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ENKONDUKO AL EPISODO TRI
INSTRUISTO:

Saluton! Kiel vi fartas? Bone, mi esperas. †u vi mem oras pri la verbaj fina ¯oj os, -as, -is?
Ekzem ple: M i man ùos. M i man ùas. M i man ùis.
En la tria leciono, vi lernos, kiel ordoni al iu fari ion; kiel diri, ‡u io pla ‡as a ß malpla ‡as al
vi, kaj ‡u io m ankas. Sed kio pri Georgo? Kio okazos al li post la em barasa mom ento en la
vendejo? Jes, ja ... vere em barasa mom ento! Sed ... kio okazos? Nu ... rigardu, a ßskultu kaj
ùuu!

SCENO 1 (BONVOLO-HEJM O)
KARLO
Unu du...unu du...unu du...unu du...unu du...unu du.
FILISA

Ho ve! M ankas al ni suko! Oran ù-suko, pom -suko ... ‡u pla ‡as al vi pom-suko, Karlo?

KARLO

Ho, jes! Pla ‡as al mi pom-suko!

HELENA

Kaj pla ‡as al mi oran ù-suko!

FILISA

Do, bone! Pom-suko, oran ù-suko! M ankas al ni anka ß kafo kaj teo. Teo pla ‡as al m i. †u
pla ‡as al vi teo, Helena?

HELENA

Ne! Pla ‡as al mi kafo kaj minerala akvo. Pla ‡as anka ß al pa ‡jo minerala akvo.

FILISA

†u? Georgo! Filozofoj! Georgo!

GEORGO

A! He! Kio ... ? M i pensas! La filozofo pensas!

FILISA

Kaj m i parolas ... kaj vi ne respondas. †u pla ‡as al vi minerala akvo?

GEORGO

Ho, jes! Vi scias ... minerala akvo tre pla ‡as al m i.

FILISA

Do, bone! †ar minerala akvo tre pla ‡as al vi ... kaj hodia ß vi iros al la fam ilia inform ejo ...

GEORGO

Kio ... ? †u mi ... ? Hodia ß ... ?

JOLA NDA

Pa ‡jo ... hodia ß estas merkredo ...

HELENA

Lundon mi laboris tie ... ‡u vi ne memoras?

FILISA

M ardon la inform ejo estis ferm ita ... ‡u vi ne mem oras?

JOLANDA

M erkredon -- tie vi laboros. †u vi ne mem oras?

FILISA / HELENA / JOLANDA Filozofoj!
FILISA

Bone! Nu ... ‡ar vi iros al la urbo ... kaj al la informejo ... do ... survoje iru al la vendejoj.
Sim pla afero, Georgo ... e ‡ por filozofoj!

GEORGO

Vendejoj ne pla ‡as al m i ... tute ne! Ho, Filisa ...

FILISA

Silentu, Georgo! Iru! Jen via listo ... prenu! Prenu ... ! Kaj survoje ... iru al s-ino Bundo!

GEORGO

Ne, Filisa, ne!

FILISA

Silentu, Georgo! Ne estu stulta! Simple iru kaj dem andu: Kiel vi fartas, s-ino Bundo?
Sim pla afero, Georgo ... e ‡ por filozofo. Nu ... ek, Georgo! Ek!

SCENO 2 (VENDEJO)
GEORGO
Bonan matenon, s-ino Bundo!
FLORA

Bonan matenon! Sed diru: Flora! Flora estas bela nom o. Floroj pla ‡as al m i. †u floroj pla ‡as
al vi, Georgo?

GEORGO

Jes ... ne! M i ne scias! Floroj pla ‡as al m ia edzino, Filisa. Ho ... Öi dem andis: Kiel vi fartas?

FLORA

Bone, Georgo ... dankon! †ar dank' al la m ono ... dank' al vi ... ho, Georgo

GEORGO

Ne! Ne! M i petas ... ne!
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SCENO 3 (BONVOLO-HEJM O)
KARLO
Do ... ùis! M i kuros ... ùis!
FILISA

œis, Karlo ... ùis! Kaj kuru bone! Kuru rapide! Kuru fulm e! Fulm e, mia atleto-filo ...

KARLO

Fulm e, unu, du ... fulm e, tri, kvar ... fulm e, kvin, ses ...

FILISA

Nu ... besto ùardeno ... ‡u besto ùardenoj pla ‡as al vi, Ruselo?

RUSELO

Besto ùardeno? Kio estas: besto ùardeno? En ùardeno estas floroj .. .sed bestoj? Kio
estas besto?

HELENA

Ho, Ruselo ... ! Via afo estas besto. Jes ... be-e-e-sto!

FILISA

A ßskultu, Ruselo ... besto ùardeno estas ejo kun bestoj ... kun elefantoj ... kun tigroj ... kun
leonoj.

RUSELO

Ho ... ! œi estas ... ejo por elefantoj ... do elefantejo; ejo por
kaj ejo por leonoj ... do leonejo.

HELENA

Perfekte, Ruselo! Ho ... vi diligente lernas pri afikso ejo . . kaj diligente lernas pri nia kara
lingvo Esperanto! Gratulon!

FILISA

Do ... ‡u pla ‡as al vi besto ùardenoj? †u ni iru ... ?

RUSELO
kaj

Hm m m . Vi estas tre afabla, Filisa ... tre afabla. Sed ne. Besto ùardenoj ne pla ‡as al m i ...

FILISA

Do ... la muzeo. Kio pri la muzeo ... ? La muzeo estas tre interesa.

fulm e!

tigroj ... do tigrejo;

certe, pro la leonoj kaj la tigroj, ili ne pla ‡as al mia afo.

SCENO 4 (VENDEJO)
FLORA

Do prenu, Georgo ... prenu! La lam po estas por vi ... bela, ‡arm a lam po el Francio.

GEORGO

Ho, Francio ...

FLORA

†ar dank' al vi ...

GEORGO

Ne, ne ... mi ne akceptas! Ho, ve - mi iru ... mi rapidu! Kioma horo estas? Ho, terure! Estas
la na ßa dek!

FLORA

Ho, ve ... la lam po malpla ‡as al vi. Sed ... rigardu! Kia bela korbo! Do prenu, Georgo,
prenu! La korbo estas por vi ... bela, ‡arm a korbo el Egiptio.

GEORGO

Jes, Egiptio.

FLORA

†ar dank' al vi ...

GEORGO

Ne, ne ... mi ne akceptas. M i iru ... mi rapidu ... ho, kioma horo estas? Ho, terure - estas
la na ßa dek unu.

FLORA

La korbo malpla ‡as al vi - sed rigardu:

GEORGO

Ne ... !

SCENO 5 (BONVOLO-HEJM O)
FILISA
Do ... la besto ùardeno ne pla ‡as al vi ... la muzeo ne pla ‡as al vi ... la vendejoj ne pla ‡as al
vi.
KARLO

Be! Be ... bone mi kuris! Rapide! Fulm e ... ! En la parko.

FILISA

La parko ... ! Kia bona ideo! Ni iru al la parko!

KARLO

Be! Ne iru al la parko! M i petas ... ne!

HELENA

Sed ... ne pluvas ... Certe ne pluvas ... Kaj la suno brilas ... kaj ne fulm otondras. Do ... ne
pluvas, la suno brilas, kaj ne fulm otondras ... do ni iru al la parko!
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KARLO

Ho, ne! La parko ne pla ‡os al vi ...

FILISA

Stulte! Absurde, Karlo ... !

KAR LO

œi estas dan ùera ... Tre dan ùera ejo ... Ekzistas bestoj, sova ùaj kaj dan ùeraj, en la parko ...

RUSELO

†u leonoj ... a ß tigroj ... a ß elefantoj?

FILISA

Ne, ne, Ruselo ... ne en nia parko. Silentu, Karlo! Do ... la parko! †u ni iru?

RUSELO

Ho ... mi ne scias ...

HELENA

A ßskultu! M i scias, kio pla ‡os al vi, Ruselo ... anka ß al via afo. La artgalerio ... !

RUSELO

Artgalerio ... ?

HELENA

Jes, jes. En artgalerio estas bildoj, skulpta ¯oj ... bildoj sim plaj, bildoj abstraktaj ... sed ‡io
interesa. Do ‡u ni iru?

RUSELO

Jes! Ni iru! En artgalerio ne ekzistas sova ùaj bestoj ... en artgalerio ekzistas ... Helena!

SCENO 6 (VENDEJO)
GEORGO
Jes, jes, ùi estas ‡arm a vazo ...
FLORA

Do prenu, Georgo, prenu! Por vi la vazo! †ar dank' al vi la vendejo ne estos ferm ita ...

GEORGO

M i scias ... sed ... terure! Jam la na ßa tridek kvin! Do ... vere, Flora ...

FLORA

Do prenu, Georgo! Prenu! Kia pla ‡a, ‡arm a vazo ... ! Ho, ve! M ia vazo! Rompita! Ve!

SCENO 7 (BONVOLO-HEJM O)
FILISA
Perfekte! La artgalerio!
HELENA

Sed ve! M ankas al mi mono por la a ßtobuso ...

RUSELO

A ßtobuso! Brrrm ! Brrrm !

HELENA

Kaj m ankas al m i m ono por la artgalerio ...

RUSELO

Ne gravas! Jen mono ... kvincent steloj ...

KARLO

Kvincent steloj ... ? Kaj afisto ... ? Be ... !

FILISA

Ne, ne, trankvili ùu, kara Helena ... kaj trankvili ùu, Ruselo! Jen m ono ... por la a ßtobuso ...
por la artgalerio ... sed kio ... ? Kio estas tio? Ho, ve! Ve!

KARLO

Kio estas, panjo?

FILISA

Kie estas nia mono? M il steloj ... m il kvincent steloj ... ho, terure! Katastrofe! Nia mono ...
for! For!

SCENO 8 (VENDEJO)
GEORGO
Ne! M i balaas! M i kulpas pri la rom pita vazo!
FLORA

M i balau! Estis mia vazo ... !

GEORGO

Ne! M i balaas! M i!

FLORA

Ho! Jen ideo ... ! Ha! Por vi, Georgo ... vodko! Lam poj kaj korboj kaj ‡io alia m alpla ‡as al
vi ... sed certe vodko ne malpla ‡os! Jen! Kaj ... dankon!

GEORGO

Vere ...

FLORA

Nu, Georgo! Jen via sako! Prenu!

GEORGO

A! He! Kio ... ? M ia sako ... ? Sed pri la rompita vazo ... mi pagos! M i volonte pagos!

FLORA

Ne gravas, Georgo! Ne gravas! Nu ... iru! Rapidu! Fulmu!

GEORGO

Sed pri la rom pita vazo ... mi pagos ... ! M i volonte pagos!
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SCENO 9 (BONVOLO-HEJM O)
FILISA
M i ne kom prenas. Hiera ß la m ono estis en la tekru ‡o ... mi estas certa.
KARLO

Do ... ni ser ‡u! Ni ser ‡u ... en la tuta dom o!

FILISA

Kia bona ideo! Eble la m ono estas en la dorm o ‡am bro ... a ß en la ùardeno ...

KARLO

Silentu! Gravas la afero ... tro gravas por afo. Do ... ser ‡u!

SCENO 10 (INFORM EJO)
GEORGO
Ho! M i soifas! Terure soifas! M inerala akvo ... kie estas m ia minerala akvo ... ? Kia
stranga, sova ùa akvo! Sed ... mi soifas! ... Ho!
SCENO 11 (VENDEJO)
KEN œI
Bonan matenon, fra ßlino!
FLORA

Bonan matenon! Ho ... ! Vi!

KEN œI

Sed ... kio estas tio?

FLORA

Ne estas, sinjoro ... estis! Tio estis vazo. Rom pita, pro la akcidento. Ne gravas. ... Nu, ho!
Kia bela plumo ...

KEN œI

Ho, plum o ... ? Ho, ne! M i estas radio-raportisto. Radio-raportistoj m ulte parolas ...
m alm ulte kaj m alofte skribas.

FLORA

Radio-raportisto ... !

KEN œI

Esperanta ... en la Esperanto-radio.

FLORA

†u ... en Pola Radio ... ?

KEN œI

Jes ... Pola Radio, en Varsovio, Pollando ... †ina Radio Internacia, en Pekino, †inio ...
vere ... Esperanto-radio en la tuta mondo. M i raportas pri Esperanto kaj pri esperantistoj.
Espereble, fra ßlino, mi raportos anka ß pri vi.

FLORA

Pri mi ... ?

KEN œI

Certe ... pri via vendejo ...

FLORA

Ho ... nu ...

KEN œI

Bone! Nu ... kie ni parolos? †u ‡e vi ... en via vendejo? A ß ‡u en mia hotelo? Eble la
hotelo estas trankvila ...

FLORA

Kio ... ? Vi gastas en hotelo ... ? Sed ... ‡u vi ne estas m em bro de la esperanta pasporta
servo ... pasporto al la tuta m ondo?

KEN œI

Kom preneble! Sed ...

FLORA

Anka ß mi estas mem bro! Do ... vi gastos ‡e m i! Vi estos m ia gasto!

KEN œI

Ho ... nu ... vere ... mi ne scias ...

FLORA

Ho, jes! †io estas en ordo! M i ùojas!

KEN œI

Nu ... do, volonte! Dankon, fra ßlino! Vi estas tre afabla.

SCENO 12 (BONVOLO-HEJM O)
FILISA
Filozofoj! Kie li estas?
RUSELO

Silentu, kara afo! Kio estas ... ? Trankvili ùu!

KARLO

Ser ‡u tie ... sur la tablo ... Ser ‡u tie ... sub la tablo ...

FILISA

Kie li estas? †u estis akcidento?

KARLO

Ser ‡u tie ... sur la se ùo ... Ser ‡u tie ... sub la se ùo ...

FILISA

†u li estas malsana? †u li estas en ambulanco ... ?
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Kio ... ? Kio ... ? Ho, trankvili ùu, kara afo ... trankvili ùu!

FILISA

Ho, Georgo!
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SCENO 13 (EN LA INFORM EJO)
GEORGO

M inerala akvo ... ! Ah, minerala akvo! Ho, jes, sinjorino ... fra ßlino ... Flora! M i pagos! La
filozofo pagos! Do nun ...

SCENO 14 (BONVOLO-HEJM O)
KARLO
Be ... mi pensu! M i pensu! La m ono ne estas ‡e ni ... en la domo. Ni ser ‡is.
RUSELO

Karlo ... a ßskultu, mi petas! M ia afo diris ...

KAR LO

Öafo ... afo! Via afo estas stulta besto ... absurda. Silentu! Kaj ne bleku! M i pensas! Nu!
Helena kaj mi ser ‡is. Ni ser ‡is sur la tablo ...

HELENA

Sub la tablo ...

KARLO

Ni ser ‡is sur la se ùo ...

HELENA

Sub la se ùo ...

KARLO

Ni ser ‡is sur la lito ...

HELENA

Sub la lito ... kaj vi ser ‡is sur, sub kaj en la kapkuseno.

FILISA

Kaj la mono estas for.

KARLO

For ... be! œi estas telita!

FILISA/HELENA

Kio ... ? / Ötelita ... !

RUSELO

Helpu! La vorto: Ötelita ... ? Kio ùi estas?

HELENA

Ho ... terure! Ötelisto telas ... kun granda sako, foriras kun via m ono ... kaj via mono estas

KAR LO

Ötelita! Kaj mi telefonos al la polico.

FILISA/H ELENA/R USELO La polico ... ?
RUSELO

A ßskultu, Karlo ... la m ono ne estas telita! M i scias ...

KARLO
Ne bleku! Ho,

Jes ... vi scias! Vi bone scias! Sed mi telefonos al la polico ... kaj la polico ju ùos! Silentu!
jes ... ‡u la policejo ... ? Perfekte ... !

FILISA

Ho, Georgo! Filozofoj! Jes, kie li estas ... Filisa, sinjoro detektivo. M ia nom o estas Filisa.

DETEKTIVO

Fi- ... literum u, mi petas.

FILISA

Fo, i, lo, i, so, a. Filisa.

RUSELO

Kia stulta detektivo!

DETEKTIVO

Kaj vi, fra ßlino ... via nom o!

HELENA

Helena, sinjoro detektivo. M ia nom o estas ...

DETEKTIVO

He- ... literum u, mi petas.

HELENA

Nu ... ho, e, lo, e, no, a. Helena.

DETEKTIVO

†u mo a ... a ß no a?

RUSELO

Kia surda detektivo!

HELENA

No a. Helena ... ne Helema.

DETEKTIVO

He-le-na. Hm m . Kaj vi, sinjoro ... vi estas ... †arlo Bonvolo.
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KARLO

Be! M i ne estas †arlo ... kun ‡o. M i estas Karlo ... kun ko. M i telefonis al la polico ...

DETEKTIVO

Haltu! Literum u, mi petas.

KARLO

Be! Polico: po, o, ...

DETEKTIVO

Ne 'polico' ... idioto! Via nom o!

KARLO

Be! Ko, a, ro, lo, o!

DETEKTIVO

Do ... †arlo!

RUSELO

Kia stulta kaj surda detektivo!

DETEKTIVO

Stulta? Surda? M i ne estas surda! Sed vi estas (ha, ha!) absurda! Do ... via nom o!

RUSELO

Ruselo. Ro, u ...

DETEKTIVO

Dankon! M i ne estas idioto ... Ruselo Bonvolo.

KARLO

Be! Li ne estas Bonvolo. Li ne estas mem bro de nia fam ilio.

DETEKTIVO

Hm m m ... interese! Do ... via fam ilia nom o ... ?

RUSELO

Öafisto. Ruselo Öafisto. El Nov-Zelando. Kaj jen m ia pasporto.

DETEKTIVO

Kia stranga pasporto ...

RUSELO

Ho, ne. œi estas pasporto al la tuta m ondo ... Esperanto-pasporto.

DETEKTIVO

Esperanto-pasporto ... tuta m ondo! Neeble! Kaj ... kio estas tio?

RUSELO

Kia stulta dem ando! †u ùi estas elefanto ... tigro ... ?

DETEKTIVO

Sinjoro ...

RUSELO

Nu ... afo! Kom preneble ... afo!

DETEKTIVO

Kio? Öafo? En fam ilia dom o? Tio ne pla ‡as al m i ... tre! Pasporto ... afo ...

KARLO

Be! Ne gravas la afo ... gravas la telita m ono!

DETEKTIVO

Kio ... ? Ho, hu ... jes.

RUSELO

M i scias, kie estas la mono. A ßskultu, sinjoro detektivo! Ne venis telisto ...

KARLO

Ho, jes ... venis telisto! Kaj la telisto estas en la ‡am bro ... kun ni!

RUSELO/FILISA/HELENA/DETEKTIVO Kio ... ? He ... ? Diru ... !
KARLO

Sinjoro detektivo ... ser ‡u! Ser ‡u en la po oj de Ruselo!

RUSELO

Kio? En miaj po oj? M i ne kom prenas!

RUSELO

Ve! M i ne estas telisto! For! For, mi diras ... jen mia mono ... !

KARLO

Jen nia!

DETEKTIVO

Silentu! Ötelistoj ne pla ‡as al mi! Vi ... anka ß la afo ... al la policejo!

FILISA

Ruselo ne estas telisto ...

DETEKTIVO

Al la policejo ... !

RUSELO

Ne! La afo ne iros. Policejoj ne pla ‡as al afoj ... ili ne pla ‡as al afistoj. Kaj mi ne
estas telisto ... ne!

DETEKTIVO

Haltu! Revenu!
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FILISA

Kio ... ! Filozofo mia! M i ser ‡os ... mi venos! Georgo ... !

SCENO 15 (INFORM EJO)
GEORGO
En la mondon venis nova sento, tra la mondo ...
FILISA

Georgo ... ! Ho, ve! Georgo! Ve!
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