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PERSONOJ 

DON JA SIRENO. 

SILVIO. 

SINJORINO PULCINELO. 

KOLOMBINO. 

LAURA. 

RISELA. 

LEANDRO. 

KRISPIN. 

LA DOKTORO. 

PULCINELO. 

ARLEKENO. 

LA KAPITANO. 

PANTALON. * 

LA OASTE JMASTRO. 

LA SEKRETARIO. 

UNUA SERVANTO DE LA CASTE JO. 

DUA SERVANTO. 

UNUA JU.OSERVISTO. 

)UA JUXOSERVISTO. 

I ll u~~u~lcr cikazas en malreala landa, je la komenca de XV 

cenfjaro. 

• 
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PROLOGO 

Kurieno en la scenejantaŭo. En pia mezo pordo kun drapirajo. La prologo 
estas deklamita de la persono KRISPIN. 

KRISPIN 

-.fen estas 1•a lokganĝa ;prezentejo de la .antikva farso, kiu• 
en vilaĝaj vojgastejoj mildigi+s laciĝ•on -de la komercaj dispor-
tistoj. En la placo de humilaj vilaĝetoj ĝi mirigis la simplanimajn 
analmobelojn kaj en rnul'thomaj urboj ĝi kunigis la plej diversajn ĉeest.antar'ojn, kiel okazis en Parizo sur la Nova Ponto, kiam 
Tabarin, el sia foira +an+tailtvrabaĵo petis pri 'atento ĉiujn preterir-
antojn., same la ,seriozaf+ektan doktoron, kiu aiidinte spritaĵon el 
la gaja farso, haltigas unurninute sian kleran r.aj:dobestop por 
morente sensulkigi sian frunton, eiam•garĝ.itan de gravaj pensoj, 
kieI la ruzan br,avuliaĉon, kiu tie am+uzadas sian nelaboorecon dum 
horoj kralj horoj, dis+tnaknte per la rido sian malsaton, same la 
prelaton kaj +la altrangulinon, kaj la nobelojn ĉe iliaj ka.legoj, 
kiel la ifaoi.l animan .junulinon -kaj la sdldaton, la • komerciston 
kaj la studenton. Giiukl asaj personoj, kiuj aliloken ne estus kun-
venintaj, tie komunikis ,unu al la alia sian videblan ĝojon, kaj -
inul;tfoje la seriozulo ridis,. 'pli ol pro la farso mem, ĉar li vidis 
ri:dainta la gajulon, kaj 	siaĝ  d:0—.1ia simplanimulon, la niialriĉu'loj 
z iiclante la ridon de la grandsinjoroj, ordinare kun frunto koler--
i tdllta, kiaj la noblaj stinjor,inoj pro la rido de la: malriĉaj, sentantFe 
kr i l i,a konscienco :ekkvietiĝas per la penso : ankaú la malriĉuloj 
nida's I Nenio ja ŝoveniĝas el unurj animoj en aliajn, kiel tiu ĉi 
aie out io :de ridado. Ankaŭ  la farso supreniris la palacojn de 
,jU+iui'onj, 11).l+ojalrtranigaj sinjoroj, pro huanordecido de iliaj mastroj 
ionj Iir la farso ne estis malpli libera kaj senzorga. ties ĝi estis 
k j por ianj. El la popoiío ĝi kol,ekfiis mokojn kaj maFicajojn 
k j ,k-vn+zatii 'sentencaijn dirojn, el tin filtozofio de la eiamsufera 

)1111).   morldig'ita per la rezignacio de la tiamaj hurn-i-luloj, kiuj 
tli emperante de ĉi tiu mondo, scii, ridi pri ++la mondo sen- 
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. malarna kiaj ,senanilare. Lope idc Rueda, Shakespeare kaj Molière 
glorigis poste ilia plebecan devenon de l'a fur+so per nobela titolo : 
kiel enamitaj princoj ĉe fabeloj pri feinoj ili levis Cindrulinon 
en la plej altan trovon de Poezio kaj Arto. Pri tiel gtlora pra-
radiiko ne af ektas 'ti{u ĉi ffa+rso, kiun hod'iaii poeto prezentas ~a.l 

vi pro scivolemo d'e sia ralkvieta spirito. Gi estas marioneta 
farso kun sensenca priafero, sen, 	,ajn realeco. Vi konstatos 
baldaŭ, ke ĉio en ĝi okazanta, neniam povis okazi, ke ĝiaj per. 
sonoj ne estas, nek ŝajnas viroj kaj virinoj, sed' nur rnarionetoj aú 
homfiguretoj iel kartono kaj ŝtofpecoj, kun maldelikataj tirfadenoj, 
vi,deblaj de miopegulo ĉe malhela ilvrnmo. Tio estas 'la samaj 
groteskaj gemaskit j de tiu kcm.edio die la. itala Arto, ne tiel 
ĝojoj, kiel ili kutimis esti, ĉar ili Multe med'itadis en tia longa 
intertempo. La taù''toro ja scias, ke tiel primitiva spektaklo ne 
estas plej inda je klera nuntempa ,ai dantaro : tial .li sin ŝirmas 
tiom per via kultureco, kiom per via boneco. La iaŭtoro .nur vin 
petals, ke vi reinfalnigtiu• vian spiriton plej multe, kiel eble.. La 
mondo estas jam maljuna kaj petolumas : Arto ne rezignacias 
maljuniĝi . kaj por sin montri infano ŝajnigas balbutadon... kaj 
jen kial tiuj ĉi maljunaj pulĉineloj hodiaŭ  pretendas amuzi vin 
per siaj infanajoj. 



SANGO 

PARTO UNUA 

Placo de urbo. Dekstre kaj antaŭloke, f acado de gastejo kun ef ektioa 

pordo kaj sur ĝi f rapilego. Supra de la pordo anoncoskribo diranta 

«Gastejo». 

SCENO UNUA 

LEANDRO kaj KRISPIN, kiuj penas el maldekstre, mezoloke. 

LEANDRO 

Tiu ĉi devas ;esti granda urbo, Krispin per ĉio vid'itas ĝia 
sin.joreco kaj riĉeco. 

KRISPIN 

Estas du urboj. Plaĉu al la Cielo, ke ni entrafu Ia plej 
bonan. 

I .EANDRO 

Du urboj, vi diras, Krispin ? Nu, mi. komprenas, ;la mal-
nova kaj la nova, unu, antati la rivero, la< ;adia transe. 

KRISP.IN. 

For kio guava la rivera, nek malnovcco, nek noveoo? Mi. 
;diras du urbojn, kid ;en ĉiuj urboj el la mondo :• unu por la 
arlvenanto kun mono, kaj 	por kiu alvenas, kid ni. 

LEANDRO 

Tro make va oras alven:i,. ne renkontinte la juĝisfiaron I Kaj 
mi ja volts :h;alrtadi ĉi tie kelkan tempon, ĉar jam lacigas min 
tia longa migrado. 



KRISPIN 

Ne min, ĉar estas karaktero de k naskiltaĵ , kiel mi, en la 

libera reĝl'ando Rvzujo, ne fari restadon en iu ajn loko, se ĝi 

ne estas devigita ĉe pungalero, kiu estas tre malmala restado. 

Sed ĉar ni falis fn tiun ĉi uirbon kaj ĝi laŭvideble estas urbo 

kun fortikajoj, ni pripensu, kiel singardemnaj kapitanoj, nian 

batalan planon, se ni devas konkeri ĝin profite. 

LEANDRO 

Ni estas veninta armeo ne taŭge alprovizita ! 

•KRISPIN 

Viroj ni estas kaj kontraŭ  viroj ni devas. 'agadi. 

LEANDRO 

Ki.d tutan m+onihavon, nian personon. Vi ne volis, ke ni 

sengu nin je tiuj 	vestoj, kiuj rnalbonvendite estus .liverintaj 
i  

al ni kelke 'da mono. 

KRISPIN 

Preferinde mi s!enigus onin je ,haŭto, ol je bona vosto I  Ncnio 

tiel grava, flaŭ  la monda opinio, kiel belŝaĵni, kaj la vesto estas 

la unua, hin elvidiĝas. 

LEANDRO 

Kion ni :faros, Kri.spin,? La malsato kaj laceco estras min 

senkuraĝa kaj mi malbone pripensadas. 

KRISPIN• 

Tie ĉi nur efikos helpi al si per 'sprito kaj senhonteco, ĉar 

sen tiu ĉi neniel taŭgan sprito. Kion mi pensis, tio estas, ke 

vi parolu malofte kaj n alafable por mieni kiel bonranga persono ; ° 

iam post iajn mi perm..esa+s, ke vi ;frapu baton sur mian dorsoin ; 

pri ĉio al vi idemandita respondu misterece ; kaj se vi propra-

vole .Diondiros, - paroilu serioze, kvazaŭ  vi kondamnus. Vi estas 

juna kaj beilvidiĝa ; ĝis nun vi nur sciis malbonnzi viajn kvalit-

ojn ; jam estas horo ilin profitigi. Lasu vin en miajn manojn, 

ĉar nenio plitaŭ.gas al viro, kiel iun konduki siaflanke, kiu rimar- 



__- 13— 

kigadlas ,liajn meritojn, pro tio, ke ĉe si mem modesteco estas 
malsaĝaio, sin4latido 	,frenezo, kaj per ambaú oni ,perdas por la 
mondo. Ni, viroj, estas komercajo, valoranta pli ail malpli l.aŭ  
la ler+teco de 	vendisto Bin prezentanta. Mi certigas, ke se 
eĉ  vi estus vitrajo, mi devas zorgi, ke oni kredu vin diamanto. 
Kaj ni voku en tiun ài ,gastiej'on, ĉar la unua afero estas stari 
tendare je la vido de la mambo. , 

LEANDRO 
Cu vi diras en !la .gastejon ? .Kiaj kiel n:i pagos? 

KRISPIN 
Se - vì tiel i agatele T alkuraĝiĝas, ni serĉu hospitalon au 

aziilon, iaŭ  ni alanozpetu, se mi helpas al ni per piece, ; kaj se • 
per braveco ni reiru al la vojo kaj tie xabataku la unueviditan 
preteriran:ton, se ni tenas nin al la realeco d'e niaj rimedoj, ne 

aliaj estas niaj rimedoj ! 

EANDRO 
Mi portas prezentajn leterojn por influaj personoj el tin ĉi 

urbo, kiuj paves helpi al ni ! 

K RISPIN 
Tuj disŝiru tiujn leterojn kaj ne Pensu pri tiaj hontigajoj ! 

Prezenti nin ad ,iu, kiel bezon{u,loj ! Bonkreditaj estas 	tiaj 
skriboj ! Hadia€u oni akceptos vin per granda ĝentileco, oni 
diros al vi, mia domo kaj persono estas viaj, kaj la duan fojon, 
kiam vi fropos sur 'la saman pardon, 	servisto jam diros al vi, 
ke lia mastro ne estas en domo, nek restas en ĝ{i, kaj ĉe nova 
alvizi,to, oni eĉ  ne malfermos al vi la pordon. Tiu ĉi estas mondo 
por ((prenu kaj donu»; halo de kontraktado, demo de interganĝoj, 
kaj :antaŭ  ol peti, oni devas proponi. 

LEANDRO 
Kion mi povos proponi, havante ja nenion? 

K RISPIN 
Kiel malm~uuiltpreze vi taksas vin ! Nu, do, ĉu viro per si 
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nenion valoras ? Viro povas esti soldato kaj per sia braveeo 

,decid'igi 'Ia venkon; Q'i povas esti amindumisto an edzo kaj per 

dolĉa kuracila resanigi banriangan .sinj'oriinon an nobelan knabi-

non, kiu sentas sin rlortan't'a de mel'1nkolio' ; 'li povas esti servant° 

de potenca sinjoro, kisu horialk(rimiĝas 	kaj levas .lin "q'-,is sia 

plenkonfi'dateco, kaj multaj ,ai roj pli, kiujn mi ne ;laŭvi'cesprirnos. 

For supreniri, kia ajn Atitipo 1a gias. 

IJLANt)R( 

Kaj 'se eĉ  tiu 4tinipo 'rTli nic 	;9I uni'? 

Ki(ISPiN 

Mi proponas al vi mian dorson por althonoriĝi. Vi vidos 

vin suprenlokita. 

I .F ANDRO 

Kaj se ni ambaŭ  falas tereen ? 

K RISPIN. 

Tio ne estu aI ni tre dom'al;e ! (Frapante en la gastejon per 

la pordof rapilo.) Eliru, ,gastejm,astro ! Venu, mi redirsas ! G  as-

tejmastro an demone ! Cu I-1enmi,u respondas? Kia estas tiu ĉi 

.ciomaĉo ? 

LEANDRO 

Kial 'tiuj alk'rioj, 'se vi apemaŭ  ekfra:pis ? 

KRISIIN 

Car estas nalnohle ,aten,digi ni'n 6iarnaniere ! (Re; rapas pli 

}ode.) Venn, gastejmastro ! Eliru, domanoj ! Venu Cluj diabloj ! 

GASTEJMASTRO 

(interne.) Kiu vokas? Kiaj krioj kaj ĝentilaj manieroj tie 

estas? Vi ja ne atendis tiel Ionge. 

K RISPIN 

Longe jia estis ! Kaj 	ĝuste ilriformis nan, ke tiu ĉi estas 

tre malgatinda vojgastejaĉo por nobelaj personoj. 



SCENO Il 

La sctmaj, la GASTEJMASTRO kaj du SERVANTOJ, iiuj diras 

el la gastejo. 

GASTEJMASTRO 
(Elirante.) Zorgu pri viaj diroj, ear tio ne  estas vojgastejaĉo 

sed gastejo kaj eni ;loĝis tre grandaj sinjoroj. 

K RISPIN 
Tiujn mi volus vidi, kiujn vii r Ò as grandaj sinjoroj. Iuj 

malriĉaj diabloj, sendube. Tio ja konstatiĝas per tiuj servistoj, 
kiuj ne scias traf{disitingi 'la al'trangajn personojn kaj tie staras, 
kiel idiotaj sennn:ovuloj, ne zorgante nin servi. 

GASTEJMASTRO 
Per la diablo, kid vi estas imipertinenta ! 

LEANDRO 
Tiu ĉi mia servanto ĉiam plejigas sian fervoran. Tatiga estas 

via gastejo dum da mallonga tempo, kiun mi restos en ĝi. Pre- 
tigu tuj ĉambron por mi kaj iailian por mia servanto kaj ni ŝparu 
la vortojn. 

GASTEJMASTRO 
Pardonu, Sdnjoro ; se vi .estas an!taúe Tparolinta... Ĉiam la 

mastroj estas ja pli afablaj, . oI +la servantaj. 

K RISPIN 
Car tiu ĉi bona mastro mia alkorrformiĝas al ĉio; sed mi 

scias, kio decas :ail Ea seirvatdo kiaj ne toleros aferon ma.lbonfari-
ta Konduku jam nin ien la ĉambron. 

GASTE JMASTRO 

Ĉu vi portas nenian pakajon ? 

KRISPIN 

Cu 	pensas, ke nia pakaj'o estas por'vaja provizaSo el sol- 
dato a5 studento, kiun ani nianportas, kaj ke mia mastro povao 
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tien ei venigi ok earojn, kiuj postir+as nin, kaj tli restos ĉi tie pli 
longe, ol postulos la sekreto de Fla ko:misi.itaj al Ii aferoj? 

LEANDRO 
Cu vi ne silentos? Kiiu sekreto estas ebla kun vi? Nu, mi 

Imes per... se iu maikovros min pro via senmezura babilado ! ... 
(Minacas kaj batas lin per sia glavo.) 

KRISPIN 
Helpu al mi, li min rmorIigos ! (Kurante.) 

GAS`I'EJMAS'I RO 
(Sin metante inter Leandro kaj Krispin.) Dotenu yin , Sinjoro ! 

LEANDRO 
Lasu ke mi ilim puniu, ear nania pli granda difekto estas por 

mi, ol paroli 16en saĝeco ! 

GASTEJMASTRO 
Ne punu rlin, Sinjoro ! 

LEANDRO 
Lasu, pasu min, se ne li lernos neniam. (Tuj batonte Kris-

pin'on, ĉar tiu ĉi kaŝas sin post la Gastejmastro, lr nevole frapas 
la Gastejmastron.) 

KRISPIN 
(Plendante.) Aj, iaj, aj ! 

GASTEJMASTRO 
Aj, mi ja diras, mi, kiu taiIaite ricevis la batojn ! 

LEANDRO 
Vida, kion vi okazigis, ke flu ĉi senkulpulo estis. La barbato. 

Pebu de li, pardonon ! 

GASTEJMASTRO 
Ne esttas necese. Mi volonte pardonas ,lin. (Al la Servistoj.) 

Kion vi tie faras senmovaj ? Pretigu la ĉambraron, kie kutimas 



- .17 

lo-adi la Mantua irperiestro kaj preparu la manĝon por tiu 
ĉi kavaliro. 

KRISPIN 
Lasu, ke mi rimarkigu ĉion al 	se ne ili faros mil mal- 

lertaĵojn kaj mi poste pagos, ĉar mia mastro, kiel vi vidis, par-
donas nenian maltaŭgaIon... Mii iras kun vi, knaboj... Kaj aitentu 
tiun, kiun vi servas, ĉar la plej granda bonsorto aŭ  la plej 
granda malfeliĉo tnanspagis hodiaŭ  viajn pordojn. (La Seroistoj 
Iaj Krispin eniras en la gastejon.) 

GASTEJMASTRO 
(Al Leandro.) Kaj ĉu vi povas dirii al mi vian nomon, el 

kie vi venas kaj por kia 

LEANDRO 
(Vidante Krispin'on elirantan el la gastejo.) Mia servanto ra-

portos al vi... Kaj ,eklernu ne tedgeni min per viaj demandoj... 
(Eniras en la gastejon.) 

K RISPIN 
Belan maltrafon vi ja faris ! Maltimi ,demandi mian mastron 

Se esta6 grave al vi, ke li logu eĉ  unu solan horon en via domo, 
ne ree parolu al li. 

GASTEJMASTRO 
Eksci,u, ke estas tre severaj .urbleĝoj, kiuj ordonas tion. 

KRISPIN 
Venu kun urbleĝoj ail mira mastro ! Silentu, silentu, vi ne 

scias, kin logas en via domo, kaj se vi seius gin, vi ne dirus 
tiom da impertinentaĵoj . 

GASTEJMASTRO 
Sed, ĉu mi eĉ  ne ekscios... ? 

K RISPIN 
Mi ĵuras per... mi vokos mian mastron, kaj li diros a+l vi 

tion, kio tailiges, se vi ne in komprenis ! Zorgu, ke nenia manku 
2. 
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al .li kaj abeahu .lin per viaj kvin sentoj, ĉar alie vi ja pentus ! 

Cu vi ne scias kontrafi 6 personojn? Cu vi ne vidis ankoraŭ, 

kiu estas mia mastro? Kion vi rediras ? Nu, {ni eniru ! (Eniras 

en la gastejon enpuŝanie la Gastejmastron.) 

SCENO III 

ARLEKENO kaj la KAPITANO, kiuj venas el maldekstre mezoloke. 

ARLEKENO 

Vagiriante sur la kampoj, ĉirk.ailan!taj tiun ĉi urbon, ni, sen-

dube Ila plej ;mer.itoplenaj el i, senpense, trovil as mi kredas, 

antaŭ  la giastejo. Kutima besto estas ila, viro ! Kaj peniga kutimo 

sin nutri Ĝiutage. 

KAPITANO 

La dolĉa muziko ide viaj versoj deturnis min de miaj pensoj ! 

Aininda privilegio de poetoj ! 

ARLEKENO 

Kiu tamen ne mallhelpas, ke ĉio al iii manku! Kun timo 

mi alvenas al g:astejo. Cu .hodiaŭ  oni !pruntedonos al ni ? Helpu 

al ni via glavo ! 

KAPITANO 

 mia glavo? Mia soldata glavo, kiel via poeta liro, nenion 

valoras en tiu ĉi urbo dde vendistoj kaj negocistoj... Malfeliĉa 

estas nia virostato ! 

ARLEKENO 

Vi prave diras. Ne la supperbela poezio, ka ìtanta nur pri 

noblia+j kia  +aile,elaj aferoj ; eĉ  ne taŭgas submeti la talenton 

je .la piedoj de la Lpotenouloj por ilin 	aŭ  prisatirigi ; aplaŭdoj 

aŭ  kritikegoj ne va.loras por Iii ; nek 	dankas la unuajn, nek 

timas la duajn. Aretino mem estus nuntempe mortinta de rnalsato. 



KAPITANO 

Kaj ĉu nii, diru al mi.? Car ni estis venkitaj en la lastaj., 
militoj, malpli de la potencaj malamikoj, oil ide tiiuj neindaj 
vendistoj, kiiuj regadas nin kaj sendis nin defendi iliajn profitojn 
sen forto kaj sen enbuziasmo, ĉar neniu batalas kun fido por tuo, 
kion li ne estimas ; ~ili, kiuj ne (Tanis eĉ  unu el si, kid soldaton, 
nek ellasis monon sen bona procento kaj pli bona profito, kiuj 
apenkati timis ĝin perdi, minacis hdlpi 	la :malamiko, nun ili; 
ku0pigas nin, malkarese traktas kaj malsata,dàsi nin kaj eĉ  volus 
ŝpari al si l,a mizeran, salajron, per kin ili kredas pagi al ni, kaj 
tre vdllonrte nin forpe'lus, se ili  ne timus, ke iam Ja prematoj 
per ilia malbon{eco kaj tiraneco ribelos kontraŭ  ili. Ve ai 
se tiam ni 'reremoras en kiu flanko estas la praveoo kaj justeco ! 

ARLEKENO 
Se estus tial... .1ia,. mii restus ie via flanko. 

KAPITANO 

Kun Ja poetoj oni povas kalkuli, por nenio, ĉar via spirito 
estas kiel opalo, kiu ĉe nova Imo, faras malsaman rebrilon. 
Hodiaŭ  vi ekamegas tion, kio naskiĝas kiaj morgaìi kio mortas ; 
sed vi estas pli iinklinaj gategi ĉion ruiniĝan, pro ĝia melanko: 
jlieco. Kaj ĉar vi estas personoj itranoktevagantaj, pli dia fojoj 
vi vidis ilia ssunon isubirantan, ol ekleviĝanitan kaj pl'i scias pri 
sunkuŝirĝoj, ol pri ektagiĝoj. 

ARLEKENO 
Tion vi ne diros por mi, kiu vidis ektagiĝi multajn fojojn, 

no rhavante loĝejon kien kusiĝi. Kiel, do, vi volus, ke mi kantu 
pri la itaigo, gala kid alaildo, se ĝi eklumiĝis por mi tiei mailg.aja. ? 
Cu vi decidi/gas ekiprovi la 'ancon ? 

KAPITANO 
Kiel fari alie? Ni sidiĝu kaj okazu, kio ordonos nia bona 

gast:ejm,astro. 

ARLEKENO 

He, venu ! Kiu servas? (Vo/ante en le gastejon.) 
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SCE' NO IV 

La samaj, la CASTE JMAS"I'Itt). Poste la SERVISTOJ, LEANDRO 

liaj KRISI'IN, / íu sialcmpc eli+os cl la gastcjo. 

GAS' I'LiMASI'RO 

:Ha, 'kavalliroj ! Cu 'tio estas vi ? ,Mi tre bedaŭras, sed hodiaŭ  

mi povas neniun servi en mia gastejo. 

KAPITANO 

iKaj 'pro kia Liao, se ĝi estas sciebta ? 

GASTEJMAS T RO 

Belan malerbarason vi montras, ĝin ,deaimandan:te ! Cu vi 

pensas, ke iLu prun'tedonas al mi, kion mi elspezas en mia domo? 

KAPITANO 

Ha, ĉu tiu estas la kialo? Cu ni ne estas kredirtindaj personoj 

a~l 

 

kiuj Joni povas pruntedoni? 

GASTEJMASTRO 

Por mi, ne. Kaj ĉar mi neniam kredis, ke vi pagu al mi, 

kidl favoron mi jam sufiĉe •faris ; tied, do, bonvolu neniam. reveni 

en mien demon. 

ARLEKENO 

Ĝu vi kredas, ke ĉio estas mono en tin ĉi ma,inobla mondo? 

.Ĝu vi neniel taksas ila trolaúdojn, kiujn ni faris ĉie pri via 

domo? Eĉ  unu ,soneton mi idediĉis a+l vi, kaj per ĝi 	gloras 

viajn :stufitajn perdrikojn kaj viajn pasteĉojn el leporviando ! ... 

Kaj.. rilate Lian Kapiitanan 	estu ,certa,•ke•l sola subtenos 

kontrat armeo da ,bonfaanon ide 'via .domo. Ĝu tio ĉi valoras ne-

nion? . Ĝu nur akcepti en la mondo td kontanitan monon? 

GASTE JMASTRO 

Mi nun ne ŝatas mokojn ! Mi ne bezonas viajn sonetajn, nek 

la g!lavon 'de Sinjoro Kapitano, kiun li ppli taa:age povus uzi. 
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KAPITANO 

Mi ĵ+ur:as per... ke rcni ja uzos ĝin por punkorekti friponon. 

(.vlinacante kaj batante lin per la glavo.) 

GASTEJMASTRO 

(Kriante.) Kion vi faras? Kontraŭ  mi? Helpon ! justecon ! 

ARLEKENO 

(Detenam!e la Kapitanon.) Ne 1.perdu vin pro tiu malnobla 

estaĵo ! 

KAPITANO 

Ma lln mortigos. (Batante lin.) 

CASTE JMASTRO 

Helpon ! Juatecon ! 

SERVISTOJ 

(Eliras el la gastejo.) Oni mortigas nian mastron ! 

GAS T E JMASTRO 

Helpu al :mi ! 

KAPITANO 

Eĉ  ~um~u mi ne lasos kun vivo ! 

GASTE JMASTRO 

Ĝu neniu venos? 

LEANDRO 

(Kiu eliras kun. Krispin.) Kio etas tiu ci bruego ? 

KRISPIN 

En domo, kie "logas mia mastro? Ca kcviei eco estas neebla 

en vircr domo ? Mi venigos 'la jugisiton, kiu ĉion ordarangos. 

GASTEJMMMASTRO 

estos mri+a ruino ! Kaj tia granda Sinjoro en mia domo I 
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ARLEKENO 

Kin 	estats? 

GAS'I'EJMAS'!'HO 

Ne ma~l~timu demandi dion I 

KAPI'I'ANO 

Pardoino, Sinijoro, se ni in orrompis vian ripozon ; sed tiu 

ĉi malnobla gastejm'astro... 

GAS'IEJMAS' I'R() 

Mi ue estis kuipa, Sinjoroj, -sed trtrj úi ,senhontuloj... 

KAFI'I'ANO 

Cu 'mi senhontulo ? ,Mi nenion respektos !.. . 

KRISPIN 

'HAW, Sinjoro K'apitano, jen vi havas, kiu kontentiEgos viajn • 

ofendlojn, se tiu ĉi viro ilin faris al vi ! 

GASTEJMASTRO 

Figuriu 	vi, ke jam pli longe, cl unu monaton ilii muanĝadis 

en mia domo, ne paginite eĉ  unu moneron, kaj ĉar hodiaú mi 

rifuzis din in servi, i l i ri bel i s kontraú mi. 

ARLEKENO 

Ne mi, kin ĉion elportadas pacience. 

KAPITANO 

Kaj ĉu estas prave, ke oni ne fidas al la kredito de soldato ? 

ARLEKENO 

Kaj ĉu prasve, ke oni neniel ŝatas 'unu &oneton kun aldonitaj 

versoj, kiwi mi verk' ,gilorante iliajn stufitajn perdrikojn kaj liajn -

gpasteĉojn dl lreporvisando ? Cion nur pro fido, ĉar mi neniam 

ekmanĝis ilin, sed ŝafalon kaj !legom+ajon. 

KRISPIN 

Tiuj ei du noblaj Sinjoroj divas tre prave, kaj estas nein.de 

trakti poeton kaj soldaton tiamaniere. 
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ARLEKENO 

Ha, sinjoro, vi estas grand'an m-a 

K RISPIN 

Mi ne, sed mia mastro, pro sia grandsin joreco, nenion trovas 

en k mondo pli tanga, ol poeto kaj soldato. 

LEANDRO 

Vere. 

K RISPIN 

Kaj estu certa, ke dum mia mastro restos en tiu ĉi urbo, 

nenio mankos al vi ambaŭ  kaj ĉion, kion vi elspezos, li pagos. 

LEANDRO 

Certe. 

K RISPIN 

Kaj la gastejm.astro tre zorgu pri tio : trakti yin, kiel decal. 

GAS'!'EJMAS'IRO 

Sinj oro ~ .. . 

K RISPIN 

Kaj ne estu tiel avara, pri viaj perclrrikoj kaj pasteĉoj el kat-

viando, ĉar ne estas prave, ke tia poeto, kiel Sinjoro Arlekeno, 

sonĝe parohìs pri ,aĵoj tied palpeblaj... 

ARLEKENO 

u vi konas mien nomon ? 

KRISPIN. 

Mi ,ne sed raja mastro, kiel altran.ga Sinjoro, konas Ĝiajn 

ekzisbanitajn kaj ekzistin<tajn poetojn, se nur ili estas indaj je 

tiu nomo. 

LEANDRO 

Certe. 
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KRISPIN 

Kaj neniu tial granda, kiel vi,' Sinjoro Arlekeno ; kaj ĉiiufoje 
kiarn mi pensas, ke tie ĉi oni /le elmontris al vi la tutan res-
pekton, kiun vi ,meritas... 

G AS' i ElM AS' à '1~U 

Pardonu, Sinjoro. Mi servos .lin, kiel vi ordonws, kaj sufiĉas, 
ke vi estas lia .garantianiIo.. , 

K.A.1- I ANO 

Sinjoro, ,se per io mi povas vin 6er'vi... 

KRISP1N 
Cu. estas mallgranda servo nor koni vin? Glora Kapitano, 

inda esti kan'tita de tiu ĉi sola poeto!... 

ARLEKENO 
Sinjoro ! 

KAPITANO 

Sinjoro 

ARLEKENO 

Kaj ĉu miaj versoj estas al vi konataj ? 

KRISPIN 
Cu konataj ? Plej konfataj, kiel eble! Cu ne estas via tin 

mirinda rsaneto, kiu komenciĝas 
«La milda man', kiu karese ravas. 

ARI .EKENO 
Kiel vi dira6 ? 

KRISPIN 

«La milda man', kiu ka °ese ravas. » 

ARLEKENO 

Cu 661 ĝi kom ciĝas ? Ne, tiu soneto ne estas mia. 
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KRISPIN 

Nu, ĝi meritas esti via. Kaj pri vi, Kapitano, kiu ne konas 
viajn famheroa ĵoj'n ? Ou tio ne iestiis vi, kiu nur kun dudek 
soldatoj atakpreniis la kastelon de lia R'ubj Rokoj en la fama 
batalo iapud ila Nigraj Kampoj ? 

KAPI' I'ANO 

u vi scias?... 

KRISPIN 

Ni ja Plej bone scias. Ho, kiomfoje mi aŭdis raporti ent±u-
ziesme pri: ĝ,i mian mastron ! Dudek isoldatoj kaj vi antaŭe, 

kaj de sopre, el la kasctelo... bunx ! bum ! bum ! .pafojn, bomb- 
xjn, 	peĉon kaj brulaatajn 	 Kaj viaj dudek 
so,lidat,oj ĉiam kune iantaiien kaj vi 	ih ! Kaj el scopre : 
bug !. bum ! bum ! Kaj la tamburoj... ran', rataplan', plan' ! 
Kaj la trurpe toj ... tarari' , tari' , tani' ! ... Kaj viaj soldatoj 
ĉiu nur kun sia gglavo kaj vi sen 'glavo... ris, ris, ris ! frapon 
tien ! baton ĉi tien ! ... unu kapon for, unu brakon ! ..,. (Komencas 
plat}rapi per sia gl000 la (aastejrnastron kaj Seroistojn.) • 

SERVIS'i'OJ 

Aj, iaj 

G AS I E, J M A S I' RO 

Detenu v+in, vi llamiĝa.s kvazaŭ  bio estus okazanta! 

KRISPIN 

Kiel ne flamiĝi ? Mi ĉiam sentis la animus belli. 

KAPITANO 

Nur gajnas, ke vi ankaú ad stis. 

KRISPIN 

Aŭdi ĝirr..ra:portaatan 	mia mastro, estas same, kiel vidi ĝin, 

ph bone ,ankoraii, ol in vidi. Kaj tian soldaton, la beroon de 
la Ruĝaj Rokoj ĉe la .Nigraj Kampoj . oni traktas tiamaniere ! ... 
Ha ! Granda sorto, ke mia mastro ĉeestis, ke gravaj aferoj ven- 
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igis Fin en tiun ĉi urbon, kie li faros, ke oni traktu vin respekte, 

kiel 

 

vi meritas... Tia alta poeto, tia granda kapitano ! (Al la 
Servistoĵ.) Rapide ! Kion vi tie faras, kid idiotaj senmovuloj ? 

Servu al ili el la plej bona provi;r.aĵo, kiun vi havas en la gas- 

tejo, 	Jantaii ĉio unu botolon ol 1a plej bona vino, kiun mia 

mastro volas trinki kun tiuj î.i kavaliroj kaj tio ĉi .estos por li 

honoro... Kion vi laras !tic? Rapidu 1 

GAS'I LjMAS'I'RO 

Mi iras lnnj... 	imalbona a fcro rni min tiris ! (Foriras kun 
la Servistaĵ  al la gaslejo) 

A Ft I...EKENO 

Ha, Sinjoro ! Kiel Janki yin?... 

KAPITANO 

Kial pagi al vi ?... 

KRISPIN 

Neniu diru : pagi, ĉar ĝi estas ofenda vorto! Si,diĝu, sidiĝu. 
Kaj tiel plej 1ieri,ĝos mia nastr'o, ĉe kies tablo kunsidi:s tiom da 

princoj kaj altranguloj. 

LEANDRO 

Vere. 

KRISP.IN 

Mia mastro ŝtatae di.ri malmultajn vortojn ; sed tiuj malmultaj 

estas ĉiuj sentencoj saĝaplen,aj. 

ARLE KENO 

Per ĉio li montras sian grand°ee:on. 

KAPITANO 

Vi 	scias kiel multe pilifortigas nian malviglan spiriton trovi 

grandam sinjoron, kiel vi, kin tiamaniere niu konsideras. 

K.RI SPIN 

i estas nenio, ĉar mi ecias, ke mia mastro ne kontentiĝas 
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per tia rnalmultaĵo kaj estos kapabla konduki v:in kun si kaj meti 

vin en titan oilltan situacion... 

LEANDRO 

(Flanker?, al Krispin.) Ne tropromesu per vortoj, Krispin... 

KRISPIN 

Mia mastro ne g+ataLs .le vortojn, sed vi jam konos lin per 

liaj faroj. 

GASTEJMAS'FRO 

(Eniras kun la Seroisloj kiuj portas rnanĝa)ojn kaj pretigas 

faldon.} Jen estas la vino... kaj lia manĝaĵo. 

K RISPIN 

Trinku, manĝu kaj ,prenu el ĉio al vi plaĉanta, mia mastro 

pagos por ĝi, kaj se io mankas al vi, ne hezitu in postuli, ĉar 

mia mastro ĉion ordaranĝos. La gastejmastro estas malzorgema ! 

GAS'I'EJMASTRO 

Tute me ; sed vi komprenos... 

K RISPIN 

Silentu 	vi diros impertinen+taĵon. 

KAPITANO 

Por via sano 

LEANDRO 

Por la via, Sinjoroj ! Par ila plej granda poeto kaj la plej 

bona soldato ! 

ARLLKENO 

Por 4a plej nobla Sinjoro ! 

KAPITANO 

Por +Ia +plej mialavar:a ! 

K RISPIN 

Kaj mi ,ankaŭ  kuntrinkos, se eĉ  tio ŝajnos malrespekto. For 
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tiu ĉi tago, el ĉiuj plej granda, kiu kunigis la plej altan poeton, 
la plej bravan kapitanon, la plej nolaban sinjoron kaj la plej 

lojal,an serv'iiston... Kaj permesu, ke mia mastro diru al vi diaì, 
ear la aferoj, venii-gin taj lin ĉi lien, ne estas prokrastebl:aj . 

LEANDRO 

Vere. 

K RISP1N 

Cu vi ne forgesos prczcnti al li ĉiut:age viajn komplimentojn ? 

ARI ,EKENO 

Kaj ĉiu lorc.: mi !amigos 	iniuzikistojn kaj poetojn ei 
mia ,arnikaro por festi din per muziko kaj kantado. 

KAPITANO 

Kaj mi venigos mian Faautarn roton kun iorĉoj kaj festlrumoj. 

LEANDRO 

Vi o f endos mian modestecon .. . 

KRISPIN 

Kaj min, &uaIn u, 'trinku... Rapide ! Servu •al tiuj ĉi Sitn,joroj . 
(Flanken, al la .Kapilano.) Sekrete inter 	vi ja ne havas 
monon ? 

KAPITAN© 

Cu necese certigi gin ? 

KRISPIN 

Ne dim plu ! (Al la Gastejmastro.) He, vertu! Vi donos, 
komisiite de mia mastro kaj en lia nomo, al tiuj ĉi kavaliroj 
kvardek aŭ  kvindek spesmilojn... Ne forgesu plenumi liajn 
ordonojn. ! 

GASTEJMASTRO 

aflzorgu ! Ĉu vi diris kvardek writ kvindek? 

K RISPIN 

Nu, donu iSesdek... ~diaŭ, kavaliroj 
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KAPITANO 

Vivu la plej granda kavaliro ! 

ARU,EKENO 

K RISPIN 

Diru vi ankaŭ  : vivu!, malgen,t.ilulaeoj ! 

OASTEJMAS'I'R) kaj SERVISTOJ 

Vivu ! 

K RI SPIN 

Vivu la 11ej alta poeto kaj la plej granda ,Solidato ! 

CL UJ 

Vivu ! 

EANDRO 

(Flanken al Krispin.) Por kio tiuj ĉi frenezaĵoj, Krispin ? 

Kiel ni eliros eel 

K RISP1N 

Kiel ni eniris. Vi ja vidas : la Poezio kaj Armeo estas 

riiaj... Antaŭen ! Ni daŭrigu la ,almilitadon de la mondo! (Ciuj 

faras unu al la• alia salutojn kaj rioereneojn, kaj Leandro kaj 

• Krisiin eliras maldekstren, rnezoloken. La Kapitano kaj Arlekeno 

•pretigas sin elmanĝi la rosta3oĵn, Mirajn preparis la Gastejmastro 

kai Servistoj, kiuj servas al ili.) 





S A. 1. 	O 

DUA PARTO 

dàardeno kun facade de pavrlono, kaj trairebla pordo rnaldekstre, antaú- 

Joke. Estas nokte. 

SCENO UNUA 

DONJA SIRENO ,kaj KOLOMBINO, elirantaj el la pavilono. 

SIRENO 

Cu no estas okazo por perdi sian saĝon, Kolombino? 
jorino, kiel mi, vidanta in en tia malhonorega premembaraso 
pro personoj tiel maInoblaj kaj ma'dreopektemaj ? Kiel vi kuraĝis 
reveni ial mi kun tiuj diroj? 

KOLOMBINO 

Cu vi, do, devis ne sciriĝi pri tio? 

SIRENO 

Morti estus ad mi pli bone ! Kaj ĉiuj diris 	vi same? 

KOLOMBINO 

Ciuj unuope, kiel vi 	gin.... La tajloro, ke li ne sendos 
al vi la veston dum vi ne pagos ĉion al li ŝulidartan. 

SIRENO 

l...aa senihontulo ! La atak:ra:bi:sto de vojiirantoj ! Kaj li la ŝuldas 
al mi sian tutan krechton en tiu ĉi urbo, ĉar ĝ,is kiam mi okupis 
1 	Por mia vestornamiĝo, li ne sciis, kio estas tajiortaŭgi ' ĉe 
siiljorinoj ! 
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KOLOMBINO 
Kaj la kuiristoj, mEuzikistoj kaj servistoj, ĉiuj same idiris 

ke ili ne servos laodiatinokte en la festo, se vi antaŭe ne pagos 
al ili. 

SIRENO 

La ekzekutiis{toj !. La friponoj ! Kiam oni vidas tian senllon-
tecon ĉe ,p•erscnoj naskitaj ;par Bin servi ? Cu jam oni nur :pagas 
per mono? .Ĝu jam oni nur estimas ,l a monon en la mondo? Ve 
al tiu, kiu vidas • sin, kiel mi, sen la Ipro'tek:to de edzo, nek 
parencoj, nek proksimuloj v:irseksaj !... Car virino sola nenion 
valoras en mondo, ce estante plej nolala kaj virta. Ho tempoj 
de malsavo ! Ho, Apokalipsai tcropoĵ  ! La :antikristo jam devas 
al veni . ! 

F,..OLOMBINO 

Neniam mi vidis vin lid senkuraĝan. Mi ne plukonas vin. 
El ipli grandaj premokazoj vi 'sciis ekiri vin sukcese. 

SIRENO  

estis alia epoko, Kolombino. Tiam mi kalkulis kun mia 
juneco kaj below, kiel rnultpovaj kuncliganaj. Princoj kaj gran-
Jai sinjoroj sitbmcitigadis je miaj piedoj. 

KOLOMBINO 
Ŝanĝe, es'ltis pli malgranda, ol nun, via spero karj. korlatiĝo 

kun la mondo. Kaj rilate vian belecon, neniam gi estis tiel 
ĝusitematìjra, vi povas kredi tion. 

SIRENO 
Lasu fataĵojn ! Kiam mi vidus min tiamenie.re, se mi estus 

la cludekĵ  ara D000j a Sireno 

KOLOMBINO 

Cu vi diris dudekjara? 

SIRENO 

Jes. Kion, do, vi pensis ? Kaj kid juĝi virr, ankoraŭ  ne 
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,dudekjara, kaij nesci.anta profiti tion ? Neniam mi. kredis in, 
kiam vidante min tros'ola kun servistino, mi adoptis vin, kid 
nevinon. Se :anstataŭ  +trofrue pereigi vian junecon, en,arniĝante je 
tiu Arlekeno, je tiu poeto, kiu nenion al:ian povas proponi ai vi, 

1 versojn kaj vanprornesojn, vi scius elekti phi taŭgan okupadon, 
ni ne vidus nin :en tia malgaja ssitu:acio 

KOLOMB1NO 

Kiel fari alie? Mi .estas ankoraŭ  tro juna por rezignac,ii esti 
amata kaj be responda;lnan,ta. Se mi devas .lertiii pri tio, suferigi 
iun per amo, mi bezonas antaŭe scii i, kiel oni suferas . amante. 
Mi scios rekornpensiĝi. Ankoraŭ  mi ne atingis dudek jarojn. Ne 
kredu min tiel sensa a, ke mi celu odii.ni i kun Arlekeno. 

S1RENO 
,M,i• ne fidas al vi, Ear vi estas tre kaprica kaj ĉiam lasis vin 

konduki de la fantazio. Sed rii pensu pri tio, kio nun •,es,tas plej 
grava. Kion ni faros en dtiu 	granda premembar.aso ? Ne mal- 
fruos - alkuri miaj invititoj, 	personoj gravaj kaj bonrangaj, 
kaij inter ili Sinjoro Pulĉinelo kun sia edzino kaj fili o, kiuj 
multekatze interesas min pli, ol la ,ceteraj. Vi ja scias, ke mian 
domon vizitadas ;inj nobelegaj ka+valiroj, sed kid mi, el nobeleco 
tre- rnalbrilanta pro manko lde mono. La filino de Sinjoro Pul.- 
einelo, kun sia - rieega do.tajo kaj 	.granda monhavo, kiun ŝi 
heredos tuj post .la morto de sia patro, povas esti por kiu ajn 
el iii tre •utila edz'inakiro. Multaj estas, kiuj pretendas gin. For 
holipi ĉiujn ' i!lin mi intermetas mian bonan .amikecon kun Sinjoro 
Pulĉinelo kaj lia edzino, Kiu ajn estos la favorato, l;i certe 
re ponidepagos malavare mian helpan intervenon, aar eifujn mi 
devigis subskribi •garantiajan dokumenton. Jam ne restas al mi 
aliaj Timecl'oj, ol tiuj Ei perantajoj por r:estarig.i iom mian bi~en- 
havon ; se samokaze.iu_:riĉa negocisto ~aŭ  kom'ercajisto en{amiĝ~u 

A 	
~s 

je vi... kill scias?... 	nkorati tiu Ĉ'i domo povus refaniĝi~, kio gi 
estis ali'tem,pe. Sed se 'thin 	nokton oni ekscias kion pretendas 
tiuj sen.hontuloj kaj mi ne povas efeltiv:igi la feston... 	ne 
volas pensi tion, .. ĝi estos mia ruinio 

3. 
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KOLOMBINO 

. Ne zorgu pri la afero. Ne mankos -iro por regali la invititojn. 

Kaj koncerne muziik:istojn kaj servantoĵn, Sinjoro Arl+ekeno, kiu 

ial estas poeto kaj por io enamigis je mi, scios improvizi ĉion. 

Li konas multajn +borhh+urnorajn - trom+pulojn, kiuj ,pretigos al ĉio. 

Estu certa, nenio mankos, kiaj viaj invititoj diros, ke ili neniam 

ĉeestis tian rnirindan feston. 

•SIRIENO 

Ha, Kolombino ! Se estus tiel, kiom vi gajnus ĉe mia aero al 

vi ! Kuru serĉi vian poeton... Oni ne povas perdi tempon. 

KOLOMBINO 

Cu mian poeton? Li, sendube, ,promenadas trans tiuj ĉi gar-

,denoj, atendante ian signon miea+n... 

SIRENO 

Ne ,estos bone, se mi alestos vian intervidigon, ĉar mi 

devas malaltigi malaltigi min petante 	favorojn... Mi lasas tion al 

via zorgo. .Manku nenio por la festo kaj' mi scios ĉiujn rekor-

ipenci, ĉar tiu ĉi nuna prembezoneco ne povas longe daŭra... 

aŭ  mi ne estus ,donja Sirena ! 

KOLOMBINO 

Ĝio arangi;os. lru sen zorgoj. (diras donja Sireno tra la 

pavilono.) 

SCENO l l 

KOLOMBINO, poste KRISPIN ver anta el dekstre, mezoloke. 

KOLOMBINO 

(Direl tcmte sin dekstren-mezoloken kaj vo&ante.) Arlekeno,. 

Arlekeno ! (Ekvidante Krispin'on enirantan.) Tio ne estas li ! 

KRISPIN 

Ne timu, bela Kolembino, amata de la plej alta ta+lentulo, 
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kiu por esti malofta poeto en ĉio ne volis troigi en siaj versoj 

la tlaŭdojn pri via beleco. Se inter realaĵo kaj pentraĵo ĉiam 

estis diferenco, ĉio nun estas supereco de realaĵo, malgraŭ  la 

perfekteco de ipentraĵo 

KOLOMBINO 

Kaj ĉu vi ankaŭ  estas poeto ,aŭ  n:ur ĝentila flatem ulo ? 

KRISPIN 

Mi estas da plej bona amiko de via amante Arlekeno, kiu 
konas min nur de hodi,aú kaj ricevis en tia mallonga tempo 

konvinkigajn pruvojn de miaamikeco. Mia plej varma deziro 
estis vin saluti kaj Sinjoro Arlekeno ne estus komplezinta min 
tiel ,diskrete, se li ne tion fidus al mia amikeco, ĉar sen ĝi tio 
estus sulameti min al da danĝero vin }ami,, nur donante al mi la 
okazon vin ekvidi. 

KOLOMBINO 

Sinjoro Arlekeno fidis tiel multe al la amo, kiun mi sentas, 
kiel al la amikeco, kiun vi havas a1 li. Ne metu en vian flankon 
la tutan meriton, ĉarestas tiel malsaĝa vanteco pardoni vivon 
a1 viroj, kiel koron al virinoj. 

KRISPIN 

Mi rimarkas nun, ke vi ne estas tiel dangera a1 tiu vin vidanta, 
kiel al tiu vin aŭskultinta. 

KOLOMBINO 

Permesu ; sed ,antaú ol la festo ;preparita por tiu ĉi nokto 
mi bezonas paroli kun Sinjoro Arlekeno kaj... 

KRISPIN 

Ne estas necese. Nur por tie mi venis komisiito de li kaj de 
mia mastro, kiu kisas viajn manojn. 

KOLOMBINO 

Kiu estas via majstro, se oni povas seiiĝi ? 
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K RISPIN 

La plej nobla kavaliro, la plej nnultepova... Permesu, ke 

nun mi kaŝas +lian nomon ; vi baldaŭ  lin konos. Mia mastro 

deziras saluti .don ja Sirenon kaj ĉeesti hodiaŭ  ŝian foston. 

KOLOMBINO 

La festo Ĉu vi ne scias ?... 

KRISPIN 

Mi scias. Mia devo estas ĉion eltrovi. Mi scias, ke estas 

kontra:ŭaĵoj povantaj malhelpi ; sod ili ne plu restas, ĉio estas 

preparita. 

KOl A)M131NO 

Kid vi scias ? .. . 

KRISPIN 

Mi icertigas vin, ko nenio mankos. Luksega regalakcepto, 

festolurmj, arbaj fajraĵoj, muziko kaj kantistoj. Ci estos la plej 

brila festo e! +1a mondo... 

KOLOMBINO 

Cu eble vi ,estas iu sorĉisto? 

K RISPIN 

Vi ,daŭrigos min konante. Mi nur diros al vi, ke ial hodiaŭ  
destino kunigis personojn d bonega intelekto, nekmapablajn `gin 

frupereigi per vantaj skrupuloj . Mia mastro scias, ke hodiaŭ  
nokte ĉeesbos lia feston Sinjoro P lĉinelo, kun sia sola ilino, 

la bela Silvio, +la :plej bona edzinakiro el tiu ĉi aurbo. Mia mastro 

ŝin enamigos, edzi mos kun ŝî kaj mia mastro scios deco pagi 

la .helpan inlervenon ide donlja Sireno kaj ankaŭ  la vian, se vi 

vin pretigas lin favori. 

KOLOMBINO 

Vi ne uzas ĉirkaŭ'dirojn . Via rnalrespekto devus min ofendi n 
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KRISPIN 

La tempo urĝepremas, kaj ne lasis al mi okazon esti 

ĝentila. 
KOLOMBINO 

Se oni juĝos pri la mastro lati Ia servanfto... 

KRISPIN 

Ne timu. Mian mastron vi trovos la plej ĝentila kaj ,afabla 

kavaliro. Mia senhonteco permesas a1 li moritri sin hontema. 

Malmolaj postuloj (de la vivo povasdevigi la plej noblan kava-

liron agadi kiel senhonorulo, kaj la plej noblan sinjorinon kon-

duti plej malŝ+atinde, kaj tiu ĉi mikso ,de malhonesteco kaj 

nobleco en unu sola persono ŝajnas rnalĉarma al la mondo. 

Lerteco estas montri ,apartigite en du personoj tion, kio kutimas 

kunesti en punu ,sola. Mia mastro kaj mi, estante unu sola, ni 

estas ĉiu punu parto de la aliia. Se tiel ĉiam estus ! Ĉiuj ni portas 

ĉe si mem unu grandan sinjoron de malhumilaj pensoj, kapabla 

pri ĉio granda kaj pri ĉio bela... Kaj apud li (la ihumilan ser-

vanton, de malnoblaj agoj, kiu devas sin okupi pri la m,alŝatindaj 

faroj, kiujn vivo devigas... La tuta arto estas ilin tiel apartig# 

ke fatante en ian malnoblajon ni povu ĉiam ,diri : tipa ne osta 

mia, mi ne estis, tio gestis mia servanto. En la plej granda 

mizero (de vivo ĉiam estas io ĉe n:i, kio volas senti sin supera 

al, ni menn. Ni tro malŝatus nin, se nni ne kredus nin pli valor- 

antaj, ol nia vivo... Vi ja scias, kiu estas mia mastro : tiu de 

la malhumilaj pensoj, de la belaj revoj. Vi ja scias, kiu mi 

estas : tiu de la malnoblaj oficoj, kiu ĉiam tre malalte, rampas 

kaj subfosas ĉe ĉia mensogo, ĉe ĉia malgloro kaj ĉe ĉia mizero. 

Nur estas io en mi, kio resavas min kaj min altigas 	miaj 

propraj okuloj. Tiru ĉi tojaleco de mia servanteao, tiu ĉi loja-

leco, kiu humiligas sin kaj rampadas por ke iu alia povu flugadi 

kaj ĉiam esti 4a s~irijoro de la malhumilaj pensoj, de la belaj 

revoj. (Oni aŭdas muzikon interne.) 

KOLOMBINO 

Kia estas tiu muziko? 
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KRISPIN 
La muziko, kiun mia mastro venigis en la feston kun ĉiuj 

siaj paĝioj kaj ĉiuj siaj servistoj kun plena kortego da poetoj 
kaj kantistoj prezidataij de Sinjoro Arlekeno kaj plena legio 
da soldatoj kun ilia K.apitano ,antaŭe, kiuj ,eskortas. lin kun 
torĉo j .. . 

KOLOMBINO 

Kiu estas via mastro Miei multe povanta ? Mi kuras prisciigi 
mian mastri.n'on... 

KRISPIN 
Ne estas necese. Si jen alvenes. 

SCENO III 

La sarnaj kaj DONJA SIRENO, {iu venas. 

SIRENO 
Kio gi estas ? Kiu preparis tiun muzikon ? Kia personamaso 

venas al nia pordo? 

KOLOMBINO 

Demandu nenion. Eksciu, ke hodiaŭ  venis en tiun ĉi urbon 
granda sinjoro, kaj I=i estas, kiu proponas a'i vi la feston tiun 
ĉi nokton. Lia servisto • informos vin pri ĉio. Mi .ankoraŭ  ne 
scius kion diri al vi, ĉu mi parolis kun granda frenezulo aŭ  
kun granda fripono. Kiel ajn mi certigas vin, kce• li estas ekse. 
terordinara viro... 

SIRENO 
Tiel, do, ĝi ne estis Arlekeno ?... 

KOLOMBINO 
Ne demandu... Cio estas kvazaŭ  magia afero... 



KRISPIN 

Donja Sirena, mia mastro petas vian permeson por kisi aul 

vi la manojn. Tia alta Sinjorino kaj tia nobla Sinjoro ne dvas 

miksi sin kun intriigoj netaŭgaj por ilia bonrango. Tial, antaŭ  
ol li estos vin salutineta, mi ĉion al vi diros. Mi scias pri via 

1histtorio mil rimarlindajn lokazintaĵcjn kaj ilin raportinte mi 

certigus vian tutan konfidon al mi... Sed estus impertinente ilin 

plene priskrrbi. Mia mastro certigas ai vi tie ĉi (transdonante 

al . i • aperon.) per sia .siabskri,bo kion li devos al vi plenumi, se 

viaflamce vi scios plenumi, kion 'li tie ĉi ,proponas al vi. 

SIREN° 
Kio estas tiu ĉi papero kaj kion li devos plenumi?... (Legante 

neparole la paperon.) Kid ? Cent mil spesmilojn, kiel donacon, 

kaj ,aliajn cent mil ftuj post morto de Sinjoro Pul•ĉinelo, se li 

sukcesas edzigi kun lia Eno ? Kid tiu ĉi senhontalo? Al Sin-

jorino? Ĉu vi .scias kun kiu vi parolas? Cu vi scias, kia estas 

tiu ĉi domo? 

KRISPIN 

Donja Sireno ! ... Evitu la indignon ! Neniu ,alestas, 

povas esti grava al vi. Gardu tiun paperon... kune kun alia 

kaj - oni. ne pin parolu - pri 	afero. Mia mastro nerrion maldeĉà: 

proponas ,a1 vi, nek vi konsentus... Ĉio, kio okazos • ĉi tie, estos 

faro de hazardo kaj amo. Tio estis mi, la servus:to, la sola, kiu-

ruzartifikis tiujn ĉi malindajn ,aferojn. Vi ĉiam estas la nobla 

sinjorino, mia mastro la nobla Sinjoro, kiuj r.enkontanite unu la 

alian tiun ĉi nokton clum la festo, intereparolots pri mil igentilej 

kaj delikataj aferoj, dum viaj invititoj ĉirkaŭe promenadas kaj 

parolas, admirante 'la ibelecon de la sinjorinoj, la artecon de iliaj 

festornamoj, la malavaregecon de regalakcepto, la mildecon de 

muziko kaj la gracion 'de dancistoj ... Kaj kiu kuraĝos diri, ke 

tio ĉi ne estas ĉio? Cu. ne tiel 'estas la vivo, festo ien ' kiu muziko 

taiigas por subkagi vortojn, kaj vortoj por 'subkagi pensojn ? 

Sonauiu senĉese ia ,muziko, animigu interparolado per gajaj ekri-

doj, estu bone servita noktomango... jen ĉio, kio estas grava 
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al ,la invititoj. Kaj jen vidu mian mastron, kiu venas vin asluti 
plenĝentile. 

SCENO IV 

La samaj, LEANDRO, ARLEKENO kaj la KAPITANO, kiuj venas 
el dekstre, mezoloke. 

LEANDRO 
Donja Sirena, mi kisas viajn manojn. 

SIRENO 
Kavaliro.. 

LEANDRO 
,Mia servisto estas jam dininta en mia nomo ĉion, kion mi 

povus .al vi .diri. 

KRISPIN 
Mia mm Iastro, kiel serioza persono, etas malmultevorta. Li.a
irado estas muta. 

ARLEKENO 
Sed 	scias •sage ladmiri. 

KAPITANO 
La veran meriton. 

ARLEKENO 
La veran kuraĝon. 

KAPITANO 
La nekompareblan poezian arton. 

ARLEKENO 
La noblan militan sciencon. 

KAPITANO 

Per ĉio li montras sian grandecon. 
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ARLEKENO 

Li estas la plej nobla kavaliro el la mondo. 

KAPITANO 

Mia glavo ĉiam estos preta lin servi. 

ARLEKENO 

Mi ,dediĉos al .lia gloro mian ,.plej bonan poemon. 

KRISPIN 

Sufiĉe, sufiĉe. Se ne vi ofendos ,Tian naturan modestecon. 

Vidu, kid lri volus sin kaŝi kaj malaperi. Li estas violo. 

S IRENO 

Ne bezonas paroli kiu tiamaniere igas ĉiujn paroli Iialaŭde. 

(Post unu saluto kaj riverenco ĉiuj foriras dekstren, antaúloken. 

Al Kolombino.) Kion vi pensas pri ĉia ĉi tio, KoIombino? 

KOLOMBINO 

Ke la kavaliro havas tre belan figuron kaj la servisto tre 

belan ,senhontecon,  

S IRENO 

El ĉio oni povas profiti. Aŭ  mi nenion scias pri mondo kaj 

homoj iaŭ  Fartuno ,eniris hodiiaŭ  mian domon. 

KOLOMBINO 

Estu, do, certa pri Fortuna, ĉar vi ion scias pri mondo kaj 

pri homoj... ni ne diru! 

S IRENO 

Risela kaj Laŭra, launuaj, kiuj alvenas... 

KOLOMBINO 

Kiam ili estis la lastaj por veni al festo? Mi lasas vin kun 

ĉar mi ne volas ĉesi observevidi nian kavaliron... (diras 

dekstren, antaúlolen.) 
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SCENO V 

DON JA SIRENO, LAURA kaj RISELA, venantaj el dekstre mezoioke. 

SIRENO 
Amikinoj ! Mi jam komencis malgajesti pro via neveno. 

L A Ŭ RA 
u estas, do, tiel malifrue ? 

SIRENO 
Ciam estas malfr+ue por vin vidi. 

RISELA 
Aliajn du festojn ni ne ĉeestas por veni ai la via. 

LAURA 
Malgraii, ke Kiu idiris al ni, ke ĝi ne okazos tiun ĉi nokton, 

ĉar vi estas iom malsana. 

SIRENO. 
Nur par senpravigi la. malbondirantojn, eĉ  anortante mi estus 

gin farinta. 

RISELA 
Kaj ni estus mortintaj kaj ankaii venintaj in ĉeesti. 

L AURA 
Cu vi nessrias la novalon ? 

RISELA 
Oni ne parolas pri alia afero. 

LAURA 
Oni diras, ke alvenis mistera gr,avper•sono. Unuj diras, ke li 

estas sekreta ambasadoro el Venizo a i Franeujo. 

RISELA 
Aliaj diras, ke li venas serĉi edzinon por la Sultano de 

Turkujo. 
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L AURA 

Oni certigas, ke 1i metas bela, kiel Adonis. 

RIBELA 

Se estus al ni eble lin koni... Vi devis inviti lin al via festo. 

SIRENO 

Ne estis necese, miaj karaj, ĉar li men venigis senditon por 

peti permeson esti akoeptata. Li ja estas en mia domo kaj vi 

tre bal:da€i lin vidos. 

L AURA 

Kion vi. diras? Vidu, kiel malerare ni forlasis ĉion por veni 

al via domo. 

RISELA 

Kiel multe da virinoj envios nin .tiun ĉi nokton ! 

L AURA 

avidas 	ekkoni . 

SIRENO 

Mi, do, nenion faris por Lion atingi. Suúiĉis, ke li ekscias 

pri (la festo en mia domo. 

RISELA 

Ĉian okazis ,al vi same. Ĉiu grava persono alveninta en la 

urbon, tuj proponas al vi siajn komplimentojn. 

LAURA 

jam ŝajnas al mi malfrue .lin ekvidi... Konduku nin tien, 

kie li estas, ni potegas. 

RISELA 

Jes, jes, alkonduka nin. 

SIRENO 

Permesu, jen venas Sinjoro Pulĉinedo kun sia familio... lru 

,mem, sen mi ; ne estos al vi malfacile paroli kuri .li. 
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RISELA 

Jes, jes, ni iru, L«aŭra. 

LAURA 

Ni iru, Risela. Antaŭ  ol kiam ,pliiĝos la amaskonfuzo kaj 
estos neeble al ni alproksimii. (Ili diras dekstren, antaŭloken.) 

SCENO VI 

DON JA SIRENO, PULCINELO, SINJORINO PULCINELO kaj 
SILVIO, vcnantaj ei dekstre, mezoloke. 

SIRENO 
Ho, Sinjoro Puilĉi'nel'o ! Mi jam ektimis, ke vi ne venos. 

Cis nun la festo ne komen.ciĝis por m'i. 

PULCINELO 

Pri la ma:lfruo mi ne estas kulpa, sed mia edzino, kiu el 
kvardek vestoj, neniam sciis, kiun suraneti. 

S-RINO PULĈINELO 

Se mi iatentus liaj, mi prezentiĝus plej senzorge vestita... 
Vidu, kiel mi estas eufokiĝinta pro rapido. 

SIRENO 
Vi venas pli bela, oI ĉiam. 

PULCINELO 
Nu, ŝi 'ankoraŭ  ne portas la duonon de siaj juveloj. Si ne 

povus elporti tian pezon. 

SIRENO 

Kaj kiu pli prave, ol vi, povas fieri, ke .lia edzino afektu 
per la frukto de riĉeco, akirita per via laborado? 

S-RINO PULCINELO 

Sed, ĉu ne estas jam horo anadi per ĝi, kial mi diradas a1 
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kaj havi pli noblan aspiradon? Figurru al vi, ke Ii volas nun 

edzinigi nian llinon kun negocisto. 

S IRENO 

Ho, Sinjoro Pulĉinel'o ! Via filino meritas multe pli, ol iun 

negociston. Oni ne devas 'pensi pri tio. Vi ne :devas oferigi ŝian 

koron por profito. Kion vi diras, Silvio? 

PULCINELO 

ja preferos ian betulon, ĉar, tute kontraŭ  mi, ŝi estas tre 

inklinita al romanoj kaj poezio. 

S ILVIO 

Mi ĉiam faros kion mia patro ordonos, se tio ne malplaĉas

l mia patrino kaj al mi ne faras malplezu.ron. 

S IRENO 

Tio estas saĝe paroli. 

S-RINO PULCINELO 

Via ,patro kredas, ke nur la mono valoran kaj estas estimata 

en la mondo. 

PULCINELO 

Mi kredas, ke sen mono nenio valoras, nek estas estimata en 

la mondo, ĉar ĝi iestas la prezo •de ĉio. 

S IRENO 

Ne parolu tiel ! Kaj la virtoj, la •seipovo, la nobeleco? 

PULCINELO 

Ĉiio havas sian prezon, kisu •dubas pri tio? Neniu pli bone ol 

rni ĝin scias, Car mi multe. da tio akiris kaj ne tre kare. 

S IRENO 

Ho, ,sinjoro Pulĉinelo ! ziestas ĥumoraĵo via. Vi bone 

scias, ke mono ne estas ĉio kaj se via M ina ena/niĝ  ;s je iu nobla 

kavaliro, ne estus bone, kontraŭstarr al ŝi. Mi scias, ke vi havas 

scnternan patrokoron. 
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PULCINELO 
Jes, sendube. Por mia filino mi estus kapabla pri ĉio. 

SIREN° 
CZ s via ruiniĝo ? 

PULCINELO 
Tio ne estus pruvo de amo. Preferinde mi estus kapabla 

forrabi, mortigi... kapabla je ĉio. 

SIRENO 
Mi ja scias, ke vii ĉiam scius ree ricegiĝi. Sed la festo 

animiĝas. Venu kun mi, Silvioo. Por danci mi estas difininta al 
vi iun kavaliron, kun kiu vi faros la plej belan paron... (Cluj 
dirdktas sin dekstren antaúloken. Kiam Sinjoro Puleinelo estas tuj 
elironta, lin detenas Krispin, ve:ianta el dekstre, mezoloke.) 

,.T  C.a  

SCENO VII 

KRISPIN kaj PULCINELO. 

KRISPIN 
Sinjoro Pulĉinelo ! Kun permeso. 

PULCINELO 
Kiu vokas min? Kion vi deziras de mi? 

KRI,SPIN 
Cu vi ne rememor:as pri mi? Ne estas strange. La tempo 

ĉion forviŝas, kaj kiam forviŝitato estas m.al!plaĉa, eĉ  ĝi ne lasas 
rememore la malneton, sed ĝi raipidas pentri sur ĝi per gajaj 
koloroj, tiuj gajaj koloroj per kiuj vi kaŝas al la mondo viajn 
ĝibaĵojn. Sinjoro Pulĉinelo, kiam mi ,ekkon:is vin, apenaŭ  kovris 
ilin iaj senkolorigitaj ĉifonoj. 

PULCINELO 
Kiu vi do estas kaj kie vi povis min ekkoni ? 
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KRISPIN 

Mi estis knabo, vi jam estis pl enviriginta. Sed ĉu vi forgesis 

jam tiom 'da gloraj he7oaĵoj sur la maro, tiom da venkoj gajnitaj 

al la turkoj, en kiuj ni ne malmulte kunhelpis per nia heroa 

penado, ambaŭ  ni kune ĉe la sama nobela remilo en la sarna 

glora ŝipo? 

PULCINELO 

M.aisaĝulo, silentu aŭ  ! .. . 

KRISPIN 

'VI  vi faros kun mi, Idol kiun via mastro en Neapolo kaj 

via unua edzino en Bolon.io kaj en Venizo kun tiu • hebrea 

komercaĵisto.. . 

PULCINELO 

Silentu! Kin vi estas tiel multe scianta kaj tiel multe ba-

bilanta ? 

KRISPIN 

Mi estas... kio vi estis. Kaj mi sukcesos fa~riĝii , kio vi estas... 

kiel vi sukcesis. Ne tiel iperforte, kiel vi, ĉar la epoko sahgiĝis 

kaj jam sole morti.gas l+a frenezuloj, enamitoj kaj kvar malfe-

1 iĉuloj, kiuj iankoraŭ  per armilo surpriizatakas la preteriranton en 

malbonaj stratoj naŭ  senhomaj, vojoj. Karno el pendingo, mal- 

Ŝatnra ! 

PULCINELO 

Kaj kion vi deziras de mi? Manon, ĉu ne vere? Ni jam 
parolos pli mailr,apide. Tie ĉi ne estas gustloko... 

KRISPIN 

Ne tremu pri via mono. Mi nur deziras esti via 'amiko, via 

kunligano, kiel en ti+ama tempo. 

PULCINELO 

Kion mi povas fari por vi? 
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~~,p~ 
KRISPIN 

Ne, nun Ifni ja estas, kiu servos vin, kiu volas Ŝuldantigi -vin 
• per unu averto... (Igante tin rigardi dekstren, antaa loken.) cu 
vi tie vidas vian Ripon ,dancanitan kun j'una kavaliro kaj ridet, 
•antan ruiiĝi, ear ŝi au(las liajn •ardndumojn ? Tiu kavaliro estas. 
mia 'i]iias'rro. 

PULCINELO 

Via mastro ? Li 'do et;tas avr n'turisto, trornpulo, bandito, 

K RISPIN 

Kiel ni... vi estis tuj dironta ? Ne, ili estas pli danĝera ol ni, 
ear, kiel vi vidY~s, ~li~ figuro estas bela, kaj ĉe ilia rigardo estas 
sorĉa mistero kaj mildeec:o ,en 'ilia voĉo, kiuj trafas la koron kaj 
erocias ĝin kvazaŭ  li rakontus malgajan • historion. Cu tio ne 
ISufiCa+ 'pur emamigi kiun iajn . virino;n ? Vi ne diros, ke mi ne 
avertis vin. Kuru, disiigrti vian flirton de tiu viro kaj ne permesu, 
ke $i redaneu kun li, nek iam lin reaŭskultu.. 

PULCINELO 

Li estas via mastro, Cu tiel vi IM servas ? 

KRISPIN 

Cu tio gajnas al vi stranga? Cu vi forgesis, kiam vi estis 
servanto? 	ankoraŭ  ne pensas 	perfide mortig.i. 

PULCINELO 

Vi prave diros ; mastro estas eiam malaminda. Kaj kiun 
profiton vi colas, min servante ? 

K RISPIN 

Alveni en bonan havenon, kid ni alvenis •tiomfoje kunre-
mante. Tiam vi diris ai mi iaf o j:e ~ (i vi , kiu estas forta, remadu 
per mi»... En tiu ĉi nuna pungalero vi estas pli forta, ol mi;  
remadu .por mi, por la tiama fidelamiko, ĉar la vivo estas tre 
peza pungalero kaj mi jam longe remadis. (Eliras dekstren, 
mezoloken.) 
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SCENO VIII  

SINJORO PULCINELO, DON JA SIRENO, SINJORINO PULCI-
NELO, venantaj el dekstre antaúloke. 

LAURA 
Nur donlia Sireno scias doni tiajn festojn. 

RISELA 
Kaj la +hodiauja superis ĉiujn .antaúajn. 

S IRENO 
!La ĉeestad'o de tiu malofta kavaliro estis nova logilo. 

PULCINELO 
Kaj Silvio? Kie restis Silvio? Kiel vi lasis nian filinon? 

SIRENO 
Silentu, Sinjoro Puiĉinelo, ĉar via filino estas plej bone 

akompaL!ata kaj en mia domo ŝi 	estos sendankre. 

RISELA 
Nur por ŝi estis aenti+laĵoj. 

LAURA 
Ciuj plaĉoj estas por ŝi. 

RISELA 
Kaj ĉiuj sopiroj. 

PULCINELO 
El kiu? El tiu mistera , avail iro ? Nu, tio ne min kontent-

igas. Kaj tuj mi... 

S IRENO 
Sed, Sinjoro Pul ĉiin+elo 

PULCINELO 
Lasu, lasu min ! Mi scias, kion mi faras ! (Diras dekstren, 

ti.nlai'tloken.) 

4. 
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SIRENO 

Kio okazas al li? Kial tiu senmodeiiiĝo ? 

S-RINO PULCINELO 

eu vi vidas, kia viro ? Li estos kapabla fari malĝentilaĵon 

al la .kavaliro ! Li ja edzinigos sian Minon kun iu komercaĵisto 

naŭ  viro malalteranga ! Li ja ma.ifeliĉigos ŝin tfutvive ! 

SIRENO 

Tie ne okazos ! ... Vi estas gia patrino kaj iel devas efiki 

via aŭtoritateco... 

S-RINO PULCINELO 

Vidu I Li sendube diris ian impertinen1aĵon, la kavaliro jam 

forlasas la manon de Silvio kaj retiriĝas kun la kapo anallevita. 

LAURA 

Kaj ŝajnas, ke S-ro Pulĉinelo- riproĉas vian filhinon... 

SIRENO 

,Ni iru, ni iiru ! Oni ne povas toleri tian tiranecon. 

RISELA 

Nun ni vidas, Sinjorino P'ulĉinelo, ke viaj multaj riĉaĵoj ne 

mailpliigas vian anaIfeliĉon. 

S-RINO PULCINELO 

Vi ne ĉion scias ; iafoje lii eĉ  finis min batante. 

LAURA 

Kion vi diras? Kaj vi estante virino, tion toleris? 

S-RINO PULCINELO 

.Poste, li kredas ripari tion, ialportante donacon al mi. 

SIRENO 

Ne tute ma:lbone ! Car estas edzoj, kiuj tion riparas per nenio. 

(Ciu) eliras dekstren, antaŭlo.ken.) 
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SCENO IX 

LEANDRO kaj KRISPIN, venantaj el dekstre, mezolol e. 

KRISPIN 
Kial tiu• ĉi nalĝojo, tiu ĉi senkuraĝeco ? Mi kredis trovi vin 

pli gaja! 

LEANDRO 

Cis nun mi ne vidis min pereantan, nek ĝis nun estis grave 
al mi perei. Ni forkuru, Kr.ixspin, ni 'forkuru el tiu ĉi urbo, antaii 
ol iu povos nin malkcvri kaj oni trafos scii, kio ni estas. 

K RISPIN 

Se ni forkurus, tiam ja ĉiuj scius tion kaj multaj kurus kapti 
nin kaj revenigi 'nin malvolonte, ĉar ne ŝajnas bone foriri tiel 
ma,lĝe rtile, ne ,d'irinte adiaŭ  al personoj tiel ,afablaj. 

LEANDRO 

Ne moku min, Krispin, mi estas en malespero. 

K RISPIN 

Tia vi estas ! •Nun kiam niaj 'esJperoj iras isur plej bona vojo. 

LEANDRO 
Kion mi povas esperi? Vi volis, ke mi ŝajnigu amon, kaj mi 

ne povos gin sajnirgi. 

K RISPIN 
Kial? 

LEANDRO 
Car mi amas, ma amas plej vere kaj tutkore. 

K RISPIN 
Cu Silvion ? Kaj ĉu pri tio 	plendas? 

U 
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LEANDRO 

Neniam mi pensis, ke oni povas - mi tiamaniere ! Neniam 

mi pensis, ke mi povos ami ! Dum mia vivo vaganta sur ĉiuj 

vojoj, mi 'eĉ  ne estis la ĉiama ipret'erpasanto, sed la ĉiama forku-

ranto, por kiu malamiko estas la tero, malamikoj—la homoj, 

malamiko—la sunlumo. La survo+ja frukto, ŝtelita, ne donita, 

Ilasis eble sur miaj lipoj ia gusto .de amo, kaj ia:foje, post multaj 

malfeliĉaj tagoj, ĉe la nokta ripozo, la sereneco de ĉielo igis 

min -  rovi pri io, kio estus en mia vivo tia sarna, ki=e!l tiu nokta 

ĉielo, veniganta en mian animon la ripozon de sia eereneco. 

Kaj tial ,tiu ĉi nokto 'dum la festa ĉarmo... ŝajnis al mi ripozo 

en mia vivo... kaj mi estis revanta... Mi revas ! Sed morgaŭ. 

okazos ree l.a maifeliĉa forkuro, estas la Juĝist'oj, kiuj nin per-

sekutas... kaj mi ne volas, ke ili min kaptu tie ĉi, kie ŝi estas, 

ŝi povas honti, ke ŝi min. vidis. 

K RISPIN 

iMi kredis vidi, ke plaĉas al ŝi vin akcepti... Kaj ne sole 

mi rimarkistion. Donja Siren() kaj niaj bonarnikoj, la Kapitano 

kaj +la poeto faris ial ŝi pri vii la plej grandajn laŭdojn. Ai ŝia 

bonega patrino, Sinjorino Pu,lĉinelo, kiu nur revas kunparenci'ai 

kuira nobelo, vi ŝajnis la boklo de ŝiaj iluzioj. Pri Sinjoro lou'I_ 

ĉinel o .. . 
LEANDRO 

Li suspektas pri ni... , l i konas 

KRISPIN 

jes, Sinjoron Pulĉinelon neestas facile trompi, kiel vulgaran 

homon. Maljunan ruzulon, kiel li, estas necese trompi 'lojale. 

Tial mi •kredis plejbona rimedo •an+taŭsciigi lin pri ĉio. 

LEANDRO 

Kiel ? 
K RISPIN 

jes ; li konias min de tre longe... Andinte, ke vi estas mia 

mastro, iii prave supozis, ke la mastro estas inda je la servanto. 
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Kaj mi, respondanto al lia konfido, lavertis lin, ke li neniel • 
konsentu, ke vi parolu kun lia filino. 

LEANDRO 

Ou tion vii faris? Kion, do, mi povas esperi ? 

KRISPIN 

l\4'ailsaĝa vi estas ! Ke Sinjoro Puleinelo penu ĉiel, ke vi ne 
revidu 1iEa a finnan. 

LEANDRO 
iMi ne komprenas... 

KRISPIN 

Ti,arnaniere li estos nia plej bona samcelano, ĉar su iĉos, ke 
li malhelpu, por. ke ;lia edzino kontraŭstaru al li kaj lia filino 
pli iblinde en,amigu je vi. Vi ne scias, kio estas junulino, filino 
de riĉulo, edukita ,plej idorlate, kiam ŝi vidas unuafoje en sia 
vivo, ke io kontraŭstaras ŝian volon. Mi estas certa, ke ankoraŭ  
tiun CI nokton, iantau oh la ,festo frni os, ŝi ,sukcesos elŝteliĝi el la 
viglobservado de sia patro por paroli ree kun vi. 

LEANDRO 

Sod, ĉu vi ue vidas, ke nenio interesas min pri Sinjoro Pu'1-
ĉ.inelo kiaj pri tuta mondo? Al ŝi, nur al ŝi mi ja ne volas ŝajni: 
neinida kaj rnalŝatinda... al ŝi mi ne volas mensogi. 

KRISPIN 
Bah ! Forlasu frenezajojn ! Noeble estas recedi, Pensu, kia 

sorto atendas ni•n•, se ni hezitas daŭrigi antaŭen. Cu vi enamiĝis ? 
Tiu vera amo taŭgos ai ni ,pli bone, ol ŝajnigita. Eble alie vi 
estus dezirin'ta trorapidi ; kaj se ma'ltimo kaj senhonteco taŭgas 
ipor ĉio, nun en amo sidas bone ĉe viro iom da timemo. La t nemo 
die viroj igas pli ,sentimaj la virinojn. Kaj se vi dubas pri tio, 
j~ ra vi havas la sexrkulpan Silvien, kiu ialvenas plej sekrete kaj 
n~rr 

 

atendas por ailproksimiĝi al vi, ke mi foriru ati min kaŝu. 

LEANDRO 
Ĉ..0 vi diras Silvion? 
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KRISPIN 

Silentu! Si povus fortiiniĝi. Kaj kiam ŝi restu apud vi, multe 
da diskreteco... malmultajn vortojn, malmultajn... Adoru, rav-
rigardu, admiru, kaj lasu paroli por vi la ĉarmon die tiu ĉi azura 
nokto, favora al amo, kaj tiun imuzikon, kies sonoj es'tingiĝas ĉe 
la :arbaro kaj venas kvazaŭ  malgaja pro la festa gajeco. 

T 	
LEANDRO 

Ne moku, K'rispin, ne r'oku tiun ĉi amon, kiu estos mia 
morto. • 

KRISPIN 

Kial mi Ipr.imokus ? Mi bone scias, ke ne ĉiam taŭga ram-
padi. lafoje estas necese flugi al ĉielo por el tie pli bone tutvidi 
'la teron. Mugu nun ; mi ,daŭrigas rampante. La mondo fariĝos 
nia ! (Eliras maldekstren, 

LASTA SCENO 

LEANDRO kaj SILVIO, Penante el dekstre ank hloke. je la lino 

KRISPIN. 

LEANDRO 
ilvio ! 

SILVIO 
Cu tio estas vi? P'ardonu ; mi ne kredis trovi vin ĉi tie, 

LEANDRO 
Mi .forkuris el la festo. Ĝia gajeco min malgajigas. 

SILVIO 
~u ,aakaŭ  vin? 

mezoloken.) 

LEANDRO 
Anl~aŭ, vi diras ? Ankaŭ  vin malgajigas la gajeco ! ... 
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SILVIO 

Mia patro koleris por mi. Neniam li tiel parolis al mi ! 
.Ankaŭ  por vi li estis malgent;i;la. Cu vi pardonas lin? 

LEANDRO 

Jes ; mi ĉion pardonas. Sed ne malplaĉu al li pro mia kaŭzo. 
Reiru 	festo, kie oni vi,n serĉos, kaj se oni vin trovus ĉi tie 
apud mi... 

SILVIO 

Mi estas prava. Sed ankaŭ  vi reiru. Kial vi ja estos ma~lgaja ? 

LEANDRO 

Ne; mi foriros rimarkite de neniu... Mi devas iri tre maI-
proksimen. 

SILVIO 

Kion vi diras? Cu gravaj aferoj ne veaaigis vin en tiun ĉi 
urbon ? Ĉu vi ne devis longe restadi tie Ci? 

LEANDRO 

Ne, ne. Eĉ  ne unu tagon plu ! Eĉ  ne unu tagon plu ! 

SILVIO 

Tie), do, vi mensogis al mi ? 

LEANDRO 

Mensogi ! ,Ne... Ne diru, ke rni mensogis... Ne, gi estas 
la sola vero el mia vivo... Tiu ĉi sono, .kiu ne devas havi 
elvekiĝon ! (Oni aŭdas maloroksine la muzikon de kanta3o ĝis 

k 
SILVIO 

Tio estas Arlekeno, kiu kantas... Kio okazas al vi. Cu vi 
ploras? Cu la muziko igas vin plori ? Kial ne diri al mi vian 
malgojon ? 

LEANDRO 

OĴu mian malĝojon ? Jam diras gin tiu kantalo. Aŭskultu gin. 

iam la rulkurteno falas.) 
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SILVIO 
El tie ĉi 	nur ia idia+s la muzikon ; la vortoj perdiĝas. Cu 

vi ne :scias gin? Ci ,estas kanto al Ja nokta silento, kaj estas 
nomita Regno de animoj. Cu vi ne konas gin? 

LEANDRO 
Ripetu gin... 

SILVIO 
La noakt' amfavora surŝirmais l' .amantojn 

Per sia ĉiela e.dziĝo-nnantel', 
Plej brilajn alkroĉis I,a nokt' ,diamantojn 
Al sia velur' el somera ĉiel'. 

Ce :1' ombra ĝardeno ne estas koloroj 
En tiu mistera malIurna ĉi bor' , 
Susur:as ,la branĉoj, odoras plej floroj 
Kaj am' estas milda deziro 	plor'. 

La voĉ', kiu ĝemas, la voĉo kantanto, 
La voĉ', kiun iĝas vibradi 1' amtrem' 
En .nokt' plej malpie ĝi estas sonanta 
Nur kvazaua kun pregoj miksita bl as,f em' . 

Anim' de 1' silento, la plej eminenta, 
Car via silento nur estas la vort', 
De kiuj formortis ,,en amo silenta, 
De kiuj silentis en ,ama la mort',

•  De kiuj, lamante nin ege idumvive 
Ne sciis esprimi 1' amegon al ni. 
Cu tiu nokt-voĉo nur sonas fiktive, 
Kaj ,amon, ,eternon, ne diras al mi? 

Cu, panjo, ne viaj okuloj ,ellumas 
El tiu Isteleto 

Brilanta samkiel larmet' .senfinama 
En nokto kun tremo? 

Eksciu per 	,amatin' , ke mi. amis 
,Nur vin .sur la tero, 

Kaj post via morto nur kisis min lumo 
De tiusteleto ! 
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LEANDRO 
Ho panjo, plej kara ! Mi .•estas aminta 

Nur vin 'GUT la tero, 
Kaj post via morto nur kisis min lumo 

De tiu steleto ! 

(Iii restas silente, en cirkaiiprernado, rigardante unu la alian.) 

KRISPIN 

(venanta el maldekstre, mezoloke. Flanken.) 

Ho nokt', poezio, frenez' en: amanto j ! .. . 
Al ni. 'aio tatigos en mina '1' ,okaz' ! 
Triurnf' estas certa ! Anta ien ! kura e ! 
Neniu nin venkos, ce ni estas .1' am' ! 

(Silvio kaj Leandro, en eirkaiipremo, direktas sin ire mal-
rapide dekstren, antaiiloken. Nevidate de ili, Krispin ilin sekvas. 
La kurteno falas tre malra pi d e . ) 

FINO DE LA UNUA .A TO 



f 
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AKTO DUA 

TRIA PARTO 

Saloneto en la domo de Leandro. 

SCENO UNUA 

KRISPIN, la KAPITANO, ARLEKENO. Ili venas el deksire mezo-

lobe, estas el la koridaro. 

KRISPIN 

Eniru, kavaliro j, kaj sidiĝu plej :senĝene. Mi diros, ke oni 

regalu vira per io... He, venni ! Venni 

KAPITANO 

Neniel. Ni akceptas nenion. 

ARLEKENO 

Ni venas nu'r proponi min al via mastro, ear mi eksciiis, kio 

okazis al ili. 

KAPITANO 

Nekredebla ,perfido, kin ne restos sen {puno Mi tertigas vin, 

ke se Sinjoro Pulĉinelo Iokiĝas je trafebleco de mia mano... 

ARLEKENO 

Supereco de la poetoj ! Li ĉiam estos je trafebleco de miaj 

versoj... Ho, Eta Ei minda sat.irajo, 'dun mi pensas .dediĉi al li.. . 
1Vlaluti'la mai junnilo, malbortfara maljunulo ! 
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KAPITANO 
Kaj vi 	e via mastro eĉ  ne estis vundata ? 

K RISPIN 
Sed Ii povis esti mortigata. Figuru a:l vi ? Dekduo da duel-

istoj, kiuj subite Iin surprizat,akis ! Dank' al lia braveco, al lia 
lerteco, al miaj krioj... 

ARLEKENO 
Cu tio okazis I deraŭ  vespere, ,dum via mastro ,estis parolanta 

kun Silvio ĉe la ĉirkaiim'uro de ŝia Aardeno ? 

K RISPIN 
lia mastro ,estus jam ricevinta avizon pri tio... ; sed vi ja 

konas ilin ; li estas viro 't.imi:gebla per nenio. 

KAPITANO 
Sed +Ii devis averti nin... 

ARLEKENO 
Li devis averti So "oron Kapitanon. Li estus volonte akom-

ipaninta ,lin. 

K RISPIN 
Vi jam konas mian mastron. Li sola sufiĉas al si. 

KAPITANO 
Kaj ĉu vi ,diris, ke vi fine sukcesis kapti je la kolo unu el la 

rnalbonul,oj, kiu konfesis, ke ĉio estis preparita de Sinjoro Pul-
ĉinelo por liberigi sin je via mastro ?... 

K RISP1N 

Kiiu, do, se ne  ili, povus havi tian intereson? Lia filino amas 
mian mastron ; Ii penas in edzi,nigi laŭ  sia plaĉo ; mia mastro 
malhelpas lian -planon kaj Sinjoro Pulĉinelo ĉiam sciadis, kiel 
forigi al si malhelpojn. Cu Ii ne vidviĝis dufoje en mallonga 
tempo? Cu li ne heredis samrapide el ĉiuj siaj parencoj mal-
junaj kaj junaj ? Ciuj scias pri tio, neniu diros, ke mi lin kalum- 
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nias... Ha ! La riĉ•eco de Sinjoro 'Pulĉinelo estas insulto al 

homaro kaj justeco. Nur inter 'sennonoruloj povas triumfi tia viro, 

kiel Sinjoro •Puleinel•o. 

ARLEKENO 

Vi prave idiras... Kaj ien mia satiraio mi diros ĉion tion... 

Kompreneble, ne namante lin., ĉar poezio ne povas permesi al si 

tiom ida liberec'o. 

K RISPIN 

Sufiĉe grava ŝajnos al li via satira:ĵo ! 

KAPITANO 

Lasu, lasu tion al mi, se di nur ,lokigas je trafebaleco de mia 

ario... Sed mi bone scias, ke li ne venos miri Ierĉi. 

K RISPIN 

Nek mia mastro tolerus, ke oni ofendu Sinjoron Pulĉinelon. 

Malgraú ĉio li estas patro de Silvio. Kio ŝajnas ja grava, tio 

estas, ke ĉiuj en la urbo eksciu, kiel mia mastro estis preskaú 

tuj 'rriortigo'ta, kaj ke oni ne povas toleri, ke tiu maljuna vulpo 

kontraŭstaru al la vóolo kaj koro de' 'sia fiulirio. 

ARLEKENO 

Tion oni ne povas toleri ; amo estas super ĉio. 

KRISPIN 

Kaj se mia mastro 'estus ia anailnobla estajo... Sed diru al 

mi, ĉu Sinjoro Pulĉi:nelo ne devus 'ja fieri pri tio, ke mia mastro 

:bonvolis enamig,i ie lia filino kaj akcepti l'in, kiel bopatron? Mia 

mastro, malŝatinta 'tiel multajn knabinojn lei aukega nobelicleco 

kaj por ki'u pli ol kvar princinoj faris kvar mil 'freneza:lojn ! ... 

Sed, kiu alvenas? ,(Rigardarite dekstren, mezoloken.) l Ia, Ko-

iloinbino ! Eniru1, ,gracia Kolombino, ne havu timon ! (Eniras 

Koloinbino.) Ciiuj ni estas kun.amikoj, kaj nia reciproka amikeco 

ŝirmas vin de nia unuanim.a admiro. 
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SCENO II 
La samaj kaj KOLOMBINO, kia venas el dekstre mezoloke, tio estas 

el la koridoro. 

I OLOMBINO 
LDonja Sireno sendas min peti sciigojn pri via mastro. Apenaŭ  

ektagiAis, Silvio venis en nian ,domon kaj ĉion ,okazintari raportis . 
al mia ,rnastrino. Si idiras, ke ŝi neniam revenos al sia patro kaj 
nur eliros el la domo de mia mastrino por fariai edzino de 
Sinjoro Leandro. 

KRISPIN 
.Cu tion ŝi ,diras? Ho, noble junulino ! Ho, ,amanta kora ! 

ARLEKENO 
Kian edziĝokanton mi -  pensas verki al ili ! 

KOLOMBINO 
• Silvio kredas, 'ke Leandro estas grave vundita... El sia bal-
kono ŝi aúd'is ,batbrruon de glavoj, viajn kriojn belpopetajn. Poste 
li svene falis kaj senkonscian oni trovis ŝin ektagi'ge. Diru al 
mi, kioIari'gis al Sinjoro - Leandro, ĉar ŝi mortas korpremita pro 
nescio kaj mia mastrino restis ,ankaŭ  maltrankvila. 

KRISPIN 
Diru al ŝi, ke mia mastro povis s:avii, ĉar ,amo lin gardis, 

diru ial 'ŝi, ke nur per amo li mortas pro nekuracebla vundo... 
Diru al ŝi... (Ekvidante Leandron venantan.) Ha ! ... )en tien 
ĉì +li venas aero, kisu diros .al vi, kion mi povus diri. 

SCENO III 
La samaj kaj LEANDRO, kiu venas el dekstre, antatiloke. 

KAPITANO 
(Ĉirkaúpremante fin.) Mia amiko ! 
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ARLEKENO 

(Cirkaiiprernatite lin.) Amiko kaj mastro ! 

KOLOMBINO 

Ha, Sinjoro L.eandro ! Vi ja estas tutsana ! Kia ĝojo ! 

LEANDRO 

Kiel vi eksciis ?... 

KOLOMBINO 

1E0 da tuta urbo oni ne parolas pri alia afero ; sur la strato 
la publiko kolektiĝas en rondetoj kaj ĉiuj maibondiras kaj plendas 
kontraŭ  Sinjoro Pu+lĉinelo. 

LEANDRO 

Kion vi diras 

KAPITANO 

Kaj se }li ion ree intencus kontraú vi ! .. . 

ARLEKENO 

Kaj se li volus +ankor'aú kontraŭstaxii al via amo? 

KOLOMBINO 

Ĉio estus senefika. Silvio estas ĉe mia mastrino kaj ŝi nur 
el tie eliros por fariĝi via edzino... 

LEANDRO 

Cu Silvio en via domo? Kaj ŝia patro... 

KOLOMBINO 

Sinjoro Pulĉinelo faros tre-bone sin kaŝante. 

KAPITANO 

Li kredis, ke l i povas tiom mail`tim-i kun sia insultanta riĉeco ! 

ARLEKENO 

Li ,povus ĉion 	seed ne la armon... 

1 
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KOLOMBINO 
Pretendi mortigi vin tiel majnoble 

K RISPIN 
Dek du duelistoj, dek du... mi kalkulis ilin 

LEANDRO 
Mi nur povis ekvidi tri aŭ  kvar. 

KRISPIN 
,Mia mastro finos ,d:irante ail vi, ke la .danĝero ne estis tiel 

granda por ne fari meritojn el sia sereneco kaj kuriaĝo... Sed 
mi vidis tion ! 	 tis, .dekdu, ,armitaj ĝis la dentoj, 
deciditaj pri ĉio. Neeble gajnas al mi, ke li sin eltiris kun vivo! 

KOLOMBINO 
Mi kuras trankvi+ligi Sîlvian kaj.. r, i,an mastrinon. 

KRISPIN 
Aiiskultu, Kolombino,. eu ne pli bone, se vi SiIvion ne 

tran~kvi,lig~us ?.. . 

KOLOMBINO 
Lasu in je ilia zorgo de mia mastrino. Silvio kredas en tiu 

ĉi momento, ke via mastro estas agonianta, kaj kvankam donja 
Sireno ŝajnigas gin 	ŝi ne malfréuos veni tien ĉi, ĉion 
malatentante. 

K RISPIN 
Oni povis antaŭvidi, ke via mostrino pri ĉio zorgis. 

KAPITANO 
Ni ankaŭ  foriru; ĉar jam per nenio ni povas helpi tie ĉi. 

Kio tatigas mm, tio estas subteni (la indignon kontraŭ  Sinjoro 
Puleinelo. 

ARLEKENO 
Ni jrtados ŝtonojn sur lian domon... Ni ribeligos la tutan 

urbon kontraŭ  L.. Li eksoiu, ke se gis thodiaŭ  neniu m.altimis 
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kontraŭ  ili, :hodiaŭ  ni ĉiuj kune maltimas ; li eksciu, kie en la 
popolornaso estas spirito kaj konscienco. 

KOLOMBINO 
Li mem devos veni peti vin, ke vi prenu lian fil inon, kiel 

-edzi nion . 
KRISPIN 

Jes, .jes ; kuru, amikoj. Vidu, ke la vivo d'e mia ,mastro 
ne estas Gendanĝera... Kiu punu fojon volis tin perfide mortigi, 
tiu haltos por nenio. 

KAPITANO 
Ne timu, Krispin... Kara amiko ! 

ARLEKENO 
Amiko kaj mastro ! 

KOLOMBINO 
Sinjoro Leandro ! 

LEANDRO 
Dank' ~al ĉiuj, miaj karaj, 1ojailaj amikoj ! (Ciuj f oriras, 

escepte Leandron kaj Krispin'on, dekstren, mezoloken.) 

SCENO IV 

LEANDRO kaj KRISPIN. 

LEANDRO 
Kio ĝi estas, Krispin? Kion vi pretendas? Ciis kie vi ven- 

igos min per viaj ,artifikoj ? Cu vi pensas, ke mi kredis gin? 
Vi pagis al 'la ,duelistoĵ , ĉio estis ,aranĝita de vi. Mi ja ne povus 
esti helpinta al mi kontraŭ  ĉiuj ili, se ili ne ŝerce batalus ! 

KRISPIN 
Kaj ĉu vi estos kapabla min riproĉi, kiam mi tiel antaŭ.- 

vefnigas 	realiĝon de viaj esperoj? 
5. 
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Ne, Krispin, ne. Mi je scias, ke ne ! Mi amas Silvion kaj 

ne atingos ŝian amon per trompoj, kio ajn okazos. 

KRISTIN 

Vi bone scias, kio okazos all vi... Se ami estas rezignatii 

perdi kion oni amas pro konsciencaj subtilaĵoj... kiujn Silvio 

mem ne dankos 	vi ! .. . 

LEANDRO 

Kion vi diras ? Se ŝi scius., kiu mi estas ! 

KRISTIN 

Kiam ŝmi ĝin eksicios, vi jam ne estos, kiu vi estis ; vi estos • 

ŝia edzo, ŝ?ia amanta edzo, tute tiel amanta, fidela kaj nobla, 

kiel vmi volos kaj ŝi povos deziri... ,Jaro ekiposedin:te sian amon... 

krai sian idotaĵon, ĉu vi ne estos la plej perfekta kavaliro? Vi 

ne estas, kiel Sinjoro- Pulĉinelo, kiu kun sia tuta mono per-

mesanta al Ili tiom da .luksaĵoj , l i ,ankoraŭ  ne permesis al si la 

iluksoam esti honesta... Ce ili, f r,iiponeco estas natura ; sed ĉe vi, 

ĉe vmi ĝis nur estis bezono... Kaj se eĉ  vi ne estus min havinta 

-apud vi, vi jam estus vin lasinta morti de maiIsato pro troa 

skrupuleoo. Ha ! Se -mi estus trovinta vin alia viro, ĉu vi kredas 

ke mi estus kontentiĝinta nur per tio, dediĉi vin enami.gi ?... 

Ne, mi estus dediĉinta yin al la politiko, kaj ne la mono de 

Sinjoro Pulĉimelo, 16 Muta mondo estus farmiĝinta niaj... Sed vii ne 

estas rambiciulo, vi kontentiĝas esti feliĉa.. 

LEANDRO 

Sed, ĉu vi ne vidie, ke mi ja ne povis esti iambiciulo ? Se mi 

estus mensoginta por esti ti.amaniere ,arita kaj riĉa, ĝi estus oka-

zinta, ĉar mi ne amus kaj ja ne povus esti feliĉa. Kaj se mi 

amas, kiel mi povas mensogi ? 

KRISTIN 

Ne mensogu, do. Amu, amu per via tuta koro, multege. 

Sed defendu vian amon entail ĉio. En amo ne estas mensogi, 

nediri tion, kio povas perdigi al ni .la ŝatatecon de 6 emata estalo. 
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LEANDRO 
Tio ja estas subtilaĵoj, Krispin. 

KRISPIN 
Ki~urjn vi devis ,antaŭe trovi, se via amo estus tia, kiel vi 

diras. Arno estas nur subtilaĵoj kaj la plej granda el ili ne estas 
trompi la aliajn, sed trompi sin mem. 

LEANDRO 
Mi ne povas min trompi, Krispin. Mi ne estas el tiuj viroj, 

kiuj vendant,e sian konsciencon, kredas sin en la devo vendi 
ankaŭ  sian intelekton. 

K RISPIN 
Tial mi diris, ke vi vae taŭgaj por politiko. Kaj vi prave 

diras. Ĉar intelekto estas la konscienco de vero, kaj kiu jam 
perdis ĝin inter tia mensogoj de la vivo, tiu ,samtroviĝas, kvazaŭ  
li perdus sin .mem, ĉar ti neniam plu sin retrovos, nek sin 'rekonos 
kaj li mornn fariĝos alia mensogo. 

LEANDRO 
Kie vi lernis tiel multe, Krispin? 

K RISPIN 
,Mi kel:katem'pe meditadis en pungaleroj, kie tiu ĉi konscienco 

de mia intelekto akuzis pli min kiel mallertan, ol kiel ,rnalh'on- 
estan. Kun 	dia ma4honesto kaj malpli da mailerto anstataŭ  
renadi en ili, mi estus sukcesinta ilin estradi. Tial mi ĵuris ne 
revenli +all ili en mia vio... Pensu, pri kio mi ja estos kapabla nun, 
kiam • viakaŭze mi estas preskaŭ  tuj ronvponta mian ĵuron. 

LEANDRO 
Kion vi (liras? 

KRISPIN 
Ke nia situacio estas jam nesiutenebla, ke ni elfinis nian 

krediton, kaj ĉiuj komencas jam peti ion efektivan. La G,as-
I'ojinastro, kiu nii!n .hejrnigis mnailavareg..e dum multaj tagoj atendas, 
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ke vi ricevu la kambiojn. Sinjoro Pantalon, kin fidante al la 
kredito de la Gastejmastro, Eliveri.s al ni ĉion necesan par plej 
iukse instaliĝi en tiun ĉi demon... Ĉiwpecaj komerca:ĵistoj, kiuj 
ne &bris provizi nin je ĉio, mirblindigitaj cde tia grandeco. Donja 
Sireno, kin tiel bo,nhelpan intervenon. dediĉis ,all via amo... Ĉiuj 
atendis prudente, kaj estus nejuste pretendi pli el ili, nek plendi 
pri tiaj amindaj personoj... Per oraj literoj restos gravurita en 
mia koro la nomo die tiu ĉi glora 'urbo, kiun de nun mi deklaras 
mia adopta patrino ! Krom tio ĉ;i... , ĉu vi forgesas, ke el ,aliaj 
lokoj oni veturis por ni kaj sierĉos mm ? Cu vi pensas, ke maj 
heroaĵoj en iMantuo kaj en Firenzo estas forgeseblaj ? Cu vi 
rememoras ila ,faman proceson en Bolonio?... Tri mil du cent 
.f0liojn ĝi kuinhaviis, kiam ni forkuris 'alarmitaj, ĉar ĝi tiel sensaĝe 
kreskadas I Kiel ĝi ja estas pliiĝ.inta sub la plume de tiu granda 
doktorjuristo, kin prenis ĝin je sia kalkulo? Kiel multe da akon-
siderante» kaj «rezultin,te» el kiuj ne  rezultos io bona ! Kaj ĉu 
vi ankor,aii dubas? Kaj ĉu vi eĉ  riproĉas min, ĉar mi pretigi.s la. 
batalon, kiu ;povas en unu soia tago decidigi nian sorton ? 

LEANDRO 
Ni forkuru ! 

KRISPIN 
Ne I Ne pin forkuri malespere ! Ĥadiau- nia sukceso fik-

siĝas... Mi donis al vi aman, donu .al mi vivon. 

LEANDRO 
Sed kiel savi nin ? Kion mi povas fari ? Diru. 

KRISFIN 
jam nenion. Sufiĉas per tio, akcepti krion la aliaj proponos 

al ni... Pensu, ke ni kreis multajn ;profitojn kaj estas ĉies pro-
fito nin savi. 
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SCENO V 

La samaj kaj DONJA SIRENO, venanta el dekstre, rnezoloke, tio estas, 
el la koridoro. 

SIRENO 
Ctu vi ;permesus eniron, sinjoro Leandro? 

LEANDRO 
Donja Sireno ! Vi en mia domo? 

SIRENO 
Vi ja vidas al :kio mi riskas. Tiel multe da langoj mnalbon-

direrrmaj ! Mi en la domo de juna kaj beltalia kavaliro ! ... 

KRISPIN 
Mia mastro scius silentigi la malbondirantojn, se iu el ili 

maxltimus suspekti pri via bon+f aano. 

S IRENO 
Cu via mastro? Mi ne fidas al tio. La viroj estas tiel vant-

arfektaj ! Sed mi nenion rimarkas por vin servi. Kion vi diras 
al mi, Sinjoro, pri tio, ke bierai nokte oni ,celis vin mortigi ? 
Oni ne parolas pri alia afero... Kaj Silvio ! Kara infanjo ! 
Kiel ŝi amas yin ! Mi volus scii, kiel vi faris por ke ŝi vin 
amu tianmaniere ! 

KRISiPIN 

Mia mastro scias, ke ĉion li ŝuldas al via amikeco. 

S IRENO 
+M i ne diros, ke !Li ne tre ŝuldas al mi..., ĉar mi ĉiam tiel 

fnvorparolis pri vi, kiel mi ne devis, ne konante lin sufiĉe... 
ratale maltimis por via amo. Se nun vi ne plenumus viajn 

►r~ )rnesojIn... 
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K RISPIN 

vi dubas pri mia mastro? Cu vi ne havas garantiajou 
suibskribi:tan de -lia mano?... 

SIRENO 

Bona mano kaj bona nome ! Cu vi pensas, ke ni ĉiuj ne 
konas unu la alian? Mi 'scias konfidi kaj mi scias, ke Sinjoro 
Leandro plenumos ĉion, kid decas. Sed se vi a+tentus, ke hodiaŭ  
estas malfeliaa tago por mi, kaj por ricevi hodiaŭ  iduonon da. 

tio, kion oni iproponis al mi, mi volonte perdus da alian duonon... 

K RISPIN 

~u vi diras hodiaŭ ? 

SIRENO 

Tago de ĉagrenoj ! Por ke nenio manku, ĝuste hodiaŭ  antaŭ  
dudek jaroj mortis mia dua edzo, kiu estis la unua, la sola amo 
el mia vivo. 

K RISPIN 

Tio es ru dirita por laŭdo .de l a unua. 

SIRENO 

La unua estis ialtrudita al mi de mia patro. Mi ne amis tin 
kaj malgraŭ  tio, mi sciis esti fidela al li. 

K RISPIN 

Kion vi ne scios, clonija Sirono? 

SIRENO 

Sed ni lasu reremorojn, kiuj ĉion malgajigas. Ni parolu 
pri esperoj. Cu vi scias, ke Silvio Vol'is veni kun mi ? 

LEANDRO 

En tiun Ĝi doma 

S IRENO 

Kid gajnas al vi ? Kion dirus Sinjoro Pulĉinelo ? Kum 'la tuta 
urbo animekiscitita kontraŭ  li, li nepre vin ec zigus ! 
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LEANDRO 

Ne, ne, malhelpu, ke ŝi venu. 

K RISPIN 

Silentu ! Vi komprenas, ke mia mastro ne diras kion li sentas. 

SIRENO 

'Mi kamprenas. Kion li ja 'ne donus por vidi apud si Silvion, 

por neniam .disiĝi de ŝi? 

K RISPIN 

Kion li dorms? Vu ne scias ĝin ! 

S IRENO 

i~a1l mi ĝin ide nandas. 

KRISPIN 

Ha, donja Sireno ! ... Se mia mastro hodiaŭ  fariĝas edzo de 

Silvio, hodiaŭ  senprokraste Ii plenumos, kion li promesis ,al vi. 

S IRENO 

Kaj se ;li ne fariĝus? 

K RISPIN 

Tiam... vi estos perdinta ĉion. Vidu, kio ,pli taŭgas al vi. 

LEANDRO 

Silentu, Krispin ! Sufiĉe ! Mi ne povas toleri, ke mian amon 

oni traktu, kiel komercalon. Eliru, ,donja Sireno ; diru al Silvio, 

ke ŝi reiru ad sia patro, ke ŝi neniel venu ĉi tien, ke ŝi forgesu 

min por ĉiam, ĉar mi tuj forkuros tien, kie ŝi ne reekscios pri 

mia nomo... ,Mia nomo ! ,Cu mi havas ja mouton? 

K RISPIN 

Cu vi ne silentos? 

SIRENO 

Kio trafis iin ? Kio estas tin frenezaĵo ? Rekonsciiĝu ! Rezigni 

tiaananiere tiun grandan feliĉon ! ... Kaj ne estas la ,afero nur 
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pri vi. Pensu, ke iu estas., kiu fidis ĉ‘ion al via ibonsorto kaj oni .  
ne povas tiel moki bonrangan. Sinjorinon, kiu tiel multe riskis 
por servi vin. Vi ne faros tian frenezaĵon, :vi edziĝos kun Silvio 
a aklie, n.e mankos kiu postulos d'e vi kiarigon pri viaj trompoj,. 
ĉar mi ne estas tiel sola en la mondo, kiel vi povis kredi, sinjoro 
Leandro. 

KRISPIN 

Donja Sireno tre prave ,[parolas.. Sed kredu, ke mia mastro 
nur tiel esprimas sin, ofen'di.ta d'e via malkonfido. 

S IRENO 
í i ne estas mailikonfido 	ĝi estas, mi ĉiom do diros... 

.i estas, ĉar Sinjoro P:ulĉinelo neestas viro, kiu permesas, ke 
oni ilin trompu... kaj pro ,la aiesplendo, kiun vi starigis kontraú 

per' via ihieràiin.okta ruzartifiko... 

KRISPIN 
Ĉu -vi diras ruzartifikon? 

SIRENO 
Bah ! kiuj ni konas imu la alian. Sciiĝu., ke unua el la duel- 

Listoj estas parenco mia kaj la aliaj tre intimekonataj 1de mi... 
Nu, Sinjoro PulĉineIo tute ne malzorgis, kaj jam oni tradiras 
en la urbo, ke ili pniavizis la juĝiston, .dirante kiu viestas kaj 
kiel oni povas vin pereigi ; ankaú oni diras, ke tiu .proceso venis. 
+hodi.aú el iolanio... 

KRISPIN 
Kaj kun ĝi 1diableca doktoro TrimiI naìicent foliojm... 

SIRENO 
Ĉion ĉi oni diras, oni certigas... Vidu, eu estas ja grave, 

ne perdi tempon ! 

KRISPIN 
Kaj kiu malibonuzas kaj perdas ĝin, se ne vi? Reiru al via 

domo. Diru . al Silvio:.. 
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SIRENO 

Silvio estas tie ĉi. Si venis kune kun K.olombino kaj alia 
servistino el mia sekvantaro. En via antaŭĉambra ŝi atendas. 
Mi diris al ŝi, ke vi estas gravevundita... 

LEANDRO 
Ho, mia Silvio ! 

S IRENO 
Si nur pensis, ke vi povas morti... ŝi neniel pensis pri tio, kion 

gi riskas venante vidi vin. Cu mi estas via amikino ? 

KRISPIN 
Vi estas adorinda. Rapide. Kuŝigu vin tien ĉi, ŝa jnigu vin 

dolorata, svenanita. A.tentu, ke se necese, mi 	fari vin tia 
efektive. (Minacante kaj sidigante lin sur seĝegon.) 

LEANDRO 
Jes, 	estas via, mi scias, mi vidas tion... Sed Silvio ne 

estos. Jes:, mi volas vidi ŝin ; diru, ke ŝi venu, ĉar mi savos ŝin 
malgraŭ  vi, malgraŭ  ĉiuj, malgraŭ  ŝi mem. 

KRISPIN 

Vi komprenas, ke mia mastro ne sentas, kion li diras. 

SIRENO 

Mi ne kredas Tin tiel malsaga, nek tied freneza. Venu kun 
mi. (Eliras kun Krispin dekstren, mezololzen, tio estas Ira la 
koridoro.) 
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SCENO VI 

LEANDRO kaj SILVIO, venanta el dekstre, mezoloke. 

LEANDRO 
Silvio Mia Silvio ! 

SILVIO 
Cu vi ne estas vundita? 

LEANDRO 
Ne; vi ja vidas... Ci estlis trompo, unu trompo pii por 

venigi yin ĉi tien. Sed ne iimu; via patro venos rapide kaj vi 
tuj eliros kun li, ne havante ion per riproĉi min... Ho, nur ke 
mi maidiafanigis la serenecon de via animo per ama iluzio, kiu 
pOr vi nur estos rememoro pri malbona,  sonĝo. 

SILVIO 
Kion vi diras, Leandro? Cu via amo ne estis vero? 

LEANDRO 
Mia amo, jes... tial gi ne yin trompos ! Eliru rapide el tie 

ĉi antati ol iii, krom tiuj, kiuj venigis yin, povos scii, ke vi 
venis ei 

SILVIO 

Kion vi timas.? Cu mi ne estas sendanĝere en via domo? 
Mi ne dubis veni 	vi... Kiaj dangeroj povas minaci min 
apud vi ? 

LEANDRO 

Nenia, vi prave diras. Mia amo defendas vin de via senkul-
peco mem. 

SILVIO 
Mi ne revenos al mia patro post lia terura faro. 



LEANDRO 

Ne, Silvio, ne kulpigu vian patron. Tio ne estis li ; tio estis 
alia trompo pli, alia mensogo... Forkuru de mi, forgesu tiun 

mizeran aventurulon, kiun juĝistoj persekutas. 

SILVIO 

Ne, ne- estas vero ! Tio ma estas, ke la konduto de mia 
patro igis min neinda je via ,amo. Tio estas. Mi ĝin komprenas... 
Vealmi! 

LEANDRO 

Silvio ! Mia Silvio ! Kiel kruelaj viaj m'ildaj vortoj ! Kid 
kruela tin ĉi nobla konfido de via koro, nesaianta pri la mal-
bona kaj la vivo ! 

SCENO  VII 

La samaj kaj KRISTIN, kiu venas kurante el dekstre, mezo/oke. 

KRISPIN 

'Mastro ! Mastro ! Sinjoro Pulĉinelo alvenas. 

SILVIO 
Mia patra! 

LEANDRO 
Estas same ! Mi fordonos vin 	per mia propra mano. 

KRISPIN 
Atentu, ke li ne venas sola, sed kun multaj personoj kaj 

juĝisto... 

LEANDRO 
Ha! Se oni trovas vin 	tie, ! Ce oni ! Sendube vi avizis 

ilin... Sed vi ne trafos vian celon. 
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Cu mi? Ne, Mute ne.... , Nun la afero ne estas ŝerca ka 
jam timas, ke nenio ,povos nin savi. 

LEANDRO 
Nin isavi, ne; •eĉ  mi ne intencos tion ! ... Sed ŝi saviĝos... 

Estas taŭge vin kaŝi ; restu ĉi tic. 

SILVIO 
Kaj vi? 

LEANDRO 
Ne timu. Rapidu, ĉar ili alvenas ! (Kaŝas Silvion en la 

fundan ĉambron, dirante al 'Krispin.) Vi vidos, k°io venigas 
tiujn personojn.. Nur zorgu, ke neniu eniru tien ĝis mia reveno... 
Ne ,estas alia forkuro. (Direktas sin al la fenestro.) 

KRI SPIN 
(Detenante lin.) Mastro! Deterru vin ! Ne vin morti,gu tiel ! 

LEANDRO 
ne pretendas mortigi onin; nek forfuri ; mi pretendas ŝin 

savi... (Grimpas Ira la fenestro liaj malaperas.) 

KRISPIN 
Mastro, mastro ! Ne tie! malbone ! Mi kredis, ke li intencas ĵeti sin teren, sed li grimpis... Ni ankoraŭ  es-peru... Li ankoraŭ  

volas flugi... Ĝi estas ,lia regiono, l.a altaĵoj, Mi al la mia, sur 
tero... Nun pli ol ĉiam, 'taŭgas sin alkroĉi al ĝi. (Tre trankvile 
sidiĝas sur seĝegon.) 
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SCENO VIII 

KR.ISPIN, SINJORO PULCINELO, la GASTEJMASTRO, SINJORO 
PANTALON, la KAPITANO, ARLEKENO, la DOKTORO, la 
SEKRETARIO Iaj du JUCOSERVISTOJ lian grandegaĵ  protokoloj el 

jugaf eroj. Ciuĵ  venas el dekstre mezoloke, tio estas tra la 1 oridoro. 

PULCINELO 
(interne, al personoj, kiujn oni tie supozas.) Bone gardu Ia 

pordojn, neniu eliru, viro au virino, nek hundo, nek kato ! 
GASTEJMASTRO • 

Kie estas, kie estas .tiuj . rabistoj, tiuj mortigistoj ? 

PANTALON 
Justecon ! Jus'tecon ! Mian monon ! Mian monon ! (Ĉiuj 

viceniras lair' la rnontrita orda. La Doktoro kaj la Sekretario 
sin direktas al la tablo kaj pretigas sin por skribi. La du juno-
servistoj stares mantenante la grandegajn procesajn protokolojn.) 

KAPITANO 
Sed, ĉu tie estas ebla, kion ni vidas, Krispin ? 

ARLEKENO 
Cu tie estas eble, kio okazas?.  

PANTALON 
Justecon ! Justecon ! Mian monon ! Mian monon ! 

GASTEJMASTRO 
Oni ilin ar,estu... oni ilin certe tenu ! 

PANTALON 
Ili ,ne sin eltiros... ne eIsteliĝos ! 

KRISPIN 
Sed, kio estas ĉi tio ? Kiel oni transpaŝas tiel perforce la 

iogejon ode mobela kavaliro? Danku, ke mia mastro ne ceestas. 
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PANTALON 
Silentu, silentu, vi estas lia kunhelpanto ka.j vi ja pagos 

kun ,Ii ! 
GAS 	I EJMASTRO 

Ĉu kunhelpanto ? Ne, tiel kulpa, kid Jia ŝiajnanta mastro.. 
Car li estas, kiu trompis min. 

KAPITANO 
Kion ,signifas ĉi tio, Krispin? 

ARLEKENO 
Cu tiuj ĉi personoj estas Pravaj? 

PULCINELO 
Kion vi ,diras nun, Krispin ? 	vi pensis, ke viaj ĉikanoj• 

pri mi sukcesos?.Mi, do, pretendis mortigi perfide vian mastron? 
Mi, do, estas ,avara maljunulo, kiu, oferas sian fitinon ? La tuta 
urbo, do, sin minaolevas kontraú mi por superguti min inaulte? 
'Nun ni vidos. 

PANTALON 
Lasu lin, Sinjoro Pultinelo, tiu ci afero estas nia, ĉar vi 

fine nenion :perdis. Sed mi... tutan mian monon, kiun mi alpruntis 
sengarantie ! Mi troviĝos senhelpa la tutan . vivon ! Kio estos 
al mi ? 

OASTEJMASTRO 
Kaj mi, diru, mi, kiu elspezis, kion mi ne havis kaj eĉ  mi 

devis pruntepreni por servi Ilin, kiel mi kredis decas al ;lia bon-
rango ? Tio ĉi estas mia idetruiĝo, mia ruino ! 

KAPITANO 
Kaj ni iankaú estis analnoble trompataj ! Kion oni diros pri 

mi, kiu metis mian glavon kaj mian kuraĝon por la servo al 
aventurulo ? 

ARLEKENO 
Kaj pri mi, kiu dediĉis al li sonetojn kaj sonetojn, kiel ai l 

plej nobela Sin joro ? 
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PULĈINELO 
a, lîa, ria! 

PANTALON 

jes, ridu, ridu ! ... Ĉar vi nenion perdis... 

CASTE JMASTRO 

,Car oni nenion de vi rabis... 

PANTALON 
Rapide, rapide ! Kie estas la alia fripono ? 

GASTEJMASTRO 
Traserĉu ĉion, ĝis oni lain ektrovos. 

KRISPIN 
Trankvile, Sinjoroj. Se vi antaŭeniras per unu sola pago... 

(Minacante per sia filavo.) 

PANTALON 
Ĉu ankoraŭ  minaci ? Cu oni tion talerds ? justecon, jiustecon ! 

GASTEJMASTRO 
jes, justecon ! 

DOKTORO 

Sinjoroj... Se vi ne atentos min, nenion ni atingos. Neniu 
povas fari al si jugosolvon per sia propra mano, ĉar la Justeco 
estas nek perforto, nek venĝo, kaj sunn rn jus, summa injuria. 
justeco estas tute saĝeco, kaj sageco estas tute ordo, kaj ordo 
estas tute praveco, kaj praveco estas tute praceduro kaj pro-
ceduro estas tute ilogiko. Barbara, Celare, Dario, Feri©que, 
Baralipion, demetu al mi viajn 'ofendojn kaj k'uIpigojn, ĉar ĉio 
devas kuniĝi al tiu ĉi proceso, kiu venas kun mi. 

KRISPIN 
Teruro ! Ci ankorati kreskis ! 
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DOKTORO 
Tie ĉi ipruvestas aliaj multaj kulpoj de tiuj ĉi viroj, kaj al ili devas aldoniĝi tiu ĉi., pri kiuj vi aakuzas ilin kaj mi estas pro- cesanto ,par ĉiuj 	; nur tiel vi ricevos la decan kontentigon kaj justecon. Skribu, sinjoro Sekretario, kaj sinsekve deklaradu la akuzantoj. 

PANTALON 
Ne metu nin en ĉikanojn, ĉar ni ja bone konas vian justecon. 

GASTEJMASTRO 
Oni skribu. nenion, ĉar tio egalvaieros fari nigra la blankon... 

Kaj ni restos sen nia mono kaj ili sen puno. 

PANTALON 
Cluste, ĝuste... Mian monon, mian monon ! Kaj poste jus-

tecan ! 

DOKTORO 
. Personoj malkleraj, personoj ignorantaj, personoj senkulturaj r 
Kian ideon vi fha:vas pri Justeco ? Ne suafiĉas, ke vi kredas v'in. rnalutilataj, ,se ne vidiĝos tre klare, ke oni intencis kaŭzi ai vi malutilon, aŭ  samdire, ke estis trompo aŭ  artifiko, kaj ambaù aferoj ne estas samaj... kvankam konfuzas ilin +la vulgara senco. 
Sed sciiĝu... ke en unu okazo... 

PAN TALON 
Sufiĉe ! Sufiĉe ! Vi finos dirante, ke ni estas la kulpu:loj . 

DOKTORO 
Kaj tio ja povus iesti, se vi obstinas nei la verecon de la. faktoj ! .. . 

CASTE JMASTRO 
Bela afero ! Ni estis rabita j . Ĉu vi volas pli grandam vero aŭ  pli klaran kulpan? 1 
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DOKTORO 
Sciu, ke rabo ne estas sama afero, al ŝtelo kaj malpli ankoraŭ  

al trompo aŭ  artifiko, kiel mi diris unue. Depost la. dekdu Moizaj 
leĝoj ĝ.is Justiniano, Triboniano, Emiliano kaj Triberiano... 

PANTALON 
Ĉio nur estis, ke oni lasis .nin sen mono... Iaj el tio ĉi 

neniu nin elirigos. 
PULCINELO 

Sinjoro Doktoro parolas tre prave. Konfidu al li kaj ĉio pru- 
venskri.biĝu en Ja proceson. 

DOKTORO 
Skribu, skribu tuj, Sinjoro Sekretario. 

KRISPIN 
Cu vi volas min aŭdi? 

PANTALON 
Ne, ne ! Silentu la ,fripono... silentu la. senitontulo. 

CASTE JMASTRO 
Vi jam tie parolos, kie vi restos malvolonte. 

DOKTORO 
Li jam ;parolos, kiam venos lia vico, ĉar ĉiuj oni aŭdas por 

juĝado... Skribu, skribu. En la urbo... la daton..: Ne estus 
malbone unue fari la inventaron el ĉio, kio estas en la domo. 

KRISPIN 
Li ne donos ripozon al la plumo. 

DOKTORO 
Kaj ekfari, ke la akiuzantoj deponu garantiaĵon, por ke oni 

ve povu suspekti pri ilia bonfido. S+ufiĉos per idu mil spesmiloj 
kontante, kaj kaŭcio de ĉiuj :îlnaj ~lienaj... 

PANTALON 
Kion vi diras? Du mil spesmilojr, ni ! 

6. 
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DOKTORO 

lli devus esti okmiJ ; sed siuficas kie vi estas personoj iom 
bonkreditaj por ke ĉion oni atentu, ĉar ami neniam estis nek~on-
siderema .. . 

GAST EJMASTRO 

Haltu ! Oni ne skribu plu, ĉar ni ne toleros tion ! 

DOKTORO 
Kiel ? v oni tiel malrespektegas Ju'gistasron ? Oni komencu 

apartan proceson por premfaro kaj p'er'forto kontraŭ  juga 'Ministro 
en profesiaj f unkcio j . 

PANTALON 
Tiu ĉi viro nin +pereigos ! 

GASTE JMASTRO 
Li 'estas freneza ! 

DOKTORO 

Cu vi diris homon kaj frenezan? Parolu respekte. Skribu,. 
skribu, ke ankaú estis paro.lofendoj .. . 

KRISPIN 
Mi tion meritas, ĉar vi ne min atiskultis. 

PANTALON 
Parolu, parolu. Kio ajn alia .tai ors al ni pli, laŭ  nia konstato. 

KRISPIN 
Haltigu, ,do, tiun viron, se ne Ii levos monton per siaj. pa-

- peraeoj . 

PANTALON 
Sufiĉe, jam sufiĉe, ni diras ! 

GASTEJMASTRO 
.Lasu la plumon... 
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DOKTORO 
Neniu kuraĝu meti tien ĉi sian manon. 

KRISPIN 
Sinjoro Kapitano, taŭgu al ni via gilavo, kiu estas ankaŭ  aftributo de justeco. 

KAPITANO 
(Iras al la tablo kaj ire forte frapas per la glavo sur la paperojn, kitrj.n estas skribanta la Doktoro.) Faru al ni Ja favoran ne skribi plu. 

DOKTORO 
Vidu kiel rapidefikas peti ion prave. Haltigu la enketon, ĉar estas ,antaŭa 'demando por klarigi... Parolu ,ambaŭ  pledantoj unu kun la alia... Bone estus ,dume fari la inventaron... 

PANTALON 
Ne, ne ! 

DOKTORO 
i ,estas neevitebla formalajo. 

KRISPIN 
Vi jam skribos ĉion necesan. Nun lasu min paroli kin tiuj ĉi honestaj sinjoroj. 

DOKTORO 
Se estas profite al vi, ke oni ,skribu atestalon pri ĉio, kion vi diros al ili... 

K RISPIN 
Neniel. Ne skribu eĉ  iunu literon, au mi neniam parolos. 

KAPITANO 
Lasu paroli la junulon. 

KRISPIN 
Kion, do, mi povus diri? Pri kio vi, plendas ? Ke vi perdis vian monon? Kion vi pretendas? Reakiri ĝin ? 
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PANTALON 

Custe, ĝuste ! c1V1'ian monon ! 

GAS I'E:JMASTRO 

Nian monon ! 

KRISPIN 

Nu, taúskultiu min ĉi tie, aparte... El kie vi enspezos ĝin, 

se vii tiel senkred'i.tigas mian , mastron kaj tial neebligas Tian edz. 

iĝon kun la filino ide Sinjoro 	 ĵuras per... mi 

Kiam preferis trakti kun friponoj, ol kun naiveguloj ! Vidu kion 

vi faris, kaj kiel oni riparos ĝin nun kun iinterveno de juĝisto. 

Kion vi atingos nun, se. oni prenas nin en pungaleron aŭ  pli 

malbonan lokon ? Cu estas bona mono por pagi al vi la ŝir-

ruibandoj el nia haŭto ? Cu vi ,estos pli riĉaj, pli nobe:laj aŭ  pli 

grandaj, kiam ni estos pereintaj ? Sanĝe, se vi n estus mal.-

helpintaj nin tiel neĝustatempe, hodiaŭ, hodiaŭ  s'enprokr.aste, vi 

havus vian monon, kun ĉiuj ĝiaj procentoj... kiuj solaj s:ufiĉus 

por konduki iiiin ai pendigita, se Justeco ne estus en tiuj manoj 

kaj en tiu plume... Nun faru tion, kio plaĉas a1 vi, ĉar mi jam 

diris al vi, kio estas taúga... 

DOKTORO 

I I i restas mirsenmovaj .. . 
K.APITANO 

Mi .ankoraŭ  ne povas kredi, ke ili estas tiel 'fr.iponaj. 

PULCINELO 

Tiu ài Krispin... eble ,estas kapabla iiin konvinki... 

PANTALON 

(Al la Gastcjrnastio.) Kion vi diras al ĉi tio? Bone alen- 

tante... 

GASTEJMASTRO 

Kion vi 'diras ? 
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PANTALON 

Vi diras, ke hodiaú via mastro estus edziĝinta kun la filino 
de Sinjoro Pulĉinelo ? Kaj Ge li ne konsentas pi tio?... 

KRISPIN 

Tio ne m,al,helpos, ĉar Iia filino forkuris kun mia mastro... 
kaj la tuta 'mho ĝin ,eksci:os... Kaj al li estas pli grave, ol ai 
eiuj, ke oni ne seiu, ke Iia ,filino malihonoriĝis por senranga viro, 
persekutita de juĝis'toj . 

PANTALON 
Se 'estus tiel... Kion vi diras? 

CASTEJMASTRO  
ne indulgu. Vidu, ke Liu ĉi friponego estas majstro en 

mensogado. 

PANTALON 

Vi prave diras. Mi n'e scias, kiel mi povis ekkredi. ju-•-
tecon ! Justecon  ! 

KRISPIN 

Atentu, ke ĉion vi perdas ! 

PANTALON 

Ni vidu ankoraú... Sinjoro Pulĉinelo, du vortojn. 

PULCINELO 
Kion vi volas de mi? 

PANTALON 

Supozu, ke ,ni ne estus pravaj por ,plend'i. Supozu, ke Sinjoro 
Leandro estus ja, la plej nobla kava.liro... nekapabla je maI-
satindaj agoj... 
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PANTALON, 
Supozu, ke via filino amus lin gits frenezo, Os la ekstremo, 

esti forkurinta kun li el via domo. 

PULCINELO 
Ke mia filino ,forkuris el mia domo kun. tia viro? Kiu diris 

tion? Kiu estis 1.at senhontulo?... 

PANTALON 
Ne malsereniĝu. Cio estas supozita. 

PULCINELO 
Eĉ  supozitan, mi tion ne toleros. 

PANTALON 
Aiiskuitu pacience. Supozu, ke 'ĉio dirita estus okazinta. Cu 

ne estus al vi nepre in edzinigi? 

PULCINELO 
u edzinigi ŝin? Preferinde in mortigi Sed frenezo estas 

pensi tion. Kaj mi ja vidas, ke tion vi volus por ,enspezi je mia 
kosto, -ĉar vi estas aliaj friponoj. Sed ĝi ne estos, ne estos... 

• PANTALON 
• Vidu, kion vi diras, kaj oni ne parolu pri friponoj, kie vi 
ĉeestas. 

GASTEJWIASTRO 
Custe, ĝuste! 

PULCINELO 
Friponoj, friponoj, kombinitaj por min prirabi Sed ĝi ne 

estos, ne estos. 

DOKTORO 

Ne zorgu pri tio, Sinjoro Pulĉinelo; et se ili rezignus per, 
sekuti lin, •Eu neniel efikus tiu ĉi procéso? 'Cu vi kredas, ice oni 
ion povas forigi el ĉio, kio rezultas en ĝi, nome kvindick dii 
pruvitaj kaj samkvanto da aliaj, kiuj ne bezonas 
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PANTALON 
Kion vi diras nun, Krispin? 

KRISPIN 
Ke iuj tiuj kulpoj, :e tante tiel multaj, samefikas kiel tiuj 

ĉi ,aliaj... Perdita mono, kiu neniam estos repagita, se ni havas 
gin neniam. 

DOKTORO 
Ci ne estos, ĉar mi enspezos tion, kio koncernas min, kiel 

ajn ĝi estu. 

KRISPIN 
Vi, do, enspezos el ,la mono de la plendintoj, ĉar ni tro 

faros pagante per niaj personoj. 

DOKTORO 
La juĝaj enspezoj estas sanktaj, kaj unue mi garantie de 

prenos por ili ĉion, kio estas en tiu ĉi demo. 

PANTALON 
Kion vi diras? Tiu garantia depreno estos per pagi al ni iel. 

GASTEJMASTRO 
Tio estas klara ; se alie... 

DOKTORO 
Skribu, skribu; se ĉiuj parolas, ni neniam interkompreniĝos. . 

PANTALON kaj CASTE JM,ASTRO 
Ne, ne ►  

KRISPIN 
Aiiskulhu min ĉi tie aperte, Sinjoro Doktoro. Kaj se oni 

Nil gii a1 vi per 11111.11 fojo sen plua skribado, viajn... kiel vi 
III in 	ilin? Honorariojn ? 

DOKTORO 
.1 	jiu Iporpagojn. 
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KR1SPIN 

Kiel vi diras. Kio ŝajnas al vi ? 

DOKTORO 

En tiu okazo... 

KR1SPIN 

Atendu, do, ke mia mastro povas hodiaú fariĝi riĉa, mul-
tepova, se Sinjoro Pulĉinelo konsentas edzigi lin kun sia filino. 
Atent+u, ke ŝi estas la sola filino de Sinjoro ,Pulĉinelo ; pensu, 
ke miamastroestos posedanto de ĉio ; pensu... 

DOKTORO 

Oni povas, oni povas ĝin esplori. 

PANTALON 

Kion (Li diris al vi? 

CASTEJMASTRO 

Kion vi decidas? 

DOKTORO 

Lasu min pripensi. La junulo ne estas mallerta kaj oni vidas, 
ke .li ne ignoras la leĝajn procedurojn. Car se ni konsideras, ke 
la of endo estas nur mona kaj ĉaiu kulpo, kiu povas samforme 
ripariĝi, portas 	riparateco la 'plej justan punon ; se ni konsi- 
deras, ke tie! en la barbara kaj ;primitiva, leĝo de-  sambata repuno 
oni diris : okulon por okulo, ,denton por dento, sed ne denton 
por okulo, nek okulon por dento... oni povas je diri en tira ĉi 
okazo, spesmilon por spesmiIo. Car fine, li ne deprenis de vi 
ila vivon por, ke vi povu postuli repage 'la lian. Li ne of endis 
vin pri via persona, honoro nek .bonfamno, por ke vi povu samon 
postuli. Egaleco estas ĉefsuipera justteco. Equitas justiciam magna 
est. Kaj depost la Pandektaj leĝoj ĝis Triboniano kun Emiliano 
Triboniano... 

PANTALON 

Ne diru pli. Se li pagus al ni... 
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GASTEJMAsTRO 

Se •li pagus al ni... 

PULeINELO 

Kiel tiuj sensencajoĵ , kaj 	pagus, kaj .kial trakti nun?... 

KRISPIN 

Oni traktas pri tio, ke ĉiuj vi partoprenas en la profito' savi 
mian mastron, savi nin por ĉies profito. Vi, por ne perdi vian 
monon ; Sinjoro Doktoro por ne perdi tiun ĉi amason da mirinda 
doktrino, kiun vi demetadis en tiun pakajegon da saĝeco ; Sin-
joro Kapitano, ĉar ĉiuj vidis ilin amiko de mia mastro kaj estas 
grava afero por Tia kuraĝo, ke oni ne m.albondiru +pni lia amikeco 
kun iaventurulo ; vi, Sinjoro Arlekeno, ĉar viaj poetaj • ditiramboj 
perdus sian tutan meriton, kiam oni scius, kiel malbone vi ilin 
uzis ; vi, Sinjoro Pulĉinelo...malnova amiko mia, ĉar via filino 
estas jam por la ĉielo kaj por la mondo la edzino de Sinjoro 
L<eandro. 

PULCINELO 

Vimensogas, vi mensogas f  lnsultema, senhontulo ! 

KRISPIN 

Oni do ekfaru la inventaron el ĉio, kio estas en la domo. 
Skribu, skribu, ĉiuj sinjoroj estu atestantoj kaj oni komencu en 
tiu ĉi ĉambro. (Detiras la kurtenon de la funda pordo kaj aperas, 
formante grupon, Silvio, Leandro, donja Sirena, Kolombino liaj 
:sinjorino Pulĉinelo.) 



90 — 

LASTA SCENO 

La samaj, SILVIO, LEANDRO, DON JA SIRENO, KOLOMBINO 
kaj SINJORINO PULCINELO, kiuj aperas ee la fundo. 

PANTALON kaj GASTEJMASTRO 
Silvio 

KAPITANO kaj ARLEKENO 
Kune !• Ambaŭ  kune ! 

PULCINELO 

i, do, estis vero ! Ciuj kontraŭ  mi ! Kaj mia edzino kaj 
mia filino kun i.li ! Ciuj kune konspirantaj por miri prirabii ! Arestu 
tiun viron, tiujn virinojn, tian troan!pulon, aú mi mem... q 

PANTALON 
'Cu vi estas freneza, Sinjoro Pulĉinelo ? 

LEANDRO 
:(V enante al antauscenejo kune kun la aliaj apudestan_taj.) 

Via filino venis tien ĉi, kredante min gravevundita, akompanata 
~de donj a Sireno, kaj mi tuj iris serĉi vian 'edzinon, por ke ,ankaú 
si sin ,akompanu. 	scias, kia mi estas, scias mian tutan r 
vivadon. da mizeroj, trompoj kaj malnoblaĵoj, kaj mi estas certa, 
ke d nia ama revo nenio restas en ŝia koro... Forkunduku sin, 
Iforkonduku gin el tie ĉi ; mi petas tion de vi antaŭ  ol min ford-
oni al ,la juĝisito. 

PULCINELO 

La puno de mia ifilino estas je mia kalkulo ; sed pri vi... 
Areal./ lin, mi diras ! 

SILVIO 
,Patro ! Se vi ne savos lin, tio estos mia morto. Mi ama6 

lin, mi amas 'lin ĉiam, nun pli ol jam. Car lia koro ,estas n 01d 
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kaj li estis enalfeiiĉa kaj li povis posedi min mensogante, kaj 
tamen ne mensogis. 

PULCINELO 
Silentu, silentu, malsaĝa, senhonta ! Tio ĉi estas la .instruoj 

de via patrino... ŝiaj ventaloj kaj fantazialoj. Tio ĉi estas la 
!iegadoj romantikaj, labelaj senefikaloj ĉe la lunlumo. 

S-RINO • PULCINELO 
Cio pli ;prefer.incla estas, ol ke mia filino edziniĝos kun tia 

viro, kiel vii, por esti malfeliĉo, kiel ŝia patrino. Por kio taŭgis 
ĉiam al mi l a riĉeco ? 

SIRENO 
Vi prave diras, Sinjoro Pulĉin•elo. Por kio taŭgas riĉeco 

sen amo? 

KOLOMBINO 
Same kiel .amo sen riĉeco. 

DOKTORO 
Sinjoro P'ukinelo. Nenio estos al vi pli bona, ol kunedzrigi 

ilin. 

PANTALON 
Vidu, ke tion ĉi oni scios en la urbo. 

GASTEJMASTRO 
Vidu, ke ĉiuj senescepte opinios favore al 

KAPITANO 
Kaj ni ja 	toleros, ke vn perfortu la volon de via filino. 

DOKTORO 
Kaj en la proceso pruvestos, ke oni trovis ŝin tie ĉi kun ii. 

KRISPIN 
Kaj en mia mastro nur estis tiu ĉi !difekto : senmoneco, sed 

neniu !superas !lin per nobeleco... kaj viaj nepoj estos ka:va,liroj... 
Me nur ili ne obstinas ,simil.i al sia avo... 
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cJUJ . 

Kuned7..igu ilin, kuned igu ! 

PANTALON 
u ĉiuj ni saltos sur vin. 

CASTEJMASTRO 
Kaj via 'historio elpuhlikiĝos.... 

SIRENO 

Tion petas de vi Sinjorino, kortugita de tiu ĉi amo, tiel 
nepropra de nuntempo. 

KOLOMPINO 
Kiu ,pli ŝajnas romaneca. 

cIUJ 
Kunedzigu ilin, kunedzigu! 

PULCINELO 

lli .kunedziĝu maIhonh:ore. Sed -mina filino restos sendota kaj 
senhereda... Kaj mi ruinigos mian tuthavon, antaŭ  ol tiu sen-
hontulo... 

DOKTORO 

Tion vi ja ne faros, Sinjoro Pulĉinelo. 

PANTALON 
Kiel tiun sensenca:ĵon ? 

GASTEJMAS FRO 
Vi eĉ  ne pensu 'tion ! 

ARLEKENO 

Kion oni dirus ! 

KAPITANO 
,Ni ne (toleros ĝin ! 
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SILVIO 

Ne, patro mia ; mi ja estas, kiu nenion ,akceptas, mi ,estas, 
kiu volas piene kunhavi lian sorton: Tiel mi ,lin amas. 

LEANDRO 

Kaj tiel nur mi povas akcepti vian amon... (Ĉiuj kuras al 
Silvio kraj Leandro.) 

DOKTORO 

Kion i l i diras? Cu ili f ren ez.as ? 

PANTALON 

Tio ne povas esti ! 

CASTE JMASTRO 

Vi ĉion akceptos ! 

ARLEKENO 

Vi estos feliĉaj kaj estos riĉaj. 

S-RINO RULCINELO 

Mia filino en mizerego ! Tiu viro estas ekzekutisto ! 

SIRENO 

Vidu, ke amo estas delikata infano, kiu' malmulte kontraŭs-
+taran al malkomforteco. 

DOKTORO 

Tio ne estos ! Car Sinjoro Pulĉinelo subskri-bos tie ĉi, ke li 
difinas al iii malavaregan :doton, kiel decas al persono liaranga 
kaj tre amanta patro. Skribu, skribu, Sinjoro Sekretario, al tio 
ĉi neniu kontraŭstaros. 

CIU j 

(escepte Pulĉinelon.) Skribu, skribu ! 

DOKTORO 

Kaj vi, junaj 'geamantoj..., rezignaciu akcepti la riĉajajn, 
tar ne taŭgas krouzi skrupulojn, kiujn dankas neniu. 
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PANTALON 
(Al Krispin.) Ĉn ani pagos •al ni ? 

KRISPIN 
Kiu dubas pri• tio? Sed' vi devos prokl ami, ke Sinjoro Lean-

dro neniam vin trompis... Vidu, kiel li oferas sin por via kon-
tentigo akcep+tante tiujn riĉaĵajn, kio maliogas liajn sentojn... 

PANTALON 
Ĉiam ni kredis ilin nobla, kavaliro. 

OASTENASTRO 
Ĉiam. 

ARLEKENO 
Ni ĉiuj kredis tion. 

KAPITANO 
Ni ĝin subtenos ĉiam. 

KRISPIN 
Kaj nun, 'Doktoro, Pri tiru proceso, ĉu en la tem estos 6ufiĉe 

da tero por entornbigi ĝin? 

DOKTORO 
Mia antaŭzorgo ĉion antauvidas. Suafiĉos, se oni faras au +tan 

in'terpunkcion ĉe iaj frazoj... Vidu, ekzemple, tie ĉi oniskribis : 
a Kaj rezultante ke ne ĉiam .Ii diris la veron...» Sufiĉas . unu 
komo, kaj nun tio signifas : «Kaj rezultante ke ne, ĉiam li 
diris la veron...» Kaj tie ĉi : «Kaj rezultante ke ne, oni devas 
lin kondamni...» for la komon, kaj jen }Ia teksto : «Kaj rezul-
tante ke ne oni devas ,Lin kondamni... » 

KRISPIN. 
Ho, mirinda komo ! Sorĉefika komo ! Genio de Justeco ! 

Ora:kolo ide Lego! Kolas° de Ĵuroscienco ! .. 

DOKTORO 
Nun mi konfidas al la grandanimeco de via mastro. 
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K RISPIN 

+Malzorgu. Pli bone, o1 vi, neniu scias, kial la mono povas 
aIii'gi viron. 

SEKRETARIO 

Mi estas, kiu metis kaj forigis tiujn komojn... 

KRISPIN 

. Atendante ion pli bonan... Prenu tiun ei ĉenon. zi estas 
e! oro. 

SEKRETARIO 

'Cu legitima oro? 

K RISPIN 

Vi scios pri tio, vi kiu estas kompeten.ta pri leĝoj... 

PULĈINELO 

Mi nur altrudos unu kondiĉon. Ke tiu ĉi ma'l'honestulo ĉesu 
por eiam esti via servanto. 

K RISPIN 

Vi ne bezonas peti tion, Sinjoro Pulĉinelo. Cu vi pensas, 
ke mi estas pri arnbicio tiel malriĉa, kiel mia mastro ? 

LEANDRO 

Vi, do, voles min lasi, Krispin? Cd ne okazos sen mal,  
ĝojo miaflamke. 

K RISPIN 

Ne malĝoju, ĉar mi jam ne povas tatigi al vi por io kaj 
lasante min vi lasas :l.a maljun'wlan hauton... Kion mi diris al vi, 
mastro ? Ke di 61.1j kune nin saves... Kredu 'a+l tio. Por sukcesi 
pri ĉio, pli bone ol krei korinklinojn, estas krei profitojn... 

LEANDRO 

Vi .trompiĝas', ĉar sen la amo de Silvio mi neniam ernia 
saviĝ̂ i•nta. 
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KRISFIN 
Cu tiu amo estas malgranda profito ? Mi ĉiam difinis ĝian parton al idealeco kaj ĉiam kalkulis sur gin. Kaj nun la farso finiĝis. 

SILVIO 
(Al la publiko.) Kaj en ;i vi vidis same, kiel 	la farsoj de la vivo, ke tiujn ĉi mariionetojn, kiel la homajn, movigas maldelikataj tirkor:donetoj, kiuj estas lla profitoj, pasietoj, trompoj kaj ĉiuj mizeroj de ilia est.eco : iuj kordonetoj detiras iliajn pie-dojn kaj kondukas ilin al malfeliĉaj okazoj ; aliaj ,detiras iliajn manojn, kiuj malplezure laboras, kolero batalas, ruze forŝtelas, perforte mortigas. Se& inter ili ĉiuj, iafoje el la ĉielo malsupre--niras en la koron unu sulbti.la fadeno, kiel teksita per sunlum.o kaj juntumo, la fadeno ,de amo, kiu la homajn, kiel tiujn ĉi mar.ionetojn ^sajnantajn ;honec.aj, vidigas diaj, kaj venigas al nia frunto krepuskajn brilojn kaj metas flugilojn en nian koron kaj diras al .ni, ke ne ĉio esta$ farso en la farso, ke io (Seca estas en nia vivo, kio estas vero kaj estas eterna kaj ne povas faniĝi,, kiam 	farso finigas. 

FINO DE LA KOMrEDlO 
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HISPANA ESPERANTO ASOCIO 

estas tutl,an'da organizajo por propagandi kaj pro- 
gresigi F;SPF RANTON en tuta neiitraleco poli- 
tika, soc�a kaj r lig .a 7i konsistas 1. individuoj, 
kiuj, tamen, restas tute absolute .iberaj por 
grupiai loke regione, profesie ee ideale, al plej 
Nigh. kaj efika pro agando kaj rogresigo de 
ESPERANTO en siaj respektivaj kampoj ka,! 
medioj ,, kaj por tiu vigla kaj efika laboro la 
Asocio ,donos an eblan helpon, EI OM1 N 
DINDE ESTAS, ke la membroj ,de la Asocio 
fonda grupojn eĉ  feder aciojn el grupoj, kaj same 
la grupoj kiel la federacioi povas esti ankail 
membroj de la Asocio kiel se ili .estus individuoj.  

La kotizo estas DU PESETOJ JARE, sed 
al la unua oni devas aldoni 50 ,c ntnnojn ci pc- 
seto pro la inerbrokarto , la kotizo donas la ,mcm- 
brecon kaj la senpaga.n oficialan organon 

)a a EsperantoGazet,o» kaj e1donit=ajn .supk- 
utientoin Iaù ebloa 

La, Asocio celas havigi ankaù al la. mcillfir'j  
chic plej matmultekosrte, 	tiuu 1 i hrun , 
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preskai1 pre sko,stQ, chujn aliajn eldonota-jn,, e1pr .- 
",?antc tiel utilon cle sia organizo.  

La prezo de la libroj por 3 membroj de la 
Asocio o es tas : por «MIA POEZIO» , de afael 

an MillAn (8 7 aniriudaĵ  poemoj), 50 centimoj 
el peseto , por ĉ  tiu libro, 75 centinnoĵ  i pesetoe 
Por li:s anoĵ  ne apartenantaj al la Asocio la 
prezoj al igas al 75 centiinoĵ  kaj 1 peseto respek- 
tive. F .EIVIDULOJ liavigos al si la librojn po 
50 kaj 7 celit.11noJ el svisa ^ranko (u akceptas 

esporidkupnnojn de Universala 11-a n.to Aso - 
cm) ; Grupoj, Asocioj kaj lib ovendist , ',mend 
Intaĵ  DEK ekzcmpleraĵn el ĉin ` \'erk g trafos  
TRIONON da rabato. &TAM AN A: A U 

d(TJX IVERSAL1 	 bE LA  
A RKI ` TU R_O» ( rkeolog io, Arto, Konstruo 

. IVi tio}, ,de Francisko Azorin ( rkitekco), kun 
2 000 t:seeYioĵ , kun signifoj ei diversaj lingvoj 
krona la deveno, lcaĵ  esperanta klarigo, eldonata 

_(16 	kajero),ABONEBLA po SS1, 
SVISAJ I~ R NKO ~ (SES KAJEROJ.  J AM  .  L- 

D ITA 

ADRESO 	agasta, 1 (Cruz Roja 
fola). MADRID. - PlISPANUJO.  


