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Frederiko Karinthy estas unu el la plej bonaj
nomoj de la moderna hungara literaturo. Li estis
ano de tiu literatura grupo, kiu per la revuo
,,Nyugat" (Okcidento) en la antauxmilitaj jaroj
portis novan svingon, fresxan inciton, junan sangon
en la tiaman, iom velk-aspektan literaturan vivon.
En la citita revuo aperis liaj poemoj kaj noveloj,
sed gxeneralan famon li akiris per siaj literaturaj
karikaturoj: "Jen kiel vi skribas", en kiu li kvazaux
en grimaca spegulo montras la verkadmanieron
de la plej famaj hungaraj kaj eksterlandaj
beletristoj. Kun ekstrema abundeco li sxutas, el si
la malgrandajn groteskajn skizojn, scenojn por
kabaredo, en kiuj li kvazaux skarabojn sur pingloj
kolektas la strangajxojn de la homa, precipe de
la grandurba vivo, mokas pri homaj malperfek-
lajxoj, sed ne malofte li tusxas eternajn homajn
problemojn sub tiu arlekena masko. Estas domagxe,
ke per cxi tiuj bagateloj li dispecigas sian grandan
talenton, kiu lin destinas por grandvaloraj cxef-
vcrkoj. Cxi tion montras liaj profundfilozofiaj noveloj
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kolektitaj en la libroj "Falas la negxo" kaj "Du
sxipoj". En ili ankaux ofte eksonas la satira vocxo,
kiu interese miksigxas kun ardanta, subpremata,
trostrecxita lirikeco kaj kun la senbrida flugo de
l' fantazio.

Pri Esperanto li ne nur interesigxas, sed li
ankaux parolas la lingvon. Poresperantaj artikoloj
aperis de li en gazetoj. Li donis la permeson de
Esperanta traduko por cxiuj siaj verkoj.

K. de K.
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ANTAUxPAROLO.

Kiam mi decidis tamen publikigi la jenan teatrajxon,
kiun, kvankam mi dedicxis gxin nepre por la scenejo, oni
gxis nun nenie prezentis*, kaj post nun, kiam gxi aperas
presita, oni versxajne neniam prezentos, mi trankviligis min
per tio, ke mi antauxskribos al gxi vastan dramaturgian
studon: desegnante la interligitajn cxirkauxliniojn de nova
kaj ebla dramaturgio, apud kiu la dramo mem estos nura
ilustrajxo, eksperimenta materialo, per kiu mi povos pruvi
novajn tezojn el pozitivaj kaj negativaj signoj. Mi imagis
iel tiamaniere, ke la cxiam pligrandigxanta acxetemo kaj la
ankoraux pli grandigxanta vendemo en la literaturo de la
dudeka jarcento cxiam pli kaj pli neebligas, ke la valor-
mezuranta kritiko okupu sin pri iu verko tiom, kiom estus
necese por malkovri, cxu vere gxi havas rajton por vivi,
kaj, se jes, kiagrade kaj kial. La verkisto de la XX. jar-
cento restas cxi rilate sola, kaj li devas hardi sin por esti
sia propra kritikisto, se nur li ne volas kontentigxi je tiu

* Intertempe oni tamen prezentis la teatrajxon, kaj
gxi atingis pli ol cent prezentadojn. (Rim. de la tra-
dukinto).
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belsonanta kaj oportuna, sed ne finpensita frazo, ke la
rajton por vivo donas la vivo mem, sekve la solaj naturaj
rimarkiloj de la valoro de dramo estas sukceso kaj placxo.
Mi volis skribi ankaux pri cxi tiuj eraroj kaj pri multaj
aliaj, pripensaditaj dum la skribado de mia dramo, pri
inventoj, kiujn kun surprizo mi ektrovis dutn skribado,
kaj per kiuj, mi ripetas, sistemo de interesaj teorioj estis
kreigxonta. Sed cxio cxi estis hur vana kaj naiva ímagado
de la artisto, kiu volus en cxiu rninuto haltigi la mondon,
kiel Jozue sur la monto, dirante al la mondo: "Per amo
de Dio, restu senmova iomete, ke fine-fine mi povu vin
desegni precize, — ne estu cxiam nur nekonfideblaj tnoment-
fotografajxoj!" Sed la mondo ne haltas, gxi kuras plue, kaj
gxia kirlila rivero kuntrenas la paperpecetojn de la centfoje
komencifaj kaj centfoje cxesigitaj skizoj, kiuj volis prezenti
bildon pri gxi. Ho, felicxaj modernaj verkistoj, kiuj povas
trudkontentigxi je cxi tio, kiujn kontentigas, kiujn gxojigas,
se per kelkaj bone observitaj linioj ili povas figuri la
figureblan en la mondo: la movon. Mi ne naskigxis kun
tia felicxa animo. Turmenta trudo vivis en mi, tim-zorgema
instinkto, ke en ôiu momento de la vivo mi vidu la tutan
vivon, ke mi demandu la falantan sxtonon : de kie vi falas,
kaj kien, kaj kial ? Ke per la sama mezuro mi mezuru
venteton kaj ventegon, Cxiam la Absoluton mi sercxis, kaj
sciante, ke por cxi tio oni bezonas forton, muskol-strecxite
ini preparis min por la laboro, — sed kiam la preparado
eslis farita, jen forigxis, kaj paligxis gxia bildo, kaj kie jxus la
nuda figuro de la cxasta kaj pura, juna Vero staris sur la
podio kiel modelo, por esti fiksita de mi sur papero ^-
nun kun sendenta busxo, flave, knn dikblovita ventrc^
ridacxis al mi la maljunega, kalvkapa Dubo. Kiu nun poyu^
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cldiri la sencon de la konfuzaj linioj, se ne mi, la sola,
kiu scias, kion mi volis? Kio forriestis de cxi tiu improvi-
/.ita verko: la koncepton de la nova dramp mi estus
volinía skribi en formo de disertacio, — kaj kion en
disertacio mi ne povas klarigi, kion mi povas pruvi nur
senpere, per vivanta vivo, tragiko, komiko, tion mi estus
volinta skribi en dramo. Neniu el ili nun jam efektivigxos,
tamen la eksperimento ne pereu sen postsignoj. Mi pub-
likigas cxi tiun tragikomedion tia, kia mi gxin skribis dum
du semajnoj, en la oka monato de la mondmilito. El sagxaj
homoj, kiuj legis gxin en manuskripto, estis iu, kiu proponis:
jelu en fajron la tuton. Li ne estis prava. Estas neeble,
ke tiun, kiu iam provis sincere kaj talentdestinite kompreni
la homan vivon, ne estus frapinta ]a songxsimileco de la
mondo, hodiaux pli ol iam ajn. La sola pozitivo en cxi tiu
konfuza songxo estas gxuste la konsciigxo pri la songxo, ke
mi sciu, ke mi nur songas, kaj ekstere, en la mondo de
la realo, cxio estas alimaniere, ol ni kredas. Nu, cxar lion,
kio estas ekstere, ni povas ja neniam diveni per la erara
konklucado de la songxo — la so!a, kion ni povas fari,
estas, ke ni ekkrias, kion ajn, en kia ajn maniero, sed
kore kaj pasie kaj sincere, kun tiu dolorplena krio, kiun
la timo je Ia Malbono kaj la sopiro je la Bono elpremas
el nia koro — kaj eble tiam, per la fizika forto de tiu
vocxo ni vekigxas el nia pezega songxo. Ni kriu, — cxu ni
ploru, cxu ni ridu — estas ja egale, — sed kore ni ploru
kaj kore ni ridrç, — cxar cxio ekzistanta krom tiq: dogmoj
kaj konfesoj, nur pli profunde pusxas nian kapon en la
iiialluman akvon de la songxo. Ni tnovigxu, ni ekiru en la
inallumo, ni palpadu, kien ajn, estas ja egale — cxu eble
ne cn cxi tiu direkto kusxas la suprajxo de tiuj akvoj, kie
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iain, post multaj miljaroj, ellevos sian kapon la horno nun
baraktanta en profundo kaj malsagxo kaj mallumo kaj
mensogo ? Sub cxi tiu mistera signo, kun cxi tiu senkonscia
intenco estas" skribita cxiu sincera vorto, kiu sercxas la
gxuslon kaj véron, kaj saví oni devas la sinceran vorton
el la pereo, ecx se gxi rauxke kaj neperfékte elsxirigxis el
la gorgxo.

Kelkaj notoj el mia notkajero dum la skribo de la

nMorgaux matene".

Propre kion vi volas? Vi ne solvos la problemon
kaj vi ja scias tion, vi ecx ne volas solvi gxin. Kial do cxi
tiu nekutima penado, cxi tiu gesto, kvazaux vi povus
solvi gxin ?

Mi scias nur tion ke de post jaroj konfuza maltrank-
vilo, malklara obstino fermentas en mi — en la vestejo
de la teatro gi atakas min kun nevenkebla forto, post
prezentoj de tragedioj, kiujn mi trarigardis. La aktöro
ludis bone, la verkisto elfaris honeste sian laboron. Oni
havis la tragedian konflikton, la heroo devis fali, la kom-
patinda krevis tie, sur la scenejo, aux almenaux li certigis
nin ke post unu aux du jaroj li mortos ; ni iru nur hejmen
trankvile. Ni alprenu ankoraux la analizon de l'animoj, la
heredinfluojn, la tutan antauxdestinitecon de nia sorto —
do nature, tia ja estas la vivo! Kial vi plendas, kion
vi volas, kio vin maltrankviligas ? La vivo estas vere tia,
vi tre bone scias, la verkisto nur densigis gxin iom, li ja
lauxskemigis. Kion fari?

Mi jam scias. La vivo estas vere tia, sed cxion cxi oni
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povas rakonti en romano, poemo, novelo, per unu vortcf:
cn libro: tie oni havas tempon por ekspliki, sercxi har-
moniojn, kortusxi, — tie mi trovas konsolon per tio, ke
tiel estas, ke ne povas esti alie, kaj estas dolcx-malgxoje
kotnpreni cxi tion. Sed cxi tiu verkisto urgxe kuntumultigis
nin cn granda cxatnbrego, — venu, venu rapide, li diras»
kiel eble plej multnombre, cxirkauxstaru min, mi volas diri
ion! Oni alkuras: ni vidu do, — tiu inventis ion, aux
malkovris ion, kio estas bona, kio helpos nin, kio elkon-
dukos nin el la granda embaraso, — tiu volas cxiu-okaze
sciigi al ni ian solvon. Alimaniere — kial estus tiel urgxe
por li, ke li vidu nin kune ? Pri cxi tio mi ekpensas sen-
intence kaj dume mi rigardas la unuan, la duan akton, —
jes, jes, la heroo estas en mizero tia kaj tia, same kiel
en la vivo, en la romano, do certe, oni devas perei cxi
tnaniere. Sekvas la tria akto — nu, kaj fakte li pereas.
Jes, sinjoro verkisto parolas prave kaj tre gxuste. Sed . . .
kion mi ja volis dirí ? Mi jam forgesis. Kaj mi foriras
el la teatro, konfuzita, malsagxa, kvazaux kapofrapita.

Figuri la vivon . . . Jes, gxi estas la plej inda ceio de
cxiu arto. Sed tamen . . . se la teatro estus la sola arto-
speco, kie ni povas iri plue kaj trans cxi tio ? estas egale
por mi, ecx se gxi ne estos arto. ôi estu pli, aux malpli ol
arto, io, kio ne havas nomon en la esletiko. Mi jam scias:
gxi estu scienco — sed eksperimenta scienco — eksperi-
menta biologio aux io ajn simila. Mi sercxas la legxon de la
vivo. Cxu vi ne memoras do el la fiziko, ke la legxoj estas
pure kaj precize ekkoneblaj en la naturo — sur eksperi-
menta bazo, en retorto mi devas estigi la fenomenon por
ricevi la legxon. La legxo de la libera falo, la plirapidigxo
„9.8" nenie ekzistas, cxar ekzistas la konstrauxstaro de la
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aer,o k. t. p , en senaera spaco tni devas faligi la objektorç
ppr ricevi la „9.8", oni devas forigi la embarasantajn
çirkonstancojn, kiuj akompanas cxiun fenomenon en Ja
realo. La eksperimenta vivo — jen, cxi tio estas eble la
dramo. Se mi portas la vivon sur la scenejon tia, kia mi
gxin konas, mi ne povas ricevi la legxon de la vivo, nur
la legxon de la sperto. 3ed mi estas scivola je la legxo —
jie pri tio, kio estas la homo, sed pri tio, kio gxi povus
esti, ke en kia direkto estas peninde klopodi. Tiun homon
rni volas vidi, kiun la menso kaj kompreno estus kreinta
je la sesa tago, — anstataux tiu, kiun la hazardo kreis.
La eksperimentan homon, la homunkulon mi volas vidi,
— ni forigu la embarasantajn flanksimptomojn de la vivo.
Cxi tiuj flankaj simptomoj estas : sugesto kaj denove sugesto,
per kiu la vivo, tradicio, estinto, eduko, socio, naturo,
en unu vorto resumite: per kiu la tiel nomita destina
sugestas nin.

* ' • •

Kial vi timas tiagrade je la deus ex machína ? La deus
ex machina estas la plej utiía, plej gxusta afero: la deus
ex machina estas la retorto, lá distililo, la senaera spaeo,
én kiu mi ricevas la veran legxon. Mensogo, dank' al kiu
mi venas al la perfekta vero. En la realo cxio mensogas.

*

Tri horojn mi ricevis, tri karajn horojn, dum kiuj mi
pere dé homoj povas intime paroli al la homoj — aJ
hompj, kiuj dum tri horoj kun tuta atento atentas min,
kaj cxio: sono,lumo, koloro servas rnin, por ke ili komprenu
njian vocxon. Ni uzu do la maloftan okazon — cxi tiuj
meritas de mi plí multe ol tion, kioh mi donis gxis nun
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en verso, en bildo, en humoro. Ni dividu bone la karan
tempon. La unua horo estas suficxa ai mi por prezenti
mian heroon kun siaj mizeroj, suferoj, naturo, cxirkauxajxo,
destino. Je la fino de la unua akto Aleksandro Ember
estas sternita laux la legxoj de la teatra kavalireco. Cxion
li provis, — vane. Konspiris kontraux li amikeco, amo,
socio kaj sciigis lin, ke li devas morti; en la lasta momento
ccx la malsagxa fatalo aperis kaj igis lin sortotiri la nigran
^lobeton. La dramo ecx povus havi jam finon laux la reguloj
de la kavalireco, — ni vidis sortotragedion, la batantan
pugnon de la vivo: Aleksandro Ember, vi finis, mortu!

Sed mi havas ankoraux du horojn, homoj, auxdu, cxi
tiuj du horoj estas la miaj. La vivo finis sian laboron,
mortigis mian heroon, nun venas mi! Kiu iris gxis nun
antaű ni per siaj piedoj, per siaj stumbladantaj, malsagxaj
piedoj, kiuj portis lin cxiam al fendegoj, ties manon nun
mi kaptu, tiun nun mi konduku. Eble oni povus savi lin,
kompatindulon, malfelicxulon, ni ja vídis, ke estas domagxe
je li, ni ja priploris lin — mi ja havas ankoraux du horojn.
Venu kun ini, Aleksandro Ember, kiun la destino elpusxis
en la eksteran mallumon — venu al mi, ni eltrovos ion.
lon ajn, inventon, injekton, ian deus ex machina, — eble
klarigxos, ke vi ne estas identa je tiu alia, kiun oni kon-
damnis je morto — ke tiel vi estas la vera — eble oni
povas ankoraux helpi vin. Vin, kaj min, kaj tiujn cxi tie, kiuj
partoprenis gxis nun vian sorton.

*

En aliaj artospecoj estas suficxe havi talenton, — la
dramverkisto devas voli.
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La dramverkisto ne estas nvaíes" — la estontecon li
ne divenas, sed kreas.

*

Libera volo ne ekzistas, mi scias bone — sed ekzistas
lifnita volo, kaj tio estas suficxa al mi. La vento kaptis
abel-amason kaj portas gxin ien — jen la socio. Sed la
abeloj iníer la kadroj de la amaso rampadas tien, kien
ili volas. Amaso ne havas volon, sed la individuo povas
havi gxin, kaj li ecx devas. Tial estas malsagxe apliki al la
amasoj epitetojn, kiuj konvenas nur por individuoj. Malfi-
dela Italio, makleranima Anglio — nuraj logikeraroj. Ju pli
granda estas iu amaso, des pli gxi estas nur neorganika feno-
meno kaj des pli la neáliigeblaj legxoj de la mekaniko
estas aplikeblaj al gxi. Sed por la individuo oni devas sercxi
novan kaj aliigeblan legxon: la legxon de la vivo. Sorto-
tragedion povas havi nur nacioj; — individuoj neniam.

*

Unu por cxiuj, — jenaj ntiuj* estas nun, se mi bone
komprenis, la idoj, la posteuloj, por kiuj ni devas perforti
pli belan estontecon, ecx se tio kostus nian vivon. Nu,
tiamaniere sin trovas iom da konfuzo cxe la alia duono de
la tezo — cxe tio, ke tiuj por unu. Miaj posteuloj apenaux
savos mian vivon je la kosto de siaj mortoj. Cetere, stranga
estas la afero kun tiuj posteuloj, kiuj ecx ne ekzistas. La
tnedicina praktiko bazita sur la homa prudento, en okazoj
kiam la nasko minacas la vivon de la graveda virino,
pereigas la infanon por savi la patrinon. Cxu tio estus
senmoraleco ? Apenaux. La patrino ja naskos novan infanon
— la infano ne povus naski patrinon por si.

* /
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* Ich schreibe nicht, euch zu gefallen,
Ihr sollt was lernen. (Goethe.)

*
Duspecajn artistotipojn mi konas: la naskdestinitan

instruanton kaj la naskdestinitan lernanton. La instruanto
scias kelkfoje pli malmulte ol la lernanto, sed de la
koinenco li instruas, la lernanto kolose-multe scias, sed
ßis morto li lernas. En ambaux speco trovigxas genioĵ
Malbona verko de bona verkisto estigxas tiel, ke gxi fusx-
miksis sin en la laboron de la alia speco. Cetere, la novan
ustetikon la lernanto-tipo faris, lial ni frostotremas je cxio,
kio estas direnhavo, kaj ni sercxas nur, kiel solan valor-
mczurilon de la verko: kiaraaniere li povis fari tion, kion
li volis. Kvankam ankaux tio estas grava, kion li volis.

La nova estetiko sercxas la hotnon malantaux la verko.
La perfektecon ni sercxas cxiuj, kaj ne trovinte gxin en la
verko, ni volas gxin trovi almenaux en la artisto. Nature al
la Shakespeare-verkoj estas tute egale, cxu ilin skribis
Shakespeare aű Bacon.

Tragikomedion mi skribas, sed renversitan. Gxis nuti
la komenco de la tragikomedio estis gxoja, la fino estis
malgxoja. Ni provu unufoje fari tiel, ke malgxoja estu la
komenco, gaja la fino.

*
Stilo kaj penso.. . Forrno kaj esenco . . . Materio kaj

arto . . . Laux mi la perlekteco de stilo estas la manko de
slilo: direnhavo kaj esprimo estas unu kaj sama — aux

* Ne skribas mi por placxi al vi,
Vi lernu ion. (Goethe.)
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almenaux ili estas nedisigeblaj: i,Perfekt* plej granda de la
arto estas: sin kasxi ke rimarku gxin neniu."

*
Formo de la mondo estas la movo, gxia esenco estas

la kvieto.

BNe tial mi venis, por ke mi cxesigu la legxon, sed tial
por ke mi plenutnu (klarigu) gxin. Dirite estis al la antik-
vuloj: amu vian homfraton kaj malatnu vian malamikon.
Sed mi diras al vi: amu vian tnalamikon . . . k. t. p.
{Evang. Mark.)" Cxi tie estas nenia kontrauxdiro, la legxon
iufoje nur tiel oni povas klarigi, se oni renversas gxin. Tio
estas nur utila, sagxa ruzo. Kaj kiu amas la veron, tiu
estas kapabla ecx mensogi por la vero, se estas necese.
Neniam sciis tiu, kion signifas ami la veron kun forto de
la morto, kiu klopodis nur, ke tio, kion li diras aux skribas,
estu vera. Vi vidas: tio estas la perfekta stilo, kiel Li
parolis.

Jes, la artisto miradu, pie, kaj naive, miradu pri cxio,
kio cxirkauxas lin. Sed la produkteman miradon mi sxatas, el
kiu kreigxas nova kono — tiun miradon, kun kiu Newton mirië
la unua pri io, pri kio neniu miradis dura kvinmil jaroj, —
ke, se mi delasas stultan sxtonpecon, senhezite, sagrekte
gxi ekiras laux certa direkto.

*
Senespera, belega batalo, ke cxio koheru, kaj cxiun

koheron mi ektrovu.

La amo povas esti nur materialo de la dramo, sed
ne gxia temo. La amon, kiel temon povas havi nur lirika
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verso; Romeo diras sian amon en versoj kaj tnalaperas
malantaux la fenestro de Julia.

Mi ile komprenas ia modernajn dramverkistojn.
Cxu ili vere opinias, ke oni povas la amon ludprezenti súr
la scenejo? ,,Cirkauxprenu min, jes, . . . sufoku min . . .
la busxon . . . la busxon . . . donu vian busxon! mordu
min!" Terure! Kiel malsagxa, turmenta, gxenanta sento,
kiel mälagrabla, kiel humiliganta! kiel malbona! Kaj ecx
la plej bona dramverkisto ne povas skribi gxin alimaniere;
gxi ja estas tiel.

Cxu oni rimarkos, ke la tuta unua akto volas esti la
karikatu.ro de tio, pri kio gxi temas? Muziko, parfumo,
kloroformo — malsagxa, konfuza kaj ridinda inkubo de la
vivo. En la dua akto mi malfermas la fenestron kaj mi
lasas eniri la venton. La tria akto estas utopio: improvi-
zita imago pri la homunkulo.

*

La grafon Beniczky mi neniom konsideras malsagxa
homo

*

Eble mi cxesigos . . . Mi rigardos la mondon, kaj mi
konsentos, ke la beletristiko estas nur speco de la figu-

I rantaj artoj, — okulo, en kiu sin spegulas la mondo kaj
el kiu ne kondukas nervofadeno en la malhelan kaj labo-
rantan intelekton. Ho, kredu al mi, bone estus ankaux al

1 mi luligxi sur la ondoj de l'koloroj kaj sonoj . . . ho,
kredu . . . ili levus ankaux min kaj mi povus kanti supre,
— vortojn belsonantajn kaj lulantajn . . . Kiu trudis min;

ke mi solvu nodojn, — ke mi respondu pri la vivo, pri
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kiu neniu entreprenas la respondecon? Mi povus verkt
epopeon pri la milito kaj la herooj . . . ho kiel bela laboro
gxi estus . . . kiel felicxa mi estus. Eble, eble iufoje. Par-
donu min.

*

Kaj ankoraux multaj aliaj . . .
Budapesxto, 1916.
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PERSONOJ:
Aleksandro Ember, ingxeniero.
Mario Lehotay, lia eksedzino.
(iabrielo Bella, komponisto.
(irafo Beniczky.
Irjő Olson, finna kuracisto.
Sxtepan, muntisto.
Kuxgxeno Lidérc, jxurnalisto.
Lenci Horváth, eleganta sinjoro, sed gxibulo.
Lendvai, maljuñeta sinjoro.
Edzino Lendvai, multe pli juna.
Hermino, estinta provinca aktorino.
Zajcxek, kapitano.
Békássy, cxefleuxtenanto.
Unua apacxo.
Dua apacxo.
Knabeto.
Kelkaj scivoluloj.

Tempo: en iu de l'antauxmilitaj jaroj.

llparolo: Ember, Lehotai, Bella, Benicki, Irjő
Olson, Sxtepan, Lenci Horvat, Lendvai, Hermin,
Zajcxck, Bekasxsxi. Akcento cxiam sur la unua silabo.
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UNUA AKTO.

Sccnejo: Malgranda salono de eleganta klubejo,
prnkHÍmc al la granda halo, kie oni arangxas la koncertojn.
i MII pLv.atmosfera gusto establita cxambro. Silktapetoj,
111««' liiíiiopavima plafono, ekzotikaj kreskajxoj, grandaj
fiilcloj, tabletoj, lampo kun sxirmilo, sur la muroj ankaux
iiiiili.ij malgrandaj lampoj, pordoj kun kurtenoj. Dekstre
pliuiino, nicxo fermebla per kurteno. Meze, sur la fundo,
utnuda spegulo, maldekstre pordo, kiu kondukas al longa
kii| mallargxa koridoro; tiun koridoron oni povas vidi
mificxe longe. Dekstre, apud la nicxo, pordo.

Antaux ol la kurteno levigxas, la orkestro ludas el iü
opero. Eble el la Cavalleria Rusiicana. Kiam la kurteno
levißas, meze brulas la lampo, la nicxo estas duonmalluma.
l..i dekstra pordo estas malfermita. En la momento, kiam
l.i kurteno levigxas, la orkestro eksilentas, kaj tra la mal-
clckstra kurtenhava pordo oni povas auxdi interne, el la
direkto de la koncerthalo, nature pli mallauxte, la dauxrig_on
dc la sama ario, kiun la orkestro delasis . . . La mtiziko
Honas interne iom da tempo. poste auxdigxas ankaux pura,
soiiora virin^ocxo. Subite la muziko eksilentas, malproksime
(ini aplauxdas, poste la koncerthalo denove ekmuzikas mal-
lauxte. La koncerto dauxras preskaux gxis la fino de l' akto
luin malgrandaj pauxzoj; konstante gxi kolorigas la dialogon.

(Olson, Bella venas de maldekstre.)

Bella (bela, efekta, pli agxa homo. Grizaj haroj,
ncd nigraj lipharoj. Artist-eleganteco. Molaj gestoj. Estas
karakterizë, ke lin ecx homoj ne multe pli junaj ol li nomas
..ocxjo"*): Bonvolu, cxi tie oni povas fumi cigaron.

* ocxjo (onkleto): intima alparolo de pli maljunaj
llpmoj kütima cxe la hungaroj.
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Olson (blonda, unuavide malgrava, gxentila homo,
iom fremda akcento. Licxirkauxrigardas.poste): Bela establo.

Bella: Poste ni povas enrigardi. . . Nun ia
solo sekvas. (Hi sidigxas). Do, kion vi diras pri nia
muziko?

Olson (gxentile): Tre bona rauziko. Tie supre
ni tre sxatas la hungaran muzikon.

Bella (amuzigxante): Kiel afabla, bonmaniera
hotno vi estas, kara sinjoro doktoro. Cxu vi ne
koleras, se mi parolos pri vi tiel, kvazaux vi ne
cxeestus?

Olson (ridetante): Bonvolu, mi petas.
ßella: De duonhoro mi havas la honoron

koni vin. Vi eble ne komprenas tie, supre, en
nordo, kion ci tio signifas al ni. Mi diras, ke cxi
tio estas tute aparta, incitanta kaj ekscitanta
sento . . . kion nur ni, hungaroj povas senti. . .
vi ne komprenas cxi tion. Kaj la francoj, germanoj»
angloj jam alkutimigxis.

Olson: Al kio?
Bella: Jen estas plenkreskinta homo, kiu

dum sia vivo unuafoje venas en Hungarujon, kaj
post kelkaj horoj renkontas min . . . plenkreskinta
homo, civitano de fremda lando: kaj li hungare
alparolas min, hungare parolas kun mi. Granda
afero estas cxi tio.

Olson (ridetante): Tre multe ni estas hejme,
kiuj parolas hungare. En la universitato la hungara
lingvo havas katedron.

Bella: Mi scias, mi scias. Ankaux cxe ni on*
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inslruas finne. Ankaux mi lernis: ,,Kala elevana
uiskalana uizen alla . . ." Sed tamen cxi tio estas
lo alia. Ia infana, gimnaziana fiereco. Aux parve-
nueco. Sed mi devas perfidi mian patrujon, por
ke ini flustru gxin al v i . . . cxu neniu auxdas?.. .
l<e neimagebla kaj cxefe malofta gxojo estas por
nii: renkonti iun, en kies infanagxaj songxoj tie,
niiilproksime, en nordo, tiel vivis Hungarujo,
Itndapesxto . . . kiel ni pensas pri Parizo, Berlino.
Kiu lernis hungare, por ke li povu legi niajn
poctojn, satne kiel ni lernas france, angle, pensante
pri Shakespeare kaj Racine. Ekscitanté nova afero
estas cxi tio por ni. Cxu ne, tiel vi ellernis hungare ?

Olson (ridetante): Jes. Mi pensis pri tio, ke
iim mi venos cxi tien.

Bella: Cxi tio estas simila al tio, se mal-
ricxan, klopodeman homon vizitas Iia parenco ecx
pli malricxa ol l i . . . Vi vidas, tia komencanta
(irandpotenco estas ni . . . (Subite). Diru, cxu mi
imponas al vi?

Olson (gxentile): Mi ne komprenas.
Bella: Per tio ke mi estas denaska hungaro,

kc mi jam en mia tria jaro parolis hungare.
Olson (gxentiie): Ni estas fieraj pri la hungara

parenceco.
Bella: Ne tiel mi opiniis. (Malgajigxinte) En

l'arizo al mi neimageble imponis la stratinfanoj,
kiúj parolis france.

Oíson: Estas vere interese.
Bella: Nature, cxi tio estas alia, estas paren-

ccco. Vi estas mia malricxigxinta parenco. Kuzo,
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tëítin mi vidiá lastfoje en Azio. Poste li foriris el
Ta hejmo. (Li donas sian manon): Servus,* kuzo, cxu
ci ne rekonas min? Mi estis tiu barba kirgizo,
kun kiu ci dormis sub sama malgracia tendo. Cu
ci ne rekonas min. Dëpost mil jaroj mi ne vidis cin.

Olson (ridetante): Pli ol mil jaroj.
Bella: Do kion ci diras pri la ricxa parenco,

kuzo. Kiel placxas al vi Budapesxto?
Olson: ôi estas tre bela^ urbo.
Bella (kun konstemigxo): Cu vere? Per unu

vorto, vi estas kontenta je gxi, juna homo. Vi ja
parolas, kvazaux travojagxanta princo. Estas bone,
ke vi ne almetas, ke Mla hungaroj estas popolo
tre kavalira." **

Olson (serioze): Tio ja estas vera.
Bella: Mi antauxdiris! D o . . . mi povas montri

ion pli koijvenan . . . Eble la komerco interesas
vian sinjoran mosxton ? Aux la arto . . . ? Kion vi
diras pri niaj filharmoniistoj ?

Olson: La italan muzikon, sxajnas al mi, vi
tre sxatas.

Bella: Diru ebleankaux, ke nikutimas ?amuzigxi
plorante." *** D o . . . kion vi diras pri niaj virinoj.

Olson: Tre malmulte da ili mi povis vidi gxis nun.
Bella: Cxu malmulte? Sed jxus vi ja vidis

i * Latindevena saluto: (via) servisto, sed kutima nur
inter intimuloj.

** Oportuna. iom eluzita lauxdo, gxis enuo auxdata de
fremdiandanoj venintäj en la landon (FJÍm. de l'trad.)

*** Vere, la hungaroj dum amuzigxoj, dibocxoj estas ofte
tre seriozaj, kantas tre raalgxojajn kantojn. (Rim. de l'trad.)
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Marion Lehotay. Ni supozu, ke sxi estas la plej
bela virino en Hungarujo. Ni supozu, ke tiel, kiel
fti staras tie, sur la podio, kaj kantas, li repre-
/.entas la hungaran idealon. La patrono de la
nacioj estas ja ordinare virinseksa. Ni supozu, ke
cxi tiu bela virino, kiun vi auxdis interne kanti je
IIIIII horo post via alveno en Budapesxton, estas
nicin Hungaria, nia Sinjorino, por kiu ni oferas
111,111 vivon kaj sangon. Do . . . kion vi dirus
cxi okaze pri nia gusto?

Olson (gxentile): Sxi estas vere Ire bela virino.
loin troe sxi tremigas la vocxon.

ßella: Nu, tre malvarma devas esti la aero
tie, cxe vi.

(Subite, forta tamburado el la direkto de la halo. Sur la
dckstraflanka koridoro, rapidante, kun konfuza vizagxo
venas Aleksandro Ember. Li estas en strata vesto. En la
sama momento ankaux Olson sin turnas kaj ekiras senvorte
en la direkto de la pordo, tiel ke ambaux, per unu fojo,
cn la sama momento venas al la sojlo. Nun okazas cxi
lio: ambaux haltas, Olson montras dorson al la rigardan-
tnro, Ember alrigardas lin, subite turnigxas kaj rerapidas sur
lu koridoro. Olson trankvile turnigxas kaj revenas al Bella.)

Bella: Kio estas? Tiu ja estis Aleksandro?
Kiel li venas cxi tien?

Olson: Mi ne scias.
Bella: Cxu vi konas lin ?
Olson : Mi ne havas la honoron! Kiu li estas ?
Bella: Aleksandro Etnber. Mirinde . . .! Do li

cstas Ci tie? Aleksandro Ember, la estinta edzo
de Mario Lehotay, pri kiu ni jxus parolis.
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í ölson: Cu Aleksandro Ember, la ingxeniero?
Bella: Ingxeniero, jes, ingxeniero. Krom lio li

estas ankaux ingxeniero. Sed kiel vi scias tion ?
Olson: Estis ja legeble en la vesperjxurnalo!

La armeo acxetis tre gravan inventajxon de li.
Bella: Tiel! Mi ne scias. Sed kiel strange li

aspektis. Kiatnaniere li venas cxi tien, kie lia
edzino . . .

Olson: Eble el la halo li venas.
Bella: Neniel, li ne iras tien, kie estas lia

edzino. (Konfidence.) Estis tre granda skandalo . . .

(La triangelo denove eksonas interne, forte. Ember aperas
denove sur la koridoro, tie ili renkontas sin . . . Ember
ankoraux pli tnulte konstemigxag, li volas denove returni sin,
sed poste li frotas siajn okulojn kaj tamen envenas. Olson
flankeniras gxentile. Ember ekridas konfuze. Li frotas siajn

• < • . ' . • • • okulojn)

Ember: Pardonon . . . Nu . . . cxi tio estis
stranga . . .

Olson: Cy vi volas cxi tien . . . ?
Ernber: Tia afero ne okazis ankoraux al mi.
Bella: Servus, mia Aleksandro.
Ember: Bonan vesperon ocxjo Bella.
Bella: D-ro Olson, finna kuracisto. Aleksandro

Ember.
Olson: Mi havas la honoron. •'-.
Bella: ü parolas hungare.
Ember: Jes . . . mi tre gxojas . . . sed kiel

strange . . . vi ja ne similas al tni.
Bella-.Ncxsimilasalvi!? Dokiallisimilusalvi?
Ember (ridas nerve): Mi petas pardonon . .V
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kara sinjoro doktoro... mi kvazaux hontas rakonti
cxi tion, tiel stranga estas la afero. Cxu ankaux jxus
cstis vi, kiu venis al mi renkonte?

Olson: Jes, mi opinias.
Bella: Kaj vi subüe returnigxis. Kio tusxis vin ?

Mi opiniis, ke ia malagrabla konateco.
Ember (nerve ridas): Tute ne . . . Unuafoje mi

vidas nun sinjoron doktoron. (Li ekkaresas sian frunton)
Bella; Nu, kio estas, kio estas?
Ember: Tute malsagxa afero . . . kvazaux mi

cstus auxdinta revolverpafon el la halo.
Bella: Kio?
Ember: Kaj mi rapidas cxi tien, kaj jen, cxe

tiu cxi pordo venas al mi renkonte . . . sxajnas, la
sinjoro doktoro. . . sed mi opiniis, ke mi iris
eraran vojon, kaj ke mi volas kontrauxiri spegulon
anstataux pordo. Mi kredis," ke gxi estas sp^egulo.
(l'erforte li ridas) Cu mi estas freneza? Cxu ne
grandioze? Serioze mi diras, tiel estis . . . je la
nomo de Dio . . . kaj ankaux la duan fojon preskaux
mi returnigxis. Kiam mi duafoje auxdis la pafon . . .

Bella: Kian pafon. Ne farsu!
Ember • Cxu mi ne estis tamen prava ? sxajnas,

kc mi havas halucinacion.
Bella: Na, vi estas vere freneza. (Esplorante li

rigardas lin).
Olson: Mi rekomendas min. Mi reiras en la

lialon.
Ember: Mi tre gxojis, sinjoro doktoro. Vi ne

koleras, cxu ne? Sed eble mi tedas Ia sinjorojn?!
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Olson: Ho, tute ne; jxus mi volis foriri. (Al Bella)
Mi rekomendas min.

Bella: Adiaux, doktoreto. Espereble ni ankoraux
revidos vin.

Olson: Kelkajn tagojn mi restas en Buda-
pesxto. En la universitato mi havas ion por fari. (for).

Bella: Nu, kio vin cxagrenas?
Etnber: Kio? Nenio. Mi auxdis ian krakon

en la halo.
Bella: Fortissimon vi auxdis. Cxu vi ne estis

en la halo?
Ember: En kia halo? kia fortissimo? Cxu

estas do koncerto cxi tie?
Bella: Eh, vi sxercas kun mi.
Ember: Mi ne . . .
Bella (íom brutale): Do, kio estas al vi ? Cxu

vi ne scias, kie vi estas?
Etnber: Sed jes, En la hotelo ,,Hungaria"

Mi estis laca, mi venis cxi tien, mi malfermigis
cxambron por ekkusxi.

Bella (malbonhumore): Sed, mi petas vin, lasu
cxi tiujn aferojn. Vi ja sciis, ke estas koncerto cxi
tie. Vi vidis ía afisxojn.

Ember (afliktigxas, poste embarasité): Jes, efek-
tive . . . Mi vidis ion.

Bella (krude): Do, kial vi ludas komedion?
Ember (ektremas, sidigxas. Mallauxte, sin senkulpi-

gante); Mi ne ludas komedion. Kial vi pensas
tion,.ocxjo Bella?

Bella (pii miide):' Tial cxar mi ja ne estas tia.
homo, al kiu vi ne povus esti sincera. Vi ne
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povas esti sincera, tio estas via mizero. Cxiam vi
ludas komedion. Tuta homo oni devas esti, mia
filo! Kiel vi kondutas ? Supren la kapon! Kia
konduto estas cxi tio?

Ember: Sed . . . sed . . . mi. . .
Bella (energie, sed kun bonvolo): Nur rekte kaj

sincere. Ni estas homoj, Aleksandro. kaj ne sovagx-
bestoj. Vi ne devas honti tial, ke ankaux vi estas
nur homo . . . Tiun virinon vi volis vidi . . . nu,
silentu... kia homo estas tiu, kiu ne kuragxas konfesi
tion . . . Se al la cxefkelnero vi ne konfesas, mi
komprenas. Sed al mi! Oni ne devas honti pri
virinafero.

Ember (kun delikata malkonsento): Ne, ne . . .
ocxjo. Tion oni ne povas fari tiel . . . tiel simple...

Bella (krude): Sed lasu ja . . .
Ember: Tamen, mi petas, komprenu min . . .

Oni do auxskultu min. Oni ne volas auxskulti min.
Cxiam tio estas mia mizero.

Bella: Infanajxo ! Pli bone mi komprenas vin,
ol vi vin mem. Kial oni devas multe auxskulti pri
tio cxi ?

Etnber: Mi volas diri nur, ke mi vere ne
sciis . . . aux mi ne sciis certe . . . La tutan ves-
peron mi vagis tra la stratoj . . . mi iradis ankaux
en mallnmaj stratoj . . . kiel profundaj minoj . . .

Bella (mansvingo): Bone, bone, mi scias.
Ember (rapide dauxrigas): Sed ankaux cxi tio estas

grava . . . kaj mi estis tre laca, vi scias, mi multe
laboras nuntempe. Kredu al mi: cxi tio estas ankaux
grava. Mi estis ankaux en la «Transilvania Drink-
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ejo." Poste, subite mi estis tie cxi, antaux la hotelo
kaj. . . estas ja vere . . . mi vidis ankaux la afisxon,
sed kredu, íce mi forgesis pri gxi, ne tial mi
envenis . . . sed, cxar mi tre lacigxis, kaj subite mi
ne povis jatn iri plu. Mi pensis, ke mi kusxigxos,
kaj subite, antaux mia cxambro, sur la koridoro mi
kvazaux estus auxdinta pafon. Sed vere, mi
opiniis . . . ,

Bella (kun moko): Cu pafon? Cie vi auxdas
pafon. Nur rakontu tion al via nervkuracisto, li
klarigos al vi tre edifajn aferojn sekve de cxi tio.

Ember: Nature, miaj nervoj ne estas en ordo,
mi scias. Sed tio estas ja simple la sekvo de la
lacigxo. Cxu tiel oni ne povus al si prezenti la
tutan aferon ? Mi diras ja, ke mi tro multe laboris
lastatempe. (Ridetas pale.) Vi povis ja legi, k e . . .

Bella (io venas en lian penson): Jes, j es . . . vere
. . . tiu finno diris al mi ion. Mi gratulas vin,
fileto. Mi auxdis, ke vi inventis ion. Kio gxi estas ?

Ember (avide): Mi kredas, ke la afero estas
tre interesa. Almenaux mi kredas . . . .

Bella (kun bonvolo): Nu, diru, diru.
Ember: Vi scias . . . Mi okupas min pri

aviado.
Bella (ridetante): Certe, jes, mi aux'1is.
Ember: La parolo estas pri novforipa flug-

masxino, cxu vi scias?
Bella: Nu, cxu vere? . . . vi inventis flug-

masxinon ?
Ember: Sed tamen, cxu mi ne tedas vin, ocxjo

Bella, parolante pri tio?
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Bella: Sed tute ne, tute ne fileto. Kontrauxe, la
afero estas tre interesa. Ecx vi mem ne scias, kiel
interesa. Parolu nur.

Ember: Vi vidos tuj, ne ia malgravajxo . . .
Bella: Nu . . . !
Ember (ridetante): Sed mi ne scias, cxu vi,

ocxjo Bella, multetaksas cxi tiujn ,,teknikajn almilit-
ajxojn", kiel vi kutimas nomi ilin.

Bella : Min la homo interesas unuavice, fileto,
kaj ne tio, kion la homo faras.

Ember (medilante): Kaj mi cxiam . . . kaj min
cxiam tio instigis, ke la verko, faritajxo, laboro estas
pli ol la homo.

Bella : Malantaux Ia faritajxo kasxas sin la homo.
La faritajxo estas nur masko.

Ember (meditante): Do . . . cxu tiel mizera kaj
malbela estas la vizagxo de la homo, ke li cxiam
faras maskon?

Bella: Estas io prava en la afero. La per-
fekta homo, la homo kun perfekta korpo kreas ja
nenion, li ne bezonas tion. Pli volonte li detruas
kaj neniigas.

Ember (avide): Sed tiel ja . . . Cxu vi scias,
ocxjo Bella, ke tio, kion mi faris, ankaux estas por
detrui kaj neniigi?

Bella (kun iom da moko): Cti vere ! ?
Ember Cxu vi ne legis ? Nature, vi ja ne legis.

Mian inventajxon acxetos la armeo, se estas vere...
Bella ne komprenas): Sed la parolo estis ja

pri flugmasxino.
Ember: Milit-fiugmasxino. La ideo mem ne
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estas nova . . . Sed mi trovis felicxan novigon. Cxu
vi povas imagi kuglon, ocxjo Bella, kiun oni ne
povas eviti?

Bella (mokamuze): Kiu turnigxas post la homon
cxe la stratangulo, cxu ne?

Ember (vigle): Vere, gxi flankturnigxaö cxe la
stratangulo.

Bella: Do . . . gxi estas rafinita kuglo.
Ember: Nun jam oni povas ja paroli pri la

afero. Vi jam auxdis ion pri la elektraj ondoj,
cxu ne ?

Bella: Kara filo, diru lauxeble nur la esencon,
sen ia teknika klarigo.

Ember: Do bone, nur la esencon. Imagu
flugmasxinon, sur kiu neniu sidas.

Bella: La faritajxo . . . kaj ne estas homo
malantaux gxi . . . mi komprenas.

Ember (cxiatn pli vigle. Ekstere la muziko plilauxtigxas,
ankaux li levas sian vocxon): La masxino ekiras . . . tie,
kie gxi staris, restas nur kelkaj ingxenieroj, kiuj
direktas la elektrajn ondojn . . . De malsupre,
sur la tero ili direktas la masxinon , . . per
elektraj ondoj . . . cxu vi atentas ocxjo Bella?

Bella (subite kuntiras siajn brovojn, kun Sxangxita,
serioza vocxo): Mi atentas . . . tre interese . . .

Etnber (kun briiantaj okuioj): Ca ne vere ? Tre
interese . . .

Bella (signife): Nur dauxrigu. Vi ecx ne imagas,
kiel interesa estas cxi tio.

Ember: Cu ne? La masxino levigxas, flugas
al la malamikoj. Tiuj vidas gxin, gxi proksimigxas
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kun regulaj arkoj, proksimigxas, sekvas ilin, tur-
nigxas.

Bella: Cxe la stratangulo . . .
Ember: Jes, per si mem. ôi iras tien, kie

ili estas plej multnombre. (Ekrigardas al li) ô i
persekutas ilin, kuras post ili, kiel aectorpedo.

Bella: Nur parolu, mi atentas.
Ember (starigxas): Subite gxi eksxanceligxas, malle-

vigxas, falas . . .
Bella (cxiam pli signife rigardante lin): Aha . . .!
Ember: La masxino krakadante mallevigxas...

eksplodo . . .
Bella (sidas komforte, balancas sian kapon kvazaux

cxion komprenante, prenas cigaredon, kaj tre malrapide
ekbruligas gxin): Puf!

Etnber (malpli certe, kun perforta entuziasmo): Kaj
tie kusxas masxino kaj homoj . . . kiel sola bombo.

Bella (sengxene balancas sin sur la segxo): Bombo,
bombeto. Eta bomboneto. En silkpapero.

Ember (tute malcerte): La masxino, en kiu neniu
sidas . . . La masxinforma grenado iris post ilin
kaj neniigis ilin. Cxio pereis, kaj super la
kadavroj. . .

Bella (distrite): Super la kadavroj . . .
Ember (konsternite): Super la kadavroj. . .
Bella (balancas sin): Super la kadavroj staras

Aleksandro Ember, militingxeniero kaj tenante unu
manon en la vesxto, etendinte la alian li krias!
Rigardu, Mario — rigardu . . . tri-i-icent homoj,
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Hu-hu! cxu vi vidas, kiel sovegxa mi estas?
(Starigxas.)

Ember (rigidigxis tie, kie li slaras).
(Longa pauxzo, Bella butonumas sian jakorr kaj fajfadas.
Interne mallauxta pizzicato, tiklanta muziko: hxoro el ]a

«Maskobalo", III. Akto.)
Bella (faras per la kapo signon en ' direkto aJ la

halo): Cu vi auxdas? (Ember rie respondas.)
Bella : Cu vi auxdas ? (Li fajfas la melodion) Kiel

gxi ridegas! (Ember süentas.) Ridegas la muziko. Nu,
kara filo, mi ne lasus, ke la muziko ridegu je mi.

(Pauxzo.)

Bella: Nu , . . ni parolu pri io alia.
Ember (glutas): Ne-ne-ne, ni parolu nur prt

cxi tio, ocxjo Bella. Per unu vorto, vi asertas, ke mi
nur . . . al sxi.. . por . . . sxi...

Bella: Kion vi volas ? Kial mi zorgu pri tio ?
Lasu min en paco. Kiel koncernus min propre via
virinmizero. Mi ja speríis, ke vi ne volonte auxdas,
se mi aludas gxin.

Ember (krude): Ne pri virino estas la parolo,
sed pri mia laboro. Pri tio mi parolis.

Bella: Kaj kion do vi volas ? Se mi bone
memoras, ni diskutis pri estetikaj demandoj. Pri la
kreajxo kaj pri la homo aux pri kio la diablo! kaj
vi asertis, kë ne kaj ,ne. . . kaj mi uzis ekzemplon
por pravigi mian tezon.

Ember: Kian tçzon ?
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Bella (naive): Tiun tezon, kiun ni pridiskutis. Ke
malantaux la faritajxo cxiam la homo sin kasxas kun
cxiuj siaj mizeroj . . . malfelicxo . . . doloro . . . kun
cxiuj siaj timoj.

Ember (balbutas): Kial gxuste kun timo ?
Bella : Kaj ankaux kun ceteraj. La homo volas

montri ion. ^Rigardu do, tia mi estas! Mi faras
masxinojn. Rigardu, kiel forta mi estas." Diablon!
Nur la masxinoj estas fortaj. Kaj ili dissxiras ankaux
vin, cxiujn. La grandajn epopeojn pri senmoríaj
herooj cxiam blinduloj verkis kaj lamuloj. La herooj
ne skribas epopeojn, fileto . . . La herooj . . .

Ember: Do kion ili faras?
Bella: . . . Mortas. (Kun signifo.) Poste venas

!a lamulo kaj la mizerulo kaj skribas la senmor-
tan epopeon, kaj li ankaux vivas per gxi . . .
kelke da ili ecx tra eternaj tempoj . . . Nur la
malsanuloj vivas eterne . . . la sanaj homoj cxiuj
mortas . . . .

Emher (alrigardas lin, ne respondas).
Bella (frapadas lian sxultron): Ne timu, ne

timu, amiko! Ni ambaux estas malsanaj, vi kaj
mi . . . Bonaj, kadukaj, malsanaj epilepsiuloj. . .
Ni ne mortos tre baldaux.

Ember (silentas).
Bella (moke): Sed kial vi ne konsentas? Cxu

ne estas pli bone por ni ? Mi ne mortos pro tio,
ke mia amatino amas la heroon kaj ne rnin . . .
kaj vi, vi ne sidigxos sur tiun koleran masxinon,
kiu masbucxos tiom da homoj, kiam gxi eksplodas.
Ni vivas plue kun rompitaj koroj, kaj la heroo
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rompas sian kolon por ke li povu elporti la ganton
de mia amatino el la fendego . . . Poste lí sidigxos
sur vian masxinon kaj li rompas la kolon ankaux
duafoje. Kaj ni sidas malsupre kaj nia rompita
koro rikanas pro la volupto, ke gxi povas malgxoji
pri cxi tio.

Ember (silentas).
Bella Ysxerce): Nu, kial vi afliktigxis ? cxu ja ne

serioze?! Cxi tio estas nur tiaj paroletoj.
Ember (kun fremda vocxo): Mi ne estis mal-

kuragxa.
ßella (kvazaux ektimas): Nu, kio estas ?
Ember (kun sama vocxo, pii íauxte) > Mi ne estis

malkuragxa. Li ofendis min. Mi nenion faris, mi
ne duelis kun li, cxar mi komprenis mian edzinon.
Tiun homon oni povas ami.

Bella: Sed kio do! Ne pri tio estas la
parolo.

Ember (cxiam pli lauxte): Mi diris al sxi, ke ili
atendu. Ke ili donu al mi okazon. Ci tiujn aferojn
oni ne povas fini per unu fojo. Sxi ne komprenis
min, kiam sxi estis malbona kontraux mi, sed mi
komprenis sxin kaj mi pardonis al sxi. Tio cxi ne
estas malkuragxo.

Bella (maivolonte): Sed cxi tio ja . . . Mi ja
ne scias, pri kio vi parolas, fileto.

Ember (kun mansvingo): Vi scias, pri kio mi
parolas, cxar ankaux vi parolas pri tio. Nur since-
recon! Ni vidu do, kiel okazis. Mia edzino ne
diris, ke sxi amas la grafon.

Bella (malvigle): Sed kara amiko, vi espereble
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ne rakontos al mi nun la tutan historion, kvazaux
ni estus en la unua akto de dramo, kie oni
öezonas Ia antauxajxojn.

Ember (dauxrigas): . . . ne diris ke sxi amas la
grafon. La kauxzo de la konflikto ne estis jxaluzo.

Bella (mallauxte, kun sxangxita vocxo): Ne pri tio
estas la parolo. Kial vi ne duelis kun li?

Ember (post pauxzo): Car mi hontis pri mi.
Bella (malespere): Hm . . . tiamaniere do . . .

kial foriris via edzino?
Ember: Cxar sxi volis min vidi forta kaj pura . . .
Bella (kun boneco): Do vi kredas . . . ke sxi

revenus . . . se . . .
Ember: Mi diris al sxi: neniun mi volas ofendi,

cxar mi estimas cxiun personon kaj senton. Ecx se
mi ne komprenas gxin. Sed honestan ludon mi
postulis. Mi diris al sxi, ke mi atendos pacience,
cxar sxi sentas, ke nun sxi ne povas ami min.
ôis sxi povos doni respondon al mi, gxis tiam mi
ne havas kauxzon enmiksi min en sxian vivon, se
sxi certigas min, ke cxi tiu sxia vivo estos pura.

Bella: Se sxi certigas vin . . .
Ember: Mi diris: kun tiu homo sxi ne ren-

kontigxu dum la dauxro de la provtempo; nek
private, nek publike ili revidu unu !a alian.

Bella: Kaj . . . kaj . . . cxu sxi promesis tion.
Etnber: Jes.
Bella: Hm.
Ember : Cxu oni bezonas almeti ankoraux ion?
Bella (distrite): Ne, ne.
Ember: Cu vi ne kredas, ke tiel okazis?
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. Bella: (kun malgxoja rideto, varme): Kara fil»f
se vi kredus al mi, ke kun tuta mia koro mi
sentas kun vi, kara, malsagxa knabo.

Ember: (ekscitíte): Kial? Cxu rni parolis infa-
najxon? kio estas do? Mi ne komprenas.

Bella: Tiu virino ne amas vin, fileto, jen cxio.
Provtempo! Kia malica, nehoma penso! Ne be-
zonas sxi provtempon. Ne amas sxi nin, mia kara í

• • Etnber: Nin! ;

Bella: Nin, kara filo. Vin, kaj min. Ne be-
zonas sxi nin. Cxu vi scias, kiun sxi bezonas? La
grafon!

Ember: (rib,elante): Frenezo! Inkubo! Se li
ne estus en la mondo . . . ! kial do li prefere o l . . .

Bella: Cxar li estas de alia raso! La vera
raso . . . ne, kiel ni, ambaux . . . Cxi tio estas
laux destino . . . Ni amas sxin, cxu ne? Sed sxi
volas amí kaj ne ke sxi estu amata . . . Por mi
estas kontentigxo, kaj trankviligxo, se mi ekkorn-
prerias cxi tion, sed vin mi kompatas, cxar vi povos
perei pro la afero.

Ember: Pereií
Bella: Silentu! . . . (Mallauxte): Ja .cxiu vidas,

kiel vi vagas tra la stratoj sercxante sxin. Vi ne
devus ja fari tion.

Ember: Alia raso! Vera raso! Nura malica
inkubo! . . . Nura lunatikeco! . . . kiu estas la
vera raso ? Kiu povas voli, tiu estas la vera raso.
Kion li scias pri tio? Mi laboras.

Bella: Jes, vi laboras por forgesi.
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Ember: Do, bone, mi laboras por forgesi.
Kaj, mi diru do, mi laboras por rericevi sxin. Cxu
ne konvene? Bone, ni supozu, ke nur por sxi mi
faris la masxinon . . . Cxugxi ne enhavas forton?Cxu
gxi ne enhavas rason ? Ankaux mi bezonas aeron!
kiun mi enspiru... kaj se sxi estas por mi la
aero, kiun mi enspiras, do sxin mi bezonas.

Bella (trankvile): Sed sxi ne bezonas vian aeron.
Ember: Sxi ne bezonas . . . Ja sxi amis min.
Bella (same): Sed ne tial, ke vi vivu. Tial sxi

amis vin, cxar sxi opiniis, ke vi povus ankaux morti
pro sxi.

Ember (balbutante): Car sxi opiniis... Nu . . .
sed cxi t io . . . sed . . .

Bella: Ni rigardu do. La grafo estas timiga
celpafanjo. Via edzino foriris, cxar vi ne duelis
kun li. Sxi forlasis vin, cxar vi ne povis morti por
sxi. Tiel simpla estas la afero.

Ember (glutas): Sed tiel ja . . . Sed Ia grafo j a . . .
Bella: Prí tiu certe sxi scias, ke li estas

viro . . . kaj sxi scias., ke li ne timas Ia morton. Li
ne bezonas pruvi. Sxi sentas tion per liaj okuloj,
per lia odoro. Al vi sxi kredus nur se vi pruvus...
se vi sidigxus sur tiun masxinon, kiu povas mortigi.

Ember (penas por spiri): Malsagxo . . . fre-
nezo. . . inkubo. (Profunde li ekspiras.) Tiel freneza
sxi ne povas esti.

Bella: Cxu freneza?! Kial?^Ni rigardu do!
Fermu la okulojn kaj d i ru . . . Cxu vi povas vivi
sen sxi?

Ember (ne respondas).
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Bella: Nu jen. . . kaj morti tamen vi ne
volas. Sed tiel j a . . . kara mia . . . Tiamaniere ja
tiu virino estas prava!

Ember (giutas): Sed tiam j a . . . se mi ne
vivas. . .

Bella (kvazaux kun sxerco):• Cxu neniam vi legis
ankoraux pri virinoj, kiuj amis kadavrojn ? (Flustre.)
Kiuj premis sur sian bruston la forhakitan kapon*
de Johano?

Ember (karesas sian frunton, flustras): Ne . . .
ne . . . kia nauxzo . . . fi!

Bella (malhele): Cxu fi? Mi auxdis ankaux pri
viroj, kiuj povis kompreni tiajn virinojn.

Etnber (frostotremante rigardas lin, ne povas.
respondi).

Bella (rigardas antaux sin): Kies koron superhoma
plezuro haltigis . . . kiam sxi pale flustris en ilian
orelon . . . la via estos, kion vi volas, se vi povas
morti por gxi.

Ember (kriante): Ankaux v i . . . }a ankaux vi}
Bella (alrigardas lin): Mi ne kutimas morti.
Ember (kaptas sian kapon): N e . . . n e . . . kia

nauxzo... cxi tiu malsagxa muziko . . .
Bella: Silenton! Oni venas.. . sxajnas, ke

estas pauxzo.
Ember: J e s . . . kaj cxi tiu varmego... Vi ja

eksperimentas kun mi. (Li retirigxas al la nicxo.)
Ekstere babilado, bruo, pasxoj. Venas: Lenci Horváth, la

gxibulo, Lendvai kaj edzino Lendvai.



— 39 —

Lendvai: Nu, ni povas sidigxi cxi tie. Kiu eslas
cxi tie?

Bella: Servus, maljunulo !
Lendvai: Ha, la majstro! Servus, majstro!
Edzino Lendvai: Li forkasxis sin de sia

komponajxo.
Bella: Domagxe, estas malfacile sin forkasxi

de miaj komponajxoj. Tre sxatas miaj komponajxoj
la fortissimojn.

Edzino Lendvai: Sed vi auxskultis Marion
Lehotay.

Bella: Mi cxeestis.
Edzino Lendvai: Mi mem ne estus kredinta

ke mi tiel ekstazigxos!
Bella (ridetante): Mi sciis ke estos granda

surprizo, se sxi prezentos sin . . . De kvin jaroj mi
konas cxi tiun vocxon.

Edzino Lendvai: Cu min koncernas la vocxo ?
Ne pri tio mi parolas.

Bella: Sed?
Edzino Lendvai: Estas eksterordinare, kiel

bela sxi estas!
Bella: Hja, nature. Ecx la virinoj! . . .
Edzino Lendvai: Kion! ? Virinoj! Mi ne

komprenas, kiel vi cxiuj ne frenezigxas. Kiel vi cxi
tie sidas, staradas, futnas, kaj vi ne cxirkauxkuras
la cxambron . . . . kaj ne kusxas survenlre antaux la
podio. Cxu vi scias propre, kiel bela estas tiu
virino ?

Bella: Nu, unu aux du el ni konjektas iomete.
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Lendvai: Precipe unu . . . (al Bella). Cu vi
vidis? Li estas cxi tie en Ia . . .

ßella (ekpusxas lin): Pst!
Lendvay (rigardas al la nicxo, ekvidas Ember'on.

Mirante): Jen, sinjoro ingxeniero! (Aiiras.) Kiel vi
fartas, sinjor' ingxeniero?

Embér: Mi dankas.
Lendvai (reiras al la grupo).
Ember (restas en la nicxo).
Lendvai (maiiauxte): Do, cxu Ii estas cxi tie ?
Belía (sen movo).
Lendvai: Ha! kia konduto! Cxiu konas la

aferon, kaj li venas, kvankam li ja povas scii ke
li eble renkontos cxi tie sxin kaj ankaux sxian . . .

Edzino Lendvai: Kvazaux hundo. . . Oni batas
gxin kaj gxi kuras plue post sia mastro.

Horváth (kun konvinkigxo): Fi !
Bella (al edzino Lendvai): Vi ja jxus diris, ke

vi povus kompreni, se ni frenezigxus . . .
Edzino Lendvai: Pro tiu virino... Jes. j e s . . .

sed la alia ja estas cxi tie . . .
Ember (tusas, subite starigxas kkj preteriras la grupon

en direkto al la pordo. Kiam li preteriras ilin, ili subite
eksilentas, tiel ke li embarasigxas. Por kasxi sian embarason
li volas sxajni indiferenta kaj turnas sin al Horváth.) Bonan
vesperon, sinjoro Horváth! (Kvazaux en revo li donas
al li manon.)

Horváth (rigide, senmöve): Bonan vesperon.
Etnber (rugxigxas, ne povas foriri): Do . . . kiel vi

f a r t a s . . . ? ,
Horváth (rigide): Mi dankas, bone.
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Ember (turmente ridetas) : Cxu vi estis en la
koncerthalo?

Horváth (same): Jes.
Etnber (tusas): Hja. . . c e r t e . . . (ii iras al la

pordo, pro l' terura embáraso ecx foriri li ne povas, prok-
sime al la pordo li sercxadas en la posxo, kvazaux io sstus
veninta en lian kapon, li prenas sian notkajeron el la posxo,
foliumas en gxi. La ceteraj lasas lin sen atento.)

Bella (al Horváth): Tamen oni ne devus t ie l . . .
Horváth: Nur la tutajn homojn mi konsideras

homoj.
Bella (volas deflankigi la parolon): Jes, jes . . .

Sed tiu okazo kun la kompatinda Kovács . . . propre
ní ja ne povas koni la motivojn.

Lendvai (bataleme kriadas): Ne ekzistas moti-
voj . . . Estas nur timacxado, se junulo ne volas
foriri. . . en la batalon . . . Cxar li havas kaux-
zojn . . . li diras. . . Sinjoro Horváth estas tute
prava. . . ekzistas tutaj homoj . . . kaj duonhomoj.
Junulo havu sangon. Junulo ne meditu, cxu inde,
cxu ne inde; se li estas antaux situacio... li riske-
salíu.. . ecx se lí tuj tie moríos, ecx tiuokaze. Tia
mi imagas al mi junan homon.

Bella (volas deflankigi la parolon): Do, post la
koncerto, cxu ni iros ien ?

Edzino Lendvai: Ni iru iom da tempo al la
majstro, infanoj. Ni trinku teon kaj la majstro
ludos al ni fortepianon.

Bella: Ho, ne. Cu vi ne havis ankoraux suficxe
da muziko?
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Edzino Lendvai: Cxu vi scias, ke la majstro
havas ankaux kantvocxon?

Lendvai: Mi vere ne sciis.
Bella: Cu m i . . . vocxon ?
Edzino Lendvai ("kun mansigno en direkto al la

halo): Cu vi auxdas ?
Bella (kun fajfo akompanas la melodion).
Edzino Lendvai: Nu, kuiagxe d o . . . !
Bella (iras al la pianino, sed antauxe li estingas la

elektran larnpon, nur la fortepianlampo brulas. Ember
restas cxe la pordo, li foliumas, poste li faligas la notkaje-
ron, li aüskultas, klinigxas antauxen.)

Bella (kantante akompanas la muzikon auxdigxantao
el la halo):

Ho Lolla, estas via vang': lilio
Kaj via lip': cxerizo rugxmatura.
Ho, sxiri de gxi kison de pasio
En mond' cxu io estas pli plezura?
Per sango vian sojlon oni sxmiras,
Sed fluu mia sango ja al tero!
Pro vi mortinte al cxiel' mi iras
Kaj vivo sen vi estas
Turmento de l'infero.

Oni sonorigas.

Ëdzino Lendvai: Mi diris ja, ke li havas
vocxon. Sed nun ni enkuru, cxi tiun program-
numeron mi volus auxdi.

Bella (starigxas kaj akompanas ilin gxis la pordo).
Lendvai: Cxu*vi ne envenas?
Bella: Ho jes, baldaux.
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(Cxiuj foriris krom Bella kaj Ember, Bella ekbruligas la
elektran lampon, Ember sidas sur la segxo, rigardas antaux

sin, la notkajero kusxas antaux li sur la tero).

Bella: Nu, kio estas, kamarado ?
Ember: Kiel granda afero estas la muziko!
Bella: Mi dankas.
Ember (rigardas antaux sin): Ne pri via VOCxo mi

parolas, ecx ne pri cxi tiu kanto . . . La scnvorta
muziko . . . La tonoj unu post la alia . . .

Bella: Kion vi volas pri ili ?
Ember (same): Kiel longe mi jam sentis tion !

La teruran, turmentan penadon de la tonoj . . .
La senkorpan muzikon . . . kiu ne havas vor-
tojn . . . La tonoj . . . Kiel bruírapadas kaj
veas io en la forlepiano . . . ! Ke gxi povu kompre-
nigi sin per la lingvo de fremda mondo . . . Sed
ni ne komprenas . . . Oni parolas apud la lito
de dormanto kaj li auxdas la vortojn en songxo...
Tie, ekstere en la spaco iu krias . . . Vekigxu!
— íi krias, — komprenu, kion rni diras. . . Kaj kon-
vulsie ni penadas por ke ni komprenu, kion li
volas diri al ni.

Bella: La laikoj senías tiel pri la muziko;
por la fakuloj la muziko estas nura matematiko.

Ember ($ame): Kvazaux ni komprenus kelkajn
vortojn . . .

Bella: Mi ja kanlis . . .
Ember: Ne íion, kion vi kantas. La puran

sonon. Iutage eble oni komprenos . . . lun
tagon, cxu ne, oni travivos ion . . . Ion neaten-
ditan ?
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Bella: Nu, adiaux, fileto. mi eniras. Estus
toone, se vi hejmenirus . . , venu al mi en la
proksimaj tagoj. Cxu vi ne venos nun?

Etnber (same).- Mi restos ankoraux. Adiaux,
ocxjo Bella.

Bella: Adiaux, kara. (Rigardas lin, poste ektiras la
sxultrojn kaj foriras.)

Ember (malrapide starigxas, cxirkauxrigardas kvazaux
li ne seius, kie li estas. Li trairas la scenejon al la nicxo.
Sur la pianino li sonigas tonon, li haltas antaux la spegulo
kun dorso al la rigardantaro kaj rigardas sin).

Mario (venas de maldekstre, rapidante sur pied-
fingroj. Kure sxi cxirkauxrigxardas, sxi ne vidas Ember'on,
ankaux li ne sxin. Sxi iras en la nicxon, intertempe sxi hazarde
faligas sian ganton. Sxi estas tre bela virino).

Ember (malrapide, kiel lunatiko, iras al la pordo
laux alia direkto. Tra la pordo venas Olson. Antaux la ganto
ili renkontigxas. Olson iras rekte al la ganto kaj levas
gxin en sama momento, kiam ankaux Ember rimarkis gxin).

Olson: Pardonon!
Ember: Pardonon! Kio estas tio ?
Olson: Nenio, gxi ne estas la mia.
Ember: Cxu vi permesas? (Li elprenas la ganton

•el la mano de Olson kaj levas gxin al siaj vangoj.)
Olson: Certe tiu sinjorino, kiu jxus estis cxi

tie. Mi portos gxin al sxi.
Ember (incitite): Ne . . . cxi tiu parfumo...!

(Li cxirkauxrigardas, iras al la nicxo).
Mario (venas antauxen embarasite).
Ember: Mario, vi perdis vian ganton.
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Mario: Cu vi estas, Ember ?
Ember: Jes, mi estas.
Mario (kaptas al siaj haroj): Mi ne sciis, ke ví

estas cxi tie.
Ember: Hazarde mi alvenis . . .
Mario: Miajn harojn mi volis ordi. (sxi iras

al la pordo!)
Ember: Mario . . . Mi petas, atendu iom da

tempo . . . (ii rigardas al^Olson.)
Olson: Pardonon! Cxu mi gxenas . . . ?
Ember: Mi volus paroli kelkajn vortojn kun

sinjorina mosxto.
Olson (hezitante): Pardonon! (malrapide eliras).
Mario: Kiu estas cxi tiu homo ?
Ember: Mi ecx ne konjektas. Sed stranga

homo li devas esti, kvazaux li volus havi de mi
ion. Konstante li karambolas kun mi.

(Mario ordadas siajn harojn.)

Mario: Kiel vi fartas, Ember?
Ember: Mi ne sciis ke hodiaux estas kon-

certo.
Mario: Jes, kaj mi partoprenis. Ocxjo Bella

enlogis min . . . Do . . . mi jam iras, mia auxto
atendas, vi ne koieras, cxu ne ? Adiaux! (sxi donas
manon.)

Ember (tremas en tuta korpo. Kun perforta indife-
renteco): Pardonon, cxu mi ne povus paroli kun vi
kelke da vortoj ?

Marío (kuntiras siajn brovojn): Nenion mi havas
por diri, amiko.
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Ember: Mi decidis . . .
Mario (senpacience rigardas antaux sin).
Ember: Mi decidis, ke mi demandos vin pri

10. (Pale li ekridetas).
Mario (sxultrojn ektiras, senpacience rigardas al la

pordo).
Ember (kun maiievitaj okuioj): Ne timu, mi ne

parolos pri tio . . . cxu vi jam pripensis tion . . .
(deturnas sian vizagxon).

MariD (kun malmola mildeco): Vidu, Ember,
kial ni bezonas cxi tion ? Mi jam diris al vi pru-
dente kaj trankvile, kiel okazis la afero . . . Kiai
ni turmentas unu la alian ? '

Ember: Mario . . . vi diras al mi trankvile,
sed ne prudente. Vi konas min, kaj vi tre bone
scias, ke se mi komprenas ion, se mi klarigxas
pri io, ne povas ekzisti tia malbono kaj turmento,
kian mi ne surprenus volonte, intersxangxe je la
necerteco. La ekkompreno kompensas min pro
cxio. Se oni pafas kuglon en min, mi preferas scii
certe, ke gxi trafis mian koron, ol sveni kaj ne
scii, cxu gxi entute trafis tnin.

Mario (malbonhumore): Mi parolis klare.
Etnber (cxar la virino ne tuj foriris, nun jam pli

flue): Bone do, ni ne rekomencu. Vi eldiris klare
aferojn mallumajn kaj misterajn, ne kompreneblajn.
Vi diris ke dum momento io sxirigxis en v i . . .
kontraux mi . . . Tion vi diris . . . cxu ne ? kaj de
íiam vi ne povas . . . Cu cxi tio havas sencon ?

Mario: Vi ja vidas, ke havas.
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Etnber: La pasio ne estas fadeno, ke gxi povu
sxirigxi. Cxu vi estas anatomo, aux dio, ke tiel certe
vi scias, kio okazis en vi? . . . Vi ne auxskultis
min gxis fino.

Mario: Kian valoron havus por mi ? Por kio
estus bezone?

Ember: Komprenu min, Mario. Se mi certe scius,
ke vi ne amas min, cxu vi kredas ke liel mizera
kaj malsagxa mi estus, ke mi parolus al vi, ke mi
klarigus, ke mi disputus, interbatus kun vi . . .
sed vi neniam diris, ke vi ne amas min.

Mario: Tion mi diris, kun tio ni disigxis.
Ember.: Ätentu, Mario! Tion vi ne diris al

mi, ankaux nun vi ne diras. Se vi dirus al mi:
— Amiko, mi eksentis, ke mi ne atnis vin, ke
neniam mi amis vin, mi ekkonts, ke mi eraris —
mi ne amas vin, mi ne scias, kial mi ne amas
vin, nur simple mi ne amas vin . . . t iam.. . tiam
mi klinigxus, forirus, vi neniam plu vidus min, cxu
ne ? Sed, vi ne diris tion. Vi citis kauxzojn, cirkon-
stancojn, kiuj sxangxis vin . . . kvankam íion . . .
tion oni ne povas sxangxi . . . Vi diris: . . Mi amis
vin, sed mia amo cxesis, cxar mi vidis, ke mi ne
povas ami vin tiel, kiel oni devus ami vin.

Mario: Ja tiel estis!
Ember (pasie): Ne estas prave, cxi tio estas

nur vortoj. Ja se tiel estus, via amo revenus . . .
se vi konvinkigxus . . . ke vi ne estas prava.

Mario (rifuzeme): Mi ne povas konvinkigxi . . .
kion ajn vi faras, mi ne povas forgesi, ke vi tiam . . .
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Ember: Mi ne diras, ke mi faros ion. Sed se
mi konvinkus vin, ke tiam vi ne estis prava . . .
komprenu . . . ke tiam .. .

Mario (malbonhumore): Kiel vi povus konvinki
min? La faktojn oni ne povas alisencigi.

Ember (kun maldolcxa triumfo): Jen, vidu! Vi
evitas! Jen, vidu, vi ne povas respondi. Diru do,
kuragxu do diri malkasxe . . . ke ne fiam via amo
cxesis, ke gxi ecx ne ekzistis . . .

Mario (same): Jen, Ember, vi povas pli bone
paroli, ol mi. Per vortoj mi ne povas vin konvinki.
Sed mi estas certa pri tio, kion mi eksentas.

Ember: Komprenu, Mario . *. Mi petegas,
komprenu, kaj kredu.. . ke ne amon mi petas. . .
kaj mi ne volas, ke vi amu min . . . Sed mi volas,
ke vi sincere kaj malkasxe diru, ke vi ne amas min...
mi volas, ke vi sciu, ke neniam vi atnis min.
(Pasie). Cu vi komprenäs min ? Mi volas konvinki
vin, ke vi neniam amis min.

Mario (butonumas sian ganton): Se mi povas
vin trankviligi per tio, tre volonte mi lasos min
konvinki.

Ember (preskaux kriante): Ne t iel . . . tiel valoras
neniom . . . ne tiel, por ke vi trankviligu min, séd
tiel, ke vi rekonas . . . ke vi ekkomprenis, ke vi
scias . . . (kaptante sian kapon) MensogO! Eviti
vi volas. Diru, ke vi rekonas! Nuraj malicaj
mensogoj!

Mario (decidei: Vi ne koleras, cxu ne ? Sed
mia auxto atendas min.
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Etnber (subite trankviügxas): Pardonu — denove
mi enfalis. Mi petas, atendu momenton.

Mario: Havas nenian sencon.
Ember: Tatnen! (Starigxas antaux sxin, parolas febre,

konfuze). Mario, mi petas, dum momento! Mi ja
kredas, ke vi konvinkigxis . . . vi retiras, kion vi
diris . . . tiel ja estas bone . . . Se vi ne amas
min . . . se vi konfesas tion . . . do mi estas
ja trankvila . . . mia kara . . . do mi ne lur-
mentas vin . . . do ni povas ja interparoli trank-
vile, afable, kiel du fremdaj homoj . . . cxu ne,
mi ne ofendis vin . . . kara mia . . . ? Kara mia
infaneto . . . sidigxu . . . sidigxu momenton.

Mario (senkonsile): Sed por kio j a . . . ?
Ember (devigas sxin eksidi, kun gaja vocxo): Kiel du

fremdaj homoj, kiuj ankoraux neniam havis ian
komunan aferon. Cxu ne, Mario? Se vi neniam
estus min vidinta . . . vi ja farus al mi la
komplezon . . . ke ankoraux dum momenío . . .

Mario (kontrauxagante sidigxas kun movo de sen-
poveco, timeme rigardas al la alia pordo): Sed por kio
do estas bezone ?

Etnber (tre kompleze, serveme babilas): Por kio ?
Mia Dio, vi ja ne demandis tiam, kiam ni ren-
kontigxis je la unua fojo, por kio estas bezone.
Kaj vi ja ankaux tiam ne sciis pli multe da bono
pri mi . . . ol kiom da malbono vi nun s c i a s . . .
Do, cxu la nekonata cxiam pli valoras, Mario? Cxu
estas vere ?

Mario (kun bonvolo); Tro multe ni diskutis
Ember. Tio estis malutila.
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Ember: Vi ja cxiam diris, ke vi sxatas miajn
parplojn. (Honteme). Cu vi memoras, ke vi ploris
foje, vespere, sur la insulo. Cu vi memoras?

Mano: Jes, cxar mi sentis ion malantaux viaj
vortoj. Ion, kio sxajne ne ekzistas, kaj ankaux
neniam ekzistis malantaux ili.

Ember: Kion vi sentis malantaux ili, Mario?
Mario: Agojn.
Ember: Kaj kiam vi konvinkigxis, ke ili estis

nur malplenaj vortoj?
Mario (starigxis, malbonhumore): Ni lasu tion . . .

Denove ni ektraktas pri tio. Kaj cetere . . . ja
mi . . . (Sxi rigardas al la pordo.)

Ember (sidigas sxin): Sed ne . . . neniel . . .
neniokaze . . . Sed vere ni ne ektraktas pri
tio . . . Cu vi ne vidas, ke mi parolas kvazaux
nenio estus okazinta inter. ni? Vi ne konas min,
ankaux mi nur auxdis iotn pri vi . . . oni pa-
rolis . . . parolis al mi la amikoj . . . viaj entu-
ziasmuloj . . . ili diris ke vi ne sxatas malple-
najn vortojn . . . ej, ej . . . sed la agojn vi
sxatas . . . tian homon, kiu agas, faras ion . . .
<kiinas sin) Sinjorino, permesu, kë mi prezentu
min. Mi estas Aleksandro Etnber, ingxeniero. Multe
mi auxdis pri vi — vi ne konas min, sed vin mi
konas; kion vi opinias, Sinjorino, kiaspeca homo
mi povas esti? Kia vi opinías min ? cxu revema,
babilema? Cxu tia homo, kiun la laboro interesas,
aux tia, kiu al la virinoj dedicxas sian vivon?

Mario (ne volonte partoprenas la ludon): Per tro
multaj vortoj vi demandas, cxu mi ne konsideras
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*vin babilulo. La respondo preskaux trovas sin jam
en la demando.

Etnber (dauxrigas la ludon, klinas sin): Bonega
respondo, Sinjorino! Sed eble gxi ne estas justa.
Car se mi estus verkisto aux artisto, cxio cxi estus
senenhava parolo, mia metio. Sed mi estas entre-
prenisto. Ingxeniero, kiu faras masxinojn.

Mario (rigardas al la pordo): Cu parolmasxinojn?
Ember: Ankoraux pli bone, Sinjorino. Sed

ankoraux pli maljuste. Miaj masxinoj agas. Cxu vi
ne legis la hodiauxajn jxurnalojn?

Mario (ekmemoras): Jes, j e s . . . Ember.. . vi
ja inventis ion. . . mi tute forgesis... Mi gratulas
vin. (Sxi donas manon).

Etnber (kaptas sxian manon, varmege, sincere): Mi
dankas, Mario.

Mario: Ian mortigan flugmasxinon por la
armeo, cxu ne? Ian aertorpedon?

Ember: Jes, jes.
Mario: Kiu eksplodas en la aero. Mi legis,

oni elprovos gxin baldaux.
Ember: Antauxe mimem faros kelkajn provojn.

Cu vi ne rigardus gxin foje?
Mario: Propre kia estas la afero. Cu la

niasxino flugas per si mem?
Ember (ventkape): La piloto povas ankaux

ensidigxi, sed ne estas necese.
Mario (rigardas al la pordo): Do estas dangxere...
Ember: Oni arangxas la eksplodon de mal-

supre, sed se iu sidas sur la masxino, tiu estas
en mortdangxero, cxar la reguligo ne funkcias kun
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momentprecizeco. Se oni uzas gxin en batalo, ka|
iu sin trovas, kiu oferas sian vivon, tio povas
certigi la precizecon.

Mßño (distrite): Estas eble, ke mi rigardos gxin
íoje. Cu cxe la provo vi sidos sur la masxino ?

Ember (ne komprenas): Sed tio ja ne estas
necesa . . . t

Afürio'(distrite)•. Aha. . . do vi ne flugas.
Ember (volas paroli, poste li kaptas sian kapon,

rigardas sxin kun elstarantaj okuloj).
Mario (konsternigxinte). Nu . . . kio estas ?
Ember (baibutas): N e . . . cxi tio estas fantomo...

Fatltomo . . . (li rigide rigardas sxin).
Mario (ekstaras maltrankvile): Sed ne farsu do !
Ember (subite): Cu vi ne parolis kun Bella?
Mario: Li akompanis min cxi tien, sed de tiam

mi ne vidis lin.
Etnber (karesas sian frunton, rigardas antaux sin).
Mario (ne volas plu atendi): Nu . . . Adiaux,

Etnber i
Ember (staras sen movo, parolas subpremante kaj

flustrante): Atendu ankoraux . . . atendu momenton
. . . Mi ne komprenis klare . . . Vi volis diri . . .
ke vi alvenus . . . se mi suprenflugus . . .

Mario: Do . . . cxiuokaze estus interese se iü
flugus, cxu ne?

Ember (cxiam pli ekscitite): Mario . . . atendu
iomete . . . kial vi rapidas ?

Mario : Komprenu do, ke la auxto atendas...
Ember (malrapide): Auxskultu min Mario . . .

Vidu, mi estas tute trankvila. . . klare mi vidas
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cxion, mia menso estas en ordo . . . (Lia busxo tíel
tremas, ke apenaux li povas paroli.) Iatn mi opihiis, ke
)a felicxon oni devas gxisatendi, ke gxi venu al ni
per si mem. Sed nun la vivo igxis iamaniere tiel
malica kaj kruda . . . mi jam vidas, ke gxi estas
íoiró . . . simpla foiro . . . kaj ke cxio havas sian
prezon . . . ecx la felicxo . . .

Mario (staras obstine).
. Ember: Sed honestan prezon diru . . . Mi

estas decidinta pagi por gxi, cxar mi ne povas doni
intersxangxe felicxon . . . Terure . . . Mi hontas ja
ankaux pro tio, ke mi devas pagi . . . sed diru
almenaux honestan prezon . . . por vi . . . ne faru
tiel . . . kiel la malbona, kruela komercisto, kiu
donas la panon senpage al fiu, kiu bezonas gxin
nur kiel superfluon, -por ke la mangxajxo pli bone
subglitu . . . sed li deziras havi cxion de la malsat-
mortanto . . . Jriu venis malproksiman vojon kaj
falas tíe, antaß lia butiko. (Li falas sur segxon.)

Mario (milde, sed decide): Vi vidas ja, Ember,
por kio ni bezonis cxi tion ? Nun jam vere mi
foriras rapidante, cxar fine okazos ke vi akiros
nervatakon kaj furiozos.

Ember (salte starigxas, kriegante): Kiel vi scias ?
Mario: Sankta Dio!
Ember (kvazaux senk^nscie kriegas): Kiel vi scias,

ke mi furiozos ? Kiel . . . kiel vi scias antauxe?
Mario: Sankta Dio ! Vi ja estas freneza!
Ember (furiozas, ridas): Kiel vi scjas cxiuj ?

Kiel vi scias, ke mi estas freneza? Cxiu scias
antauxe. Cxiu ja sciis pri mi cxion jam antauxe! . . ,
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Jes, antauxe... kio okazos al rai... cxi t i e . . . vi \si
konspiris cxiuj . . . Öni decidis cxi tie ion . . . kaf
ien oni pusxis min . . . ankaux Bella... kaj ankaux tiu
homo.. . kaj lia edzino... kaj la gxibulo... cxiuj.

Mario (kuras al la pordo).
Etnber (postkuras, kaptas sxian brakon): Vi ne

foriros gxis t iam.. . Diru . . . kiel vi scias, ke mi-
furiozos... kiel vi scias, ke mi kuros al íenestro
por elsálti... kaj ke vi cxiuj kuros post m i . . . por
reteni... sed singardeme... atentante, ke vi alvenu
pli malfrue je duonminuto...? Kiel vi scias?1

Kiel vi scias atttauxe?
Matio: Ve, doloras...
Etnber (skuas sxin): Kien vi pusxadis min . . ..

kien vi volas cxiuj....? kie estas la kavo?Ve! . . .
Mi sufokigxas. (Li kaptas sian kravaton).

Beniczky (rapide venas de dekstre. Li estas erti
surtuto, havas en la mano cilindrocxapelon).

Ember (delasas sxin, resxanceligxas).
Mario (rapide): Ho, cxu vi estas, Beniczky?
Beniczky (tute ignoras Ember'on): Mi petas

pardonon, sinjorino, nur nun mi povis veni.
Mario (iom hontas pro la afero antaux Ember, sed sxhx

ne povas jam kasxi gxin): Jes, CxU al la koncerto ?
Beniczky (sen embaraso): Do, se placxas al vi,

ni povas iri.
Ember (penadas por trovi vortojn): Rigardu . . ,.

mi petas . . .
Beniczky (gxentile, preskaux afable): Cu vi ordonas-

ion de mi?
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Ember: Jes, sinjoro grafo... Sinjora grafa
mosxto . . . Mosxta sinjora grafo... Ne ordonas mi
— nur petas m i . . .

Beniçzky (iom kuntiras la brovojn): Bonvolu, tre
VOlonte. Cu eble. . . (H alrigardas Marion).

Mario (akre): Mi tre petas vin, sinjoro grafo,
ni ne faru malbonajn sxercojn. Mi petas vin,
akompanu min.

Ember: Mi nur petas . . . mi petegas, mi
pregxas, kara sinjoro grafo. Plenumu al mi cxi tiun
komplezon. Kaj lasu vin ofendi. (Li proksimigxas
ekstaze). Neesprimeble vi dankdevigos min. Ne iro
multe, nur tiom, tiom malmultete. Nur etan insult-
vorton mi, povu dir i . . . nur iomete tni povu naz-
pinci vin.'.. kaj tiam vi ne ignoru t ion. . . kiel
ajn mi estas senmerita por cxi tiu distingo — ke
mi povu ofendi vin.

Beniczky (tre seriozigxas, turnas sin al Mario) i
Sinjorina Mosxto, mi tre petas vin, atendu min en
la auxto.

Mario (senpacience): Sed kio eslas do cxi tio ?
Beniczky (milde kondukas sxin eksleren): Ne timu,

nenio okazos. (Mario for).
Bcniczky (revenas, li estas tre pala, kaj tre trank-

vila, decida): Sidigxu, mi petas.
Ember (ne sidigxas); Estas superflue...
Beniczky: Egale, mi pelas. Vi diris sxerce al

mi, ke mi lasu min ofendi.
Ember: Cxi tiun formalajxon vi bezonas, nemi.
Beniczky: Mi scias, ke vi ne sxatas la forma-

lajxon. Vi eraras, la formalajxo estas la esenco de
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iä vivo. Qi estas la plej serioza afero. Sed estas
ja egale. Vi parolis sxerce, sed mi vidas kaj mi
ankaux scias, ke nun estas traktate pri via vivo.. .
Mi tute komprenas vin.

Ember: Mi dankas.
Beniczky: Ne estas pro kio. Mi ne estas

malsagxulo, kaj tio ke mi multe taksas la forma-
lafojn, ne signifas, ke mi ne scias, kio estas la
esenco. La esenco cxi tie vere ne estas tio, ke vi
ofendu min.

Ember: Mi petis Marion ke sxi ne renkontu
vin. Kial sxi ne detenis sin ?

Beniczky: Nu, cxi tio estas ja ankaux formalajxo.
La esenco estas tamen tio ke en cert-aj okazoj
unu homo devas neniigxi por ke la alia povu vivi.
Tial oni bezonas ankaux la militon. Tion ankaux
vi scias . . .

Ember: Mi . . .
Benkzky (kun mansvingo); Tion ankaux vi scias,

kaj ja ne povas esti alie. Sen la virino, pri kiu
«stas la parolo, vi ne povas vivi; mi povus, sed
mi ne volas. Mi havas tian temperamenton kaj
•edukon, ke por kaprico mi riskas mian vivon,
vi riskas la vian nur en ekstrema neceso. Vi
vidas ke mi ne estas malsagxa kaj mi donas kon-
cesion, kiam mi komprenas vian vidpunkton, vin,
kiu sercxas la esencon. Sed donu ankaux vi kon-
cesion kaj permesu ke mi insistu je la forma-
lafo. . . Mi ne povas doni al vi satisfakcion, cxar
vi havas nefinitan aferon kun rai.

Jimber: Malsagxo.
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Beniczky (levas sian manon): Mi petas, auxskultu
min gxis fino. Mi scias ke viavice vi bezonas cxi
fíun satisfakcion kaj nun jam vi eble ecx riskus
la dangxeron . . . Sed pri tío oni jam ne povas
trakti. Kaj cetere . . . la plenumo ne estus justa,
cxar vi donus al mi grandan avantagxon per tio ke
mi estas certa celpafanto. Mi . . .

Ember: Do . . . kion ?
Beniczky: Mi proponas solvon, en kiu mi

donas avantagxon al vi. La sxanco estu do dividita
inter ni je du partoj egalaj . . . malgraux kemi pli
multe riskas, cxar mi ne bezonas cxi tiun solvon,
cxar, mi ripetas, mi povus vivi sen tio, sen kio
vi ne povas.

Ember (íacigite, preskaux mole): Mi estas terure
embarasita . . . (Donas ia manon). Mi dankas. Vi ja
plej multe taksas min inter cxi tiuj. Mi opiniis...

Beniczky (prenas el posxo rulet-horlogxon): Borç^olu.
Aux eble, cxu vi ordonas, ke antauxe tni . . .

Ember (kun rigidaj okuioj): Kio estas ?
Beniczky (trankviie): Al kiu je unua fojo haltas

la montrilo sur la nigra . . .
Ember (tre pala): Mi ne komprenas . . .
Beniczky (nun jam íre severe kaj krude): Mi vidas

ke vi sxercis kun mi.
Etnber (post paüzo, flustrante): N e . . . mi estas

tre danka al vi. Vi estas prava . . . pri cxi tio ja
estas traktate.. . (Ektremas, poste trankviligxas). Kiel
vi ordonas la kondicxojn ?

Beniczky: Tute egale. Kiu eltiros la nigran,
íiu estos rajtigita tiamaniere... e-e-e . . . fari la
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konsekvencojn . . . kiel kaj kiam li volas. Natüre,.
en dauxro de kelkaj monatoj. Cxu vi volas. . . ?

Ember: Bonvolu, mi povas atendi..,
Beniczky (ekrulas la ruleton kaj atendas): Rugxa.

(Li transdonas). BonvoiU.
Ember (alrigardas lin, kvazaux li atendus ankoraux

ion, en cxi tiu momento Lendvai, Edzino Lendvai kaj
Lidérc, la jxurnälisto enrapidas kun bruo).

Lidérc: Jen, cxi tie li estas.
Lendvai (ai Ember): Kara sinjoro ingxeniero,

mi gratulas vin.
Ember (ne rimarkas lin, ekrulas la ruleton kaj,

atendas, lauxte) : Nigra . . .
Lendvai (ripetas): Sinjor' ingxeniero, mi gratu-

las vin.
Ember (kvazaux en songxo): Kio estas ?
Lendvai: Tiam ni ankoraux ne legis... en la

posttagmez-jxurnaloj... Plej sincere mi gratulas.
Tiu kara finna kuracisto diris . . . jxus ni konatigxis
kun li. Ankaux li estas inventisto... li diris ke vi
estas ankoraux cxi űe kaj ke ni venu rapide...

Edzino Lendvai (ridetas): Diru, kiam oni povus-
rigardi gxin?

Ember (kvazaux en sxongo): Post. . . du . . . semaj-
n o j . . . sur la kampo... mi prezentos gxin... al
vi . . . se vi volas... ankaux mi mem flugos.
(Li rigardas al Beniczky. Beniczky ekbruligas cigaron,.
poste surmanigas sian ganton.)

Ember (malrapide iras al la spegulo, li opínias ke
gxi estas pordo, la spegulo rompigxas tintadante.)

Kurteno.
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DÜA AKTO.
(Interno de hangaro, meze granda biplano. Maldekstre-
malfermita, per muro izolita laborejo, kun ladotablo, kun
laboriloj. Dekstre pordo, sur la tero masxineroj. La hangaro
estas farita el kunsxovitaj bretoj, gxia íegmento formas
angulon. Meze petrollampo pendas tiel ke or.i povas
atingi gxin per mano. Dekstre estas malgranda brettablo.
Nun estas la sesa horo posttagmeze, en marto, la suno
oblikve ensendas siajn radiojn de antauxe kaj en kelkaj
lokoj ankaux (ra la fendetoj de la bretoj, sed gxia lumo
estas jam rugxeta. La aktoroj povas enveni ne nur tra la
pordo, sed ankaux de flanke kaj de antauxe — cxar la
antauxo de la hangaro estas malfermila preskaux laux la
tuta longo de l' scenejo. Cxi tion oni povas signi per mal-
largxa herb-, aux ter-strio sur la antauxo de la scenejo,

lauxlonge.)
(Por tiu okazo, se iu legus cxi tiun teatrajxon post 25 jaroj,
mi devas ion klarigi al la tiama juna leganto. Mi estis jam
dudekjara, kiam en farizo la unuan fojon flugis mortema
kaj vivanta homo. Sep jaroj pasis de tiam kaj kredu la
leganto ankoraux ne naskita al rai, ke hodiaux, kiam mia
teatrajxo ludas, la flugado estas ankoraux laux multaj konsi-
deroj nur ia pasio; iu mania homo konstruas bretbudon
sur la kampo, konstruas masxinon, tie li robinzonadas, boras
kaj martelas kun muntisto, cxiutage li inventas ion novan
kaj matene li ekflugas riskante konstanle sian vivon. Estas
certe ke post 25 jaroj la aeroplano estos tute sendangxera
sportilo kaj komunikilo, sed nun ankoraux rajte oni nomas
la pilotojn herooj de l'aero kaj ilia vivo havas romantikon.
kies kotnprenon oni bezonas ankaux en la tria akto.)
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«(Stepan, la muntisto, laboras en la laborejo, li boras kaj
martelas, lia kitelo estas malpura, liai manoj, lia vizagxo
estas plenaj de oleo. Antauxe, en pijotbekesxo, en malgranda
sportcxapo Aleksandro Ember parolas kun du oficiroj — unu

estas cxefleuxtenanto, la alia kapitano.)
Kapitano : Also* do estas cxio en ordo, cxu ne?
Ember (estas tre milda kaj gxentila. Li klopodas atenti

eiun, kun kiu li parolas, sed tio ne cxiam sukcesas al li.
Foje-foje distrite li rigardas antaux sin kaj ne auxdas la
demandojn): Jes, en ordo, sinjor' kapitano. La
aktojn mi alportigos el la komandejo.

Kapitano: Morgaux matene ni refoje alvenos
por rigardi la flugon.

Ember: Mi estos cxi tie, sinjoroj.
Cefleuxtenanto: Ne forgesu, sinjor' ingxeniero,

posttagmeze vi devas anonci vin ankaux en la
kotnandejo.

Ember: Morgaux . . . — morgaux matene,
cxu ne?

Cxefleuxfenanto: Jes, jes — nur venu en la
kontoron kaj sercxu min, mi enkondukos vin.

Etnber (meditante): Morgaux . . . morgaux post-
tagmeze . . . cxu ne?

Kapitano: Also . . . cxu vi restas ankoraux ?
Ember: Jes, mi havas ankoraux ion por fari

cxe la masxino.

* La oficiroj miksas germanajn vortojn en sian paro-
ion, cxar la soldata eduko en la antauxmilita Hungarujo
estis germana.

Also : do. Das versteh' ich nicht: Ci tion mi ne kom-
prenas. Sxtramma: brava, perfektkonduta laux soldata vid-
.punkto
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Kapitano (afable): Also . . . nur supren ia
kapon. Nun jam gardu vian vivon, tiom pli, cxar
la arrneo eble bezonos gxin.

Ember (alrigardas lin, ridetante): Cxu mian vivon?
Kiel ? Cxu tiel ke mi devos fordoni gxin ? aux gxi
restos cxe mi, gxis oni gxin bezonos?

Kapitano: Das versieh' ich nidit.
Ember (antaux sin): Do . . . se oni bezonas

ion . . . tion oni forprenas . . . se oni bezonas
mian vívon, oni ankaux forprenas gxin, cxu ne ?

Kapitano: Also . . . nenia malbono! komence
cxiu, kiu venas al la armeo, estas ankoraux timema
kaj parolas tian sensencajxon. Sed poste li igxos
la plej sxtramma soldato. (Saiutas per mano). Servus!

Ember (klinas sin): Mi rekomendas min, sinjoroj.
Cxefleuxtenanto (salutas per mano): Mi rekomen-

das min.

(Ember akompanas la du soldatojn eksteren tra la sxovpordo
kaj durn li meditante revenas, oni aűdas eksfere mal-

proksimigantan auxto-krakadon.)
Ember (venas gxis la mezo de l' scenejo, meditas.

— Milde, preskaux petanta) : Stepan !
Stepan (kovriía de oleo venas ei la laborejo): Nu,

kio estas?
Eniber: Lasu nun la laboron iomete, Stepan.

ôis mateno ni estos ja ên ordo. (Li sidigxas antauxe
sur rompitan propeleron.) Cxu vi riparis la risoríon ?

Stepan (sidigxas sur lignotrunkon sub la flugilo de ]'
masxino): Eble pririgardu, sinjoro ingxeniero.
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Ember: Kion vi opinias, Stepan, kian veteron
aii havos matene.

Stepan: Estos bona, egalforta, norda venteto.
Ember (meditante): Ne tiel mi pensis. . . sed,

cxu brilos la suno, aux estos malhele... aux pluvos ?
Stepan. Malgrandan pluvon ni ecx ne rimarkos.

Bone mi gudrumis Marinjon . . . . (Li frapetas ia
flankon de l'masxino, kvazaux gxi estus brusto de cxevalo.)
ô i eltenas ecx la hajlon, gxi ne estas ia afektema
knabino. Nur oni devas gxin sidumi surhauxte.

Ember: Kaj cxu tagmeze? Kion vi pensas,
Stepan. Cu la suno ekbrilos tagmeze, kiel ordinare.

Síepan: Per diablo, kial gxi ne ekbrilus. Sed
tio jam ne koncernos nin.

Ember; Sed vin, jes, Stepan . . . Tagmeze vi
bele hejmeniros... ka j . . . jes, vere... Stepan...
poste.. . tiun leteron, kiun mi 'netis sur la tablon
apud la sxrauxbojn... tiun vi prenos kaj portos
al la notario.

Stepan: Bone, sinjor' ingxeniero.
Ember (malcerte): Do . . . poste... kio estas

ankoraux ? Poste vi transprenos l a . . . cetere ankaux
tio enestas . . . (maigxoje). Poste . . . diru, Stepan, cxu
vi pensos pri mi, se vi disigxos de rai? Tial mi
demandas, cxar ni tiel interkutimigxis dum du
semajnoj.

Stepan: Aj, ne bonvolu tiel faligi la koron,
sinjor' ingxenierp. Estas ja videble ke vi ne delonge
faras cxi tion. Cxiu sentas same kotnence.

Ember (kun malgxoja vanteco): Tamen cxu ne,
Stepan, mi jam scipovas ion ?
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Stepan: Ecx tro multe, sinjor' ingxeniero. Al
«ni vi povas kredi tion. Kiam mi alvenis kaj
tni vidis, pri kio estas la parolo, ke tia masxino,
kiu povas flugi ankaux per si mem, ja mi pensis
ke ecx ne komencu sinjor' ingxeniero ellerni la
metion, — por kio gxi eslus necesa al tiu, kiu gxin
ne bezonas. Sed poste, kiatn mi vidis ke vi estos
tiel bona por piloto, kiel por konstruisto — tiam
mi diris ke vi ellernu gxin tute, se vi jam komencis.

Ember: Bela afero estas, Stepan, cxu ne
ibelega afero?

Stepan (ektiras sxultrojn): Por tiu, kiu amas gxin.
Ember (envie): Vi ja flugis jam pli multe*ol mi.
Stepan: Sed cxiam nur kun aliaj. Mi mem

neniam direktis Ja masxinon.
Ember: Kaj cxu vi ne volus?
Stepan: Volus la diablo ! La sinjoroj ingxe-

nieroj cxi tie malsupre nur desegnadas, kaj pen-
sadas kaj cigaredas. Kaj rai konstante penadas,
boras, martelas en oleo kaj rusto, do poste, kiam
estas la vico suprenpromeni iomete — liam mi
preferas jam sidi malantauxe en la kupeo kaj
kalesxumi iom da tempo. Kun manoj sur la ventro.
Tio estas mia sola ripozo.

Ember: Ripozo! Do, cxu vi ne tremas pro
gxojo kaj timo, kiam vi estas supre?

Stepan: Tremas ? Peston! Supre aux malsupre,
estas ja egale. Grave estas nur ke oni havu iom
da benketo sub la sidkarno, liam estas egale, cxu
sur tero, cxu en aero staras Ia benketo. Estas ja
la sama bluo super mia kapo, kiun cxi malsupre
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mi vidas kaj nerfiel oni ja povas atingi tiun. Komence
ankaux mi okulumis supren, ke mi eble atingos gxin
per la kapo, sed poste mi vidis la birdojn, tiuj
ankaux cxiuj rigardas malsupren dum la flugo.

Etnber: Jes, la birdo . . . Sed tia besto, al kiu
Dio ne donis flugilojri . . . kiu mem faris al s i . . .

Stepan (mansvingas): Ankaux tiu ne frenezigxas,
volu kredi al tni. Kiam mi laboris kun sinjora
mosxto Wittman, foje ni suprenportis lian malgrandan
brunan hundeton por vidi kion gxi diros pri l'afero.
Mi tenis gxin cxe mia brusto, komence gxi ekbojis
kelkfoje, poste gxi bele eksilentis, rigardadis. Kiam
poste^ni atingis teron, gxi forsaltas de la sidejo
kaj, hop, gxi forkuras, kiel leporo. Mi rigardas
post lin, eble la gloro konfuzis gxian kapon ? jxen,
malgranda ratjbiindeto balancis la voston ne mal-
proksime. Al tiu gxi kuris . . .

Ember: Eble gxi volis rakonti al gxi. . .
Stepan (mansvingas): Diablon! Tiam gxi estus

metinta la nazon al gxia orelo!
Ember (meditante): Eble, cxar nur tiel malrnult

foje mi povis flugi. . . Mia morgauxa flugo estus
la unua vera . . . la ceteraj estis -nur provoj . . ..
La morgauxa estus la . . .

Stepan: Kial estus? Estos!
Ember (flanke alrigardas lin): Tiel forte vi fidas

je mi, Stepano?
Stepan: Ankaux sinjor' ingxeniero fidas je si mem.
Ember (ekscite)i: Cu vikredas? Diru, Stepan...

per unu vorto: vi éstas tute certa pri tio ke
nenio okazos morgaux?
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Stepan (ridetas): Do . . . cxe la tramveturilo vi
dcvas atenti,. . . tie cxiam povas okazi malfelicxo.

Ember: Ne sxercu. cxe la ekflugo . . . tnor-
gaux . . . a! mi . . .

Stepan (ridetas): Ne scipovas jam fali sinjor'
ingxeniero.

Ember (konsterne): Cxu mi ne povaS ?
Stepan: Nature ne. Ecx se vi volus.
Eniber (ekstaras ekscitite): Ecx se mi volus ?
Stepan (trankvile)." Do, nature! Vi jam super-

kreskis tion. Antaux unu semajnó — nu, eble —
sed sinjor' ingxeniero jam de post du semajnoj...

Ember (senvorte rigardas lin).
Stepan: Kiam la infano lernas iradi kaj ira-

dis jam unu semajnon, tiam li povas ankoraux
fali tiel ke li frapas la frunton al la tero. Post
du semajnoj li jam ae povus prezenti tian arti-
fikon. Tiam en la lasta momenío li devas jam
antauxensxovi la manojn kaj sur ilin li falas . . .
(limontras). Ni jamnepovas antauxenfali. Ankaux sinjor"
ingxeniero jam ne povas delasi la altodirektilon ;
se la masxino falas, vi devas ekkapti gxin.

Ember (ne respondas).
Stepan (trankvile dauxrigas): Car kun sia naturo

oni vane artifikas . . . gxi estas tre obstina masxino,
volu kredi al mi. (Likaresassianmentonon.) Mi diras
al mia naturo: Mi ne bezonas cxi tiun barbon, —
mi volas glate . . . kaj poste mi razas mian bar-
bon. Sed vane mi parolas al gxi. — Kiel vi diras ?
— diras mia naturo — ke vi volas ankoraux pli
dense? Kaj la sekvantan tagon gxi kreskas pli
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dense ol gxis tiam. Rigardu — mi diras — kaj mi
montras al gxi la razilon — mi ne bezonas tion
— sed vane mi klarigas al gxi, dum mi vivas,
cxiam gxi faras renverse. Bonvolu rigardi. Hieraux
mi razis min. La naturo volas pri mi ion alian,
ol mi volas pri mi mem . . . se nur mi scius,
kion? Por gxi estas ja egale, cxu flugiloj, cxu ne
flugiloj. . .

Ember: Kiam vi elpensis cxi tion, Stepan?
Ci tion pri la barbo.

Stepan: Do . . . foje dum ripozo. Kíam mi
flugis al Vieno kun sinjora Mosxto Bier.

Ember: Kaj poste ? cxu de tiam vi opinias ke
ankaux la vivon nur la naturo povas forpreni de
iu ? Se la razilon oni tiras iom pli profunde, kio
okazos tiam ?

Stepan: Mi ne diras tion, mi petas, ke ne
estus eble . . . Sed tamen cxio havas sian takton.

•<De antauxe, dekstre venas: Lendvai, Edzino Lendvai, Lidérc,
Polacsek, Hermin.)

Polacsek: Jen la majstro!
Lendvai: Kara majstro, ni alvenis korporacie.
Edzino Lendvai: Por rigardi la masxinon.
Herrnin: Akceplu la trikoloran rideton de

patriotino.*

* Banala bonmoto, per kiu Hermino volas sxajui sprita.
Samaj estas: Kial vi ne diris tion matene . . . Ni pasxu sur
la floran kampon de l' foriro, ktp.
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Lidérc: (sin ekstravagance vestinta, longhara junulo,
premas senvorte la manojn de la ingxeniero kaj rigardas en
uajn okulojn. Salutado, manpremo).

Ember: Mi petas, bonvolu pli internen . . .
Nun vi ja povos vidi nur malmulte . . . La elektra
masxino, kiu movas Ia tuton, estas ekstere sur la
kampo, — gxin mi jam ne povas montri en lia
oiallumo.

Lidérc: Masxino en mallumo . . . Tre bele . . .
4re bele . . . (Li skribas en notkajero).

Hermin: Kial vi ne diris tion matene, por
ke la tutan tagon li povu gxoji pri gxi?

Etnber: Sed bonvolu . . . jen la masxinomem.
— Laiko en la unua momento apenaux distingas
gxin de ordinara monoplano. Maksimume, ke cxi
tie sin trovas ankoraux kelkaj malgrandaj sxrauxbetoj.
Kaj Cxi tie . . . (Li kondukas ilin malanlauxen.)

Hermin: Do montru ankaö al mi. Mi ne
staru cxi tie, kiel iu, kiun oni alvenigis kaj prifor-
gesis. (Al Stepan). Cu ankaux vi kutimas levigxi ?

• Stepan: Se mosxtíno ankaux levigxos . . .
Hermin: Mi ne kutimas.
Stepan : Sed kiel ne! Mosxtino ankaux kutimas

— al la lito. (Li iras en la laborejon).
Hertnin (postkrias) : Mizerulo!
Polacsek (flankentiras Ember'on. La aliaj rigardas

ia masxinon): Rigardu, mi petas, sole kaj pure tial
mi venis, porke midemandu ion, sed mi ne scias,
ca vi komprenos min. . . Estas eble ke la demando
estas tute stranga kaj ke vi opinios ke mi estas
ia sensenca strangulo.
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Ember (kun prizorgo): Mi petas, mi petas, mi
auxskultas.

Polacsek: Mi ecx ne scias kiel esprimi...
kiel oni povus cxirkauxskribi d o . . . Per unu vorto,.
mi volas deraandi — sed vere, provu kompreni
min . . .

Ember: Ordonu... Do, bonvolu...
Polacsek: Kion vi sentas, kiam vi ekflugas.
Ember: Do, mi petas, tio ja ne estas tiei

stranga demando. Tio estas tia, kvazaux . . .
(Sénespere li rigardas al Lidérc).

LídéfC (alvenas) : Pardonon! (tiras Ember'on al
ía alia flanko, serioze). Kontrauxe, mi sxuldas al vi
dankon.

Ember: Mi ne komprenas.
Lidérc (kvazaux frapite): Vi ne komprenas ? Do

pro la temo.. .
Etnber: Pro kia temo? ,
Lidérc (mirante): D o . . . cxu vi ne legis Ia

jxurnalon de hodiaux matene?
Ember: Ne, mi ne havis okazon. Dum du

seraajnoj mi estis min forsxirinta de cxio. cxi tie
mi vivas Kio okazis?

Lidérc: Nu, auxdu! Ja cxie oni parolas pri tio.
Grandan artikolon mi skribis pri vi, antaux la
rubriko de la novajxoj. Cu vere vi ne legis?

Ember: Mi tre bedauxras...
Lidérc: Domagxe, mi estus tre sxatinta... Mi

pensas ke vi havus gxojon pro gxi... Mi ne scias
cxu gxi sukcesis ? . . . Sed tre varma skribajxo...

Ember: Mi legos gxin.
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Lidérc: Rigardu... ja gxi estas cxe mi! Mi
lauxtlegos gxin al vi, se vi volus.. . Tre varma
skribafo... mi volus.. .

Etnber (gxentile): Bonvolu... mi petas, — vi
dankdevigos min.

Lidérc (íauxtiegas ei jxurnaio): BPri malbela eta
piloto."

Ember (ektiminte kaptas sian vizagxon): Cu tíü
estas mi?

Lidérc: Atendu nur! Vi vidos, kiel varma,
sincera skribajxo gxi estas. (Li íegas) Mi ne scias,
«stimata leganto, cxu ankaux vi estas tiel, kiel mi,
<ke nuntempe, en marto, estas por mi tiel strange kaj
nekompreneble ke la homoj iradas — vagadas,
sidigxas sur malgrandajn veturilojn, kasxas sin en
dometojn, konstruas kazernetojn kaj elpensas
aliajn ludojn. (Snprenrigardag.)

Ember (kun kapbalanco): Vere tre bela estas.. .
Lidérc (modeste): Neniel . . . nur simpla, kaj

sincera . . . (li íegas) kaj dume mi rigardas mian
manon, kiel stranga gxi estas, kaj subtila kaj longa,
kiel kuradas en gxi la subtilaj vejnoj — bluaj
sxafidoj sur blanka kampo — (li kasxe suprenrigardas)
kaj mi pripensas, ke el tio, kion mi skribas, oni
fandos etajn iiterojn kaj mi diras al mi . . . mano.. .
mano. . . kiel strange estas ke ni nomas gxin
mano, kiom da manoj estas cxie . . . kiel ili ser-
ipentumas... mil milionoj da manoj... gxi palpadas
violonon . . . kaj interkrocxigxas... etendigxas el la
akvo . . . el korpo de iu mortanto . . . kaj ie
nun gxi eble surtiras la boton de iu raaljuna
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kamparano nomita eble Johano kaj en sunlumo
gxi kaptas alian manon.. . Kiel strange, kiom da
manoj. . . mano. . . mano. . . kial oni gxin nomas
mano I ? Kial ne piedo ? Ja nature, tio signifas
alion. (Li suprenrigardas.)

Ember: Estas tré interese (turmentite li rigardadas),
Lidérc (íegas): Kaj venas en mian penson alia

malbela, eta, pala mano, kiu nun eble karesas en
la aero la propeleron de aeroplano.

Ember: Pardonon!. . . la propeleron de
aeroplano . . . tiun ja estas iom malfacile karesi en
la aero . . .

Lidérc: Jes. La dírektilon mi opiniis. Mal-
granda skriberaro. (Legas). Kaj venas en mian penson
homo malbeleta, senpretenda, gxentila, pri kiu oni
nun tre multe parolas en soldataj rondoj, kiu
estas ingxeniero, kaj havas ankaux seriozan nomon :
Aleksandro Ember, diplomita ingxeniero kaj la
kelneroj nomas lin sinjor' doktoro . . . sed tamen
li estas malgxoja homo, malgranda knabo, kiun
mi hieraux vidis, sankta knabo, kun malbeleta,
pala vizagxeto kaj kun miradantaj infanokuloj, kiuj,
kvazaux demandas: kion vi volas de mi, vi homoj
plenkreskintaj, mi ja timas je vi — mi ja nun
plej prefere priplorus mian vivon... (Li estas tre
kortusxita. Suprenrigardas)

Ember (en turmenta embaraso): Ja . . . vere . . .
vi estas tre afabla al mi.

Lidérc (signife): Nur atendu... (íegas) kaj cxe cxi
liu senpretenda, malbeleta hometo, kiam li alri-
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gardis min, subite mi éksentis la rigardon de la
martiroj.

Ember (ektremas): Martiroj ?
Lidérc (entuxzíasme): cxu vi scias ke pro cxi tiu

artikolo hodiaux ploris unu el miaj amikoj? (Legas).
Mi ne scias, cxu estas io en la homo, cxu povas
esti io en la okuloj de homo, kio portas en si la
malproksimon, la destinon de homo, la neko-
natan — sed la rigardo de cxi tiu homo kvazaux
rigardus nin jam ankaux nun el ia malproksima
mondo. (Suprenrigardas.)

Ember (tre korfusxite balbutas): Ho, vere. . . kiel
afable . . . tre flate . . .

Lidérc (triumfe dauxrigas): Kiel ni povus scii,
Mon vidas cxi tiuj okuloj kion ni ne vidis ankoraux.
Cxu la nubojn ili vidas, aux la nudan teron . . . aux
ili eble rigardas internen kaj ili vidas sin mem
je malseka mateno, kusxi en la frosta koto kaj
rigardi al la cxielo elturnigxinte el la vizagxo de
pala, senkolora mortinto, al la cxielo . . . kie angxeloj.
sonoretas, sur iliaj sxultroj kun eteta flugmasxino,
kaj ili vokas kaj atendas Ia malbelan knabeton...
en la grandan hangaron . . . kies muroj estas el
nuboj. . . kaj interne ole-kovritaj angxeletoj petol-
kuradas inter la radoj. (Kun triumfo li finas, kaj
suprenrigardasatendante). Nu, kiel gxi placxas?

Ember (paie): Tre bele . . . tre honorige . . .
tre flate . . . efektive . . .

Lidérc (kasxas la artikolon; vigle): Cxiuj diras ke
gxi estas unu el miaj plej belaj skribajxoj.

Ember (frakasigxinte): Mi dankas.
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Lidérc (elektrizite al la áliáj): Sinjoroj, eble ni
ne gxenu plu la majstron.

Polacsek: Mi nur estus volinta demandi ion.
Edzino Lendvay (al Hermino): Kion vi diras?

Cxu vi legis ke la malgranda Biró mortpafis sin?
Lendvai: Kiam?
Edzino Lendvai; Hodiaux matene. Vi konis lin,

sinjoro ingxeniero?
Ember: Jes. Estas terure. Kial do?
Edzino Lendvai (kun embaraso): Mi ne scias.
Lendvai: Li estis enamigxinta al bela virino.
Hermin (naive): Al Mario Lehotay.
Edzino Lendvai <en granda embaraso): Sed ne!
Hermin: Oni ja parolis tiel. (Edzino Lendvai

flankentíras Sxin kaj flustradas al sxi. Hermino tiradas la
sxultrojn, ke sxi ne sciit.)

Hermin: Do, ni pasxu sur la floran kampon
de la foriro.

Lendvai: Kara sinjoro ingxeniero, mi tre
d a n k a s . . .

Ember: Volonte . . . volonte . . . plezure . . .
Edzino Lendvai: Morgaux matene ni certe

cxeestos.
Ember (ektremas): Jes, morgaux matcne.
Lidérc (manpremas kun li, rigardante fikse en liajn

okuiojn): Ankaux mi alvenos, sinjor' ingxeniero,
ankaux mi pririgardos.

Etnber (ekscitite alrigardas lin,apenaux auxdeble): Mi
havu la honoron.

Hérmin : Akceptu . . .
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Ember (reve, parolante kvazaux en songxo): Vian
trikoloran rideton. Mi scias . . . (Li akompanas ilin
gxis la pordo, ili foriras, li revenas, kelkfoje trapromenas,
postc).

Ember (kun mistera vocxo): Stepan!
Stepan: Bonvolu, sinjor' ingxeniero. (Li elvenas

el la laborejo.)
Ember (same): Stepan . . . mi nun foriros . . .

auxdu. . . kaj versxajne mi ne revenos jam.
Stepan: Jes, sinjor' ingxeniero.
Ember: V i . . . vi finu vian laboron . . . tio

estas . . . pririgardu la movmasxinojn, cxu ili estas
en ordo. (Li iras por sia cxapelo kaj surtuto, dum li
surmetas ilin, konstante li parolas.) Poste ankaux vi
povos hejmeniri . . . sed la pordon de la hangaro
ne fermu . . . ne estas maleble, ke mi ankoraux
revenos momenton . . . jes, jes . . . sed ne estas
versxajne. Diru Stepan, cxu vi legis la historion de
la franca revolucio de Carlyle?

Stepan: Mi? ne, sinjor' ingxeniero.
Ember: Cxar tie estas interesaj priskriboj. . .

vi scias . . . la statario, cxu vi scias kio estas tio:
la tujjugxanta juristaro?

Stepan: Jugxistaro . . .
Ember: Aux jugxistaro . . . Jes, jes, Stepan,

jes, jes Stepacxjo. (Li estas plenvestita, li staras kun
manoj en posxoj, rigardas antaux sin.) Poste, atendu ja,
kion mi ja volis diri al vi. Jes, jes, ke mi estis
foje en mia deka jaro kun mia patrino en Debre-
czen . . . gxi estas tre polva urbo, vi povas kredi
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ai r h i . . . sed de post tiam mi ne estis' ent
Debreczen.

Stepan (ne komprenas): Vi ne estis de^tiam ?
Ember: Top . . . mi ja volis diri cxi tion ne

al vi, sed al tiu jxurnalisto. Al vi tni volas d i r i . . .
ke . . . se iu venus . . . mi jam versxajne ne reve-
nos . . . ili venu morgaux matene... ankaux Bella.. „
kaj mia patrino ankaux . . . ke mi iris iomete
promeni tien, sur la kampon . . . cxar mia kapo
doloras, — kaj se gxi okaze doloros ankaux
morgaux . . . do i!i ankaux morgaux matene ne
venu . . . (Meditas). Jes . . . kio estas ankoraux ?

Stepan: Nur iru, sinjor' ingxeniero, jam
mallutnigxas . . . La fresxa aero efikos utile . . .
La ceteron vi povos diri morgaux.

Etnber (ektremas, kun vocxo infane ektima): Sed
ne . . . se mia kapo doloros, mi ne venos
morgaux . . . Estas ja egale . . . cxu ne vere ?

Stepan: Iru nur, sinjor' ingeniero. Vi laboris
tro multe hodiaux.

Ember (cxe la pordo): Jes, mi promenos iom,
Stepan. (Malrapide eliras kun profunde klinita kapo.)

Stepart (skuas la kapon kompate, poste reiras en la>
laborejon, eklaboras, kelkaj minutoj da pauxzo, malrapide.
vesperigxas, en la laborejo io ardas.)

(Auxto-krakado. La auxto haltas, oni frapas sur la pordo.>

Stepan : Bonvolu . . .

Beniczky kaj Mario envenas.
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Mario (rapidas antauxen): Nature, mi ja diris,
ke li estis tiu.

Beniczky (al Slepan) : Cu sinjor' ingxeniero
Ember ne estas cxi tie.

Stepan: Antaux unu minuto li foriris. . . cxu vi
ne bonvolis renkonti lin?

Mario (al Beniczky): Nu, cxu mi ne diris ke
li estis liu ? (al Stepan): Mi alkriis lin, sed li ne
auxdis.

Stepan: Li diris, ke lia kapo doloras...
Mario: cxu li ne revenos ?
Stepan: Ne versxajne.
Mario (rigardas ai Beniczky): Ni atendos momen-

ton, cxu ne?
Beniczky (ne volonte): Se ne cstas versxajne

ke li revenos...
Mario (rapide): Sed vi aüdas ja, ke estas eblc

Kajcetere, ní dume rigardos la hangaron. (AlStepan)
Estas permesite pririgardi, cxu ne?

Stepan (ne afable): Vi povas rigardi, sed mi
devas iri eksteren iomete al la movmasxinoj...
(Li staras).

Mario: Nu, iru, kara sinjoro masxinisto...
iru tute trankvile, ni atendos, gxis vi revenos, se
nur sinjor' ingxeniero ne venos dume. . .

Stepan (ia afero ne placxas al li); Neversxajne, ke
li revenos.

Mario: Nur iru. Ne timu. Nenion ni sxtelos.
Stepan (hezitanie): D o . . . tiamaniere... baldaux



— 76 —

ini revenos . . . (Malrapide foriras, haltas cxe la pordo).
T.n la laborejon ne eniru, tie cxio estas olea.

Mario: Timu neniom. (Stepan for.)

Pauxzo',

Beniczky : Ne koleru, kara Mario, sed preskaux
mi povus diri, ,ke mi tre gxojas, ke ni ne ren-
kontis lin.

Mario (kun piedo frapetas): Nun jam egale.
Estas eble ke vi estis prava.

Beniczky: Mi ne scias, kiel vi imagi8 la aferon,
kara Mario. Nun, poste, mi jam povas diri al jvi
ke tni konsideras cxi tioit tre stranga kaprico.

Mario: Kaprico! Se cxio estus kaprico, kies
kauxzon mi ne povas diri! (sxi sidigxas). Cu mi povas
ekzemple diri ties kauxzon ke mi vin . . .
/(sxi ekridetas.)

Beniczky (decide): Estas necese ke vi povu
diri la kauxzon, se mi petus vin pri tio. Scd mi
ne petas.

Mario: Sed kial do ne ? Kiel stranga vi estas.
Kial ne?

Beniczky: Kial ? Nenion rezultus, se ni klari-
gadus niajn sentojn.

Mario (pripensadas): Stranga afero! Gis nun
vere tedis min . . . ke oni tro . . . klarigadis al mi
la sentojn ka j . . . oni volis ke ankaux mi klarigadu
ilin. Ecx, mi malestimis kaj malsxatis . . . la homon
traspecan . . . kaj nun gxuste tio gxenas min ke
estas nenia pritraklado . . . ke ni konsumas niajn
sentojn kvazaux tagmangxon, pri kiu ne decas paroli.
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Nun kvazaux mi havas emon diskuti pri cxiaj
azenajxoj, ke kio estas la amo kaj similaj... Nun
tio amuzus min . . . incilus min.

Beniczky (trankvile): Incitus vin, sed vi ne
malsxatos min, se mi tamen ne faras tion. La
amo estas la renkontigxo de du koroj.

Mario (konsternite alrigardas lin, poste ekridas):
Ha . . . kiel bone vi faras cxi tion . . . Cxu vi scias
ke momenton mi vere opiniis ke cxi tion vi diris
serioze kaj ne sxerce.

Beniczky (trankvile): Mi ne sxerce diris, tute
scrioze: cxi tio estasx mi opinio.

Mario (subite alrigardas lin, poste mansvingas):
Ankaux bone! Do serloze : cxi tio estas via opinio.
Post matura pripensado mi ecx almetus ke la am'
profunda estas kav' senfunda.

Beniczky (tre serioze): Ankaux estas vere! Se
ni pripensas, ni konstatas ke estas tiel. La poeto
gxuste esprimis niajn sentojn.

Mario (iom kolerete): Plue: Se vi amas min
kun amo sama, ne necesas memorskribo ama.

Beniczky (kareseme kaj tre serioze donas sian manon):
Mi dankas, Mario. Mi estas konvinkigxinta ke vi
amas min jcaj tial mi ja ne petis de vi memor-
skribajxon. Ci tiun memorskribajxon mi portas en
mia koro.

Mario (nerve): Kaj kio estas sur gxi ? Kolomboj ?
Beniczky (kareseme): Mi ne malkasxas al vi

Mario. Sed se vi havas memorlibron, donu gxin
al mi kaj mi endesegnos . . . Mi scipovas iom ia
akvarelpentron.
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Mario (nerve): Bone, nun ni cxesigu cxi tion.
Vi havas tute strangan humoron, vi faras min
nerva. Ni parolu pri io alia.

Beniczky (trankvile): Vi ne kredas ke mi
parolas serioze. Bone, vi konvinkigxos pri tio poste.
Ni parolu do pri tio: kia kaprico estis ke vi
alvenigis min.

Mario (antaux sin): Mi . . . mi legis artikolon
hodiaux en la jxurnalo . . . Tiu malgranda Lidérc
verkis gxin . . . kaj gxi tre kortusxis min. Cxu vi
legis ?

Beniczky: Je-e-es . . . pri ia pilolo. Ci tio
estis gxia titolo, se mi ne eraras.

Mario: Jes, pri malbela, eta piloto. ôi tre
kortusxis min. Cu vin gxi ne kortusxis.

Beniczky: Sincere parolante . . . mi ne kom-
prenis gxin.

Mario: Vi ne komprenis ? Kion vi ne kom-
prenis pri tio ? Cetere . . . estas egale. Ni ne re-
komencu denove. Jam matene, kiam mi legis la
artikolon, mi ekpensis, sed nur tusxante, ke mi
rerigardos Aleksandron Ember. Kaj nun, kiam ni
sidis en la auxto, kaj vi nenion parolis, nur rigar-
dis antaux vin metn, kaj mi priatentis vian vizagxon,
per unu fojo mi sentis ke nun tuj mi devas kune
vidi vin ambaux, sed t u j . . . vidi kiel vi rigardos
unu la alian en la unua momenlo antaux ol vi
povus saluti reciproke.

Beniczky : Mi diras, ke tre stranga kaprico...
Mario (vig^e): Ho, ne estas kaprico. Ci tion

oni jam povas klarigi, cxu gxi placxas, cxu gxi ne
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placxas. Kaj la klarigo ecx ne estas tiel komplikita.
— Ecx pri tiu kruela kaj mistera perverseco ne
povas esíi parolo, per kiu tiu kompatinda Biró
kutimis klarigi kelkfoje mian konduton. Cxi tio
tiavas sian tute konkretan kaj honestan kauxzeton.

Beniczky: Mi ne scias, pri kio vi parolas.
Mario (starigxas antaux lin): Alrigardi! Iookazis

inter vi.
Beniczky: Mi ne scias, Mario, kiel . . .
Mario (vigie): Na, na, na . . . silenton! Io

okazis inter vi. Cxu ne, vi ne volas malkonfesi,
ke vi interparolis pri io, kiam mi atendis malsupre,
en la auxto, kvaronon da horo. Do gxustc tion mi
volas scii, kio okazis inter vi.

Beniczky: Mario, la deviga diskreteco malper-
mesas ke mi parolu pri tio.

Mario: Nu, jen fine la lauxorda tono! Ni
estas jam en mia strato . . . La deviga diskreteco
jnalpermesas, do vi tuj diros tion al mi.

Beniczky : Mi ne povas, Mario, kredu al mi . . .
Mario: Ne Mmariadu" tiel multe.. . Niauxdu,

fcio okazis inter vi.
Beniczky: Sed vere, kredu, Mario, neniel mi

povas diri.
Mario: Bone. Do mi iros al li morgaux

antauxtagmeze kaj lin mi demandos. Li nc estas
«kavalir' sen tim' kaj senriprocx'" . . . li ne konas
!a kodekson . . . per unu vorto, li estas malkorekta
homo, li rakontos al mi tion, pri kio mi estas
scivola.
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Beniczky (kuntiras la brovojn): Tion mi malper-
mesas al vi, Mario.

Mario: Nature, vi malpermesas. Sed se
Ember estas malkorekta pro konvinkigxo, mi, kiel
virino, estas malkorekta pro naluro, — kaj mi
promesos al vi ke bone, mi ne iros al li kaj
poste, tamen mi iros.

Beniczky (pripensas): Vi estas prava. En cxi tiu
okazo oni devas malhelpi malkorektajxon kaj ne
prezentas sin alia metodo ol malhelpi gxin per pli
malgranda malkorektajxo. Mi rakontos al vi, kio
okazis, cxar mensogi mi ne povas.

Mario (ekscitite) •' Nu, parolu.
Beniczky: Post matura kaj trankvila pripenso

ni ekkomprenis ke ni ne povas plu vivi ambaux.-
Mi tial, cxar mi ne volas rezigni je vi, li tial, cxar
li ne povas.

Mario (ekscitite) * Kaj ? kaj ?
Beniczky: Ni konfidis al la sorlo ke gxi

elekíu, cxar lauxkorpe ni ne estas konvenaj
kontrauxuloj unu por la alia. (Elposxigas la rulethor-
íogxon.) Mia rulethorlogxo decidis.

Mario: Vi sxercas.
Beniczky: Mi ne kredas ke cxi tio sonas

sxercmaniere.
Mario : Amerika duelo ! (Lauxte ridas) Ne ! ,

Gimnazianoj agas tiamaniere . . . kaj la roman-
herooj de Sinjorino Beniczky . . .* Tian azenafon

* Verkistino, kiu skribis sentimental-romantikajn
romanojn. lam Sxi estis tre Satata precipe de junaj frauxlinoj,
La hungara Marlitt.
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AleksÉndfo Ember ne povis entrepreni . . . Vi
sxercas.

Beniczky (iom akre): Pardonon! La citita ver-
kistino estas mia malproksima parenco. Aleksandro
Ember nature konsentis, cxar mi proponis cxi tiun
solvon, kaj je sia malfelicxo li tins la nigran.

Mario (ekfrostotremas): Kion vi diras!
Beniczky: Tiel okazis.
Mario (estas tre ekscitiia): Kaj . . . kaj . . . sed ne

— cxi tio estas frenezajxo, estas mezepoko. Mi ne
estus kredinta . . . kaj . . . kion vi opinias . . . nu,
kaj diru, kia limtempo?

Beniczky: La limtempo estas lauxplacxa.
Mario: Nu, kaj kion vi opinias, cxu li faros ?
Beniczky (post pauxzo): Cxu li faros, tion mi ne

scias certe. (Cirkauxrigardas.) Sed mi auxdas, ke li
lernas flugi, kvankam li ne bezonas tion, kaj ke
morgaux . . .

Mario (same): Morgaux estos la granda ekflugo.
(Subite sxi eksilentas.) Beniczky! Vi, nature . . . jam
parolis kun li . . . de tiam.

Beniczky (rigide): Ne ankoraux.
Mario (tremas): Do . . . do kiam ?
Beniczky (fikse rigardas sxin): Morgaux.
Mario (forte ekspiras): Morgaux !
Beniczky (ekridetas): Morgaux matene, en la

momento, kiam li sidigxas sur la masxinon . . . cxi
tiun lecionon li nepre elmeritis, cxu ne?

Mario (frostotremante): J e s . . . sed kíel terure!
Gis morgaux matene li kredos . . .
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Beniczky. Ke li devas morti. Mi decidis, ke
en la lasta momento mi liberigos lin de lia devo.

Marío (donas manon): Beniczky, vi estas vera
viro. Vi estas prava, oni povas ja priparoli serioze
tiajn banalajxojn. Nun . . . nun denove mi sentis
tion, kio min ligas al vi.

Beniczky: Mi dankas.
Mario (iras tute proksimen al li, altusxigas): Car cxu

ne, Beniczky . . . se vi estus tirinta la nigran.. .
oni ne estus povinta vin . . . ?

Beniczky: Oni ne estus povinta liberigxi min.
Sed tio dependas nur de la eduko, kredu al mi.

Mario: Mi scias . . . kaj mi gxojas, ke al cxi
tiu kompatindulo ne okazos malfelicxo. Kia felicxo
estas, ke // tiris gxin . . .* kaj vi estas prava, li
meritis la lecionon. (sxi kaptas lian brakon.) Vi!. . . kiel
bela vi estas kiam vi tiel apogas vin al la masxino.
Kiom pli gxi konvenas al vi . . . Cu vi ne fiugis
ankoraux ?

Beniczky (ridetante): Ankoraux ne.'
Mario: Beniczky . . . sidigxu iomete sur la

masxinon . . . Mi volus v i d i . . .
Beniczky (rigardas la sxtuparon) ; Cxi tie oni povas.

Sed cxu la sidejo ne estas olea?
Mario: Sidigxu sur gxin.
Beniczky (kun junula sinmovo rampas en la pilot-

sidejon): Ci tie mí estas! (Sxerce ti ekkaptas la
direktilon.) For!

Mario (iras sur la sxtuparo en la akompansidejon.
Antauxenklinigxas, cxirkauxprenas lian kolon): Nunniflugu!
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Beniczky\ Jes.
Mario (premas lin ai si): Cxu ne bone ? Cxu vi

ne sentas, ke vi flugas?
Beniczky: Sed atentu . . . Vi fortiros mian

manon de la direktilo kaj okazos malfelicxo.
Mario (spiregante): Kiom gxenas vin ? Vi, birdo!

Vi, hombirdo! Kiajn belajn manojn vi havas . . .
kantu ion, vi, fama, se vi estas birdo.

Beniczky: Mario, per Dio, vi sufokas min.
Mario: Jes . . . kaj vi delasis la direktilon...

Nun ni falegas . . . cxu vi sentas ? Ni falegas en
la profundon. Ve, kiel nigra! Ni pereis . . . (sxi kisas
lin cxe busxo.)

Rapide vesperigxas.

{Stepan venas kun lampo. Beniczky kaj Mario subite
disigxas. Stepan malplacxe rigardas la scenon).

Stepan: Do, mi petas — nun ni sxlosas.
Mario (embarasite venas de sur la masxino. Beniczky

post sxi): Cxu vi foriras ?
Stepan : Mi hejmeniras, cxar morgaux mi devas

írue levigxi.
Mario: Nun jam estas certe, ke sinjoro

ingxeniero ne venos ?
Stepan: Nun li jam ne venos . . . Li diris,

ke se gxis la sepa li ne venos, mi povos hej-
meniri.

Mario (al Beniczky): Do eble . . .
Beniczky: Nature, nature, ni iros.
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Mario: Nun vi hejmenporlos rriin, cxu ne?
Kaj morgaux?

Beniczky (dum foriro): Ci iie ni renkontigxos.
Stepan (iras post ili).
Beniczky (ekstere): Cxu vi ne fermas Ia grandan

pordon ?
Stepan (ekstere): N e necese . . . Neniu iradas

cxi tie dum nokto . . . kaj je la kvina mi jam venos.
(Auxtofrumpeto, poste malproksimigxanta krakado. Iom da
tempo la malproksimigxanta auxtolampo ankoraux fosfo-
reskas sur !a bretmuro, poste Ia scenejon kovras mallumo.
Granda pauxzo, oni auxdas la mugxon de l' vento. La mal-
dekstra pordeto malrapide malfermigxas, Aleksandro Ember,
kun elektra lampo en la mano, singardeme envenas, en
sama vesto, kiel antauxe. Li ne cxirkaürigardas, antauxen-
venas, metas la lampon sur )a lignotrunkon, malbutonumas
sian jakon. Poste li ekgenuas apud la trunko, prenas
el la posxo leteron kaj per krajono li skribas, eble ad-
reson; Ii glufermas gxin. Li cxirkauxrigardas rapide, fine
metas la leteron zorgeme sur la trunkon kaj lasas gxin
tie. Li hezitas. Malrapide li elprenas ion, klinigxas al la
lampo, turnadas la objekton . . . gxi ekbrilas. Ankaux gxin
li metas sur la trunkon, starigxas. Rauxke kaj mallauxte):

Ember: Ne tiel mi imagis . . . (Li starigxas,
malrapide iradas kun pendantaj brakoj. Ekstere forte
mugxas la vento, kvazaux gxi estus ia malproksima muziko.
Kun infana, frostotremanta vocxo): Dio ! Ne tiel mi
itnagis. (Li reiras gxis la trunko, poste li denove iradas.
Oni auxdas, — komence necerte — kvazaű li parolus ion —
poste ni ekkonas, ke li ne parolas, nur sxirita vocxo auxdigxas,
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kun peza spirego. Liaj brakoj pendas. Kiam li estas la
trian fojon atinginta la trunkon, li ekpusxas iom la lampon,
tiel, ke gxi, turnigxinte internen, eklumigas akran diskon
meze de la íono. Denove li turnigxas, ekiras en direkto de
la disko, subite haltas, kaptas al siaj okuloj. Rauxke):
Nu, kio estas tie . . . aux tiel ? . . . (Subite li ekkonas
ke gxi estas lia onibro. La ombro nun akre, krude desegn-
igxas sur la lumdisko): Sed t a m e n . . . (Du pasxojn li faras
antauxen, tiam la ombro movigxas, ankaux gxi faras du pasxojn
kaj per la tria pasxo malsuprenpasxas sur la teron. La
tuta sceno dauxras minimume tri minutojn.)

Ombro (venas antauxen).
Etnber (retirigxas; nun ili staras unu kontraux la

alia, ni vidas nun sole la siluetojn de ambaű, cxar ili ne
enestas en la lumkonuso. La ombro estas nigra, kaj tre
similas al Ember Iaux vesto kaj liaroj).

Ombro (trankviie): N u . . . vi vidas . . .
Ember {infane gxemetas): N u . . . kio estas ? (Lauxte,

preskaux krietante): He, kio estas ? kiu estas ? (Li
resaltas kaj eksilentas.)

Ombro (kontente): N u . . . vi vidas ja . . . cxi
tio estas via mizero . . .

Ember (reigxas gxis la trunko, tiel, ke li enestas en la
iumkonuso).

Otfíbro (venas post li, milde): Nu, vi jam vidas,
cxu ne ? Do cxi tio estas via tuta mizero... ke vi
ektimas vian propran ombron.

Ember (Ma.) dentoj klaketas, li/idas histerie): N a ! . .
kiu sxercas cxi tie?

Ombro: Mi ne sxercas . . . tute serioze mi
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diras, ke via tuta mizero estas nur, ke vi ekiimas
vian propran ombron. Haltu jam, h e !

Ember (reigxas gxis la muro): Stepatl . . . ne
sxercu... cxu vi estas ?

Otnbvo (nun ankaux li venas en la lumkonuson,
kolerete): Sed ne Stepan. Cxu vi ne povas lerni
mian nomon ? Irjő Olson mi estas, finna kuracisto»
(Vere kvazaux tiu li estus, sed liaj haroj nun estas nigraj,
kaj kvazaux li estus pli alta. Nun oni vere povus diri, ke
li similas al Olson. La akcento ne eslas plu fremda.)

Ember (balbutas): Kiu ? kio ?
Olson: Irjő Olson, finna kuracisto. Kiel oni

povas tiel timi? Mi fajfadis iomete.
Ember (balbutas): Vi . . . vi . . . fajfadis ? Mi

kredis, ke la vento . . . Kiu vi estas ?
Olson (mansvingas): Sed ni ja renkontigxis jam

multfoje. Foje vi volis trairi min kvazaux pordoh.
Ember: Jes . . . tiu . . . kiun mi opiniis

spegulo . . .
Otson: Aux kiun vi opiniis spegulo!... estas

egale. Nur ekparoli vi ne volis kun mi. Vi estas
tre malafabla homo. Cu oni ne povas sidigxi
cxi tie?

Ember (tre malfacile rekonsciigxas): Sed vi j a . . .
Vi ja estis liam pli malalta — kaj blonda.

Olson (amuzigxante): Cxu vere ? Tiel sxajnis al vi,
ke mi estas blonda. Sendube vi eraris. Kiel povus
esti blonda la ombro?

Ember: Sed vere . . . ne miru . . . Vere mi
kredis en la unua nomento, ke vi estas mia ombro.

Olson: Nu, kaj?
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Ember: Cetere mi ne. . .
Olson: Cetere vi ne estus ektiminta. Per unu

vorto, vian ombron vi ektimis.
Ember: Kion vi volas diri per cxi tio ?
Olson: Kion mi volas diri per cxi tio ? ^Tiajn

strangajn demandojn havas vi, hungarpj. Cxe vi
oni diras ion alian, ol kion oni volas diri? Mi
volas diri tion, kion mi diras: ne pli, kaj ne
malpli.

Ember: Nu kaj ? . . . Cu tial vi kasxis vin, kaj
embuskis min, por ke cxi tion vi diru al mi ?

Olson: Nu, kaj mi havos ankoraux kelkajn
vortojn por vi.

Ember: Cxar, se vi volis nur tion al mi diri,
vi malfruis. Pri tio oni jam sciigis min. De post
kelkaj monatoj pritraktas jam la publiko la ob-
servajxori, ke mi estas malkuragxa.

Olson: Kaj tio nature tre doloras al vi.
Ember (alrigardas lin, post pauxzo): Kiamaniere

vi venis cxi tien? Kion vi volas de mi?
Olson: Ne estas granda afero. Malgrandan

komplezon mi petos, kolegan komplezon.
Ember (kolereme): Car se tial vi venis, aux tial

oni sendis vin, por ke vi incitu min, do vi venis
en tre malbona tempe kaj facile vin povos trafi
io . . . Estas eble, ke mi éstas malkuragxa, sed
nun vi trafis min en tre stranga momento.

Olson (milde): H o . . . h o . . . nur trankvilon...
ne incitigxu. Mi diras ja, ke ni estas kolegoj. Vidu
do, mi venis cxi tien, al la universitato, pro afero
de nervpatologia malkovro.
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Embet: Cu vi estas nervkuracisto ?
Olson : Certe mi estas nervkuracisto... Ankaux

la muziko interesas min. . . mi ekzercas ankaux
gxin kaj ankaux la matematikon iomete. . . sed
precipe kaj cxefe, mi opinias, mi estas nervkurac-
isto. Do . . . cxu oni ne povas sidigxi cxi íie?

Ember (cxirkauxrigardas): Mi ne antauxsciis . . .
Olson (turnas sin al la masxino): Certe, Cxi tio

estas la masxino.
Ember (proksimigxas): Cxi tio estas. . .
Olson: Bela objekto. Vere, grandioza objekto.

Grandioza invento gxi estas, mi petas liumile. La
fiugtnasxino.

Ember (kun klinita kapo): Ankaux mi opiniis
iam . . .

Olson (rigardas la masxinon): Kaj cxu vi jam ne
opinias?

Ember (mirante rigardas lin): Tamen . . . kiel
de longe konata vi sxajnas nun subite al mi! Kvazaux...

Olson: Per unu vorto, vi jam ne opinias, ke
gxi estas granda afero. Per unu vorto la invento
malbonigxis, cxu ne?

Ember: Dio nur scias . . .
Olson (turnas sin al li): Nun vi jam ne sentas,

ke gxi estas, kio gxi estis. Hm . . . cxu do ne venas
en vian kapon, ke íamen ne estas versxajne, ke la
masxino malbonigxis, cxar gxi estas ja el fero, sed
eble vi malbonigxis, konsiderante, ke vi estas el
multe pli malsolida materio?

Ember: Cxi tio vere ne venis en mian kapon.
Olson: Nu . . . vi vidas . . . kaj kiel simpla
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supozo gxi estas. Cxi tiu supozo estas bonega fundo
por scienca esploro. La masxinon ni povas facile
esplori, — por tio ne estas necese havi grandan
aparaton — kaj se ni trovos, ke gxi estas en ordo,
do la difekto trovigxas en vi. (Li proksimigxas ai la
masxino.) Ni vidu do — la propelero estas sendi-
fekta. (Li ekturnas gxin, rampas sub la masxinon.) La
motoroj, kiel mi vidas, estas en ordo. La kabloj
estas elastaj, la krocxigxo estas perfekta. Eble la
direktilo ne funkcias? (Li starigxas sur la sxtuparon.)
Aü ne kusxas oportune por la mano delapiloto?
(Li pasxas en la pilotsidejon, ekkaptas la direktilon ;̂  dum
li klinigas, li levas floreton.) Kio estas cxi tio ? Cxi tio
ne apartenas al la masxino. (Li jxetasgxin sur la teron.)

Ember (íevas gxin konsternigxinte): • Kio estas?
(Levas gxin al sia vizagxo.) Ci tio estas ja parfumo.
(Kriante): Kiu estis cxi tie ? Kiu sidis en cxi tiu
masxino ?

Olson : Vi nun devas atendi, gxis mi finesploris
ia masxinon. Poste estos via vico.

Ember (rigardas la fioron): Mi ne komprenas.
Kiamaniere gxi venas cxi tien?

Olson: Do, kara amiko, cxi tiu masxino estas
diable sendifekta. (Li restas sidanta.)

Embet (rigardas la floron): Mi ne komprenas...
Olson: Nun ni povas transiri al via mizero.

Se mi ekzamenas masxinon, cxu ne, mi ne devas
honti turnante min al ingxeniero, se mi ne teias
ion ? Kaj vi, se vi havas difekton, turnas vin al
nervkuracisto.



— 90 —

Ember (mansvingas); Ha . . . nervkuracisto...
Li konstatas, kio estas la kauxzo de mia sufero,
sed helpi li ne povas.

Olson: Hm. Vi do konsentas, ke cxiu anima
malsano havas sian kauxzon en la organismo?

Ember: Bone, bone, mi konsentas. Kion
helpas al mi tio?

Olson: Atendu iomete. La celo de la scienca
esplorado estas: rekonduki la simptomojn, disi-
gxantajn laux sennombraj direktoj, al unueca, komuna
kauxzo.

Etnber: Kaj kio estas la celo de la homo?
Olson: Provizore tio, ke li estu altnenaux tiel

sana, kiel lauxorde funkcianta kudromasxino, kiun,
se gxi havas difekton, oni facile povas ripari, cxar
oni konas gxian strukturon. Gis tiam ja, gxis ni
ekkonis gxin, ecx tion ni ne povas scii, por kio
servas propre la masxino?

Ember: Belaj vorioj!
Olson: Cxi tio ne estas vortoj. Vi vidos tuj.

Cio cxi rilatas^precize al vi.
Ember: cxu vere?
Olson: Mi diras: oni ecx songxi ne povas pri

tio, ke ni ekkonu la celon de Ia homo, dum ni
ne vidas klare pri la homo mern. Imagu masxinon,
kiun oni donis al ni en la manon, sed oni for-
gesis cxemeti la instruon pri uzo. Oni nenion scias
pri la masino: cxu gxi dispecigas lignon, cxu pro-
jekcias bildon, — cxu fabrikas stelojn? . . . Sed
gxi estas masxino, do gxi servas por io, tial oni ja
faris gxin. Ni do komencas turnadi, ni palpadas,
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ni ek- kaj ekkaptas sxrauxbon, ni levas klapon...
en la interno de la masxino movigxas, ekmugxas
io . . . ie masxinbrako levigxas, rado sin ekturnas,
du raddentoj grincante interfrotigxas . . . ne bone. . .
ne tiel oni devas komenci . . . alian tenilon ni
ekkaptas . . . aliaj radoj, aliaj artikoj movigxas,
denove io grincas, ankaux ne bone . . . ne tiel gxi
funkcias.

Ember: Vi ja ne povas scii, por kio servas
la masxino, kaj cxu gxi nun funkcias tiel, kiel estus
necese ?

Olson: Aha . . . tre gxusta rimarko . . . Sed
tamen tio havas sian rimarkilon . . . se mi
trafus lá gxustan sxrauxbon, per kiu oni povas
ekfunkciigi la masxinon, devus ekiri la tuta
masxino per unu fojo, eksonus sana, egalmezura
krakado, — la radoj movigxus . . . cxiuj... la
brakoj cxiuj levigxus . . . cxio mogxus kaj krakus —
nenio frotigxus, nenie penetrus unu en la alian . . .
radeto ne krevus interne . . . egalmezure, lauxritme
gxi sin movus, dum mi volas . . . kaj mi ekkrius
sensxargxigxinte: Mi trafis la gxustan tenilon; nun
jam ni vidu, kion scipovas la masxino.

Ember: Do, kial vi ne trafas . . . ?
Olson: Se la masxino estus en ordo — cxi tiu

sercxado eble ne estus dauxrinta tiel longe. Dutn
keikaj centjaroj ni estus elpalpadintaj cxiun eron
de la masxino, kaj ni estus trafintaj la ekirigan
tenilon, la svingradon. Sed estis ankaux alia malbono.

Ember: Kio do?
Olson: Ne nur Ia uzinstruon forgesis cxemeti
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la liverinto, sed li ankaux alimaniere estis nezor-
getna. Dum la (ransportado la masxino difektigxis.

Etnber: Puf! . . .
Olson: Nun la tasko jam estas centoble

komplikita. Oni devas ne nur trovi la spilon, kiu
gxin ekmovas, sed trovi ankaux en la masxino de
nekonata strukturo kaj nekonata celo tiun difekton,
kiu malhelpas nin ektrovi cxi tiun spilon.

Etnber: Sercxu, scienculo !
Olson: Prave! Dum mullaj centjaroj la instinkto

diris: sercxu, scienculo. Ni sercxadis inter la mal-
evoluintaj organoj — mallertaj, malsagxaj liverantoj,
ni diris, jen, tie kaj tie III lasis interne la pincxileton
— ili lasis interne la cxizilon, per kiu III faris la
masxinon... jen la tiflo, kiun ni bezonis, kiam
ni ankoraux estis bestoj vegetaraj . . . kaj multajn
difektojn ni írovis, sed neniu el ili estis la cxef-
difekto.

Ember: Kaj se ni trovos, kio estos la rezul-
tato? Cxu ni scios, kial valoras nenion la tuto?

Olson: Kial ne ? Se ni trovos la difekton, —
la rompitan sxrauxbon, la kurbigxintan akson, Ia
najlon, kiu falis inter du raddentojn... cxu ne
estas simple elpreni gxin de tie?

Ember : Se ni trovos...
Olson (post pauxzo, malrapide): Kaj se mi diras

— ke mi trovis gxin?
Ember (alrigardas lin): Cxu v i . . . ?
Olson: Mia merito ne estas pli granda, ol

tiu de la aliaj, kiuj sercxis gxin. XII plimalvastigis
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al mi la teritorion. Por mi la afero jam estisx pli
facila. La difekto donis sin en miajn manojn.

Etnber: Kie vi trovis gxin?
Olson : Inter Ja nervoj. (Li sfarigxas.) La difekto

estas la timo al la morto. Kauxzo de la difekto
estas erara krocxigxo. Du nervoj kunkreskis: mälsa-
gxa malevoluajxo. Estas nenia neceso pri gxi.

Ember: Cxu vi trovis la centron de la morto-
timo?

Olson: Vi ecx ne imagas, kiel ridinda, eta
organa difekto gxi estas. Per sola trancxilektiro mi
ekstermas gxin ei la nervsistemo kaj en la sama
momento Ja nervsisterno liberigxinte ekkrakas,
eklaboras, ekfunkcias. Kaj multajn miljarojn ni
bezonis por trovi cxi tiun stultan, ridindan, etan
difekton.

Ember: Kaj sen liu?
Olson: La morto estus, kiel la sxongo. Dum

tago fresxe, vigle laborante, ridetante ni pensas
pri gxi, kiel bona gxi estos, kiel fresxiga: ju pli mi
laboras, des pli fresxiga. Kaj vespere felicxe mi
klinas mian kapon: — ho, kiel paca, pura
harmonio!

Ember: Kaj se dumtagesubite gxi surprizos nin ?
Olson: Estos malofta gxojo kaj felicxo . . . la

felicxo de malmultaj elektitoj. . . pli frue havi gxin.
ol ni havas rajton pri gxi. . . pri la songxo.

(Ember subite faligas la lampon. Dum momento estas
mallumo, poste malvarma lunlumo enfluas de antauxe, kaj
lumigas la scenejon, sed tiel, ke nur la flugmasxino nagxas
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en lumo, kvazaux gxi sxvebus libere super la mallumo. Nun
Ember sidas sur la masxino, kaj Olson parolas el la mallumo.)

Ember (el la masxino): R iga rdu . . . mi ne scias,
kiu vi estas. Estas eble, ke mi nur songxas. Sed
tie, sur la trunko kusxas revolvero . . . kiun nii
volis lasi cxi tie . . . Cxu vi scias . . . ?

Olson (de malsupre): Kiel mi ne scius, kama-
rado . . . Vi volis morti . . . Sed ne hodiaux, cxu
ne, kamarado . . . ?

Ember: Morgaux . . . Mi estus devonta nur
morgaux . . .

Olson (ridante): Pro timo al morto vi volis
rifugxi en Ia morton . . .

Ember: Vi estas prava, kamarado. Sed kiel
strange! Cu vi diris nun cxi tion aux mi ?

Olson: Estas ja egale . . .
Ember: Jes, mi scias, ke estas egale, kama-

rado. Sed kvazaux mi estus síarinta tie, malsupre
antaux nelonge.

(La vento fajfas la kanton de Solveigh.)

Ember: Ne sxercu, kamarado. Cu estas vi,
kiu fajfas ? Nu, cxesigu jam, sur mia dorso gxi
írostpikas.

Olson: Ne, kamarado, mi ja parolas . . .
Ember: Jes. Sed kvazaux vi ankaux fajfus dume.

Cxu vi havis amatinon, kamarado?
Olson: Nature, ke mi havis. Oni nomis sxin

Vanjo.
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Ember: Kaj cxu sxi brakumis vin, kamarado?
Olson: Cxiam, kiam mi volis.
Ember: Kaj kion vi donis al sxi, kamarado.
Olson: Mi brakumis kaj alridis sxin.
Ember: Tiam ankaux sxi ridis, kamarado?
Olson: Tiam luj ridis ankaux sxi.
Ember; Sed, vi scias, mia karulino estas tro

delikata sinjorino, tro multekosta. Morgaux matene
mi devos morti, kamarado.

Olson: Kaj poste, kamarado ? Cxu tio estas
grava ?

Ember: Vi parolas facile, kamarado. Terure
mi timas la morton, kamarado.

Olson: Kial do vi volas morti?
Ember : Mi ne volas, kamarado, sed mi

devas. Nun Ia parolo jam estas nur pri tio, ke
mi ne timacxu morgaux matene, kamarado, cxar
sciu, la kontrakto enhavas ankaux tion, ke mi
devas ne nur morti, sed ankaux bele morti, vi
scias, kuragxe. Do, se estas vera, kion vi parolis...

Olson: Nalure, ke estas vere.
Etnber: Ke vi povas ekstermi la timon al la

morto — do, por mi ja tre bona estus cxi tiu
afero, kamarado. Por mi nun cxi tio estas tre
grava*, kamarado.

Olson: Mi kredas. Do kion ni faru. Cxu mi
ekstermu ?

Ember: Certe. Kie oni povus fari íion.
Olson: Venu kun mi en la laboratorion.
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Ember: Atendu, mi tuj malsupreniros . . .
(Li malsupreniras, palpadante sercxas Olson'on.) Nu . . ,
Kie vi estas ?

Vocxo de Olsotl (de ekstere kaj malproksime): Do
venu . . . venu . . . Mi antauxiris . . . Ci tie mi
estas . . .

Ernber: Atendu iom . . . (Palpadante li irasgxis
la pordo, li malfermas gxin, malvarma vento enfrapas lauxte.)
Hu, kia vento!

Vocxo de Olson (de tre malproksimc): Bona, egal-
forta, norda vento . . . Ni iru . . .

Kurteno.
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TRIA AKTO-
(Antauxe sin trovas, kiel flankkulisoj: dekstre fino

de dometo kun pordo, maldekstre, — preskaű gxis la sxnur-
tegmento, — kelkaj arboj. Post tiuj, sed ankoraux antauxe,
estas herba deklivo de monteto, kiu egalmezure levigxas
gxis la bariero. Tiu bariero oblikve klinigxas malsupren de
maldekstre al dekstre, de la domo gxis la arboj. De mal-
dekstre — gxis la bariero, sur la deklivo de la monteto,
kuras mallargxa vojeto. Post la bariero estas sole fon-
kurteno el unu peco, figuranta bluan nuban cxielon kun
profunda, raalproksima perspektivo, oni povas vidi nur
la cxielon, Cxar la kampon kovras al ni la kresto de la
monteto. Do, el la homoj, kiuj sur la transa flanko de la
kampo iradas, nur tiuj videbligxos, kiuj suprenvenis gxis la
bariero. Estas la oka matene, brila sunlumo, Sur la
placo, cxe la bariero staras du apacxoj.)

Cfnua apacxo (kuntiras sian jakon): Bona, fresxa
lufto!*

Dua gpacxo: Éhe ! . . ekbirdos Ia cxielulo.
Unaa: Kion voladas tiu ulacxo tie cxe la

hangaro ?
Dua: Forlevi Ii volas. Tre li okulumas enen.

* Per la sekvantaj strangaj vortoj mi volas imiti la
apacxslangon en la originalo. Lufío: aero, ekbirdi: ekflugi
forlevi: sxteli, sxmiro: bato, cxiigxi: alveni; gxuadi: fari mal-
bonan sxercon, fanfaroni. Poste: tabako: mono. (Rim. de
l' trad.)

7
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Li ne spacumas en sia hauxto, dum li ne gajnas de
mi sxmiron. (Li kriegas al la kampo.) He! He! Ci,
ovo! Cu ci ne venos tuj?

Unua: Lasu lin vivi! Kial vi gxuadas ?
Dua (minacante): Mi alsxmiros lin, se li ne

venas, kiam mi vokas. (Rugxigxinte ü kriegas.) He!
Ulacxo! Ventron de via patrino! Cu ci ne auxdas?
Al ci mi blekas. Na! (Pii maliauxte.) Nur venu,
venu! Alrampu! Ci-igxu ! (Trans la bariero aperas
cxifonvestita knabeto.)

Dua: Cxu ci ne auxdas, ke mi blekas ?
Knabeto: Ja mi estas cxi tie.
Dua: Kial ci apogas la aeron tie, cxe la

hangaro, cxu forlevi ci volas ?
Knabeto: Dio atestu . . .
Dua: Cu ci volas sxmiron ?
Knabeto: Dio atestu, ke sinjoro Stepan diris,

ke mi atentu pri la pordo.
Dua (ekkoleras): Mizerulo, cxu en mian vangon

ci mensogas? Je cia patrino, gardu cin, ja Stepan
ecx ne cxi-estas.

Knabeto: Dio atestu . . .
Dua: Kion? Ki—i—i—ion? Ci, putrulo. (Li

boksas lin cxe brusto, la knabeto subfalas, trans la barieron.)

Pauxzo.

Unua (trankvile): Kial vi gxuadas?
Dua : Li ne mensogu en mian vangon. Ecx ne

venis ja Stepan.
Pauxzo.
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(Lendvai, Edzino Lendvai, Hermino venas de maldekstre,
de malantaux la domo.)

Lendvai: Jen, vi vidas, neniu estas ankoraux
cxi tie.

Edzino Lendvai: El cxi íiu loko oni povas
bone vidi, ni restu.

Lendvai (ai ia apacxo): Cxu oni povas malsu-
preniri de íie.cxi al la hangaro, amiko?

Dua (tragiasxuitro): Se Ja policano vin lasas. . .
Edzino Lendvai: Ni reslu, ili ja preteriros

cxi tie.
Hermino: Kion vi diras, Nusxinjo, ke tamen

mi ellitigxis.
Edzino Lendvai: Kaj mi . . .
Hermino: Mi postulas pardonon, tio esías

alia afero. Vi ja havas edzon.
Edzino Lendvai: Pst. Hermino!
Lendvai (rikanante): Kial vi ne diris raatene,

por ke la tutan tagon . . •
Hermino : Ve, maljunulo, al vi ne konvenas.,.

cxi iiu spritajxo . . . nun estas ja mateno.
Edzino Lendvai: Senkompara estas cxi tiu

Hermino . . .
Hennino: Cu oni auxdis tiajxon ? . . . Jen. Kial

tiuj du sinjoroj montras al m\dorson?
Lidérc (venas de deksíre): Cxu Aieksandro Em-

ber ne estas ankoraux cxi íie ?
• Hermino: cxi tie estas mi, karulo.
Lidérc: Kiel vi farfas, Hermino? Mi kisas

vian manon, sinjorino. Mi havas la honoron, sinjoro
Lendvai.
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Edzino Lendvai: Jen, vere granda afero estas
de la parto de jxurnalisto, ke li tiel frue ellitigxis.
Kiel vi fartas en cxi tiu bela mateno?

Lidérc (serioze): Mirinde, sinjorino... mirinde
. . . neniam mi ankoraux ellitigxis tiel frue. Kaj kiel
nova estas cxio! Cxu vi ankaux sentas, kion mi
sentas, ke kiel strange estas, ke tero estas kaj
akvo estas kaj suno estas . . . kaj ,,cstas" estas...

Hermino: Kiel vi diris ? Estas estas ?
Lidérc: Jes . . . ,,Estasi" . . . Kiel strange

estas, ke estas io, cxu vi bonvolas kompreni, la
,,estaso", ke mi tiel esprimu . . .

Edzino Lendvai (necerte): Nature, ke mi kom-
prenas. Tro mi komprenas. Estas terura afero.

Lendvai: Terura . . . kial terura ? Estas tre
sane, ellitigxi frue.

Hermino: Se vi diras tion kaj se estas vere,
do oni povas paroli pri la afero.
(Transe de la bariero preterpromenas la cxefleűtenanto

kaj la kapitano).

Edzino Lendvai (cxe ia bariero;: La hangaro
estas ankoraux fermita.

Hermino (cxe la bariero): Puf . . . tiu knabeto
falis, venu cxi tjen mia infano, mi relevos vin.

Lendvai: Cxu nur Ember flugos hodiaux ?
Horváth (venas de maldekstre) : Bonan malenon !
Lendvai (turnas sin): Jen, Lenci Horváth. Mi

havas la honoron, sinjoro Horváth.
Horváth (neglekte levas sian nianon al Cxapelo) :

Bonan matenon. (Kun neniu li manpremas.)
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Edzino Lendvai: Kaj vi, kiel vi venas
cxi tien.

Horváth (kolerete): cxiu estas freneza pro
tiu azenajxo... kaj oni devas konformigxi... cxi tio
tedas. Vespere mi sercxis Bella'n, nepre mi devas
paroli kun li. Lia servistoidiris ke li elvenos je
la oka.

Lendvai: Cu ankaux Bella venos?
Horváth: La horo estis jam proksima al la

tria, mi pensis ke mi ne kusxigxos; mi Menrigardis"
en la d'Hiver-on* tie tni estis gxis la sepa, poste
mi venis cxi tien.

Hermino: Aha. . . vi ne ankoraux kusxigxis, tial
vi estas ekster lito. Por vi estas hodiaux ankoraux
hieraux.

Horváth: Alie mi ne estus cxi tie.
Edzino Lendvai: Cxu la aviado ne interesas vin?
Horváth: Sensencajxoj min neniam interesis.
Edzino Lendvai: Sed cxu vi scias, ke cxi tie

esios hodiaux io eksterordinara ? Novan inventon
oni prezentos.

Horváth (senrespekte): Kiu prezentos gxin ?
Edzino Lendvai: Aleksandro Ember.
Horváth: Aha, la heroa Aleksandro Ember.

Kiel mi nauxzigxas pri tiu homo!
Edzino Lendvai: Kial vi nauxzígxas tiel ?
Horváth (maldelikate): Car nauxza li estas. cxar

renversigxas mia stomako, kiam mi alrigardas lin.

* Jarclin d'Hiver (Vintra ôardeno): nokta amuzejxo.
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Lendvai (ridas): Ci tiu Horváth, se li ekkoleris
iun, ne facile pardonas.

Horváth: Nur la tutajn homojn mi konsi-
deras homoj, jen cxio.

Edzino Lendvai (pensas pri Ember): Kompat-
inda knabo!

Horváth : Tiu homo, kiu pardonas al bestino,
ne estas homo.

Edzino Lendvai: Do, estas io prava en la
parolo.

Hermino: Auxto venas.

(Auxtobruo. Post unu minuto venas de maldekstre, de
malantaux la domo, Cxe la bariero, Bella kaj Mario.)

Bella: Ha, la tuta klubo estas ja kune. Bonan
matenon, infanoj!

Mario (nerve): Cu Beniczky ne estas ankoraux
cxi tie?

Lendvai: Kara majstro, jen, tamen vi elvenis i
(Manpremo.)

Mario (piedfrapadante staras cxe la bariero): Kiam...
kiam estos la ekflugo?

Unua apacxo (alsxtelas sin humile): Cü ne ordo-
nas segxon via sinjorina mosxio ?

Mario (ne respondas).
Bella: Nur alportu, rnia kara filo, se vi trovos

ie, proksime . . .
Unua apaCxO (kiel sago, enkuras en la domon).
Edzino Lendvai (al Hermino, mallauxte): Vidu,

cxu sxi ne estas mirinde bela ?
Lendvai: Sinjorina mosxto, maljunulo gratulas
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vin. Ci tio vere ne estas bagatelo, esti tiel frcsxa.
cxu ankaux la angxeloj flugas hodiaux ?

Mario (ridetas kun trudo): Tre afable, ocxjo
Lendvai.

Edzino Lendvai (aliras, rnallaüte al sia edzo).°
Emilo!

Lendvai: Bone. (Mallauxte al Mario). Sinjorina
mosxto, permesu, ke mi prezentu mian edzinon.

Mariö (donas sian manon): Mi tre gxojas.
Edzino Lendvai (febre pro la felicxo): Ho sin-

jorino, mi estas senlime felicxa, ke mi povis kona-
tigxi kun la p!ej bela virino de Budapesxto.

Unua apacxo (alportas la segxon): Bonvolu, mosxt-
ino. (Demetas la segxon, Mario sidigxas).

Bella (volas doni al li monon).
Apacxo: Mi ne volas tabakon. Senpage mi

postportus gxin por la mosxtino, de mateno gxis
vespero, se sxi volus. (Rapide for.)

Edzino Lendvai (indigne): Imperlinenta!
Bella (cigarfumante): Kiam komencigxos laafero?
Horvdth f(venas de dekstre): Jen, Bella, ke vi

estas fine cxi tie! Venu ja!
Bella: Nu, kio estas, fileto ? (For, dekstren cxe la

bariero, interparolante.)
Mario (nerve piefrapetadas): Mi ne komprenas.

Cxu ne, gxi ne komencigxas ankoraux ?
Edzino Lendvai: Ho, la ingxeniero ecx ne estas

ja cxi tie.
Mario: Ni havas ankoraux tempon, cxu ne?

Cxu ne vere, Ember antauxe venos cxi tien?
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Edzino Lendvai: Li venos, mi kredas. (Miele
ridetante.) Oni estis en ekstazo antaux nelonge.

Mario (gesto per mano): Sed kiel ja! Mia vocxo!
Ocxjo Bella min enlogis. Neniam plu mi kanlos.

Edzino Lendvai: Ho, vi ja ne povas esti tiel
kruela kontraux ni.

Bella kaj Horváth: (repromenas).
Bella (cigarfumante): Kara filo, mi priparolos

Ia aferon. La ministro estas bona amiko al mi,
sed, vi scias, tio estas gxena afero.

Horváth (perforte): Tio kostas al vi nur unu
vorton.

(La kapitano kaj cxefleuxtenanto preterpromenas transe de
la bariero.)

Bella: Jen, Zajcxek! Sinjoro kapitano! cxu vi
ne rekonas nin, malricxajn homojn?

Kapitano (turnas sin): Ha, la majstro. Gran-
dioze! Servus!

Bella: Kio nova, kio nova, maljuna amicxjo ?
Kapitano: Also, mi estas komandita cxi tien.

Ci tiun masxinon ni pririgardos, cxu gxi estas
tauxglich ?*

Bella: Do la vendo ne estas ankoraux defini-
tiva?!

Kapitano: Tute ne. La jxurnaloj jam denove
tro frue fanfaronacxis. Nur nun klarigxos tio. Cu ecx
nun ne esías cxi tie tiu sinjoro?

* (germane) tauxga.
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Cefleuxíenanto (rigardas sian horlogxon): Jam estas
kvarono de la nauxa.

Hermino (cxe ía bariero): Oni jam sxovadas la
masxinon, oni jam sxovadas la masxinon . . .

Cxiuj kuras al la bariero.

Lendvai: Kie? Kie? Aha!
Edzino Lendvai: Ho, kiel bela, blanka gxi

estas, kiel gxi brilas.
Hermino: Amikoj! Belega !
Edzino Lendvai: Kaj kio estas tie, tio granda ?
Cefleuxtenanto: Tio estas la mov-mehxanismo.

La generatoro de la elektraj ondoj. (Al Hermino).
Pardonon! Mi estas Guido Békássy.

Hermino: Akceptu la trikoloran rideton de
patriotino.

cxefleuxtenanfo (lauxte ridas).
Mario: Bella, mi petas, venu cxi lien.
Bella: Ordonu, kara filino . . .
MuxTÍO (sidas cxe la bariero en profilo, dume oni

elportis ankoraux kelkajn segxojn el la domo) : Diru,
Bella, cxu Ember venos antauxe cxi tien?

Bella: Nature. Certe.
Mario: Li ne estas ankoraux en la hangaro.
Bella' (kun binoklo cxe siaj okuloj): Neniun mi

vidas antaux la hangaro. Nur ian masxinistospecon
kun cxapo. Li certe venos antauxe.

Mario: Mi ne komprenas. Beniczky ne cxeestas
ankoraux . . . eble . . .

Lidérc (venas de maldekstre cxe la bariero): Kvazaux
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blanka floro falinía en la lagon! (Li notas en kaje-
reto, ekvidas Belia'n): Ha, ocxjo Gabrielo.

Bella: Servus, JVjicxjo.
Lidérc: Mi auxdis, ke vi estis hieraux en la

redaktejo. Mi tre bedauxras, ke ni ne povis ren-
koníigxi.

Bella: Jes, pro Ia MVerda Birdo", Mi auxdis
ke forte pretigxadas la ,,Olnjo".

Lidérc: Jes, mi ne scias ankoraux, kian titolon
gxi havos.

Bella: Cu vi tamen donos gxin al la Nacia
Teatro ?

Lidérc: Dio nur scias, oni devus liavi por
gxi unu grandiozan virinon. Vi scias jam, kian oni
imagas al si kaj kia ne ekzistas. Aíí almenaux,
kia ne ekzisías cxe la teatroj. (Li airigardas Marion.)

Bella (ridetas): Per unu vorto: Mario. Cu ne ?
Lidérc: Se sinjorina mosxto esíus min priauxs-

kultinta . . . se vi pasxus sur scenejon . . . tiam,
mi prezentigus la teatrafon .. . ecx en la vursxtlo,*
en la pupteatro, se tiel vi volus.

Mario (ridetasj : Ne . . . ne .. . Unufoje oni
min enlogis por ludi rolon antaux la publiko,
ankaux tiam mi pripentis. (Kelkaj scivoluloj venas
de dekstre kaj lokas sin cxe la bariero.)

Bella (al la proksimigxantaj oficiroj): Venu pli
proksimen, knaboj! (Al Mario.) Mia kara, mi pre-
zentas al vi kapitanon Zajcxek, kaj cxefleuxtenanton
Békássy.

* Popolamuzejo en la Urba Arbaro (slanga vorto.)
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Mario (ridetante donas sian manon trans la barilon,
ekbalancas sian kapon.)

Kapitano: Jam de longe mi volis prezenti min.

(La neparolantaj rolantoj iradas cxe la bariero, kelkfoje ili
deksíre aux maldekstre malaperas, denove repromenas.)

Ember (rapidante venas de maldekstre. Li estas en
kompleta sportvesto, sur lia kapo esías pilolcxapo, sur liaj
piedoj: botoj. Rapidante li venas antauxen, ekvidas la
oficirojn, aldirektas sin. Dume li levadas la manon al sia
cxapo. Sur lia kolo estas malgranda, rozkolora plastro. Iom
fremdmaniera akcento): Ha, la sinjoroj estas ja cxi tie.
(Li ekvidas Marion, kapbalancas) Mi kisaß vian manon.
Do tamen vi decidigis vin por veni . . . Vere,
estas bele!

Mario (starigxas): Kara . . . kara . . . do . . .
tamen vi flugOS . . . (Korpremite Sxi rigardas lin.)

Ember (gaje): .Nature, mi flugos . . . en tia
belega vetero! . . .

Mario (rapide): Sed atendu iom . . . Etnber...
ion mi volas diri . . .

Ember: Pardonon . . . tuj mi estos je via
dispono. (Al la oficiroj.) Mi estis suficxe preciza,
sinjoroj. Nun jam estus bone, se ankaux ia masxino
estus liel preciza. La sinjoroj estos tiel afablaj
akompani min, ni faros malgrandan rulprovon kaj
poste ni ekflugos.

Kapitano: Also . . . kaj kiu estos cxe la gene-
ratoro ?

Ember: La muntisto. Kaj vi, sinjoroj, estos
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disponeblaj kaj atentos pri la laboro de la
muntisto.

Cefleuxienanlo: Cu ni jam povas iri?
Ember (kun binoklo rigardas la kampon): Ni havas

ankoraux kelkajn minutojn. Oni devis ion ripari
sur la karburatoro.

Cefleuxtenanío: Cu vi jam estis cxe Ia hangaro ?
Ember: Ccrte, de tie mi venis, mi ekvidis la

sinjorojn.
Cefleuxtenanto: Mi ne rimarkis.
Bella: Kio estas, Aleksandro, cxu vi ecx ne

rimarkas nin?
Ember (ne alturnas sin, kun binoklo li rigardas plue

la kampon): Sed jes, jes, ocxjo Bella, mi rimar-
kis vin.

Mario: Mi petas vin . . . Ember . . . diru
ja . . . cxu vi ne renkontigxis kun . . .

Ember (kun binoklo): Kun kiu, sinjorina mosxto ?
Mario: Kun . . . ícun . . . (Sxi eksilentas.)
Ember (kun binoklo): Aha!. . . oni jam elprovas*

la propeleron. (Malproksima murmuro.)
Lidérc: Belega . . . ! Kiel floro . . . kiel ora

trumpeto.
Ember (deprenas la binoklon, cxirkauxrigardas, ekri-

detas): Nu jen, kiel multe da homoj kolektigxis,
cxiuj volas vidi . . .

Mario (kun subpremita vocxo): Kion ili volas vidi,
diru.

Etnber (ridetante, kun signifo alrigardas Sxin): Do
min! Kiam mi flugas. (Deturnas sin kaj proksim-
igxas al Lendvai): Cu ne vere, sinjoro Lendvai ?
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Lendvai: Min cxiam interesis la aviado.
Ember: Kaj la aviadistoj, cxu ne? Nuraj

bravaj, entuziasmaj junuloj, cxu ne? Veraj herooj,
cxu ne?

Lendvai (ne komprenas): Do . . . estas inter ili
ke lkaj . . . e s t a s . . .

Ember: Ekzemple, kiuj riskas sian vivon, sed
volonte kaj senhezite, cxu ne?

Lendvai (malcerte): Jes, jes.
Ember: Ecx, ne ekzislas pli bela, pli fresxiga

spektaklo, cxu ne? Kiel tia fresxa, forta, elasta,
juna korpo, plena de sxvelanta vivo kaj kuragxo,
cxu ne ? Kun nobla fajro en okuloj. cxu ne ? Kiam
li, penetrita de la ideo, fresxe kaj kuragxe falas...
cxu ne, kaj rompas al si la kolon . . . cxu ne?

Lendvai (baibutante): Do . . . mi petas . . . mi
ne scias.

Ember: Kiel vi ne scias? Vi ja devas scii,
Por la sango de tia kaduka maljunulo certe
nepripageble refresxiga spektaklo estas en la fresxa,
matena sunlumo fräkasigxinta juna korpo. (Li de-
turnas sin de li, proksimigxas al Bella.)

Lendvai (mirigite al sia edzino): Kio estas ? Cxu
li volis min ofendi?

Edzino Lendvai: Eh kio? Ne alentu lin. . .
Cu vi ne vidas, kiel nerva li estas?

Ember (ai Bella): Nu, ocxjo Bella, kiel pros-
peras al vi la kantado.

Bella: Kia kantado, fileto?
Ember: Antaux nelonge mi auxdis, ke vi

lernas kanti.
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Bella: Ne farsu!
Ember: Sed tamen . . . cxu vi ne memoras . . .

la kanton de Turiddu ... el la Cavalleria Rusii-
cana . . . Kaj kio estas al la asekurpoliso ?

Bella (ne komprenas): Al kia .asekur-poliso?
Ember: Do al la asekurskribajxo — per kiu

oni estas certigita per tiom kaj tiom da rekompenso,
ke, en okazo de la plenumo de l' kondicxoj, oni
iras rekte en la cxielon.

Bella (nur per la manoj montras, ke !i ne komprenas).
Ember Cu vi ne memoras ? (Li kantas kun patoso

kaj gesto.)

BPro vi mortiníe al cxiel' mi iros . . ."

Promesi ja ne estas malfacile, aux cxu estas suficxa
ankaux la promeso ? (Pripensante.) Tamen oni dezi-
rus, ke oni estu cerligita pri cxi tio. (Deturnas sin,
proksimigxas ai Lidérc.)

Bella (konsternite al Mario) : Kio esfas al li ?
Mario (frostotremante kuntiras sian pelton): Mi ne

scias. Io lerura okazos cxi lie . . . kara ocxjo Bella,
cxu vi ne volus iri al la hangaroj?

Bella: Por kio?
Mario: Mi volus scii, cxu jam estas tie la. . .
Ember (al Lidérc): Kiel vi fartas, sinjoro arlisto ?
Lidérc (alíurnas sin): H o . . . Aleksandro Ember!

(Li montras eksteren.) Rigardu, rigardu, cxu gxi ne
estas kvazaux granda, netusxita papilio?

Ember: Ne. ôi estas kvazaux malgranda,
kalkumita nubo.

Lidérc: Libelo . . . gracia Iibelo.
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Ember: Diru do, je kioma horo vi kutimas
ellitigxi, se vi intencas vidi libelon ?

Lidérc: Kian libelon?
Ember: Kian libelon ? Tian libelon, kia estas

la libelo. Simplan, vivanían libelon.
Lidérc: Mi ne komprenas.
Ember: Vi ne komprenas! Do, se vi je la

sepa ellitigxas por vidi aeroplanon, kiu ecx tiagrade
ne placxas al vi, kiel la libelo, cxar gxi nur tiel
povas placxi al vi iagrade, se vi similigas gxin al
iibelo: do minimume je la tria vi devas ellitigxi,
se via intenco estas vidi veran libelon.

Lidérc (mirigite ridetas): Nu, por tio mi ne
estus eüitigxinta.

Ember (trankvile): Do, kial vi similigadas
cxiam? Kial vi diras pri la virino, ke vi tial for-
donus por sxi cxion, ke vi tial mortus por sxi,. cxar
sxia vango estas, kiel la lilio, kaj sxia lipo, kiel la
matura cxerizo ? (Kantante):

,,Kaj via lip*: cxerizo rugx-matura."

Se vi tiel sxatas la lilion kaj la cxerizon — kial vi
ne acxetas lilion cxe unu stratangulo, kaj cxerizon
cxe la alia? Neniu vendistino volus por gxi vian
vivon. Maksimume kelkajn spesdekojn.

Lidérc (ridetas): Do vi ne sxatas la komparojn ?
Ember: Mi ja sxatas ilin. Sed la komparo ne

estas mem celo, la komparo estas por tio, kaj
estas tiam rajtigita, kiam oni devas klarigi, lumigi
ion. Ekzemple vian hierauxan artikolon, kiun vi
skribis pri mi, tiün oni povas kompari.
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Lidérc: Kaj al kio ?
Ember: Al la veblekado de kapturna sxafo,

kiu rigardas Ia lokomotivon sovagxbesto. (Li detur-
nas sin kaj proksimigxas al la oficiroj.)

Lidérc: Kio ? Kiel ? . . . Mi ne komprenas . . .
kiel VÍ bonvolis ? . . . (Iras iom post li, poste pripen-
sante haltas.)

(Horváth kaj Hermino venas de dekstre.)

Horváth (íaüte): Kaj mi diras, ke sxi estas
bestino. Kaj tia bruto, kiu lasas, ke bestinó tiel
traktu lin, ne meritas pli bonan sorton. (Renkonti-
gxinte kun Ember ili iomete interpusxigxas.) Cu vi ne povas
atenti ? (Ember turnas sin.)

Ember: Ha, Horváth, cxu vi estas? Bonan
matenon!

Horváth (minace): cxu vi ne povas atenti?
Ember (mirigite): Pri kio, kara ? . . .
Horvdth (starigxas kontraux ii): Ke vi ne tusxu

min! Kamparano I
Ember (forpusxas la cxapelon de la gxibulo per manlevo):

Salutu min almenaux.
Horváth (furioze); Porko! . . .
Ember: (vangfrapas lin, gxenerala bruo).
Lendvai: Terure! Bati kriplulon! Senek-

zemple ! Senkore! (Oni alvenas, fortiras Horváth-on.)
Unu homo: Kompatinda kriplulo.
HoTváth (idiote rigardas la homon. Balbutante):

M i . . . m i . . . ne . . . esías . . . (Li lasas, ke oni for-
konduku lin.)

(Homoj interpremigxas. Vocxoj: Fi, bati kriplulon.)
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Bella (iras al Ëmber, mallaüte): Kiô estas ? Kiel
vi povis fari cxi tion?

Ember: Bali kriplulon, cxu ne ? Kia malkuragxo!
Sed gxuste vi, ocxjo Bella, vi diris antaux nelonge,
ke nur la malsanuloj vivas longe, Ia sanaj homoj
cxiuj mortas. Tiel ja mi estis eksterordinare kuragxa.
Kompatinda, al morto dedicxita, mizera, sana homo
batis grandiozan, nekompareblan kriplulon. (Lauxte,
ke cxiuj auxdu.) Mi iras nun tien, kie min atendas
eble la morto. Kaj vi ne parolas pri tiu mia
kuragxo, sed pri tiu malkuragxo, ke mi jxus batis
kriplulon. (La interpremigxantoj retiras sin. La pficiroj
venas de dekstre. Ember transjxetas sin super la bariero,
kaj rapidas al ili.) Sinjoroj, eble ni jam povas iri.

Bella (al Mario): Kio estas al li?
Mario (sen spiio): Silentu, Bella . . . vi nenion

scias . . . terure! . . . kie estas tiu . . . (Kriante.)
Ember! . . . Aleksandro Ember!

Ember (returnigxas): Cu vi ordonas ?
Mario (alkuras, kaptas lian manon): Ember! Cu

ne . . . Cu ne vere . . . vi ne flugos . . . mi volas
diri ion . . . antauxe . . .

Ember (rapidante): Se mi havos minuton da
tempo, mi revenos momenton, nur la aparaton
mi elprovos. (Li kuras post la oficiroj.)

Mario (krias post li): Se Beniczky ne estas Cxe
la hangaro . . . revenu antauxe , . . nepre . . . cxu
vi auxdas?

Bella: Kio okazis al vi Mario ?
Mario (visxas sian vangon per posxtuko): Nenio,

8
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nenio . . . mi jam estas trankvila. Ni restos cxi
tie, cxu ne ?

Bella: Io okazis al v i . . .
Mario: Sed ne . . . Mi petas, Bella, donu

vian binoklon.
Bella : Bonvolu. (Li transdonas gxin.)
Mario: (kun binokio): Diru, kiuj estas tiuj ?
Bella: Mia kara, mi ne konas ilin. Ceite

masxinistoj.
Mario : Cxu ne Beniczky estas tie ? Tiu alta . . .
Bella : Mi ne komprenas vin, íilineto. Kion

sercxus Beniczky tie, cxe la hangaro ? Kiel mi scias,
ili ne estas tiel bonaj amikoj.

Mario: Sed mi opinias, ke gxi estas Beniczky.
Bella: Rigardu, kiel fajreras la masxino.
Edzino Lendvai: Ho, kiel beia! Nun oni

ekirigas la masxinon.
Hermino: sxajnas.
Mario: Auxdu . . . Bella . . . oni diras, ke nun

oni ekirigas . . .
Bella: Sed ne . . . filineto. Cu vi ne auxdis,

ke antauxe estos rulprovo ?
Mario: Cxu ne, li nur ruligxos nun ?
Bella: Certe!
Unua apato: Ventron de l' patrino! ôi nun

haltas.
Dua apato: Esíis bona starto!
Unu hoino: Amiko, mi estis ekstere antaux

nelonge, kiam Pasxquier flugis, tio estis io; kiam
li faris la transkapigxon super mia kapo, mi nur
kaptadis per miaj manoj, ke mi povu alkrocxigxi
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ie, tni havis kapturnon, mi . .. malsupre, sur la
terO. (Knabeto venas de dekstre.)

Knabeto: Fresxan akvon . . . bonvolu . . . fresxan
akvon...

Hermino: Donu, fileto. (sxi trinkas.)
Edzino Lendvai: Kion ili faras tic ?
Lendvai: Per tio oni movas la masxinon. Vi

vidas, la muntisto Ievas sian manon, ecx ne tusxas
la masxinon — kaj la masxino ruligxas.

Edzinô Lendvai: Grandioze!
Lendvai: cxu vi ne vidas? Nun tie, antaux la

oficiroj, vidu, li eligxas el la masxino.
Edzino Lendvai: Nun H reportas gxin.
Lendvai: Sed ne . . . Nun venas la gran-

dioza afero, nun atentu! Nun ekiros la masino,
per si mem.

Hermino: Grandioze !
Bella: Sed gxi nur ruligxas ! ?
Lendvai: Poste gxi ankaux flugos.
Bella: Nun oni portas gxin al la starto.
Lendvai: Neniu tusxas gxin.
Unua apato: Ruza homo estas tiu Stepan.
Mario fmaitrankviie): Kio estas . . . diru, Bella,

kio estas?
Bella (malcerte): Mi ne scias.
Mario: Kio estas ? Cu tiu estas Ember tie ?
Bella: Jes, mi opinias.
Mario: Li pritraktadas kun Ia oficiroj.
Bella: Ili rigardas la aparaton.
Mario: Cu ne vere, li ne ensidigxas ankoraux ?
Bella: Do , . . mi ne scias . . .
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Marío: Ne . . . Li ja diris, ke antauxe li
ankoraux revenos. Cxu ne vere ? Li diris, ke antauxe
li ankoraux revenos?

Bella : Estas eble, ke li jam ne havas tempon.
Mario: Ne . . . li ja promesis, ke li revenos.

Ne parolu sensencafojn, Bella. Ve . . . kie estas
tiu knabeto kun la akvo ?

Bella: Kio estas ? Cu vi fartas malbone ?
Mario (konvulsie premadas lian manon): Ne, ne . . .

sed tiu frua ellitigxo, mi ne kutimigxis al gxi. Kara Bella,
kara, bona Bella. Vi portos al mi iom da akvo,
cxu ne ? (Sxi premadas lian manon.)

Bella: Nature, sed lasu do mian manon.
Mario: Ne . . . ne foriru... vi ja ne iasos

rnin sola. . . kien kuras tiuj oficiroj ?
Bella: Al la movmasxino. Sxajnas, ke nun

okazos la ekflugo.
Mario: Ne . . . Ii venos antauxe cxi lien.
Bella: Nun li jatn ne venos. Rigardu, oni

jam tenas la aeroplanon.
Mario (saltekstaras): Bella . . . Cu ne estas

tiu alta . . . tiu al ta. . . Cxu ne, tiu estas Beniczky ?
Bella: Estas eble. Mi ne vidis lin klare.
Mario (sen spiro): Bella . . . Cxu vi ne akom-

panus min tien ? Tien mi volas iri. Ci tie estas
la auxto. Venigu rapide la auxton...

Bella (konsternigxinte alrigardas sxin): Kio estas,
Mario ? Cu vi eble timas ?

Mario: Ne . . . mi volas paroli kun Beniczky.
Tiu alta tie estas Beniczky. Tuj mi devas paroli
kun li. cxu vi ne vidas, ke tiu estas Beniczky?
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Bella (maicerte): Sxajnas, ke vere H estas liu.
Sed nun . . . ni iru do.

Mario: Ne . . . se tiu certe estas Beniczky,
ni restu.

Bella (airigardas sxin): Sed vi ja diris, ke gxuste
tial . . .

Mario: Ne . . . se tiu certe estas li, ni povas
resti. (Malproksima, sed akra, kaj forta krakado.)

Lendvai, Edzino Lendvai: Start' ?! ui ekiras.

- (Aplauxdo, cxiuj kuras al la bariero.)

MariO (tremas en sia tuta korpo): Beniczky . . .
cxu ne Beniczky?

Lendvai: Belege, grandioze!
Edzirío Lendvai: Rigardu . . . nun . . . nun gxi

forlasas la teron.
Hermino: Ho, kiel bela !
Unua apacxo: Estis bona starto!
Dua apato: Aha!

(La krakado mallauxtigxas, poste subite denove fortigxas.)

Lendvai: Kiel subite gxi levigxas!
Edzino Lendvai: ôi povas jam esti cent

kvindek metrojn alte.
Hermino: ôi direktas sin al Ia Danubo,

(La krakadon oni povas auxdi jen lauxte, jen mallauxte, cxiam
pli mallauxte, la rigardantoj turnadas siajn kapojn malrapide,
cxiuj laíi la sama direkto, per tiu movo oni vidas, kiel

levigxas la masxino.)
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Mario: Li ne revenis. Certe ne estis necese.
Beniczky staras tie kaj rigardas supren. Cu ne
vere, Bella, vi vidis ke li antauxe parolis kun
Beniczky ? Vi vidis, cxu ne ?

Bella (ne komprenas, sed li sentas, ke li devas
jesi): Jes, . . . kvazaux li estus parolinta . . .

Mario: Beniczky nun staras kun dorso al
ni. Cxu vi vidas ? Tie . . . Kaj li iras malrapide al
la oficiroj. Li tuj alturnigxos, liam ni vidos lian
vizagxon.
(Aűtokrakado. Beniczky venas preskaux kure de dekstre. Li

ekrigardas. Poste li kuras rekte al Mario.)

Beniczky: Mario!
Mario (turnigxas, forte ekkrietas, kvazaux sxi vidus

fantomon): V e . . . ! (Sxi delssas !a manon de Bella kaj
falas sur la segxon.)

Beniczky (konsternite): Kio okazis . . . per
Dio . . . Mario . . . mi petas . . . trankvilon . . . !

Bella (retirigxas, iras al Lendvai, mallauxte): Infanoj,
ni iru iom pli malproksimen.
(Lendvai, Edzino Lendvai kaj Hermino lurnigxas, ili rimarkas
Beniczky'n kaj Marion, foriras maldekstren, ankaux de dekstre

fortirigxas la homoj kun respekto.)

Beniczky (apogas Marion): Mario . . . do kio
estas . . . kio okazis . . . ?

Mario (rigidigxinte, flustre): Vi . . . vi ne estis
tiu . . . tiu cxe la hangaro . . . ?

Beniczky: jxus mi alvenis. Krevis la pneuxmatiko,
Kio okazis?
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Mario (kun rigida movo, kvazaux lunatiko, montras
eksteren): Rigardu!

Benkzky (rigardas al la cxielo, ektremas) : KÍO
estas . . . jam . . .

Mario (kun fantoma vocxo): Li jam ekflugis.
Beniczky (kun emocio, mallauxte): Terure . . . mi

malfruis.
Mario: Kaj nun . . . kio estos . . . ?

(Fortigxanta krakado. Beniczky kaptas !a nianon de Mario.)

Beniczky: Mario . . . do ne estu infano . . .
nenio okazos . . . sensencajxo . . .

Mario (rigardas ia aeroplanon): Nun . . . gxi
levigxas, estas super Danubo . . . gxi sxajnas cxiam
pli malgranda.

Beniczky: Mario . . . do venu . . . ne fa rsu . . .
ni foriru de cxi tie.

Mario (ekstreme ekscitita); Ni restu nur . . .
rigardu nur! . . Paciencon, sinjoro grafo! . . .
Rigardu nur — estas tre bele . . .

Beniczky: Mario . . . vi havas febron. . . nenio
okazos . . . ne timu do . . . ja ne estas vere . . .
Mi jatn parolis kun l i . . . Venu . . . jxus mi parol i s . . .

Mario (kun fantoma kvieto): Vi mensogas. Vi
ne parolis kun li. Vi malfruis. Intence vi malfruis.
(Sxi rigardas la levigxantan masxinon.)

Beniczky: Per Dio . . . Silentu ! (cxirkaürigardas.)
Oni atentas pri ni. Reprenu viajn fortojn!

Mario (same): Vi mensogas. Vi malfruis intence.
Beniczky (tro rapide): Kiel vi kuragxas . . . tion'



— 120 —

diri. . . kiel vi estas kuragxa... rai povas pruvi...
ke mi malfruis.

Mario (same): Per unu vorto, vi ne parolis
kun li.

Beniczky: Sed estas ja egale . . . Nenio
okazos . . . ne tiaspeca homo li e s t a s . . . ne
frenezulo . . .

Mario (same): Vi ja ne estis cxi tie antaux
nelonge, vi ne vidis, en kia stato li e s t i s . . . mi
vidis . . .

Beniczky (ne povas plu elteni): Mario, se vi ne
venos, mi foriros, mi ne povas rigardi. . .

Mario (same): Nur bonvolu rigardi la prezen-
tadon, gxi estas laux via arangxo. Bonvolu atendi
gxisfine. Elatendü gxin, sxinjoro grafo. Bele . . .
trankvile . . .

Beniczky: Ne tion.. . ne pri tio mi parolas...
vin mi ne povas rigardi tiel. . . vi ja estas
terura . . . mi foriras. (Li voias forturni sin.)

Mario (enkrocxigxas, febre): Beniczky, kien vi
iras . . . Atendu . . . Vi volas forlasi min . . . Ve,
vi volas forlasi.. .

(La krakado cxesas.)

Beniczky (tiras sxin for de la bariero): Venu do !
(Mario lasas sin tiri, sed turnas sian vizagxon al la fono,
kaj ne povas forpreni siajn okulojn. Subite sxi rigidigxas,
forsxovas Beniczky'n, mallauxte ekkrietas.)

Beniczky (ektime): Kio estas ?
Mario: Cu vi vidis ? ôi eksxanceligxis !
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Betliczky (delasas sxin.Nun ili ambaux staras, sxtoni-
£inte, senvocxe unu apud alia, kvazaux hipnotigitaj, ili ne povas
forpreni siajn okulojn de la masxino. cxi tio dauxras longe,
kelkajn minutojn, dume oni auxdas nenian vocxon, nur la
aeroplano krakadas jen proksime, jen pli malproksime,
foje gxi venas tute proksimen, super la scenejon, kvazaű
gxi flugus super la leatro. Subite la krakado cxesas.)

Vocxo de Hermino (ekstere, proksime): Kio estas ?
Voto de Lendvai: Je la h u n d o . . . !
Vocxo de edzino Lendvai: Cu gxi ja ne falos! ?

(Tumultaj vocxoj ekstere.)

Vocxo de Lidérc: Hola! Sinjoro masxinisto, cxu
okazis io?

Fremda voto: Ne estas permesite ensalti!
Voto de virino (krietante): Jesu', Mario!

(Kurantaj pasxoj el la direkto de la kampo. Pauxzo.)
Voto de Lendvai: ôi rebalancigxas, gxi tenas

sin . . .
Vocxo de Lidérc: Li haltigas gxin.
Veto de Bella (mirigi(e): Cu vi vidis ? Qi tur-

nigxis. Tute gxi turnigxis! Br! Br! Terure!
Vocxoj: Terure . . . Grandioze! . . . Hura!

Nenio malbona! Amiko . . . Rigardu . . . Kiel pala
vi estas . . . Estis terure . . . cxu ne?

Vocxo de edzino Lendvai: ôi levigxas! Denove
gxi levigxas. (La vocxoj malproksimigxas.)

Mario: Rigardu, gxi levigxas denove.^
Beniczky (visxas sian frunton, treme): Sxajnas . . .
Mario : Eble . « .
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Beniczky: sxajnas . . .
Mario: Eble . . . cxu ne . . . eb!e ?
Beniczky: Eble gxi jam ne . . .
Mario: ôi jam ne faros plu tiel . . . Nun

gxi estas tute malgranda. ôi foriras.
Beniczky: ôi ne revenos.
Mario: Mallevigxas.
Beniczky: Regule gxi turnas sin.
Mario: ôi deskribas cirklon.
Beniczky: Li haltigis la motoron.
Mario (kaptas lian brakon, konvulsie): Ve . . .

tamen . . .
Beniczky: Ne . . . ne . . . tute ne . . . ôi

mallevigxas.
Mario: Cu gxi mallevigxos, cxu gxi mallevigxos ?

(Du apacxoj kuras tra la scenejo.)

Unua: Li venos malsupren.
Dua : Atentu, bruto!
Votoj: Vivu! vivu! Li venas malsupren!

Amiko! Kiel ektiminta mi estis!
Hermino: Nu, mi jam gxojis, ke mi vidos ion

ekscitan, kaj jen, nenio igxis el gxi! Ni povas
enlitigxi.

Beniczky (rerektigxas, seke al Mario): Nu . . . vi
vidas . . .

Mario (histerie, kun ridkonvulsioj): Cu ne . . . ha
. . . ha . . . kia azeno mi estis . . . cxu ne . . . li
revenas . . . cxu ne . . . nun tuj li estos malsupre?

Beniczky (ironie): Vi povas esti tute trankvila.
Lí estas homo, al kiu povas okazi nenio.
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Mario (ne atentas pri li) : Nenio . . . cxu ne ?
Li estas tia homo . . . Cxu ne ?

Beniczky (akre): Miarilate . . . mi estis kon-
vinkigxinta, ke nenio okazos. Li ne estas el tia
raso . . .

Mario: Cxu ne ? . . . La raso . . . Cu ne, pro
la raso estas tio . . , ?

Beniczky: Estas tre versxajne. La destino de
la homoj estas skribita jam en iliaj luliloj.
(Tre akre.) Lia destino sxajnas esti tio, ke oni dis-
kvalifiku lin ankaux la duan fojon.

(Lendvai, kaj Hermino venas rapidaníe de dekstre.)

Hermino: Malsuprenigxas la cxielulo. Tuj li
estos cxi tie.

Edzino Lendvai: Ecx ne estis interese. Pasquier,
kiu faris du transkapigxojn, estis pli interesa.

(Lendvai, Lidérc, venas de maldekstre.)

Lendvai: Nu, kaj kio estas rilate al la invento ?
Lidérc: Tuj ni ekscios. La tuta afero ne dauxris

longe. Li nun eligxas el la masxino . . .
Lendvai: La oficiroj ion klarigadas.
Edzino Lendvai: Kaj li tiradas siajn sxultrojn.
Lidérc: Ili venas cxi-direkte.
Beniczky (ironie, signife rigardas Marion).
Mario (embarasite evitas lian rigardon, sxi estas tre

lacigita).
Hermino (kriadas eksteren): Nu ! Vi, famaj!

Venp, venii!
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Beniczky (al Mario): Sinjorino, mi opinias ke
ni povas foriri.

Mario: Atendu! Mi volus scii. . .
Beniczky: Mi scias! Mi ne bezonas sciigxi!

(Signife.) Mi estis tute trankvila.

(Ember, Kapitano, Cefleuxtenanto venas interparolante de
trans la bariero.)

Ember (estas tre trankvila, kaj gaja. Li fumas
cigaredon. La aktoro farus bone, se li Sxangxus iom sian
maskon; lia vango estas nun pli rugxa ol antaux nelonge.):
Do, miaj sinjoroj, mi petas, sxajnas... ke . . .

Kapitano (acide): Nu jes . . . Estas malagrable...
Sed kio okazos nun rilate la raporton. La eks-
plodigilo ne funkcias.

Cefleuxtenanío (embarasite): Eble la movmasxino
ne estis en ordo?

Ember (gaje); Sed jes, sinjoroj, la movmasxino
estis en ordo. Ne pri tio estas la parolo. Ni
parolu rekte . . . la inventajxo havas nenian
valoron.

Cxefleuxtenanto (embarasite): Do . . .
Kapitano: Also . . .
Ember: Kial longe evitadi . . . tiu aeroplano

estas tute simpla aeroplano. ôi povas nek eks-
plodi, nek mortigi homojn; tiu kompatinda,
malsagxa, malgranda aeroplano povas sole flugi.

Cefleuxtenanto: Do . . . eble . . .
Kapitano: Also . . . ne pri tio estas la parolo,

sed pri tio, kion mi raportu ?
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Etnber (fumante cigaredon): Bonvolu raporti tute
trankvile, ke la inventajxo ne funkcias, ke gxi estas
tute simpla aeroplano, kaj ke mi retiris min de
la konkurso.

(Cxefleuxtenanlo kaj kapitano interrigardas.)

Ember: Vi ne koleras, cxu ne, ke mi senutile
venigis vin ?

Cxefleuxtenanto: Tute ne . . . Ne inde je vorto!
(Alrigardas la kapitanon.)

Kapitano: Also... aufV/iedersehen !* Servus!
(Neglekte li levas la manon al sia cxapo.) .

Cefleuxtenanto (gxentile): Mi tre gxojis, sinjoro
ingxeniero, ke mi povis konatigxi kun vi.

Ember (klinas sin) : Sinjoroj! (Li atendas, gxis Ia
sinjoroj malaperas trans la bariero, poste li turnigxas,
transjxetas sin super la bariero, venas antauxen, mezen. Medi-
tante li fumas sian cigaredon.)

Bella (iras ai H): Do kio estas, flleto ? Cu
estas io nebona?

Ember (distrite) : Al mi . . . ne estas . . .
(Suprenrigardas.)

(La homoj starantaj sur la scenejo venas pli proksimen,
staras scivole cxirkaux Ember, kiu meditante fumas meze
sian cigaredon. Mario kaj Beniczky ne aliras, Beniczky
jxetis nur solan rigardon al Ember, sed vidante ke li ecx ne
rimarkas ilin, li malrespekte forturnas sin, kaj diras

al Mario, cxu ili jam foriru ?)

* (germane) ôis revido!
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Mario: (rapide ekbalancas jese sian kapon, sed
dume sxi rigardas al Ember, malrapide surmanigas sian
ganton. Dum la parolo de Ember ili volas ekiri multajn
fojojn, ili ecx faras kelkajn pasxojn, sed poste ili tamen
reslas kaj antauxe, de ílanke, ili auxskultas la paroladon.
Mario posle sidigxas, Beniczky sxajnigas, kvazaux li ne atentus,
sed li atentas.)

Edzino Lendvai: Kiel alte vi estis ? Kiom da
metroj estis proksimume ?

Émber (antaux sin): Cxirkaux milkvincent. . .
Bella: Nu . . . Kaj poste ? Cxu gxi funkciis

bone ?
Ember (pripensante): Ne . . . sed mi kredas,

ke mi mem ne volis, ke gxi funkciu. Strange . . .
Bella: Do kiel estis?
Ember (pripensante): Sxajnas . . . ke supre mi

konstatis, ke la inventajxo ne estas bona.
Hermino: Nu kaj cetere, kia gxi estis ?
Ember (ridetante alrigardas sxin. La sekvantajn li

diras komence malrapide, pripensante, plie por si mem.
Poste pli flue, sed ja ne deklamante, nek kun entuziasmo,
sed trankvile kaj gaje): Tre bele estis. Mi ecx ne estus
imaginta al mi, ke tiel bele estas; sxajnas, ke mi
ecx ne pensis pri tio, tro multe mi okupis min
pri aliajxoj.

Edzino Lendvai: Kiel estas, kiam vi forlasas
la teron?

Ember: Kiam la masxino ekiras, tio estas io
stranga. Io timiga estas en tio. La retenita motoro
spiregas, krakadas, strecxadas. Terura forto estas
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en gxi, gxi estas kiel la diablo, jes, gxi blovas, kaj
stertoras, kaj flamoj elfrapadas el la motoro . . .
ecx la sulfurodoron mi sentis . . . kaj la diablo, la
sama diablo, kiu en mia infanagxo jxetis min sur
sian dorson, la diablo kriadis : . . Mi ne eltenas
plu . . . ni iru . . . frapu lin sur teron, krevigu
lian kapon . . . ke elplauxdu liaj intestoj . . . ni
iru . . . ni finu!.. Jes . . . tiel la diablo kriadis...
kaj tamen gxi estas io tre bela, ne tia, kiam oni
mortadas dentklakante kaj pensas pri sia kaduka
koro kaj hidropsa pulmo.

Edzino Lendvai: Kaj poste?
Ember (same): Poste . . . poste oni rigardas

malsupren . . . antaux li turnigxas, krias kaj kuras
la kampo . . . poste etajn flavajn skalolojn mi
vidis, tiuj estis la hangaroj, mi turnigxis, kaj
levigxis, cxio iris laux cirklo . . . ia lago — gxi estis
eble la seka Danubo — turnigxis kvazaux spiralo,
kaj ankaux kelkajn, etajn homojn mi vidis, kuran-
tajn. Poste mi iris ankoraux pli alten . . . la motoro
boras la aeron . . .

Hermino: Cu vi auxdas Nusxinjo, gxi boras?. . .
Ember (same): Tiam cxio jam estis tute mal-

grandega, sed tre belaj, sunlumaj koloroj estis
tie, ankaux flavaj kaj helverdaj kaj bluaj makuloj
. . . poste estis, kvazaux mi senmove starus la
saman lokon . . . kaj sub mi malrapide tirigxas,
kunkuras cxio. De tie estas cxio íre malgranda, nur
la masxino estas giganta, cxiam pli granda gxi farigxas,
kiel grandaj ëstas Ia flugiloj! . . . La unu kasxas,
kovras la tutan Urbarbaron, la alia, kiam gxi
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klinigxas oblikve, kovras la urbon Buda. Nur la
masxino kaj mi, nur ni estas gigantaj, la ceteraj
estas malgrandaj, sensignifaj.

Bella: Cxu vi ne havis kapturnon ?
Ember: Ne, tiun seníon mi havis, ke mi estas

alte . . . sed ké ía tero estas sube, tre profunde...
kaj tiu tero ondadas, fluas, sxanceligxas; kie mi
estas, supre, tie estas fiksa punkto, tie estas la
suprajxo, la sola solida, kaj fidebla punkto sur tero
kaj cxielo... kaj terure estis ecx pripensi, kaj
kapturnon mi havis, kiam mi pripensis, kio estus,
se mi devus malsuprenigxi sur tiun sxanceligxantan,
ondantan, necertan fundon, kiu sub mi kirligxas.
Kapturnon mi havis, kaj ankoraux pH alten mi
levigxis, nun jam igxis cxio, krom mi, necerta kaj
neversxajna, . . . kaj kvazaux tiu nuba, sxrumpinta
geografikarto titne kaj baraktante estus klopodinla
konformigxi al m i . . . kaj kvazaux svenante gxi estus
kaptadinta al mi, por ke gxi fiksu sin . . . sufok-
igxante, antaux ol fali en malklarakvan abismon. La
urbo estas konvulsianta griza skarabo, kvazaux
piedoj de surdorsen falinta skarabo kaptadas
al mi la kamentuboj kaj turoj. Mi opinias, ke en
alto da dekmil-dekkvinmil metroj la piloto
devas senti tion ke la tero estas malgranda pla-
nedo, kiu turnas sin cxirkaux grandega astro, cxirkaux
la flugmasxino.

Bella: Kaj poste, kio okazis, kiam sxajnis,
kvazaux vi falus ?

Ember (gaje): Jes. Okazis io . . . Cu vi
rimarkis ?
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Bella: Nature! Nia korbato ja hallis . . .
Ember (vigie): Tio estis tiel . . . hm . . . ke

foje . . . mi forgesigxis . . . kaj tni delasis la tenilon.
Kaj tiam forturnigxis la direktilo.

Bella: Terure! Vi ektimis, cxu ne ?
Ember: Se mi estus ektiminta, estus nenio

okazinta. ôuste tio ne estis bona, ke mi ne
ektimis. Sed cxio mallumigxis, mi fermis miajn oku-
lojn, kaj mi fartis tre bone.

Bella : Do kiel okazis ?
E/nber (gaje): Do . . . poste io intervenis.

Estas suficxe strange. Dum mi falis, momenton mi
malfermis la okulojn, kaj blanka, blindige brila
nubo kusxis sub mi, kvazaux kuseno kaj sur tiu
nubo akre kaj krude mi ekvidis mian ombron.

Hermino: Vian ombron . . . ?!
Ember: Jes, mian ombron, kune kun la

masxino. Sed tiel akre kaj klare, ke mi vidis ecx
Ia butonon de mia manumo. Kaj mi vidis, kiel
mia mano kusxas sur la tenilo, kaj tiam sur la
ombro mi rimarkis, ke mi tenas malgxustan tenilon.

Bella: Neeble!
Ember: Sed jes . . . strange, cxu ne? Sur mia

ombro mi vidis la falsan tenon, kaj tuj mi rekt-
igxis, kaj per sola movo mi retiris lá dekurbigxon.
Kaj tio okazis ankoraux gxustatempe, la masxino
balancigxis en ekvilibron.

Bella: Strange!
Ember (trankviie): Poste mi ankoraux levigxis

iotn, kaj trankvile mi malsuprenvenis. Mi haltigis
la motoron, — kunplektis miajn brakojn, kaj mi
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gxuis la spektaklon . . . do tio estis tre bela. Nun
cxio estis nura kolpro kaj brilo kaj pace luligxis
la tero, simile al lago, kaj mi nun komencis
observi la objektojn . . . jen tio estas Sankt-
Andreo, mi diris . . . jen lie la nagxejo . . . tie mi
foje banis min . . . jen la Andrássy-strato, kiom
da homoj estas sur gxi! . . . la Johanmonta per-
spektivturo, sed kicl cxarma! . . . tio estas la Oper-
domo, cxu ne? . . . kaj tio estas la teatro. Super
la fortikajxo krozante mi komencis konjekti, kio
povas esti la kauxzo de mia treega bonfarto . . .
Kaj subite mi sentis, kvazaux mi jam estus irinta
tie, en tiu aertavolo.

Edzino Lendvai: Cxu vere?
Ember: Jes. Mi ecx divenis, kio estas tio. En

mia deka jaro, hejmeniradante el la lernejo, mi
koloradis en mi cxiam tiun bildon, kiel estos, se
mi eltrovos la flugmasxinon, cxar tiam gxi ankoraux
ne estis eltrovita kaj foje mi detale imagis al mi la
saman vojagxon super la forlikajxo kaj cxi tiun
panoramon.

Hermino: Kaj poste?
Ember: Poste mi malsuprenigxis.
Bella: Kaj poste.
Embtr: Poste nenio. (Novan cigaredon li ekfumas.)
Hetmino: Estis tre bele. Do, eble ni pasxu

sur la floran kampon de la foriro, sinjoroj. Cu
ankaux vi venos, Embcr?

Ember (ekrigardas): Mi iros, nur Stcpan'on
mi atendas ankoraux.
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Beniczky: (ektusas, estas videble, ke Ii estas en
granda emocio, li antauxenpasxas, grakigas sian gorgxon,
malfermas jam busxon, sed tiam Horváth venas Sxancel-
ígxante sur Ia scenejon. Li estas en kompatinda stato,
nudkape, kun tauxzitaj haroj, kun konfuza, tremanta vizagxo.
Malcerte li cxirkauxrigardas, kiel la ebriulo. Ember atendas
lin trankvile.)

Horváth (haltas, bafbulas, poste kun tremanta, rauxka
vocxo): Pardonu min !

Ember (trankvile): Ne inde je vo r to . . .
Horváth (kun eksplodanta plorego): Pardonu min,

mi estas kompatinda, malfelicxa knplulo. Mi dankas!
(Li volas fali surgenuen, Ember kaptas lin, la celeraj
mirigite kaj embarasite forturnigxas, kaj fortirigxas el la
scenejo, escepte de Beniczky kaj Mario.)

Ember (kuragxigas ün): Sed kara amiko . . .
mi ne koleras . . .

Horváth (pioregante): Tiuj malbonuloj . . .
tiuj maliculoj . . . Tiuj neniam diris . : . ke . . .
ke mi estas kriplulo , . . ôentile ili parolis kun
mi . . . nur post mia dorso ili ridacxis . . . kaj
nun . . . kiam venis viro, . . . nun ili kr iadis . . .
Bkriplulo, kriplulo" ,,li batis la kriplulon!" Nun
per unu fojo cxiuj diris en mian vizagxon . . . gxis
nun ne . . . ili ne diris . . . ili volis forpreni . . .
mian malgxojon, al kiu tni havis rajton, ke mi
estas kompatinda, malfelicxa kriplulo . . . sed vi
estas bona . . . vi redonis al mi gxin . . . mi
dankas . . .

Ember (kareseme): Ne koleru al mi!
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Horváth : Mi dankas !
Ember: Kie estas via cxapelo?
Horváth (kiel en revo): Mi ne scias, mi fal-

igis gxin.
Ember: Atendu, ni sercxos gxin... (Li volas

forkonduki la gxibulon dekstren, sed tiam.)
Beniczky (íauxte): Bonan matenon, sinjoro

ingxeniero!
Ember (trankviie turnigxas): Bonan matenon!

Bonvolu... (Li restas, la gxibulo foriras dekstren.)
Beniczky: Vi batis gxibulon.
Ember: Jes, la kompatindan. (Gaje.) Poreterne

mi ligis lin al mi per cxi tiu bato.
Beniczky: Mi kompatis vin, kaj mi ne volis

agi kontraux vi, sed vi ne meritas kompaton. Vi
estas ne nur malkuragxa, sed ankaux malbona. Vi
ne meritas indulgon. Vi ne meritas tion, kion vi,
kiel sxajnas, pretendis de mia komplezemo . . .
Sen tio, ke vi estus atendinta . . . Vi pretendis,
ke mi absolvos vin de via vorto . .*. kaj mi ja
volis absolvi vin, mia atestanto estas . . . cxi tiu
sinjorino — sed vi nauxze trouzis . . .

Ember (malrapide balancas sian kapon): Vian
koraplezemon. (Kompate li ridas.) Kompatinda mal-
sagxulo!

Beniczky (penas por spiri): Kio ? . . . kio . . . ?
Ember (same): Vi, kompatinda malsagxulo. Do

tiel, tiel vi timas min ?!
Beniczky (faras unu pasxon antauxen, ektíminte cxir-

kauxrigardas, al Mario): Kio estas cxi tio ? Cu li frene-
zigxis ?



— 133 —

Ember (same): Cu tiel vi timas min ? Vi kaj
tiu kompatinda ino, tie, post via dorso ? Cu liel
vi timas mian vivon?

ße7j/czÄy(ekkriacxante): Fermu la busxon! Fripono!
Mi forpeligos vin de Budapesxto . . . Vi donis
vian honorvorton . . . •*

Ember (trankviie): Ke mi mortos . . . Scd jes,
do jes. Mi ja mortos. Mi mortos . . . estonte...
iam . . . Sed mi havas ankoräux tempon. Tio estas
nur unu momento — naskigxi oni povás dum unu
momento . . . kaj ankaux morti — sed la vivo —
tiu dauxras pli longan tempoíi.

Beniczky (ekstaze kriacxas): Malkuragxa ulacxo . . .
fripona . . . Min . . . min . . . kun mi . . . li
kuragxas . . . kaj mi . . . se mi estus tirinta la
nigran . . . mi, azeno . . .

Ember: Ja vi estus restinta azeno ankaux se
vi estus tirinta la nigran.

Beniczky (atakas Hn): Ja m i . . .
Ember (trankvile, sed lauxte): Forigxu de cxi tie,

cxar mi batos cin, kiel tiun gxibulon.
Beniczky (resxanceligxas. Subite li retrankviligas, kun

triumfo): Estas en ordo . . . nun . . . nun ni jam
povas fini, fine ! Nun ci jam ne savos vin de sub
miaj ungoj . . . fripono . . . ci estis malkuragxa por
fini cian vivon mem, nun jatn mi finos gxin. . .
mi povas trapafi cin . . . nun mi jam povas trapafi
cin . . . (Forkuregas dekstren.)

Ember (momenton rigardas post li, poste turnigxas,
kaj fajfadante ekiras maldekstren).
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Mario (Rigardas post Beniczky): Beniczky ! . .
Beniczky . . . kio estas . . . do min . . . a t endu . . .
(Sxi stumblas per io, sxi levas gxin, gxi estas unu dika ganto
de Ember, kiun li faligis dum la interbato. Momenton sxi
staras senkonsile, cxirkauxrigardas, poste sxi rapidas maldek-
stren.) Ember! . . Aleksandro E m b e r . . . via
ganto ! . . . (Kriadas.) Ember ! . . . Vi perdis vian
ganton . . . Ember . . . (piorante) E m b e r . . . do
atendu!. . .

Ember (returnigxas, ridetas; varme kun troa gxojo
li Cxirkauxprenas Marion): Mario — kiel felicxa mi estas
— mi jam ne estas enamigxinta — rigardu, kiel
brilas la suno — rigardu, kara, dolcxa amikino,
kara Mario — mi jam nc estas enamigxinta al vi
. , . kiel felicxa mi estas . . .

Kurteno,



KELKAJ RIMARKOJ.
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Mi penis íari la tradukon kiel eble plej facile kom-
prenebla kaj tamen redoni la specialajxojn de la originalo,
la abruptan parolmanieron dum ekscitaj scenoj, la pezan
parolmanieron de Stepan, ktp. Kelkajn hungarmanierajn
esprimojn mi klarigis en noto, cxi tie mi faras rimarkojn
nur pri kelkaj lingvaj ajxoj.

Kapti al . . . signifas: fari la movon de kapto, sed
ne kapti, ne atingi la celitan objekton.

Ek- kaj ek- . . , , re- kaj re- . . . , tra- kaj tra- . . . ,
signifas: ripete ek . . . ripete re . . . , ripete tra . . . , (tiri,
rigardi, iri).

La neologismojn, kiuj eble ne estas tute gxenerale
kompreneblaj, jen mi donas en kolekto:

Apato : kanajlo de grandurbo.
Auxto: internacie uzita mallongigo de la vorto

auxtomobilo.
Avantagxo : {avoro, situacio donantaj pli bonan sxancon.
Diskvalifiki: malhonori, neniigi la validecon de la venko

en konkurso, k. s.
Ekstravaganco: strangmanieraj eksterordinarajkutimoj,
Fosforeski: brileti, kiel fosforo.
Hangaro: halo, barako, sxirmejo (por aeroplanoj.)
Jxnventi: eltrovi.
Homiinkulo: artefarita homo.
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Karburatoro: gazigilo.
Neglekü: malzorgi, malpeni, malklopodi, malforto-

strecxi.
Perversa: inklina je nenormalaj voluptoj.
Piano: mallongigo de ,,fortepiano".
Pianino: piano kun vertikalaj kordoj.
Propelero: svingilo, kirlilo, per kiu sxipo aux aeroplano

movigxas.
Satisfakcio: kontentigo (ekz. en honoraferoj).
Starto: ekiro en vetkuro.
Stumbli: faleti.
Sxrumpi: kuntirigxi (per malvarmo, sekigxo, malsano ktp.).
Tauxzi: malordi, konfuzi (ekz. hxarojn, mienon).
Tiflo (med); komencparto de la dikintesto (coecum).
Triangelo: triangula muzika batinstrumento el metalo.

La tradukinto.,

E R A R 0 J.

Pgx. 63, linio 8. Ambaux ,,por" estas superfluaj.
Pgx. 64, linio 16. Anst. ^ratbundeto" legu ,,rathundeto".
Pgx. 67, linio 3. Anst. ,,iajn" legu ^liajn".
Pgx. 77, linio 14. Anst. ,,serlpze" legu ,,serioze".



El la hungara líteraturo*
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A. Petőfi: Johano la Brava.
Popolfabelo en versoj. Trad. K. de Kalocsay. La

amplekso de la, en la eldono de Literatura Mondo
aperanta, libro estos proksimume 100 pagxoj.

Prezoj: Ordinara, sed bela eldono 1 sv. fr.
Speciala luksa eldono 2 sv. fr.
Kun aparte farita kovrilo kaj auxto-

gramo ... ... ___ ... ... 5 sv. fr.

Ses noveloj. Bonhumoraj rakontoj. De diversaj
famaj hungaraj verkistoj. Prezo po 0'25 sv. fr.

E. Heltai: Pagxio de l'Regxino. Trad. K. de
Kalocsay. Prezo ... 0"25 sv. fr.

G. Gárdonyi: Du kokcinelojx. Trad. K. de
Kalocsay. Prezo. 025 sv. fr.

Kantanta Kamparo. Tekstaro al 101 hungaraj
popolkantoj. Trad. K. de Kalocsay.
Prezo ... — 0-30 sv. fr.

Ewald: Bildoj el la besta vivo. Trad. Pataky.
Prezo 0-50 sv. fr.
Gvidlibro de Miskolcz. Prezo 0'25 sv. fr.

Estas mendeblaj cxe

Hungara Esperanto Instituto
Budapest, VI. Eötvös-u. 3.
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ORIGINALAJxOJ-
J. Baghy: Preter la vivo. Poemkolekto. La

amplekso de la en eldono de Liíeratura
Mondo aperanta libro estas proksimuíne
100 pagxoj.

Prezo: Ordinara, sed bela eldono 1 sv. fr.
Speciale luksa eldono___ __ 2 sv. fr.
Kun aparte farita kovrilo kaj auxto-

gramo ... 5 sv. fr.

Mondo kaj Koro. Poemoj de K. de Kalocsay.
Prezo 0-25 sv. fr.

Auxgusto Marich : Skizoj el mia propagandista
vivo. Prezo — ... 0*25 sv. fr.

Dro prof, Cyrillo Vörös: Analitika geometrio
absoluta. I. vol. La ebeno Bolyai'a. II. vol.
La spaco Bolyai'a. Prezo— 5 sv. fr.

Dro prof. Cyrillo Vörös: Elementoj de la
geometrio absoluta. Prezo._ .„ 2 sv. fr.

Estas mendeblaj cxe

Hungara Esperanto Instituto
Budapest, VI. Eötvős-u. 3.



Se vi vidos numeron" de rLiteratura Mondo" vi
certe abonos gxin!

*
Kunlaborantoj: laplej famaj literaturistoj esperantislaj!

Amplekso minimume 20 grandaj pagxoj monate !
*

Prezo po numero 1.— sv. fr. aux egalvaloro sendebla
ankaux per posxtmarkoj neuzitaj! Por unu jaro sv.
fr. 10.— Se vi akiros 2 abonantojn, ricevos ,L. M."

por duonjaro senpage!
Mendebla cxe Eldonejo de nL. M."

Budapest, VI. Andrássy-ut 81. aux cxe
Hungara Esperanto Instituto

Budapest, VI. Eötvös u. 3.

Fakuloj abonu la gazeton nLa Policisto" kun la
konstanta aldono ,La Posxtisto" kaj ,La Fervojisto".

Redaktejoj: Budapest, IX., Üllői-ut 59.
Cxiu serioza kolektanto devas aligxi kaj aboni la
fakrevuon ..Ko-Fi-Nu-Ko" (Korespondo-Filatelio-

Numismatiko-Kolekto).
Posxtadreso: Budapest 41. P. 0. Box. 180.

Vi parolas pri centtniloj da Esperantistoj! Pruvu,
ke estas alrnenaux dekmil!

Universala Esperanlo Asocio
bezonas dekmil membrojn!

Delegitoj en Cxiu esperantisto
preskaux cxiuj devas esti

urboj. membro.
Centra oficejo :

12, Boulevard du Théatre Genéve.
Aligxu al U. E. A!



HUNGARA ESPERANTO-INSTITUTO
estas la centro de la Hungarlanda Esperento-movado

FAKOJ:

STATISTIKA PROPAGANDA
LITERATURA GAZETSERVA

INSTRUA

Propagandas. — Konigas enlande kaj
eksterlande Esperantan kaj hungaran kul-
turon. — Donas informojn. — Informas
gazetojn. — Peras. — Entreprenas tradukojn.
— Arangxas kursojn. — Arangxas propagand-
festojn, amuzvesperojn. — Vendas librojn,
Esperantajxojn.—Korektas kaj recenzas manus-
kriptojn. — Arangxas literaturajn konkursojn.

GxI BEZONAS HELPON DE CxIU
HUNGARLANDA ESPERANTISTO.

NOTU AKCIOJN!

En cxiu afero rilatanta la Esperantan vivon
oni turnu sin al la adreso de la Instituto

Budapest, Eötvös-u. 3.


