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Ponvolu akcepti;  karaj gelernantoj kaj amikoj. -
tiun ei malgrandan tradukon, kiun mi kore dedieas 
al vi, kaj kies nura celo estas. la tra la mondo dis 
va$tigado de kataluna literaturo, per Esperanto. 
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ALTO S01114.  

La agado havas lokon en subteginento. Granda enestro el 
kie oni fidas la à'ielon dum la sunsubiro kaj grandan dube- 
bluan urbon. 	mebloj ornamas la eambron ho- 
lombino mas^inkudras blankan silkan veston. En alia /lan-
ko Pieroto apud tablet() kaj duone sternita sur ma/flora 
sofa, havas plumon en la mano kaj rigardas la plafonon. 

NITRA SCHNO 

k*4. 1II ISI N , I 

Kion ci faras, Pieroto? 

PIR K uro 

Kion ci volas, ke mi faru? Mi servas rimon, kiun mi 
erdis. 

K1'I.oMBI NU 

Kaj kie ci sereas gin? 

PIEKIYru 

Ti'e, kie estas Ziuj rimoj, en la nuboj; sed kiel de 	tie 
oni ne vidas la nubojn, mi devas agi kiel la hirundoj: ilin 
serei sub la trabaro. 
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KuLO.AM1LI•V' i 

(4u tiel supre estas la rimoj? 

PIER( )r 

- 	ci ne vidas ke sur la tero, ilin balaas la homoj prak- 
tikaj de la vivo? Ili aliras al la puntoj de la aranea• oj, al 
fendoj de trabetoj, kaj nur la poetoj konas ilin tie. La poe-
zio estas tiel persekutita, ke baldaii estos pli malfacila trovi 
rimon, ol duron. 

KOLOMI3I NU 

Kaj kion ci verkas? 

I'I EROTO 

Iluziojn. Mi dezirus rimigi aferojn, kiuj ne rimas: am-
on kun mono, mizeron kun gajeco, Bojon kun doloro, kaj 
mi vidas ke mi perdos la inkon. 

koi.omnINo 

Neniam ci estos saga, Pieroto. 

PIEROTO 

Mi ja ne deziras esti da. La sageco ne estis farita por ni, 
kaj se ci dubas pri do, rigardu cin sur spegulo, se inn ci 
trovas: ci estas malgaja de kiam ci mastrum-Ag. .\ntai.íe, 
kiam ci kaj mi ne havis, kion ci nomas sageco, tie € i estis 
kisa kapo. Se la muroj havus ehon kaj se ili parolus, € i tie 
estus fariginte kvazaìí arbo sur, kiu aliras la birdoj por 
dormi. Nun fariginte saga, tie Ci estas tiom da honestec:I 
malvarmeco, ke anstataú Pierota nesto, gi similas al laika 
oficejo. 
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Oni devas pensi pri la estonteco, Pieroto. 

PIE ROTo 

La morgaiion! 	ne sufiCas la nombro de tiuj, kiuj 
pripensas, kion ci nomas morgatio, por ke e€  ni ankaìl tion 
faru? Malbenita morgaii! Ni rigardu la postmorga ‚ on, 
€ar almenati ni pli malproksime rigardos! 

KOLCO\IlilNO 

Ni devas esti singardemaj, Pieroto, 

PI EROTO 

La singarderno! ƒu ci scias, kio estas singardemeco? 
l_a senkulpigo de la malkura; uloj. Tiu Ci kalkulinfektado 
mortigos la malmultan posedajon de tiuj, kiuj, kiel ni sen-
sage nagas sur tiu Ci larrnvalo; tii mortigos nian esperon. 
kin ja estus antatlsciiginte nin, ke e€  ci, ci Kolombino, 
devus enkotigi en la ordan marCejon! 

KOLO:MBINO 

Sile ntu!... 

PIERO'ro 

t3 u ci ne tion vidas;?" Kuntirita apud tiu Ci kudro-
maAino, ci perdis la ridadon, perdos la kantadon; ci velkos. 
kiel la folioj, kaj tiuj Ci okuloj, kiujn ci havas kiel du mo-
rusoj, kiuj rimas kiel kantalo, heligos iom post iom, pro la 
seninterrompa rigardado al blanka tola• o. 

KOLOMBINO 

Ni estas malri€aj... 
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PIEROTO 

1  Ci jam estas malrEla: mi ankora‚  ne. Dum mi ne timos 
pro la mizero, mi tia ne estos. 

K O LOM II1 NO 

El kio ci vivos? 

PIEROTO 

Per la falantaj panmola• etoj, per la arbosk‚ ìtaj fruktoj, 
per la vesperiga heleco, per laJumo, per libereco, per la 
arbara bruo, per malsato, el kio ajn gi estos. Per €io, es-
cepte esti ordama. 

KOLOMBINO 

ƒu ci jam scias, kion ci diras? 

PIBROTÓ 

Kaj kion mi faras. Mi ne volas degradi la metion. la 
dots/on de la sankta inspiro. 

KOLOMBINO 

Aj, kompatinda Pieroto! 

PIEROTO 

Mi havas rimedon, antaii ol degradini per ordameco... 

KOLOMBINO 

Kiun rimedon ci havas? 

PIE RI 

Morti. 
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KOLOMBINO 

Kial ci parolas tiel? 

PIEROTO 

ƒar Pieroto havas sian fatalon: kanti kanta• ojn por la 
aliaj, ad gaje morti. 

KOLOMBINO 

Do, mi deziras vivi, kaj ne gaje. Pieroto, mi sagpens- 
ante volas vivi. 

PIEROTO 

Aj, mia kompatinda Kolombino ! 

KOLOMBINO 

La iama gaja kaj freneza Kolombino, estas hodia‚  alia. 
.1n'-tata ‚  lerni sin ornami per floro, „ i lernis alfabeton; 
anstata‚  danci Si kalkulas; anstataii paseroj interne „ ia 
kapo, Si havas en bi ciferojn. 

PIEROTO 

Kompatinda! 

KOLOMBINO 

ƒu ci scias, kion mi deziras posedi? ambreton proviz-
ita per blankaj kurtenaroj, tegitajn segojn. familiajn por-
tretojn sur la muroj... 

PIEROTO 

Kaj konkornamit.lj;i florvazojn. 
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KULOMBINO 

E~ tiujn îi florvazajn. Tute same kiel ci diris. Mi 
spiras esti ordema, Sparema, kaj fari Strumpon... 

Procen tedon i ... 

Je ses pro cento. 

PIEROTO  

KOLOMBINO 

PIEROTO 

EC posedi kampardomon. 

KOLOMRINO 

Jes, kampardomon; ru…ajn figojn, teraseton, lavejon, 
pumpilon, koloti;itajn vitrojn... 

PIEROTO 

El Cio escepte florojn: Cu ne vere? 

KOLOMRINO 

La floroj por la f,;staj tagoj. 

PIEROTO 

Silentu, silentu, Car mi estis tuj diranta al ci, kion ml 
ne deziras. 

KOLOMRINO 

Diru. Kion ci deziris diri al mi? 
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PIEROTO 

Iiurgino! 

(Pieroto malproksimi as kaj sin kubutapogas sur la tablo. 
Kolombino •orlasas la laboradon alprosimi:;ante al li .1 

KOLOMBINO 

ƒu ci ekkoleris? ƒu ci ne komprenas, ke mi tion diras 
por ke ci koleru? Cu ci ne amas min, Pieroto? 

J es. 

Kion ci faras? 

La Ciamajon: mi revas., 

KOLOMBINO 

ƒu ci sendorme revas? 

PIEROTO 

ƒiam mi revas sendorme. Soni dormante estas nur 

p duone songi: oni ne povas direkti la songojn. . 

KOLOMBINO 

Kaj, kiujn revojn ci volas sekvi? 

PIEROTO 

Meti la vivon en versojn, dum siegas min la prozo. 

PIEROTO 

KOLOMBINO 

PIEROTO 



versfarante? 

Jes, versfarante. 

SANTIAGO RUSIAOL 

KOLOMBINO 

Kaj kial ci ne plenumas ciao deziron per la laborado? 
(tu mia ekzemplo nenion diras al ci? 

PIEROTO 

† i diras al mi, ke ni estas sklavoj; ke ci estas sklavino;' 
ke ciaj fingroj, kiuj estas por depreni rozojn, devas labori 
por la aliaj.  

KOLOMBI NO  

Estas dornoj ankad en la rozoj. 

PIEROTO 

Sed la kudrilmaginoj havas kudrilojn, kaj ili estas 
„ talaj: ili ne parfumas. 

KOLOMBINO 

Kial ci ne venas por helpi nin, kiuj deziras labori? 

PIEROTO 

Mi deziras helpi vin pli, ol ci pensas. 

KOLOMBINO 

PIEROTO 

KOLOMBIN O 

Dio diris, ke ni laboru. 
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PIEROTO 

Dio diris, ke ni gajnu la panon per vito de nia frunto. 

KOLOMBINO 

Tiel, do, la laborado estas virto. 

PIEROTO 

Tiel, do, gi ne estas virto: gi estas puno. 

KOLOIIBINO 

Punon, Cu ci diras? 

PIEROTO 

Punon, nomita virto, de tiuj, kiuj devigas nin laboradi, 

KOLOMBINO 

Kaj kiel ni, la malrituloj, devas perlabori? 

PIEROTO 

Lasante ke oni trompu nin per la laboro, tiam kred-
ante ke 'i éstas virto, 

KOLOMBINO 

Silentu, Pierdto, kaj ne senkuragigu min. 

PIEROTO  

Naivulino! Mi jam same kiel ci amas la laboron: sed 
ne perforte laboradi. Mi deziras ke_gi estu plezuro kaj ne 
puno! Ke Ai estu kantiko kaj horo I Oi devas esti donaco 
por ornami nian vivon! 
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KOLOMRINO 

Kion ci intencas diri? 

PI r RO'ru 

(Alproksimigante al Kolombino,) 
Aiískultu, aiiskultu, mia Kolombino. De post kvar tagoj 

ci kudras; ci kudras dum la tago kaj nokto, Ciuhore; la 
suno levigas, g,i subiras, la tago sin ornamas sen tio, kc 
ci in rimarku; la nokto plenigas je steloj kaj ci ilin ne 
vidas; malproksime, certe floras la arboj, kaj neniu Floro 
ckfloras por ciaj okuloj. Kaj ci, kiu havas la rajton j;ui 
ilin, kion ci faras dum eksplodas tiu Ci tarma printempo? 

KOLOMRI NO 

• Ci lus tion diris: mi kudras. 

PI EROTO 

Kaj kion ci kudras? 

KOLOMI3INO 

,Robon por fian€ino. 

por ci? 

Por... 

PIER!IT(r 

Por la aliaj. Por iu, kiu nomos virto, se Si tion diras, 
nian malrieecon; por iu, kiu triumfe gin survestos. kaj 

PIEROTO 

KOLOMPINC) 
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survestos gin... virto; pot S1, kiu ne rememoros, ke en tiu 
Ci subtegmenta anguleto estas virta nesto; nesto, kiu viglas 
dum estas printempo; nesto, kiu ne kantas por ke ili 
kantu; nesto, kie oni ne havas tempon por plori, €ar plor-
ante oni perdas horojn. 

KOLOM13IN t) 

Nu. kion do, ni devas fari? 

PIEROTO 

Ci ne kredus al. mi. Kiam la Pierotuj konsilas, tiam 
ridigas. 

KOLOMluN 

Mi neniam ridas pri ci, Pieroto. 

PIEROTO 

Nu, kantu kune kun mi: faru kantajon... 

KOLoMi JN 

Por kiu? 

PI ER O! O 

- Por tiuj, kiuj laboras kaj suferadas; por tiuj. kiuj esta, 
malgajaj sur la tero pro manko de koroj ilin gajigantaj. 

KOLOM EI \LI 

Kaj Cu ni estas gajigontaj ilin? 

PIEROTO 

Kiu devas ja esti, se ne estas la Pierotofr(u ci ne vidas 
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kiel € iuj hodia‚  laboras por malgajigi la mondon? Ke Cia 
homelpensa• o estas por pli rapide alporti la malgajecon per 
nuretoj, tra la aero, tra € ie? Ke la homo lernas € iujn ling 

vojn por transdoni la malgajecon plej malsammaniere? Ke 
li freneze kuras por pli rapide alporti la malbonan nova • on? 
ƒu ci ne vidas ke e€  nin Pierotojn, oni dezirus jungi al 
maSino, kaj fari el ni ma„ inon, kaj meti al ni transigajn 
rimenojn anstata‚  nervoj, vaporkaldronon anstataít koro, 
kaj fari automatecan horlogon el tio, kion oni nomas 
spirito? 

KOLOMBINO 

Estas vero. 

PIERO'1'O 

Tamen, tio ne estas ebla, Kolombino. Se ekzistas ni-
graj homoj, kiuj laboras, devas ankaìi ekzisti blankaj Pie-
rotoj, ilin liberigantaj, ermitoj de la gajeco, predikantoj de 
la senordeco, ekzekutistoj de la komuna sago, gardenistoj 
de la idealo, kiuj meze de tiom da fruktejoj, gardu la flor-
ojn de la poezio, 

KOLOMBINO 

Kaj kion ni devas fari por gin atingi? 

PIEROTO ' 

Sekvi la martirvojon de la Pierotoj, kondamnitaj al 
malSatoj; a‚ skulti la rikanadon de la nekonitoj am-

ba‚ flanke de la vojo; fiere trapasi meze de la seriozaj mal-
sprituloj; vidi la rideton de la grasuloj; suferi la haladzon 
de la satuloj; forkuri de la oro de la ri€ uloj; jugi kvaza‚ - 
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homoj tiujn, kiuj deziras gardi sian grenon; alveni al hos-
pitalo de la malgajuloj, kaj tie fari serenadon sur la sojlo. 

KOLOMBINO 

Aj, Pieroto! Kaj kion ni mangos vojirante? 

PIEROTo 

Kisojn. 

KOLOMBINO 

Kaj kiel ni dormos? 

PIE ROTO 

irkaiipremitaj. 

KOLOMBINO 

Kaj se ni havas Picrotidojn? 

PIEROTO 

Ni malfermos la kagon, kaj ili flugu. 

KOLOMBINO 

Tio ne povas esti, kion ci revas? 

PIEROTO 

La oferoj gajnas- revoj, la‚  la hodia‚ a Sani;igo de la 
homoj. Kaj mi petas de ci la plej grandan oferon: la.ofero 
ridigi, kaj ridante pensigi la popolon, kaj per la pensado 
…in liberigi. Venu kun mi kaj forlasu la kudroma„ inon. 
(Prenas gin per la mano kaj kondukas gin al la fenestro.) 
Venu kun mi, kaj rigardu. Kion ci vidas? 
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KOLOMBI V II 

La urbon. 

PIEROTI‡  

Kaj sur la € ielo, kión ci vidas? 

K0LO,MBINO 

La sunsubiron. 

PIERO I'u 

Kaj meze de tiu €i malheleco, kion ci vidas tie funde? 

KOLO'.1RI NI) 

lilukoloran linion. 

PIEROTO 

Tiu €inio estas homoj, kiuj finis la laboron, kiuj for-
lasis gin. Cu ci vidas iun blankvestitan kiel ni? Cu ci 
vidas iun disigantan de la aliaj? 

KOI.OMIIIA'i~ 

estas samaj. 

PIEROTu 

Kaj Cu ci ne scias kial €iuj estas samaj? kial ( illj si-
milas kvazaií armeo? Car € iuj estas'saMmaniere malgajaj, 
kaj la iuualgajeco faras Safaron el la malgajuloj. • 

E(II.U\II{IYV 

Ci estas prava. 
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l'I ERI) r) ) 

Rigardu: Cu ci vidas kelkajn, kiuj disi;ag kaj levas la 
brakojn supren? ƒu ci ne scias, kial ili rigardas malprok-
simen ? €ar ili kantas. 

hOLOYUINI) 

Jes. tio estas certa. 

PIER)) I') 

Kaj Cu ci atídas, kion ili kantas? 

KOLOMBINO 

Ne. 

PIEROTO 

Ili kantas unu el miaj- karva• oj. . 
(La horo ekkantas nralproksime.) 

NOLOMOINO 

Vere. 	estas tiu, kiun ci verkis en .miaj brakoj. 

lîoao 

Se ni volas liberecon 
gajan kaj eksplodigantan, 
nur kantante j;in atingos • 
Kura…eme ni laboru, 
ni laboru, sed kantante. 

PIEROTO 

1 in ! Cu ci aUdas? Ili kantas, kantas liberecon, amon, 
frateeon, junecon kaj Bojon; €ion, kion oni ne povas diri 
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per prozo. Atentu kiel ili jam ne estas Aafaro, kiel el Ciuj 
krioj eliras harmonia movadol 

IÌORO 

Se ni volas liberecon 
gajan kaj eksplodigantan, 
nur kantante jfin atingos. 
Kuraneme ni laboru, 
ni laboru, sed kantanto, 

PI EROTO 

Jes! Por ili .ni devas labori! Por ili devas esti niaj 
kanta• oj! Por tiuj, kiuj suferas kaj esperas! Ni iru ilin 
helpi, Kolombino! La hodiai aj Pierotoj ne devas kudri 
por la ri€ uloj : ili devas kanti por la malriCuloj. 

(Ili foriras kurante kaj e'irka(premante sin reciproke..) 

KURTENO 


