povas nur ¸oji. Jes, kara amiko, per
tiu çi interligo de niaj familioj, nia amike-
co fari¸os hereda, kaj, kvankam la doto de
mia filino estas nur malgranda — — —

SIR CHARLES Kial do, Dick, vi tiel parolas pri doto al mi?
Mia filo jam posedas pli ol moderan ha-
von, kaj certe ne bezonas ion krom bonan
virtan knabinon por partopreni en lia feli-
ço, kaj tiel ¸in pligrandigi. Se ili amas unu
la alian, kiel vi diris — —

S-RO HARDCASTLE Se? Karulo! Mi atestas, ke ili tre amas unu
la alian. Mia filino tion preskaû diris al mi.

SIR CHARLES Sed knabinoj foje eraras per troa memfi-
do.
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S-RO HARDCASTLE Mi mem lin vidis premi ÿian manon en
varmega maniero. Sed, jen li venas por
forigi çiujn viajn dubojn, mi certigas.
(venas Marlow)

MARLOW Mi revenas, sinjoro, por peti vian pardo-
non pro mia stranga konduto. Apenaû mi
povas senhonte pensi pri mia insultemo.

S-RO HARDCASTLE Bah! nur bagatelo! Vi tro grave rigardas
tion. Kiam dum du-tri horoj vi estos ridin-
ta kun mia filino, vi tute forgesos tian ne-
gravaîon. Ÿi neniam pensos pli malbone
pri vi pro la okazo.

MARLOW Sinjoro, mi çiam tre ÿatos ÿian aprobon.
S-RO HARDCASTLE Malvarma vorto estas ”aprobo”, sinjoro

Marlow. Se mi ne eraras, estas io pli gra-
va ol ”aprobo”, kion vi volis diri. Vi min
komprenas, çu ne?

MARLOW Vere, sinjoro, mi tute ne havas la plezuron
vin kompreni.

S-RO HARDCASTLE Nu, junulo, kvankam mi mem estas mal-
juna, mia observado malofte erarigas min.
Mi scias tion, kio okazis inter vi — tamen
— mi silentos, se . . .

MARLOW Certe, sinjoro, okazis nenio inter ni, krom
miaflanke profunda respekto, kaj ÿiavice
plej granda detenemo. Kompreneble, vi
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ne povas pensi, ke mi insulteme agis kun
çiuj viaj familianoj, sinjoro.

S-RO HARDCASTLE Ne, ne insulteme. Mi ne tion diras. Vi tute
ne agis insulteme. Sed, kvankam knabinoj
ÿatas, ke oni foje ludas kun ili, ÿi neniam
rakontis pri tiaj okazoj, mi certigas.

MARLOW Mi neniam donis al ÿi la plej malgrandan
kaûzon por tion fari.

S-RO HARDCASTLE Nu, nu, mi amas modestecon en propra
tempo kaj loko, sed i tio estas troigo. Ka-
rulo, ne timu, çar via patro kaj mi pli amos
vin, se vi malkaÿe parolos.

MARLOW Mi mortu, sinjoro, se iam . . .
S-RO HARDCASTLE Mi certigas al vi, ke ÿi tute ne malamas

vin, kaj mi bone scias, ke vi ÿin amas . . .
MARLOW Kara sinjoro, mi atestas, ke . . .
S-RO HARDCASTLE Mi ne konas ian malhelpon al via feliço,

tial, kiel eble plej frue, la pastro povos vin
geedzigi.

MARLOW Sed, aûskultu min, sinjoro . . .
S-RO HARDCASTLE Via patro aprobas, kaj mi ¸oje vidos la

aran¸on. Estus doma¸o havi eç momen-
ton da prokrasto.

MARLOW Sed, kial vi ne volas min aûskulti? Per çio
kio estas justa kaj vera, mi neniam donis
al fraûlino Hardcastle eç la plej simplan
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amosignon, eç la plej malgrandan markon
de sentimentalaîo. Nur unu intervidi¸on
ni iam havis, kaj ¸i fari¸is tre deca, modes-
ta kaj neinteresa.

S-RO HARDCASTLE (flanken) Nu, tiu individuo kaj lia deca,
modesta senhonteco fari¸as nesufereblaj.

SIR CHARLES Kaj vi neniam premis ÿian manon, neniam
faris al ÿi amproponojn?

MARLOW Mi atestas antaû la çielo, ke mi nur venis
tien çi por obei vian ordonon. Mi vidis la
fraûlinon sen kortuÿeco, kaj ÿin lasis sen
bedaûro. Mi nun fidas, ke vi ne min devi-
gos doni pli grandan pruvon pri mia obeo,
ke vi ne malpermesos min foriri el domo,
en kiun mi alportis tiom da humiligo.
(foriras)

SIR CHARLES Mi tute miras pri la inda maniero de lia
foriro.

S-RO HARDCASTLE Kaj mi miras pri lia malkaÿa, maltimega
senhonteco.

SIR CHARLES Honoron kaj vivon kiel garantiaîon mi
donus pri lia vereco.

S-RO HARDCASTLE Jen venas mia filino; kiel garantiaîon de
ÿia veramo mi donus ian esperon de feli-
çeco.
(venas fraûlino Hardcastle)
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S-RO HARDCASTLE Venu tien çi, Kotinjo.  Respondu al ni sin-
cere, filino, kaj tute nekaÿeme. Çu sinjoro
Mario iam montria al vi signojn de amo?

F-INO HARDCASTLE Tre subita estas la demando, sinjoro. Sed
çar vi deziras malkaÿan sincerecon, jes, mi
pensas, ke li tiel agis.

S-RO HARDCASTLE (al Sir Charles) Vi vidas.
SIR CHARLES Mi petas, fraûlino, diru al mi çu vi kun

mia filo iam havis pli ol unu intervidi¸on.
F-INO HARDCASTLE Jes, Sir Charles, multajn.
S-RO HARDCASTLE (al Sir Charles) Vi vidas.
SIR CHARLES Sed, çu li esprimis ian inklinon?
F-INO HARDCASTLE Jes, kaj daûran amon.
SIR CHARLES Çu li do parolis pri amo?
F-INO HARDCASTLE Multe kaj ofte, sinjoro.
SIR CHARLES Mirinde! kaj tre serioze?
F-INO HARDCASTLE Certe, tre serioze.
S-RO HARDCASTLE Nun, amiko, mi fidas, ke vi estas konten-

ta.
SIR CHARLES Kaj, kiel li kondutis, fraûlino?
F-INO HARDCASTLE Ho, same kiel plej multaj admirantoj fa-

ras. Li esprimis iom da ¸entila laûdo pri
mia viza¸o, — parolis multe pri sia perso-
na manko de merito, — ankaû diris pri sia
koro, — donis al mi mallongan tragedian
pecon, — kaj çion fini¸is per ÿajna ravaîo.
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SIR CHARLES Nun, mi tute konvinki¸as. Mi bone konas
lian modestan kaj submeti¸eman kondu-
ton kun sinjorinoj. Ne! tia aroganta, an-
taûena, laûta maniero tute ne apartenas al
li. Mi certigas, ke li neniam estis la origi-
nalo de via priskribo.

F-INO HARDCASTLE Nu, sinjoro, se mi konvinkos viajn okulojn
pri mia sincereco? Se vi kaj paçjo, post çir-
kaû duonhoro de nun, bonvolu vin loki
malantaû tiu ÿirmilo, vi aûdos lin persone
anonci sian amon por mi.

SIR CHARLES Mi konsentas. Kaj se mi lin trovos tia, kia
vi lin priskribis, çiu mia kontenti¸o pri li
devos fori¸i.
(foriras)

F-INO HARDCASTLE Kaj se vi ne lin trovas tian, kian mi lin
priskribis, — mi timas, ke mia feliço neni-
am komencos.
(ili foriras)

(La scenejo aliformi¸as kiel ¸ardenekstremo)
HASTINGS Ho kia idioto mi fari¸as! Tie çi atendanta

personon, kiun kredeble mia humili¸o
¸ojigas! Li neniam precize intencis veni.
Tial mi pli longe ne atendos . . . Sed, kion
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mi vidas? Estas li mem, kaj eble li alportas
sciigojn pri mia Constance.
(venas Tony kun altaj kotaj botoj )

HASTINGS Honesta bienestro! Nun mi vin trovas
kredinda sinjoro! Tio tute montras amike-
con!

TONY Jes, amiko via mi estas, kaj la plej bona
amiko en la mondo, se vi çion konus . . .
Tia nokta rajdado vere estas malbene la-
ciga! ¯i min skuadis pli terure ol korbe-
gon de publika veturilo.

HASTINGS Sed kiel? Kie vi lasis viajn kunvojiranti-
nojn? Çu ili estas sendan¸ere lokitaj? Çu ili
estas en iu domo?

TONY Dudekkvin mejlojn en la daûro de du kaj
duona horoj. Tio ne estas malbona veturo!
La malfeliçaj brutoj suferis kaj ÿvitadis pro
tio! Mi kunikli¸u, se mi ne preferus rajdi
kvardek mejlojn post vulpo ol nur dek
mejlojn kune kun tiaj kreitoj!

HASTINGS Nu, do, kie vi lasis la sinjorinojn? Malpa-
cienco min mortigas.

TONY Kie mi lasis ilin? Nu, kie mi povus ilin lasi,
ol tie, kie mi unue trovis ilin?

HASTINGS Enigmo tio ÿajnas.
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TONY Enigmo? Nu do divenu tion: kio estas tio,
kio turni¸as çirkaû la domo kaj tamen
neniam ¸in atingas?

HASTINGS Mi ne povas diveni.
TONY Kaj ili ankaû ne povis diveni, kien mi kon-

dukis ilin. Per gingo! ne estas lageto aû
marçeto, çirkaû kvin mejloj de tie çi, la
kies guston enhavo ili ne konas nun.

HASTINGS Ha, ha, ha! Mi komprenas. Vi çirkaûen
kondukis ilin, kiam ili pensis, ke vi iris
antaûen; kaj fine vi ilin rehejmigis.

TONY Mi tuj diros al vi. Mi unue veturigis ilin
malsupren tra Plumlit’-Vojeto, en kiu ni
enÿlimi¸is bele. Ni tiam skue veturis sur la
ÿtonoj de Supren-Malsupren-monteto —
Tiam mi suririgis ilin ¸is la proksima Pen-
digil’-Erikejo, de kiu loko, çirkaûirante
tien çi kaj tien, mi bone lo¸igis ilin en la
apudan çevaltrinkejon!

HASTINGS Sed mi fidas, ke ne okazis malbonaîo.
TONY Neniu, sed patrino estas terure timigita. Ÿi

pensas, ke ÿi nun forestas kvardek mejlojn
de la domo. Ÿi estas tute naûzita de la ve-
turado, kaj la çevaloj nun apenaû povus
movi¸i. Tial, se via çevalparo estas preta,
vi povas rapide forkuri kun kuzino Konjo,
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çar mi bone scias, ke neniu tie çi eç unu
paÿon farus por vin sekvi.

HASTINGS Karulo, kiel sufiçe mi povos vin danki!
TONY Jes, jes, mi nun estas via kara amiko kaj

nobla parenco. Nur kelkajn horojn pli
frue mi estis por vi idioto, hundido, kiun
vi ¸entils, volis trabori per glavo. Malbe-
non al via duelmanio! En tiu çi regiono
post bati¸o ni interkisi¸as kaj tute frati¸as.
Sed se vi min estus traforinta, mortinto mi
estus kaj eble vi mem interkisus kun pen-
digisto.

HASTINGS Rajte vi îus riproçis min. Sed mi devas ra-
pidi por liberigi fraûlinon Neville. Bonvo-
lu okupi¸i pri la maljunulino, dum mi zor-
gos pri la junulino.
(foriras Hastings)

TONY Ne dubu pri mi. Jen ÿi venas. Vi do tuj
malaperu! Ÿi îus eli¸is el la lageto, kaj es-
tas trempita ¸is la zono, kiel sireno.
(venas sinjorino Hardcastle)

S-INO HARDCASTLE Ho, Tony, mi estas mortigita, skuegigita,
çirkaûbatita ¸is malvivo! Mi neniam po-
vos postvivi tion! Tiu lasta skuo, kiu îetis
nin kontraû la kreskaîbarilo tute min finis.
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TONY Ho ve! patrino, tute via estas la kulpo. Vi
volis forveturi nokte, nekonante eç unu
colon de la vojo.

S-INO HARDCASTLE Mi kore dezirus rehejmigi. Neniam okazis
al mi tiom da malfeliçoj dum tiel mallon-
ga vojiro! Enÿlimi¸inta, renversita en fo-
saîon, lokita en kotaîon, skupremita kiel
gelateno! Kaj fine ni tute perdis la vojon!
Kie ni estas nun, Tony? Çu vi scias?

TONY Se mi prave ju¸as, ni devas esti sur Kap-
rompig-altaîo, tio estas çirkaû kvardek
mejlojn for de hejme.

S-INO HARDCASTLE Ho çielo! la plej malbonfama loko en la
tuta lando. Ni nur bezonas rabi¸on por
plenigi tiun çi mizeran nokton!

TONY Ne timu, patrino, ne timu! El la kvinopo
kiuj vagadis tie çi, paron oni jam pendigis,
kaj eble la tri ceteraj ne renkontos nin. Ne
timu! Çu tio estas viro, kiu galopas post
ni? Ne, nur arbo ¸i estas. Ne timu!

S-INO HARDCASTLE Certe, timego mortigos min.
TONY Çu vi vidas ion simila al nigra çapelo, kio

movi¸as malantaûe en la arbusto?
S-INO HARDCASTLE Ho, morti¸o!
TONY Ne, nur bovino ¸i estas. Ne timu, patrino,

ne timu!
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S-INO HARDCASTLE Tiel vere kiel mi vivulino staras, Tony, nun
mi vidas viron, kiu venas al ni! Ho, mi
certigas, ke li tien çi venas. Se li vidos nin,
ni tuj pereos.

TONY (flanken) Je çio malbonÿanca! Mia duon-
patro! Li venas kiel kutime por nokta pro-
menado. (al ÿi) Ha! rabisto tio estas, port-
anta pistolojn longajn kiel mia brako.
Malbonulo li ÿajnas!

S-INO HARDCASTLE Dio bona, defendu nin! Li alproksimi¸as.
TONY Vin kaÿu vin en tiun çi arbuston, kaj lasu

al mi la renkonton. Se okazos ia dan¸ero,
mi tusos kaj ekkrios, hem! Tuj kiam mi
tusos, vi estu tute apude.
(sinjorino Hardcastle sin kaÿas post arbon en
la postscenejo)
(venas sinjoro Hardcastle)

S-RO HARDCASTLE Çu mi eraris, aû çi mi aûdis homajn
voçojn kiuj petis pri helpo? Ha! Tony, çu
estas vi? Mi ne tiel frue atendis vin hejme.
Çu via patrino kaj zorgatino estas jam en
sendan¸era loko?

TONY Jes, sinjoro, çe onklino Pedigree — Hem!
S-INO HARDCASTLE (malantaûen) Ho! morti¸o! jen venas dan-

¸ero!
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S-RO HARDCASTLE Kvardek mejlojn, en trihora daûro; certe
tio estas troa, junulo!

TONY Fortikaj çevaloj kaj bonvolaj spiritoj, oni
diras, vojon mallongigas. Hem!

S-INO HARDCASTLE Mi fidas, ke li ne malbone agos kun la
kara knabo!

S-RO HARDCASTLE Mi îus aûdis voçon de çi tie; mi volis scii
de kie ¸i venis.

TONY Estis mi alparolanta min mem, sinjoro, mi
îus rimarkis, ke kvardek miloj en trihora
daûro estas bonega, kurado. Hem! kaj tre
certe tio estas vera; hem! Mi preskaû mal-
varmumas en la nokta aero. Ni eniru la
domon, mi petas; hem!

S-RO HARDCASTLE Sed se vi îus parolis, vi ne respondis al vi
mem; tion mi certigas. Du voçojn mi aû-
dis, kaj tute intencas (pli laûte) eltrovi la
alian!

S-INO HARDCASTLE (malantaûen) Ho, li tuj venos al mi tien çi,
ho!

TONY Kio devigas vin iri, sinjoro, kiam mi certi-
gas . . . hem! — mian vivon kiel garantia-
îon! . . . estas la vero . . . hem! Mi çion
tuj diros al vi, sinjoro. (penas por lin dete-
ni)
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S-RO HARDCASTLE Mi ripetas, ke vi ne min detenos, kaj insis-
tas por vidi. Vane vi pensas, ke mi kredos
al vi.

S-INO HARDCASTLE (alkuras el la postscenejo) Ho dio! li tuj
mortigos mian melfeliçan knabon, mian
karegulon! Tien çi, bona sinjoro, satigu
vian furiozon sur mi. Prenu mian monon,
mian vivon; sed kompatu al tiu junulo,
kompatu al mia knabo, se vi havas ian
kompaton.

S-RO HARDCASTLE Mia edzino! Tiel vere kiel mi estas krista-
no. De kie ÿi venis, kaj kion ÿi volas diri?

S-INO HARDCASTLE (genufleksas) Havu kompaton al ni, bona
sinjoro Vojrabisto . . . Prenu nian monon,
niajn poÿhorlo¸ojn, çion, kion ni posedas,
sed ÿparu niajn vivojn. Ni neniam perse-
kutos vin, neniam, bona sinjoro Vojrabis-
to!

S-RO HARDCASTLE Mi vere kredas, ke ÿi tute frenezi¸as —
Kion? Dorothy! Çu vi ne konas min?

S-INO HARDCASTLE Sinjoro Hardcastle, mi certas! Miaj time-
goj îus blindigis min! Sed, kara edzo, kiu
povus atendi vin tie çi, çe tia terura loko,
tiel fore de nia hejmo? Kio igis vin sekvi
nin?
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S-RO HARDCASTLE Certe, Dorothy, vi parolas kiel malspritu-
lino. For de hejmo! Çirkaû okdek paÿoj es-
tas ¸is via dompordo! (al Tony) Tio çi es-
tas unu el viaj kutimaj ÿercoj, ho! vi, peto-
lulo! (al ÿi) Çu vi ne rekonas la kradon, la
morusarbon? Kaj çu vi ne rekonas la çe-
valtrinkejon, kara mia?

S-INO HARDCASTLE Jes, vere, mi memoros la trinkejon tiel
longe kiel mi vivos. Mi îus morti¸is en ¸i.
(al Tony) Al vi do mi ÿuldas çiujn tiujn mi-
zerojn, malgracia maltaûgulo! Mi instru-
os al vi tiel trouzi la indulgon de via patri-
no.

TONY Je Dio, patrino, çiuj paro˛anoj diras, ke vi
min malbonigis, de mia knabeco; nun vi
rikoltas la fruktojn de via agado kun mi.

S-INO HARDCASTLE Mi tuj remalbonigos vin, mi certigas.
(sekvas lin forirantan)

S-RO HARDCASTLE Moralaîon tamen enhavis lia respondo.
(foriras)
(venas Hastings kaj fraûlino Neville)

HASTINGS Kara mia Constance, kial vi tiel ÿanceli-
¸as? Se ni nur unu momenton prokrastos
nian forkuron, çion poreterne ni perdos.
Nur kura¸u preni la decidon, kaj ni tuj
forestos el la limoj de ÿia malico.
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F-INO NEVILLE Mi ne kredas, ke estus eble. La malkviete-
co, kiun mi îus elportis, tiel senkura¸igis
min, ke mi ne povus kontraûstari al ia
nova dan¸ero. Pacienco, dum du-tri jaroj,
fine kronos nin per feliço.

HASTINGS Tia prokrasto estus pli maltaûga ol ÿang-
emo. Ni tuj forkuru, çarmulino mia! Ni
datumu nian feliçon de tiu çi nun mo-
mento. Pereu riçeco! Amo kaj kontenteco
pligrandigos nian posedon pli ol eç mo-
narka rento! Mi vin konvinku!

F-INO NEVILLE Ne, sinjoro Hastings, ne. Singardemo ree
venas helpi min, kaj mi obeos ¸ian konsi-
lon. Dum pasia tempo riçecon oni povas
malÿati, sed la rezulto çiam estas pento.
Mi îus decidis tute min turni al sinjoro
Hardcastle por kompato, justeco, kaj ripa-
ro.

HASTINGS Sed, eç se li bonvolus tion montri, li ne
havas la povon helpi vin.

F-INO NEVILLE Sed li posedas influon, al kiu mi nun deci-
das konfidi.

HASTINGS Mi do tute ne esperas. Sed, çar vi persis-
tas, mi nepre, malgraû miaj duboj, devas
vin obei.
(ili foriras)
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(la scenejo aliformi¸as)
(venas sir Charles kaj fraûlino Hardcastle)

SIR CHARLES En kia situacio mi nun estas! Se tio, kion
vi îus diris, pruvi¸os, mi sekve trovos kul-
pan filon. Se, kontraûe, li diris la veron, mi
nepre perdos kiel bofilinon unu kiun, el
çiuj aliaj, mi preferus.

F-INO NEVILLE Mi sentas min fiera de via aprobo, kaj por
pruvi, ke ¸in mi meritas, se vi ambaû vin
kaÿos laû mia instrukcio, vi aûdos lian kla-
ran amkonfeson. Sed, jen li venas.

SIR CHARLES Al via patro mi tuj iras, por ke li çeestu
kun mi.
(foriras sir Charles)
(venas Marlow)

MARLOW Kvankam mi jam estas preta por foriri, mi
revenas unu fojon por adiaûi; mi eç ne
konis ¸is la nuna minuto, kiel dolora estas
por mi la disi¸o.

F-INO HARDCASTLE (en ÿia natura maniero) Mi kredas, ke dolo-
roj, kiujn vi povas tiel facile forigi, ne de-
vas esti tre grandaj, sinjoro.  Se vi pli longe
restus unu-du pliajn tagojn, eble malpli-
igus vian maltrankvilon, kaj pruvus al vi,
kia bagatelo vere estas tio, kion vi konsi-
deras kiel bedaûrinda.
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MARLOW (flanken) Tiu çi knabino min çarmas pli
kaj pli. (al ÿi) Tio estas neebla, fraûlino. Mi
jam tre longe ÿerce agis kun mia koro. Mia
fiereco eç obeas mian ampasion. La mal-
sameco de edukiteco, situacio, patra kole-
ro, malestimo de egaluloj, çiuj perdos sian
gravecon, tiel ke nenio povas min redoni
al mi mem, krom tiu dolora forira rimedo.

F-INO HARDCASTLE Foriru, do, sinjoro. Mi nenion plu diros
por vin deteni. Kvankam mia familio sta-
ras same alte kiel tiu de ÿi, kiu venigis vin
tien çi, kaj mia edukiteco, mi fidas, ne es-
tas malsupera al ÿia, kio estas tiuj privile-
gioj, se oni komparos ilin je riçeco? Cir-
constancoj devigas min kontenti¸i per
nekontentiga aprobo de miaj meritoj; nur
amÿajnon mi devas akcepti, dum vi serio-
ze pensas nur pri riçeco!
(venas al la postscenejo sinjoro Hardcastle
kaj Sir Charles)

SIR CHARLES Tien çi, malantaû la ÿirmilon.
S-RO HARDCASTLE Jes, jes, ni silentu. Mi garantias, ke Kotinjo

tuj hontigos lin, fine.
MARLOW Je la çielo, fraûlino, riçeco neniam min al-

logis. Unue via beleco altiris mian rigar-
don, çar neniu ¸in povus vidi sen kortuÿo.
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Sed dum çiu minuto, kiam mi parolas kun
vi, vi montras al mi novan gracion, kiu pli-
grandigas la imagon kaj donas al ¸i pli al-
tan signifon. Tio, kio ÿajnis al mi nur kam-
para naiveco, nun sin montras kiel delika-
ta senartifikeco. Tio, kio ÿajnis petola sen-
hontemo, nun vokas al mi kiel kombina
rezulto de senkulpa kura¸o kaj konscia
virto.

SIR CHARLES (flanken) Kio signifas tio? Li min mirigas!
S-RO HARDCASTLE Mi îus diris al vi, kio nun okazas. Silentu!
MARLOW Mi nun decidas resti, fraûlino; mi tro bone

opinias pri la ¸usta ju¸o de mia patro, tuj
kiam li vin vidos, por dubi lian aprobon.

F-INO HARDCASTLE Ne, sinjoro Marlow, mi nek volas nek po-
vas vin deteni. Çu vi pensas, ke mi povus
elteni unui¸on, kiu kredeble kaûzus pen-
ton! Çu vi pensas, ke mi volus kapti ne-
daûran pasion por poste vin kovri per
konfuzo? Çu vi pensas, ke mi iam povus
¸ui feliçon, kiun mi akirus per malplii¸o
de la via?

MARLOW Je çia bono! Neniu feliço ebli¸os por mi
krom tiu, kiun nur vi povas donaci al mi.
Neniam mi pentos krom pri tio, ke mi ne
pli frue komprenis viajn meritojn. Mi do
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restos tie çi, eç malgraû viaj deziroj. Cete-
re, kvankam vi persiste evitus min, mi in-
tencas, per respektema zorga servo, igi
vin forgesi çion pri mia antaûa malserio-
za konduto.

F-INO HARDCASTLE Mi petas, sinjoro, lasu tiun intencon. Kiel
nia interkonati¸o indiferente komenci¸is,
¸i simile fini¸u. Eble ni kune malserioze
uzis unu-du horojn, sed, çu vi reale pen-
sas, sinjoro Marlow, ke mi iam intencus
celon de unui¸o, kiu igus min dungi¸i kaj
vin malsa¸i¸i! Çu vi pensas, ke mi eç favo-
re aûskultus alparolon de tro memfida
admiranto?

MARLOW (genufleksas) Çu tio ÿajnas memfido? Çu
tio ÿajnas sentimeco? Ne, fraûlino, vian
indecon pligrandigas çiu minuto, kaj an-
kaû mian timon kaj konfuzon. Mi do res-
tos . . .

SIR CHARLES Pli longe mi ne povas halti! Charles, Char-
les, kiel vi min trompis! Çu tio estas via in-
diferenteco, via malgrava interparolo!

S-RO HARDCASTLE Kie estas via malhumileco, — via ceremo-
nia intervidi¸o? — Kion vi nun povas diri?

MARLOW Ke mi estas tute miregigita! Kio do signi-
fas tio?
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S-RO HARDCASTLE Tio signifas, ke vi laûvole povas jesi kaj
peti ion ajn, — ke vi povas kun la fraûlino
aparte paroli, kaj tion nei publike, — ke vi
unu historion havas por ni, sed alian por
mia filino.

MARLOW Filino! Tiu çi fraûlino, via filino?
S-RO HARDCASTLE Jes, sinjoro, mia sola filino, mia Kotinjo.

Kies filino ÿi estus do?
MARLOW Ho! . . .
F-INO HARDCASTLE Jes, sinjoro, tiu sama granda strabulino,

kiun vi tiel ÿatis mallaûdi apud mi! (rive-
rencas)  Ÿi, antaû kiu vi parolis kiel dolçvo-
ça, modesta, sentimentala gravulo, kaj an-
kaû kiel sentima, senzorga, agrabla Krake-
til, el la sinjorina klubo . . . ha! ha! ha!

MARLOW Dio bona! Neniu povus elteni tian teru-
raîon! ¯i estas pli kruela ol morto.

F-INO HARDCASTLE Nu, do, kiun el viaj roloj vi elektos, por ke
ni konvene parolu kun vi? Çu tiun de bal-
butulo malsupren rigardanta, kiu nur
mallaûte parolas, kaj nur sufiçe por esti
aûdata, — kiu malamas hipokritecon; —
aû çu tiun de laûtvoça memfidemulo, kiu
¸is la tria matene . . . en noktkunvenoj
restadas, kune kun sinjorino Virkaptil, kaj
la maljuna Bridget Kapriol, ha! ha! ha!
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MARLOW Ho mia bruigata kapo! Se mi iam intencis
petoli¸i . . . ke tiel oni min mokas nun! —
Mi devas tuj foriri.

S-RO HARDCASTLE Je la mano de mia korpo, vi ne tion faros!
Mi vidas, ke en tute la afero estis la eraro,
kaj mi ¸ojas pro tio! Vi ne foriros, mi ripe-
tas. Mi bone scias, ke ÿi tuj vin pardonos.
Çu vi ne lin pardonos, Kotinjo? Ni çiuj vin
pardonas. Kura¸u, junulo!
(fraûlino Hardcastle kaj Marlow eliras al la
postscenejo; dume ÿi daûrigas inciteti lin)
(venas sinjorino Hardcastle kaj Tony)

S-INO HARDCASTLE Nu, nu, ili estas foririntaj! Ili foriru! Mi
tute ne zorgas pri ili!

S-RO HARDCASTLE Foririntaj? Kiuj?
S-INO HARDCASTLE Mia obeema nevino kaj ÿia adoranto, sin-

joro Hastings el la urbo, kiu venis tien çi
kune kun nia çi tiea modesta vizitanto.

SIR CHARLES Kiu? Honesta Georgo Hastings? Pli indan
kamaradon mi neniam konis. La knabino
ne povus fari pli bonan elekton!

S-RO HARDCASTLE Je la mano de mia korpo, mi tial fieri¸as
pro la unui¸o.

S-INO HARDCASTLE Nu, se li forkuris kun la junulino, li certe
ne kunprenis ÿian doton; tio restos por
konsoli la familion pro ÿia forlaso.
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S-RO HARDCASTLE Dorothy, vi certe ne fari¸os tiel monavida!
S-INO HARDCASTLE Ha! tio estas mia persona afero, ne via.
S-RO HARDCASTLE Sed vi bone scias, ke tuj kiam via filo estos

plena¸a, se li rifuzos edzi¸i kun sia kuzi-
no, vi devos redoni al ÿi la tutan doton.

S-INO HARDCASTLE Jes, sed li ne estas plena¸a, kaj eç ÿi ne
konsideris, ke estus dece atendi ¸is lia ri-
fuzo.
(venas Hastings kaj fraûlino Neville)

S-INO HARDCASTLE (flanken)  Kion! Jam revenintaj! Mi tute ne
ÿatas tian rapidecon.

HASTINGS (al sinjoro Hardcastle)  Estis mia nuna kon-
fuzo taûga puno pro mia intenco forkuri
kun via nevino. Nun ni revenas por alvo-
ki de via justeco al via humaneco. Kun la
konsento de ÿia patro mi prezentis al ÿi
amoferon, kaj nia reciproka korsento, de
¸ia komenco ¸is nun, kun agrabla devo
interplekti¸is.

F-INO NEVILLE Post la morto de mia patro oni tute devi-
gis min kaÿeme agi por eviti subpremi¸on.
En bedaûrinda horo mi preskaû decidis
forlasi mian doton por atingi mian elekti-
tan celon; sed mi nun elrevi¸as de mia ilu-
zio, kaj atendas de via amemo tion, kion al
mi rifuzas pli proksima parencino.
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S-INO HARDCASTLE Sensenca bagatelo! Vi lernis tion el iu plo-
riga moderna romano.

S-RO HARDCASTLE Estu, kio povas esti: tre ¸ojigas min vidi,
ke ili revenas por demandi tion, kio rajte
apartenas al ili. Venu tien çi, Tony. Çu vi,
junulo, rifuzas edzi¸i kun tiu çi fraûlino,
kiun mi nun prezentas al vi?

TONY Mia rifuzo taûgus por nenio. Vi bone
scias, patro, ke mi ne povas ÿin rifuzi an-
taû ol mi estos plena¸a.

S-RO HARDCASTLE Nu, dume mi pensis, ke kaÿi vian rajtan
agon eble estus rimedo por vin plibonigi,
mi konsentis, kun la deziro de via patrino,
tion daûrigi iom pli longe. Sed, çar mi nun
vidas, ke ÿi malprave agas en la afero, mi
nun devas atesti, ke vi estas plena¸a jam
de tri monatoj.

TONY Çu mi estas plena¸a, patro, plena¸a!
S-RO HARDCASTLE Jes, jam de tri monatoj.
TONY Nu! vi tuj vidos kiel mi uzos mian libere-

con. (li prenas la manon de fraûlino Nevil-
le) Atestu çiuj homoj ke, per tiuj çi vortoj,
mi Anthony Lumpkin, kavaliro de Blan-
ketloko, rifuzas vin, Constance Neville,
fraûlino, el neniu loko ajn, kiel mian veran
kaj rajtan edzinon. Tial, Constance Neville
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povas edzini¸i kun kiu ajn ÿi volos, kaj
Tony Lumpkin ree fari¸as si mem.

SIR CHARLES Ho! brava kavaliro!
HASTINGS Ho! inda amiko mia!
S-INO HARDCASTLE Ho! malobea ido mia!
MARLOW ¯ojon! kara George! Sincere mi deziras al

vi ¸ojon! Kaj se mi povus igi tiun çi mian
tiranineton esti iom malpli memvola, mi
certe estus la plej feliça el la homoj akcep-
tante similan bondeziron de vi.

HASTINGS (al fraûlino Hardcastle) Nu, fraûlino, fine
alvenas la lasta sceno de viaj elturni¸oj! —
Mi scias, ke vi lin ÿatas, kaj certigas, ke li
vin amas, kaj nepre vi devas havi, kaj ha-
vos lin.

S-RO HARDCASTLE (kunigante iliajn manojn) Kaj mi ankaû je-
sas tion. Kaj, sinjoro Marlow, se ÿi fari¸os
same bona kiel edzino kiel ÿi çiam estis
kiel filino, mi ne kredas, ke vi iam pentos
pri la kontrakto. Nun! al la noktoman¸o!
Morgaû ni kolektos çiujn la malriçajn pa-
ro˛anojn, kaj kronos la erarojn de la nok-
to per gaja matenfesto. Prenu ÿin, karulo,
kaj, çar vi eraris pri la amatino, mi tre kore
deziras, ke vi neniam eraru pri la edzino.
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