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LE TEBHESTO 
Du anglaJ samldeanlnoJ, dez.irantaj resti nenO'mitaj, dO'na

cis al L. M. kvar (4.c) anglajn funt'Ojn. Tulk'Ore dankanle 

ilian bO'nvola;n helpO'n éi tie ni kvibancas la ricevO'n de Ja sumO', 

kin sukcese akce -Ia fO'rigon de ma deficitO'. 

Al esl. Redaktoro de 10 "Konkordo". Vere kQlega kondul'l, 

imilinoo ekzemplo estis la oonvO'la represO' de rua arlikO'IQ 

Cu mortis au dormas la konscio de la Esperantislaro'f" Koran 

dankon I Ni ne fo rgesos por okaze rekompenci lion, kio espe

reble multon hel s en la kriza periodo de nia revuo. 

Al est. Redaktoro de "InternaHonal Lan~ua«e". Ni k'On

firmas tl.a IŮoevon de viaj s.) letero kaj gazelO'. La unua scrVM 

jr ma lkuragigQ; la dua - espereble helpO's bQlre man aferO'n. 

A'kceplu kO'Mn okQn por VIia afabla komplezo. 

R. H. Hamb g. Memkompreneble vi ne ricem )a I\()V. kaj 

dec. numerojn, éar i1i ne aperis. BOOlVO'lu ale.nti la nwnerigO'n. 

Janu-arO' (11'1), FebruarO' (12a). Ciu abO'nanto rJoevis plenan 

(dekdu numE'xan) j:U1kQleUO'n, kies enhavtabe\Q esta'S a-Ido 'ta 

al .Ia nuna (Va jarO' NO' 1.) numerO'. 

W. B. Leningrad. La revuo ne publikas artikolQjn pri 

po-litiko. Ni ne PO'V'3JS !fari escepl'On. Vere, - gi ne laugus ci 

po.T liu gazelo. 

H. S. Berllo. Viaj m.anuskriplQj pruvas vjan talenlon PO'r 

!krcl kuriozan ~ti'lQn, sed 'bedaiírinde Ja enihavo estas a:nemia. 

Ne la vivo, ne la intelekteco ,pu1sas .cn la 1fraz-vejneIO'j - nur 

la laiímoda modťrneco, kiu IroQrnamanle la nenion pensas, ke 

cstas ,klJ'eila noro majstrajQ. V~ kaj viaj runikoj eraras. Krome 

vi havas ~ull)oll 'kO'nlrau nia lingvo, kiUlIl rvi ne estinnas tiagrade 

lriel vian nadan. T ro 1ibere vi -kbrigas al vi Ila ,,.elastecon" de 

Espemnto. Jes, gi havas elastecDn, sed vi tr.ouzante ~ Juipligas 

gian naturan belecO'n. Certe vi ne kuragus fari 1a samon en vja 

naoia lingvo. La enkO'nduko de tliaj superfluaj grnmrutikaj fO! mDj 

fDrrabus la simplecon , tllljan kompreneblecon, ili koruuzus kelkajn 

kaj illJSl1igus je plua kripligQ ooajn, kiuj celQs farigi "mOll1.dfamaj 

stilistoj ". Viaj a efa.rutaj manuskr~pt'Oj .aIlikt\:is Din, sed la akom

pana t1eterD servis je nia kO'nsolD: gi estas Ikomprenebla, Mstila 

kaj senerara, car tie 'Vi ne ilClis krei ,;majstraJon". Tamen via 

letero mdas pii Dr Ja publik o ol ~a SvitodDra sli1tQNbjD de 

viaj oIIIanu kriptO'j. Bll -simpleco estas la rvera ar tO'. Kiu rparoJas 

soJoe al la trafinita menso de kultunhomOlj -kaj neglektas la .koTon 

de ~u ,/interna" hO'mO', tiu mums ventQn. La sakQj diskrev~, 

fa rigDs uraganD, tlciu enves1ňgo.s la k Uilturhomon kaj sta:ro.s 

a ntaií Ja mondo ta nuda "interna" homo. ,A,nl1aií nelonge oIkazi,s 

lia ur~ano : la OiIldmiHto. La nuua "interna" thomo a 's.pek'li.s 

terura 'looj arum a. La celo de Ciu vera aJl'to devas esti la ref.or

ruadO' kaj survestado de ,tiu éi nev:idebla ihO'mD tpor !fl3fi la hD

marDn inda al Ja .epitetO' "krDno de 6iuj Meitajoj". Pseudar to 

estas liu, -kiu donante cel'bumam ekzereOll1. .krea:s cion ,po:r sensoj 

kaj neglektas 1a sentDjo. Kulturu nian Jingvon esUnwnte gin kie! 

vian .nacian aií fo rjelu /a plunwn 'koa.j ne no.mu ,vin .espemntisto-

ucrkisto, car vi indDs nek je la unua, nek je la dua. Jobo. 

Nordano. Viaj manusMiptoj pruvas: vi bava-s ta1enwn tknj 

fO'r'gesis Esper.antDn. Vi miskDmprenas la mooernecon. Verlm Ja 

samon uzan te la samajn vDrtojn sen kripligD de ]a gramalikaj 

fO!moj kaj ni publřkos ilin. Ni sinoere lbedaiírus, se via ,taJlentD 

farigus vlktimo u e ne racia refDrmemo. KO'l1Isideru J1in viaj arni

kDj , -kiuj esl adeptO'j de nalura CVDluO', k-aj pDr pensDnaj gust.oj 

ne riskas la tmU 0.0. BDnvDlu revizii ,viajn ,principojn 'ka j ni tre 

gojus esti je via dispDnD. 

G. W. Praha. Ni dankas vian oa.lenLon. Okoaze mi profitigos 

g,in. 

D. B. Wlen. Nepublikebla. 

C. de . Parls. DankQn por la van-badD. A'JlIkllltí ni ne 

kO'mpnenas, sed espereble baldaií alvenos liu Sanco. 

J. B. Córdoba. KO'roan dankO'n por via noblintenca Mopodo. 

Se lil ~\ fero .ankwau ne lSukcesis, tamen .ni esperas, ke baJdaií 

venos iI'a Dkazo. ,k~am / •. M . .servQprete pDVOS esti je la di-spono 

de 13 hispanaj gesamideanoj. - La luic sLmpla (70.000 h. Kr.) 

eldDno. - PÚ 1a jambol\() anko.raií ni ne PO'vas tk vHand, sed 

memkompremebJ.e 1.'1 ekspedon ni ne prokifa,stO'S. 

Th. D. Rathsklrchen. Barnaklo estas speco de ansero, 

( barniala) france: bernache. La iUustrajoj ne mankos, sed kelk

okaze ni devas forlasi mn jen prO' financa , jen prO' redakta 

vidpunMoj. En liaj numeroj ni kompensas la mankon per 

Driginala titDlilustraJD au muůknotD. 

BIBLIOGBAFIO 
Karel Capek: 

R. U. R. 

Rossumaj Univer ol RobotO'j 

Kolektiva dmmo je enkonduka komedio kaj J akloj. Lad la 

111-a ce1ia eldono e3perantigi& kaj eldonis Morooiaj E&puanto 

Pioniroj. Olomouc 1926. Pg. 110. 

La autoro de la dramO' taras ur alta piede lalo de la mo

raJ.filozO'no. tKDmence li hava far an ma kon PQr ka:i la dQlo

ron, tauzantan lian korDn kaj la impre o;n, kiujn veki en li la 

vivmaniero, aspirDj de la nuntempo. Snb tiu far a ma kQ li prD

funde medita pri la e tonteco de la hQmarD kaj ne UnUr()je ni 

vida brili, gi ruligi incer.ajn larmDjn ur la grote kaj trajtoj. 

La efemerecon; la luktadDn por la momenta ekuritecD: la 

luksomarcon, en kiu drDnas la anklecQ de 1.'1 laboro; la vanan 

batalon kontrau la mDn trQ, kiun mem la hDmQ krei por 1.'1 vivo; 

la male peran helpkriadon kaj submetigan atendon pri miraklo: 

éion frapante re1iefiga en tiu ci lVerko la autoro. Jen atire li 

vjpa , jen kDrtuse naive li mira . Jen li igas grote ke danei iajn 

figurojn, !jen li fara sangan tragedion kun m. 
Pesimismo kaj Qptimismo batata en tiu ci verkD: lukto por 

vivo kaj mortD. Oni pirretene atentas la evoluO'n de la dramo 

kaj korpremite atendas la tragedian {jnDn, la venkon de la 

MortD. Sed ne lio Dkaza . Venkas la Dptimismo kaj per tiD 18 

poelo forj etas de si la ma kO'TI por montri ian "eran viza~on: 

la hO'man hDmon. Kaj ni tutkDre aplaudas al tiu 'i scnmaska 

hDmo, kiu la utopiQn ve lis e.n éifDnO'j de realeco por montri al 

ni perfektan bildon pri evitinda epokD, kiam la ťnergion de la 

degenerinta homo neniigis la lukso kaů estas perdita oc la e perO' 

refreSigi , respektive daijr~i la raSO'll mem. 

La guan tO' de la verkD pDst finlegado kDntrauvole kon~tata , 

ke krDm la dumlega amuzo li hava ankDrau pen OIjn, sentojn 

primeditindajn. ,Pri Ire malmultlllj modernaj dramooj oni PO'vas 

aserli liDn. 
tLa eldonD estas eleganta, la tilo - korek ta kaj nia gratulD 

esprimi~as sincere, kiam ni dankas ci liun pliriéigon de nia lite-

raturO' al la Moraviaj EsperantO' PionirDj. Jobo. 

J. Borel: 

LEGOLI BRETO 

K~ra eldono. (22-a-33-a miloj) 1926. Esperanto- Ver/ofl 

E/leToSlek & BOl"el G. m. b. H. BerTin kaj Dresden. Pg. 4.8. 

. Tiu éj "Lego1ibrelo", kiu estas la No 1 -de la Esperanla Bih

hO'tekD In~ernacia , atin.gis sian kvaran eldO'nO'n. Tio pruva~, J..e gi 

tau~as ~ II la unua «vldanto de kDmencanlDj. EnhavD, stilo esta 

nenprocebla. La prezo nur RM. 0.40. Espereble baldau elcel"Ji~D -. 
F. A. 

Hangay Sándor: 

J,EGENYÉK ZUGASA 

• Vj versek, 1919-1926. Pammer l.11lre rajzuiva/. Második ki

adus. Budapest, 1926. Hauptmann Bé/a Konyvn!lomdai JIf ii-in té

zet kiadása. 

Novaj poemoj ( hungarlingvaj) de Hangay Sándor. La VDlu

l~on bele ilustris Pammer i1mre. Tri elementooj distingiga ell la 

hrO' de ta pDetD: patrujamD, amD, famma 'VivO' . Ni rekomendas 

la libron al niaj hungarlingvaj legantDj. F. ,t. 

Henrik Anan: 

KOIDANG (MJ JATYYRE). 

Es/ona /raduko de Es - e verkita ,miniaturaro "Auroro". 

Riceve/lla ce la autoro: H. Seppik, Kastani 91- 1, Tartu Es-

tonio , por 1 sv. Ir. au ega/r%ro. ' 

Ni gratula~ al la au,torO' -por la eleganta eldDno. Bedaiírc, 

ke ne scipDvante la lingvDn ni ne povas prijugi la enhavDn. Espc

reblc i:lm ni havos Dkazon 3Jperigi specimenon cl Ja originalD. 
F. A. 

BELA KAJ STELA 

UNU AKCIDENTO, KIA OKAZAS ClE E LA MONDO 

Origina/e uerkita de S. Ba/kanano. Propra eldono. 16 pg. Men

debla, ce Stelan Zivanovic, Zagreb, Pescenice 4.. 

NDvelelD. La S~ID ankorau nematura. Ni atendis pIi per

f~ktan. Esperebl!! 110 IDnge ne malfruDs, kaj tiam pii detalc 

Ul pDva~ recenzl. kis'. 
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Io'BEDE R I KO K A-RI NTHY 

aj je la ,v~perkrepusko de I'lria tago Li elpagi~ 
'iJrIa J'a 'lD'all~rga pOlrdego' de :I'lvoll!bo 'kalj siJen'te 
e1d:rtits SlUT ~-a V'Ojo. AlJnIlJaiílf\lla.nJke ruigre fUmi'5 
lla llulinoj. SuIbe. SlUJr 1a funldo de elLSekigi'n;ta 
fáso , Li trov1s la · UU'milll e1 uuj , ki'uj taJIllta'u la 

. ,dolIIlo de Plirr,~tu's kiťiadi.s la !flomo'n de Ba,f'ab-
bas: K!wn 1000griigfi'nota lango li bl'ek.is ~ 113. l'ugaij nUtboj. ' 

Li h'a~1IilS ,anltlai1 li kaj m1aHa ií1e dB: 
,,":'Jen mielS1ta,s. 
Ka,j liu sUtptreIllr'ig.lllrd1is 311 Li mj :komencÍJs pllOfegli. 
- Rialbbi 1 R-all:JIb.i ! ~ di '1111oreg.iJs. 
Kaj ,I'a Mlllljsltro miMe ďai1Jrtigis: ' 
- Ne piJanu" FJksltlaru klaj venu :kUlIl ml. Cm' mň reiros 

'ul ' Jerusaliettno, alIJillaiíJa domon de PHarus Ik'lllj petos n{)lvam 
verdlilkto.n .pTi ani katj 1j)1l'.i VIi, 'kiuj €Ilek'tiiJs B3Ir-a!bbaJ8on kaJj al 
,k-iuj :&tralbbas Í'anis ti 'tiOf!i. . 

Kaj '1a mliretl'ullopene ,leMi1gas!kruj ,k"<!,p'i1s' Ua,u baskon . 
- Majstro I - Ji,kriii'S sulfdke !kaj ,Dutěr larmoj, - ho , 

rnafj51Jro, mi . v8ná-s ! DfiIflU, ,'ktiel mi :sta'VIU min! Díru, ,k.ion ani 
faru. Dillru, -:lili-on m1 <liTU ! 

.---: N el1Íi()lIl - ' Di dn miil'lie, - IJI\l'r ,1!iQ>n, k.iol1 vi es
tULS devvnta' .dij;i ' a'nllai1 tlri ~agoj, ' kli'aJm 'Pi-Inltrus ek.g1Ja,ris Sour 

,I'a veSJtiIM'9 'kiaj dlmn'andň.s v,jn:"K!iIu-ll mi do Jlobelrligu ' el iJli. 
cu. BaTfalbbruwn ~ta mUU"d'iIllto'U, au loa NlataJret-anon?" 

- --'- Ho, mi ťreneztUUo! - ' 'kniteglils ba ·m'izerulo batan1e 
sl;an lm.p,on ,per pugnlO, -'-- ,ho, !ll1ii f,r'etnezuqo, lidu íkriris .HaT'aib-

, bason! Barábbason, kiu veÍligis min lienci ! ' 
- 'Bone, - dauF'iJgfi'sIDilldc na Majs'tro, -:- mUlll veml 

dlo kun mi a.nlt<aií 'liÍi dótmOlIl de P.illal\Jus; ZOIrg'll ,pni nenio, 
a4ent~riel1i~n, nUJ miin kGj :kiatm tmi s6gnOlS aII, W, kriu eJ 
,via -/.1lIIla koro 'ka;j eIl vi'll' tij.ta ' pullmo: "Va Naza.1't!/ltanon!" 
'k,yaz'au :vi. mus : ,,IIlli'an iVÍiV'Q'J1 '!" 

~ K"aj tiu sekws Un. . 
, Kaj Hi !trQlVlis dlUlJIljvoje ,alliia-~ ,mize:rullon, -de ,klU Balralb

batl! prren:i}s d'lJlIIlo,n, iediinoll 1k~:i itnI!anon kaj el'pikigÍls ba ollm
, ' lojn. -.K'aj ti .silentt.e'lrusls .ílian frun10n k'a!j 'důru: ' . 

, - M,i ,. e'S1-as;. V:enu K'IU,1 ,mi JenUlS'aIl€JIllon ,ík.llIj lclam mi 
tíl'SOS vňn m;ane " krliu ': "Ili:i. Naz'alre\ťa-l1IOn !" ik'V'aztaií vň "'ri\U; 

' 1 'J.ÍŮ'00l dOlIIlÓlIJ! :mlaa); iIlf'á~onl~~~:n olkw'O}nl" 
, KÍlIj ŤÍ'lI~or~s lrn!}_,g;ejkMj-s /Lm . . 

~, ' K~j ~bi ~trOlV'j~ a'trlwra(íaíliilan J~OOD.I()IIl , ,kies mtanojklaj 
_ rJtioool , éístis l~Jtaj WT ~nuro kaj maSiltaj 'aá Na ko!lo, kaj !in 

_ mffill. ,kím ren'Ve:Ítsli'la: klaJpoptOOmis :BanIIbhals en, putrooOTan 
. ·mar~on, )nter Vll'rnlojn ka:)',rampájoj]l. 'Kaj Li allris;, mal- , 

ligis -in SThUTOjn k'uj dňtis: ' ',' " ' 
< '~MU~'o.lIas:Vin. ,:Vi esti;; ~oetó, "kiu anoncis 1a ~k&tazan , 
: tlúg(}U ' de 'l'anlono. VeĎlu ktm 'ioii lmj ~tp.i maoognos, 
tnu: ;,38 Naza~ťanonl" klvazaií vi krius: ',;t!a ' fliber{)l)] 1 la 1íl-

befouae- l'animo ' ~~ pelJS!o!" , 
"h f, ,'1' 'i. ':,4 ..r/, 

" Kaj tiu tklisIi'S 1li:!llIl sand'an'On ka-j pete<gits nUT ,pm: ,},a oku· 
loj , ear .00 huso elSltiis an!kOIl"aií plenla de' k(),'to: 

IKaj tleL tillJi iil'its p'lu 'k>a<j malm plliklaj pI'i mllIt~~ mp
I'wptj ' 'klllj' lJalnmloj kiaj mizeF'aj lep1iUl'oJ a1~,~ al iJi, kíujn 
Barabbas malfe1icigis. Kaj ciu el iIi apaťte },!atis plór<!8e 
slian Ibrui5\to'll ka:j p;e!iegiLS 'lilI ,U, ,ke Li ~'Ígi1lU, .se iilli d,e,VlOs kyji : 
"Ia Naz'llrertanon I" klvGza ií jiH .dinus: "paco! pato '! paco sur 
la trero I'" , . 

! ' :Kaj vespere ili alvenis Jerusalemon, -antkiJ la d'óin:o;ľ d e 
Piil'a1'uls', ' ~ 

P,jJlal~llJS sidllis em la vestiMq k'l\Jj vcspet>m~ng'L~ mn Ba
raibbaJS. hl, mwro1isoto. Gma,ge kaj Ikllln .bri'IJa, vizago Hi sídis tie, 
tnÍ'nlkÍ,s peza~ln vinojn Ikaj mangň,s k~Tajn lrra/llgajojn el I-a 
f:tmdo de oo'aljviawj: illi1a slkrurJat-I'uga Iia1IIa,ro brůL~s 'lljJaJ : 
,pro'k.sli1men. ' 

Kaj · 1a Nazaretalllo, g,vlidJante Ja IhOtÍnanDa.IS'O-n kju bi'll 
sclt;viJs. ilI',its a;l1JI:aií la, ves~,ilbloll kRoj . leV1Ítnte , s'il8tj'D tTalrmjh~lf!aj,n 
lJ1IaInojn, mlj1llde lJi ek.-pUloofiÓlS: . 

, - La fcslto de l' pa-sk'O, amlk-Otralí, ne ,poa-sli~, Pi:liatus. Es10as 
lego k,aj kwbimo, tke p:a.s\ke UUIU cl ll'.! ·kOllldaJmriHoj lVi deva'S 
biiber5~, trel, kie:1 la , POlpOJ'o dezilrns. La , popol'O dezinis Bta· 
ru'i1baISO'n kta-j ,:mán vi kJrucUImÍS - LSed mi dev!iJs l'ev'eni elI 
mó'~ mOl'to'; Call" mi vidi-s ke la p.apOllo .ne sdÍ's, klion gi J8JraJS. 
Ci', tiiu homamaso post mi, elkJkl()niitS Barad:hAlSoID !kaj nntl 
\"O'Iaís Inov,an verdlTh:ron, - d,ennoooo i!lli-n denove, Jcied e'Stas 
skiriibi'ie en niaj legfiilbr()lj, . ' 

,> Kaj Pilrulus eIlipenSlig!iiS, pO!~'te SuIDtwmri'S kaj ' s lari@Wnlt' 
ml'" la ,nando de 1'Iv,estilblo, mltm:nfu trllll'iig!aJr'dIis I'a hOllnlátIl~ ; 
SOD kaj diris: 

-Do ~.jun mi nun ,Di'berigJU, Bambha,son au l.a Nazll1'e. 
!:aD-an? 

Kaj ibioon Li, ma nsliJgnús aD :ini. 
Kiaj liIam e!kestis mugo ka-j k.Vtaz.au ,fullmo!l>omd-ro sone' 

~b 1a hOiillOODla'SO. Kaj La hmna'l~3JSo kl1,iis: "BaTa'bbarwn!" 
Kaj teruri:fe ili rigardis unu 1a 'a!i.an, car aptar~'C C'iu el 

e1. ni klciis: ,,J-a. NaZ'ar~anonl" 
K'aj }a M.a,jstro pa,llíg'is ;kaj s in luoonc trar,igaroj,g iIlin. 

Ka\Í ap3'rte Rii trekOlIl'ÍS la vizagQ>n de Oiu, s~ cl ('ji tiuj aIlultaj 
VÚ~()!j farigis iumt s'O/lta viz!'ago en la restpera hep1lLlilko, gj. o 

ga'B'ita ok'a-po', Wlu s1JU.lte !kaj lIll'allicekaj Í'IIlIpel:1t~en1e nik,anis 
en:)Ua-nvti~()IIl, . gqaJj .sang:rj oIkuloj ,p'a1Jpebmimlis ka·j · et gia 
bUSo flufltis fetoru -sutko kaJj eIl ,a·a. gOTgO , ~ blElkegis .Iraiílk.e: 
"B~!ťaIblJQISI" .kváQ';llU 'giSl!ertoru-s: ,,mo,~ 1 molto I IIIlOrtO!" 

Klaj P·jklfus €JIIfua,rase " JllI3lliIevů5 sÍlItin .ak'lltlQojn kaj dlris 
alf 'hi: "VŮ vidas ' ,' • I" ..,' , 
, .: ;{\aj ' lJi eiklballaOOÍiS ba 'K-apOn kaj sH~nte alSe.endJin1e la 
s1u:p'aJron, elendis 1a mrurojn al 1ta ekze'kJUťisto, ke hl Jigu mn. 

E! 1a, hungar::t : Karlo Bodo. 
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n nia distrikto nnlau okdek au cent Jaroj' esti~ Ire t!Íld:\: ' Memórante .. ne unu (oje elqi~itajn de la mflljuna 
'muHaj nohel-biehoj. Vei-e, ' Ia ' plilThulto ' de" la bierÍ- pa:!r!? timojn pro~ morto, kaj precipe pro' Sajna morto, nOJ.llaVl ., 
hruvantoj estis homoj ne' deaj," taťnen/' ili ne vOli'{ letaJ'gio, ' ta Hlo ' alente esploris la kadanon, kiu; ~ajn(~" tuté 
celli aJSliJaj rr:Í&j uajbaroj aJ.m~lIJIltl eiú~kstera pom- . ne · ha'lis ee ekjn signojil de bruletanta vivo, kaj plene traIJkvi, 
peco kaj brilo "de ' la vivo.' Tial jli, kvazai1 konku- . Jigis. La mortiIito esti~ enterigita proksime al, la, domo en Jil. 

~;;;:;~~ rante; ko!,!,struis domojn . arang!s lu.ksajn garde- raínilia kripto kun děcaj honoroj, post .kio la juna grafo revelli~~ 
nojn kun orangerioj; grandajn lagojn kun insuletoj, ~rotojn kaj: eU .I.a ur.bQ~ al, s~nL interr<;>mpitnjklopodoj ppr ' Ia projektitu ' 
ce!erajn elpensajojn siInilajn, kiuj postulis de ili neniajn elspez: ť'dzlgo. ', . . 
ojn, cilr ciuj I,aboroj je Hi estis ,::>leJ;L~mataj de iliaj senpag:q , . Dum lia foneturo iiJter la servantaro_ de la doulfI disvas-

. kaj 'dmgentaj laboristo-servutuloj. . , tigisterura f<amo: ike h~ mruljJlJlÍ:i. ga:afo e'Sti-s irMrigi~ viv,a: 
Preskau nenio konservigis gis nun el la konstruajoj , - IIi DC" Ide gi venis, oni 'precize ne' s'éiis, (amen {Ii , cíam kreskis 

Cioruiniga tempo meti:s ; sur mn sian senind-qJgan maÍ1ýn. NUl' lm) haldau Iris post la !imojn de la bipno. Oni certigis, ke la 
ruinoj, m~l'sonitajlIiumfarkoj, grandeg.aj art-!;!faritaj Jagoj li't!rl f:ardenisto,. poste ank~u kelkaL ali,aj ' s,erv!LI!loj, d~J11l longa 
minig,irutaj gmtoj SUl' 'i1i>llj bordoj klruj gna'llrlegaj disba:tikij telnpo audls malklare ter:uran kríon de la ent.erigilo, venalltart 
&ba'luoj de di<>j , meze de griOOlk>llmpoj, ilDlSpi<rolS il1lUn aII pre<teri.ra-nloj el la .tombo. Sed, car neniu rajtis malsuprenigi en la 'li:fípton, 
mulgajajn pensojn pri vanteco kaj -e(emereco de éiu tera, h(.ma. ldes slosilo estis ie kasita de la forveturinta grafo, la aferó 

Nhrj nrobeloj vlÚl1!tre logii's eD la éefurbo, kie Hi ' .h'avi,s slatofi- iom post iom silentigfs. , " 
cojn, kaj nul' la sOll1erojn Hi pa~ig.is en la kamparo. (;iujan~; La ju~á grafo revenis hejmen nur du monatojll post. h~ 
kune kun' rprintempa TC'Vivigo de la naturo', ,revbvigi's ankau la, l'uterigo de la patro. Kune kun ' li venis liaedzino, rimarkinde 
nObeldOlll1oj. El maj grandaj feneslroj ai1di~s ga,ja muziko kaj bela kaj graciaestajo, kies .be1eco kaj oafableco neordillure 
ka-ntado, en o mbrorié aj , gardenoj flustris lukSaj .fontanoj, brilis harmonii s kun sia infane casta kaj angele bona animp. L;IU 
en ' la suno belegaj florliedOtj ' kaj tra la lagoj glitis blankvelaj sia :a:speklo si estis rekta kontl'aslo de la edzo,' car si , e.stis 
b<.iateloj kun graciaj figuroj de gejupuloj. La : poserlintoj de t ~uj malatkreska, maldiketa virineto, kio tamen ne malhelpis' al 
éi' belaJoj interesigis nek je lermastrumado" nek jc· .arto.i, - Hi si esti plej fervora helpantino de li dum liaj ,ciutagaj okupoj 
J5l'l;feris vi vi senl.abore-sertzorge meze de seIičesaj festenoj ka.j je malsal1ulpj. Estis kortuse tigardi . ~in, de ma;leno gis malfrua 
ciuj ' ebtaj plé~ur<>j kaj guoj, je kiuj iIi estis tre elpensemuj. \ \'espel'o, fleginta~ malsanulojn, C kinj ciu~agl~ oe ' cíuj ' fjankoj 

La 1>1ej r Í'éa kaj plej' ga,stalÍ1a el m , estis ·sendube graf6 venis 0.1 la domo C sinjora. Sen' ia abonemo au m'aHato ši lávis 
Curbaskov. Lia.j luksegaj ta.gm-angoj, baloj kaj . bonega orkesl:ro per sia} delikata,j negblankaj . kaj infane ' maldiketáj mimoj. 
de blovinstrumeilloj eslis famaj malproksime GJost Ia: liJu<>j de malpur'ljn vundojn pusajn ,kaj b'andagis ilin per purilj tOlban' 
la g.~ernío. ~iagrandega cto·J.llo, 'similá al palaeo; estis 1:iam dagoj, pr·OIV!Íz'j,s ~mllitajJi ma~oajn . suferran.tojn je ' viýr~!Iliedoj 
p'len~l de s.a'stoj, soij1an1baj pJezurojri. I. .kaj>alk<>mpaa1i~ '81llljn tbonfarojn pea- Iilildlllj ~'l.nigun,taj konsol· 
' Folium::mte nnuf6ie a:lllikvajn ínanuskri.ptojn , en la arhivo,vt.rtoj. Pro tio ci ciuj adoris la .junan sil}jorinóll;' nomi~ ~Íl\ 
heredita dela a'voj , tni! okaze trovi;' .interesa jn detaloJn de Itl angelo-gardanto de mizeruloj. ., ď 
ťam-iIi.vivo' de liu ci str,angulo, lleniam konanla dum la vivo De Siilj servistinoj, ankau ,de malsanuloj, si audis ' kelkfoje 
malgójojn ,k>aj mireron kaj . profunde-tr.agedie l'i.nant'a siajn pni ID SO'IllOj, l3.udi,\Jaj · tel l:a tooribo de labopatro. Koníence 
lagojn. . I . si ne atentis tiun ci babila;lon, opiniante i{in malkléra frukte) 

;La ' familio konsistis e't la edzi'no, lri ,filinoj kaj urJ,u' filo . LŤ de ,superstico, sed, kiam gi komencis tedi sin, si" petis lá" edzon, 
la1sta, havintoa ne ordinaran fizikan forton, estis simila je siaj malsuprenigi !ln' la kripl on, malkovri lá cerkon kaj per ~unu ' 
inklinOtj kaj ' kutím-oj nek al la gepatro,j, ilek al la fratinoj.~ojo cesigi la famou malsagan. . '-, } .. , 
Ankorau estante junulo, li elmon,h'is mullajh strangajojn, kiu.i '. Kia <teru-ra vadajo 'SÍi!1 p:rezentis aj ·ta okulo) de 1Ja junaj 
nenilel povis a·kordi kun la kutimoj kaj moroj de la ďamilio; .1i geedzoj ,k'aj de .l;i IIIHůten{)mbraj~ivoluloj, kiram oni ' formeth 
evi!iils 'la bnuan vivon de la domo, la tedcmajn gastojn 'kaj l~ la kovrilon de la cerko: La mortinto kuSis ' tie ~uritiri,ginte ,kuj 
servojn de La mUllte nOllDibra flateroa se·rvun.tato . . Lia," plej ama,tt\ . lUl'niginte flanken kun mieno krip!igita pro lP'alesp~ro', ;, ki~ 
plezuro es\is vJ!,gado malproksime de la oomo tra' arbaro-j kaj engravurigis SUl' !ia vizago: Liá. mortvestoesťi~ tute ' sirila,' kaj ' 
krumpoj, au le.gado; ' a,] "kiu li ' sin fonlonjs, i~C)lig,iIJJte en iJa .. eifita, lá vizago kaj la ' manoj bavis klarajn ~gnojn de daih,.r 
cambro malprQksima de J.akulima ttimulto .... N.ur ID;ulofte . kaj por . kaj -obstina batlllo por' liberigFde ' Ia mllliiri$1da, il1itautem]J~ 
ne longe - por Iived al la gepalroj kelkan plezouron - Ji a;Jeris klls·ejo. ' La· mánoj kaj, precip.e, la , f,)rig·roj, ' ,kí-cfm ll.Q, estJil& 
kelkfoje inter la bruanta gejunu'laro, ciam gastanta cn ília cirkaiímorditaj. Laň supozo ďe' ~)a doktoro-mo' la mái,jlinu10 
domo. La gepatroj tre .amrs la S(llan ' filonkaj 5.ElD41une pardonis. yivis en la cer-ko post sia vekigo ) le letargio' a)menlj.u de,k 
al li Hajn strangajoj'n, 'kiuj tamen ne Il}a-lhelpis al li esti tre horojn kaj !ia vera morto, tlom suferiga kaj terura, ki:om 
bonedukita ,kaj JlIfabla juntUfo. , . ankau malrapida. sekvis pro sufokigo. kaj malsato. , ' 

.;Li letnis bonege kaj, lininle gimnaziall kurs.on kun ora .. .Estas supeplue paroli pri ·t,ío, 'kian imp~esoii fafis ťiuci 
I)ledfjlo, sukcese dai1rígis studí en la mediciIl..n fákultato!. es pe- surprizo ne sc.'Ie 'je , la ' sciyoltíl<!d , ~pudestintaL~ea ' a,nj(.au je lá 
rante farigi kura-éistó, sin dedi.ci :al lleprOtfite!Jl!l, ,bonlaTa juna paro. 'La ,juna virino pot , long~ tem,po perdis ladormóka- , 
agad.) inler la malklera kaj senrajta vilaganaro, , khi eslis tutp jJabLon káj sia edzo', por l~>Dge farigis .neparoléma' káj premegit.i . 
~cnhelpa Cll liu (;i Í'ilato. ' de la ma~ojo. ' , ' , ' 

Dume la fratinojn ' edziuígis rLenj no.belOtj k~.i, la _ gepat~Qi Sed 'oniparolas vere, ' ke' la tempo estas la. plej bona kura~ 
ma1junigintaj vivis jam pii moélesLe. !Kiam ln 3unágrafo Cur- 'ci sto de ciuj malágrablajoj Kaj malgoj<>j: pasis kelkaj tagoj kaj 
ba§kov revenis hejmen, fininte]a .imive.rsitatan . kurson kaj la okazintaJp . jilm ' perdis sian akrecon en iliaj ' okuloj ,kaj post, ' 
ricevínta doktorall tltolon, jam nek ' la domo, . nek ' giaj pose: du-tIj monat«?j''<gi-' e~~s jampres~u hite forgesita dli ili:: Ta'men 
dalltoj estis pIu rekoncbl!lJ. En la . domo jam ·plu · ne . 11.'Udigis la juam 'V1Íl)Íno peti:s h" edzon, ,ke li solene pr<>mem alSi, lI.e Ii rik 
gaja muziko, he Ďruis gastan:ta geJunularo' -kaj: ' la gemaslr.<l.Í,~',erit~.rigos sian kada\'l;On ppst .siá· mórlo aMenág duni.- unu, 'se
sep;elir,e ISÍdis ell ' osiaj eambroj, alfol'gíhij de m~llloj ~ Sl~J. · . . nra:Jp.o, . t.-e.ne pii f.rue, ol killm aperos kl~!aj Kaj ~endu,baj sig
rtpogsegoj. La }latrino baldau mortis kaj la orfiginta.. grafo' , nÓJ de putrado sUJ la kad,avro. Lil saman sl ,:pI"OmeSlS fari oka~e 
maljnna alligi~is al ln instruila filo. La maljunulO b:e liInii! la ' : de Iia morto, ke la eraro terora ne povu ripe~gi' en, la familio., 
!nottQ~ kaj .ln postmor~an sortoJ). ~ :~aj , tio ci .estis ' liaj . pl~j ,' '" ~'a ~eliCo de\ llnunaj ge~diqJ ' ne estis boo )qnged.aika: ,: Q~tii ~ 
~:ttaIÚl:J ~o.J de rse.nfi~t kon·verrSl3.(XoJ}tu~ · la. dok~o.ro-!il?; k!'Il behl' ~JuJl1a.~t,elio ""'" ~uste pO,sLunu járo ~ost1a ~!lz:igo, 7 \;Ja 
Olam SClp.OVllIS, kun speCl,a.Ja lerooco, dlSpeh kles " aJll' k~aJn aJfll , ~l'lllfO , :troVd'S e:Il"',1á Uto ta ediinón mornnba.; au kiel 1ii'ktew:os" 
tiluojn. ", .' . . . " ;. o ' , · dorlIl'a.ritta letir~, . La gráfp. ". ~ tuf . ceSigis' : sum ' kbtiIDa; 

AtlROMtl estnntest'lldento, ·l.a :'~una gr.;ú!l e,kaJntS en la Ce'f- . o.kupad<m por ' 'Il1I\J!sa,nuJoj kaj túte ,Sin foordQIDs ' iÍ.\ ':I.á 
urbo. ifm · 1I:ml~inon, .:In~ ~iu ,li .n~; ofte . kor:spo;t1~·s :'.k~j .reri.: , Z~Jl'g~~ pn. ~ d~o. . Sciant.e el r:akon.tof - 'prj Jela!'
kvntJgIs. Dum unu eltiaJ forestoJ ' li .> snblte' .rlcevls scugon pn _ glUloJ> ke ili dum Sta sajna morf!) éion aiídas-; kaj komprenas ' 
la Deatendita morto' dl! la maljunulo. For~As~nte ,~iujn aferojn, ~a nur ne .' p,ovas :responpi au ' elťnoutri 'ian 'signón de siá 'viv~ 
li r,~ide revenis hejm~n, kie la n:fql'tinlo kusi~ja,m la ' trian ',,~koratl neriinarkebl,e' · dauralÍtá~ an:kaň ;'b ili,"skÍnas tutantenr: 
t~~JlI.' , tl.tl~ prep~l'ita 'p;lj\;' la zorgeJ:\}aj' mlllÍ.oj de la kunveninl:Jj ". "ron c es~ enterigg;t;aj ":en :tiQ. sm:t!l, __ ~t~atPět~i>s'al'iuajn eIÍ:iradi. 
hllp.l,I. ·por. ellteyl~o: " ." , .. . . ' . " en 111 oa~r~.'Ne .forJ;a,~ .Sl~ amati,non, .'ll dum tli'm.: fugo' 

brl· mortosaJllJ, ál ,Ia do'ldoTO ' ellJgmoPlen~",knJIftl kareSl!S ~~ déillkarei Jen amllzi;s ~ t>er pa'tolndo : kortusa au 



, . 

'- . 
~ér l1íu~ko, kiun si tre SatÍs, km, rtne, distri~ sin .per a~,iogaJ 
per.spekti,voj,aperomaj post si'a revekigo. 
K~un li parO'J.iJS. , ail neniu pri -I.a okazintnjó, tamen 1a ak,ra 

sento de, servutularo tujkoukludis elJa<Jleatendite sanlliginta viv
mariiero de la gesinjoroj, ke okazis , io {re grava, n!loťdinara en 
la familio. Tiel pasis kelkaj tagoj. La serva n ta:ro, ne , informita 
guste, faris sennombrajn supozojn ,fidindajn, tamen h:ol!.jn pro 
si'a (.ant'az,iemo. Ollli pllll10US 'kGmence, ke 'la geedzoj mrul'paoigis 
pro iO ,kaj,la gfafo 'mortvundi~ la jlmim grafJ90n dum inci6go 
kaj" dezirante 'kaSi siankrimon, nun peneme kuracis la vundon, ' 
pf., kio li neniun enlasas ell la t-ambron . ~oste aperis novaj 
v'llT'illl1llfuj, - ja klÍon ne pOVl3.'S elpensi seno-kupa fantluao de scl
volem'llj maJlIkilerulo-j! -oDJÍ pa.rolds, ke la sinjorino mor,ti·s, kaj 
la grafe freriezigis kaj ne volas disigi 'de la mortinlino. Kaj tiu 
ci onidiro s'ajph Ire kredinda, car kelkaj el la cambroserv;lDtoj, 
sekrete ,alproks.imig,intaj iillfoje al la éambro, persiste certigi,s, 
ke ·,w kl:a<re· -sent'Ís Ikndlllvroodoron, irinf1an el I'a éamhro mistera 
kaj p11O>pil'I3o.rele aňdi,s frenezajn p'arolojn de la siniol'o. 

Ankóraň pasis du tagoj. La grafů lute ne forlasis la 
cambron kaj nur dum noktoj iradis senbrue, nerimarkeble en 
la mangoeambron ' por preni ian pecon da pano kaj krucon da 
3'kvo. Dume lpůIlltrigi,s senduooj signůj pri morto de ta vinnu: 
la 'wlik>Se-paillll V!ÍZI3go iperdi'Ss.ian ngrablan aspe'ktow ka'j akcepli,s 
ti up. , karaklerizan nuapcon kun akrif;inta nazo kaj enigiutaj 
okuloj, kiu e'SIta,s tiom průpra de ,korpo senviva ; cl 1'.1. nazotmoj 
kaj el 'la buso elflueti·s safllgpu'sajo kaj netolerebla ,lUtdavrodo.ro 

. plenigiis. la,Ca.mbron. 
Sed la gr.a!o 'ki\'azau nenion rimarkis 1)1 lio (;i. Li estis, kiel 

anta,ňe, goja kaj afabla al la edzmo, kiun li nell'iaJffi cesis amuzi 
kaj karesi. Kiam jam duůno de la servi'staro terurigi'ta forkuris 
el da domo i\Jimi~a, . unwfoje matene venis en 'la domůn kaj 
ekfrapis je la pordo de la t-iam .ankoraň . slůsata cambro la ad
ministranto de la bieno. Kom.ence la grafo estis sur,;>rizila kaj 
kolerigillla, :ke oni kura,gas Hel :uoj:}ante ma1trankvi1i~i lá dor
mantinon, sed, ki-am li sciigis, ke tiu (j negustatempa vizitanlo 
estas · la administranto _ . maljunulo, kilu p.Jenumils )a OfiCOll 
ankoraň dum la vi'vo de Ha patro., li Irankviligis kaj enlasis lin 
en la cambron. . 

- <Mia sinjůro I - l-i komencis, genufleksinte antaň la 
gralo. - KlÍou vi fa.rars? .. TJmu Dion!. .. Oni jil delůnge scias 
"Hm sekrelon kaj )a plimulto de via ~efV'llntaro jam forkuris el 
la domo pro. 1eruro ... Půr kio vi, vin g:rafu mosto, ~armenlas 
amoroň Sian angelsimil>an runámon? . . TIe Ci jam ne estas piú 
loko JkonwaJJa, por Si... Verug,u plej baldaň "pastron, si jn 
mort.is ~ . . . ' . 

La grafo , pacience aňskultis la maljunu!on, jen su1kante la 
fi·unJt6.n, jen jese bal'Bru:.anre per la 'krapo, sed Ce la la'sta.] vortoj 
li ekridis laute, '1remiga'IlJte :J1l Ikurag-an. administrnntl()n: 

- Cu si mortis ? ... Vi ~uragas kónsili a) mi enterigi sin 
viva . .. kiel vi en1erigis jam ' mian. patron? . .. Řa-fla-fia I . . . 
Ne, vi ne sukcesos atiI1gi tion ci I , Cu vi aňdils, ma1saga mal· 

. jUIllUlaeo: mi , ne faros tion, mi ne faros... $iI ne mortis, si 
dO.l'lD:as, letargie, éion aňdanle kaj komprenante! 
. La ma;untiilo" kiiu ltullllnS<ÍJan ",ivon pasigi-s meze de nobeloj 
kaj delonge a1kutimigis al iliaj kontralídiroj kaj strangajoj, 
ne-lÍliom lkimfú-zigi'S pro la vo.r,toj de la sinjoro k.aj, levigante de 
la plánko, gentile, taJffien 'persisle, res;>ondis : . 

- Mí kr~ilS, . vb grafa moslo, ke si t:ion audas, car ~ia 
, senpebl:mimeto lIltm soj>iros lIpud SiÍa korpo. senvÍv:l\ k~j lIP. 

enterigita. .. sed vi 'farus bone·, se . vi selwus mim ma1sagan 

DE 

kon,siíon: ordonu, via grafa mo~lo, mi' pctns, ke oni prenu sin 
el 1a ·Hto Ikaj laň Ikri'StIIl!n!a 'ku.tÍmo morlvestigu,Són kaj elporťJU el 
la ~aq:Wro . . . Cu vi, smjůro, ne rima,rkas tiun é1· premegantnn 
k·adawr.,()()down? . . . ' 

Mi ne 'sciía.s, cu tuj liIl g'oofo obeas ,nI la kOl1Silo de J.a mnl
junulo, car pri tio oni neniůn parolas en la manllskriptoj" trů'
dtaj, sed ůni certigas, ke baldaň post tio la klidavro p.slis 
metita en metalan cerkon kaj elportila el .lil. . dormoe.ambro . cn 

. la sá~onQn. La Cel1ko hiav.j,s en ln. ,kůvrHo, gUSlte spper'l.a vizagQ· 
de la mor·~intňnů , f>acile formovcblan lirtabulcooll, Mangitan 
speci>ale půr ke OM půvu tuj enlasi en la Cerkou ' steinu CÍ,!l :. 
fri-sa ac'rů , tuj kiam ,lio estos . .necesa, ,I. e. kiam 1a grafo ri- ' 
markos sian vekigon. Krom lio al la. cerko estis alfarilaj te
nnoj, per kiuj la grafo, fortulo, povis transporli gin de ' u'nU 
loko al la aHa, .Iaň sira placo Jmj hezůno. I 

Ualgajan aspektůn huvis hl grafa domo. Fůrlasila de ciuj 
servantoj, ,kuuj autaúe I.og'is ClIl. g,ikaj elll ,giaj t-irJ.mňa.loj, Ai 
estis de neniu prizorgata, de neniu gardata kaj de cíuj pre-í 
terirantoj ' evitata, el kiuj neniu kurn8is alproksimigi al gi . -dum 
vespero .aň nůklo. Dum ,tiillj ,horoj la animo de la 'mortLntino 
malgaje vagadis cn blanka mantelo. tra aleůj de la S;'lf.9.eUO 
gemante, kaj timigante ůkazan renkontiton kaj el 1'11 éialJl mal
fermdt.aj fffiwstroj de ln domu a.ňdi.gis frenezaj .klantoj de 
la gmfo; IIlmUZlllJ1lta Ila OOziOOIll "dorm>anlan", kiujn supe.r,so1JJÍ-s 
lai1ta gembojado de malsataj gardůhundoj. , " 

Sed ciamla samaj ilmuzajůj kaj malseka .cambraero. finc, 
"i,deble, tedis la důrmintinon, car foje, tagmeze, oni ekvidis 
kun teruro, ke la grafo aperis en la gardeno kun $ia tiom 
stranga portajo Pro. dali!':\. sendůrmeco knj malsato li mal
gr.a'si~C'l, HlIlj ' blllToj, delonge ne lkombitaj.eS<\JishirtQj kaj 111. 
vestajo negliga, neordila. En tia aspekto, neniam disi~ante de 
sia portajů, II baldau fůrlasis ankatl ln .í~ardenon kaj aperi's 
('n pro.kstll!Ill3j ,k,ampoj klllj arlbar.eloj. Laciginte 'pro Ionga portado 
de Jra mgo, li de tempo aJ i1empo facile metadis tcretIl ln 
ceTkon kaj, ,g,enui.nl'tl anbaň gi, flus-tri<s al Ci iůn 'afable, ampleue. 

Lnfoje,. l1iml3l1kín.te Ílm, !<abo,rint'lln en 1'11 ,kampo, aií prcte.r
veturinton, li rapidege ' kuris al liu kun la cerko en la brakoj, 
Sed malofte li sukcesis atingi iun el i1i: ciu,ankoraň de mal
prQksime ekvidinle la grafůn, 'forkuris kien li povis kun latltu. 
kriado. Nur malof!e li renkolltis tiamaniere ian kuragulon, 
ail maljunulc.n, nc půvinlan forkuri, kun ' kiu la grafe gojigi.ta 
t1,lj kom(lnci~ "iglan kOl1versaCÍoll, Ham samenhavap: " 

- CUl vi ankaň ne kredas? .. Ne, si ne morlis, si dormas 
h:aÍ1lkvik Cu V!Í 'V,~las, mi tuj formetos la' tirt:abule<tón kaj , v~ 
vidos la guSllooo.n de mi:aj vortoj ... GUSllokaze: mi ja mem jam 
delonge ne rigardis sin ... · Rigal'du, ,kin I'Illfivanga, freša kaj 
gaja: estas Sla vi7..agelo ! . . . Cu vjl .kredas: mi ~afoje klare aúdas, 
kj.el si ek'Spiras plenbruste... kaj antaň dU lagoi,' kiam mj 
rakoolis al si, por amuzi sin, iůn kůrluSe-inter~san el niaj unuaj 
renkonl~oj, si, mia kolombineto, ec ekrideti:s ... 

l"ine la frunů pri )a grafů kaj Iía "dormanLa" edzino atingis, 
la ' uTbon klaj dum iu frua somera mateno al ll'! senboma domo 
alv'!tutis du kaleSoj, en kiuj sidis ta distrikla nobelestro, poli
ceslro kaj doktorů: IIi fOl"Veturilgis ]a grafon en la urbon ,kaj ln 
cetkon m.etis en la frunilian kripLůn. Disigite de ~ia kara .;>6rlujo, 
la gráro baldaií. mortis en mal!sanulejo. 

.. -La 'domo de neniu gardala eslis baldaií di,sraJbita . kaj kiam 
i>~'$ m ',fro1dtlJOj de rlm glfllifo, kiuj -Ire malfrue sciigis pri 6io 
~zjnta, ili tro'Vis en gi jam pres-kau nenion, krom la .muroj. 
1.' , C 

L~.:&B·G1JTOJ 
D. :6. POLiANOV -1JNI1A-.A:6.t. FABELO 

verd.a bordo de luma kaj' vasla gůlfo, -
al la sen.fino Jd~l odwlo, per kiu lit 

'seká tero ~ <La ma~ hluecon, - nigras 
neniam, 1IDitlá <turo., ia gigantlllllabirint6 cl ligno 
. kaj Jero, plena oe Ikr.iego hj bru.ego, lk<Íe tage 
kaj noikle marSeps aro . da n 'igroj bomo,.;punkloj. 

~1iun ma:tenoIIl;\ unU el ili IIDIllsupremris ;kaj 
sidigis ,~ la, s,ablo, tu-rnm.te <La vim;gon, &1 b ' ~sta JIli:JIro .. Kaj 

·g.í '.estis .. trank,vdilá li:'IlJ hiilBnta.~ Cido estis ' helbloa kaj ride
téma. La priil1tempa ~o ,br.ilis -reste. La. hordoj I)Istis om.a,mitaj 
per vetdajoj kraj tloroj. lEl la tSeDlfino eslis a:lpor\1áŮl lta reno-
viganta kaj' pa1'lfwm~ oao~!> dce 1'1Il0V'll priDtempá. . 
,'~. " \, 

'La .homo ekŇgIIlrdis klaj ekpensis. Kaj j()m post iom ,Jj,a 
ma.1be<l'a · kraj titilmatondra animo. hel~is kaj v.ígl1ig,is 4ra dia OIku
loj, ' p]enigitaj de 'Iblu-:verda 'genftn<l~ 

. Ondo plaňdis tr.ariklvi1e M. ,l1iaj piedoj ,mj <per do>lea 'mut
muro Mn reliris JDa!a,ntauen, Jm malkulinle per miJ'oj <kl gu,toj; 
dellove. praK.símig.is. deno.ve sin retiris. Kaj maIlgnanrla Ilja 3utQ' 
ekparolis per strangtl, belsooa Hngvo. 

i Jen 'kion p3.rOllis Iia ~Igrtanda mar-gut<l. 
Gi ili-rIis: ' 

,- ,Mi est.as VÍIIl f.mlÍneto. Vi ne konas min, k41m mill, sed 
mi 1tonas vin, - vi estas mia bela frato. Aň~kultul Naski
gintá mi estas malproksime, ieen '}a mallumaj k-aj mal"al'lDetnj , 

8 



,m'alsuprajoj de I' Balk:mo, eu la 'lerajo kaj eu la slooegoj, v Hag:1l1o , sed ·komprenad·is/ la 
kie nenio ,eslus videhla, nek audebla. SubiJe foje t~apenetris tien nlU'Hdara c,eJ.o, ia 1n.'l~prOlk,sima antaudlifino komencis " jam ' 
sunradio', I{U11 gi ,mi .Iudis; orpnmi,s min per I!\: S.e,p' koloro,j ÓJ.3JIJ,;.o~g,i .aJIltaň, lia penso, ccle vusru, oovign, kiel la , mato 
de I'Ciekmko por placi 01 gi, .po:r ,aJn~ gin, mi gin ' ie[lkon~is .aitolJaU' hl vado ,de l'maJlesperinla m:algra·nda guto. 
J1llalene 'lmj fo:rsendi.s giu N,espere, kiel a.iml1ltin.o ,sían ··a.nian'td!l :"·' Sed jeill, f9i ~enoYe ekparol~s: 
Ci parolí s al mi pri iu aUa mond!> d~ ' Iumo kaj senilno, kie (-jo Ci dilrj,s: . : 
eSlllls lIle lia ' lk~l lj lfuem, 'P,ri 'IIa suno, sin piatLro, pri la florolj, ,pri hl. - Komence fu mw'o mŘn ek:t:imigi.s: ektimigis min g'l<l 
l;~lllfi'l1oco, 10 norÝra :kOllue ncis mill €lksci,ti ... Mi juri,s a,1 ,gi eLer- V3Js1.eco , kaj SenCundeco: Sajni'S ,ul mi, ·J-e tieml .maJape:ros kaj . 
'n~n amon, mi jUl"is . forkuri e l mia nltlllibercjo, vidi ' tíun mirin- ,pereos, TimŘ-gi,s milIl ID 'ventego, kiu ,pIoregi-s kaj nin ~kscitiS', 
'dan mondon , pří kiu parolis gi, mia. delikala kaj ''Pura radio. sed bruldau n1Ji ' kutimlÍgis. Ni éiuj k.utim,igi,s.La vraosteco,. Ia 
Vasteco! Libereco' lulage mi aňdis miajn fratinojn salLi l11u1- pum" k~íj fmsa ' :a~ro, la sunra(Jjoj baJdnu min ~ellaskis, "kaj 
sQpren, el unu krevinla stonego Ubet'iginte el siaj malJibel'ejoj. 'ulili jam mi eS1.a"s denove Hel pura, klel ,ll).J t'stis iam ... Kaj 
SeoSlllglgillQ\ pro g-ojo m.i .1etis mm. kun ~i ~ur Ja mll~dikan fl'UÍda- l ~11!ia'l~ p.lu m~ .ekpensus reveiJii. ,. Mia vivo pIu ne estas eÍl 
30111, ,Post mi jlCJUgis f!l!lilad f'l1at;Jnctj-g;wtoj, Nruj sodfun;Í'<l.j liberecon, I~ é.stiJJJteco, ,sed ell 111 e~t.onteco: ne fsd.ns eu la teraJo, sed , ell 
gajaj , ke Hi elk<v,ilv,as rulíran, novran ·Ivivon. Sed ' ne por ,Ionge est,i:s la 'oooouo. Tj'e 6i mi pJu 'ne esLa;s ,Ira m4ilfo~'4~gu'to, 'kiun pavas 
hia gojo, 'ke ni fo·rlkurjs e l Jil manUumoj, .. ciu folio looj ' stom!to halltŘg:i ,ka j deflank'igi de g.il) vojo, - lic 

Tie ('.i ondo Ip~llliídis kiaů 6esigi,s 11ll ďoDl'1!lll VOCOlll de I'guto, é.i mi estas 'foNo, ·kaj . forto timig3 , .Ca,r mi e&tas kun mUionoj', 
'La ' hoono ' díTi-s la~ si: - Vere, ehle g; esta·s mia rfm,lino. . milionoj da kamal'udin6j-fratinoj, Multajn stonegoju ni 

Kaj Ira lia kapo ekvidgis 1a plej malproksimaj, la 'pIPJ kR- jam ruinigis, kiuJ malhelpas al ni anko·mu, .anbu tiujrl ni 
I'(\j 'mel11oroj de la infaneco, la unuaj revoj de I'animo, la unuaj ruiwgos! Nin ixapo e'st:us pli forre, oJ la granit.ů . de l'natll:ro 
pagoj .en kl n~onata v~vo, lm uu'Wa.j. gojoj, In unulloj Ikuradoj Iku.l1 kaj kl Jiero de l'hoJno, Se ni ekv:o!ús, nj povus".Jeti nin ' eo Ip 

' 1a s.amlkvar,taDlaj kilutnnrradretoj ' tm,' llla Jgep.all:n!lj :kramp~, kiuj tilam, Kvin kontinenLojn, supersuti la. 'lulllU terglobon. 1;10, ni e,stas 
gr,andega fó,rtO, 'ni ,estus lane"v:enrkebÍa forto. . Cte l'oc.ea, n, .o: .. , sajnis al ili senfinaj kaj trompadis ilin per sia malproksimeco, ' 

Cio éí <lio ,simiUis ln d.iJrOlll ~e ,]a mal]gMiI1Ioo gwto. Tie éi nova ondo sprucis kaj inl'errompis Ja entuziasJllaÍl 
, Sed jen gi esro>S, gl deuo<ve elkiParolh \'oéon ,de 1'!IlUl!lgll',a;nda guto, 

Ci diri s: ' La homo diris al si: - Je-s , ,vere, gi estas' mia fratino.· ~ 
_ Ne por 10nge es Li s nia ~o.jo, ke ni es l.as Hberaj. ~alsup~e K3tj Ji rememoris, ke la unuan fojon ]i .ekl.irnis 1a' grand:an 

Cll ln \'I!lIlo , lIJi de yi,g ,haliti e'n Ja Iko,to {kaj sur lili. ,l:ertbOij, premitaj ' komer.can urbon, . kien . li eslis veninta, kiel serurislo kaj iofu 
pOl' ve-lk~, s~f(jkliIJruJ.,. Ne esl~s pl'U mnllo. Nin ,IJll<3llg,ajíg,i ~ anlk!aň post' lom li kutimigis. Hodii8.u Ji es-trus Jam dudek-kvin-jara, 
hl gaja 'Voco d.e JJa lpílii :tnJa!lgNlllJdla'Í rfmlÍlnQj, ;kirwj- Men.is ,el SlIpre forrta !kraj hl"llj.S1bro de S'ia metlo. AnJk.au li csta.s Jam forto. Tie 
al ni.,. La ,ma,lďeliÓll.j , i.li ne S1.di,s, .k~o IDin a Len,oo'sl K.aj; Srnjne ci li ne ,estars soda, m:u1taj eSltru;, "kjnj CIllpenSlÍg'as en sian ~tu-
por ankorai1 pii Iurmen li nin, la malágrablaj ranoj kvaki s ser. acion, la f,ra,pojn de II .. komuna m[lJ~ni,ko renkonlas ' iliaj 
come d'é Huj f1.anko.j .. , Se ni ekmO'-vigl's helpata.j de Ilia an l'llu- K{Jmllllilj pensoj : Ciuj Hi es'IaS fodů, - kaj kiam li kunpu-
vesper.n venteto, se ni ekprovis liberigi de l'premego -',jen la her- sigOlS iWlOOg011 k1;ln la 'viVo, tiu 'ci foJ'lolin faligos por' Hn 
boj , mel>adis siajn pez.a.jn foJ-i,ojll sit.r n~n kaj maJJau'Le paro,leti.~ ' , TCllilSlká. T:iu ci forto · de l'kurugli.ta • laborlÍls,taro 'eslras an-kRu 
guver.ít.i:.te: ' ' ve nrLego , Idei tíu de la fu-atiilloj , de l'maigrohdagulo. 

. ,,1'rruIikJ~iIli;'ul TO~efrul Lla viNo esl>as pa~iencol K!Íen vi ~olas > Sed jeri gů denove' elparoLi$. ' 
6 ~i dirri;s: , -

• h..;,? R~garrdu uin, V!Ídu , 'klitell 'viovas ni .c1uj ' en unu loko. Faru _ Unufoje ell 1a joaro, k~'am 1.8 Neloj ~, staJs klaabluaj kaj 
ankau vi ti eJe, Ir.ankviJigu, loleru, :alimaniere ne povas ésli, e lÍtj r.íd,emaj, k,jam Jia prlÍnJtempa SU1l0 brilas gellhi~e, ' kiam lu bordoj 
kaj nU1Isagnj marguloj,., " Ha, iIi ne komprenis, ke ni ne estns OTJl'ami.baj per verdajo .kaj ' f1oroj , , IGinm tra la vast:eco 
es l a,~ herboj , ke en ni eslas emo eleme batali , vivi, kaj ne vi- porligas ta ren'oviganta ' od6ro de l' .pl'Íutempo, : ni festasla 
velí! ' Fin~, i uu tlagou,ln pIi m<al1trrunlkvili!l;j , Rra pH ma,bkwetaj , ni túgou de 'nJ'a {Lmikeco k'aj forrto: en tiu t,ágo ,: j1,i rememora.s la 
decidis forkuri, tr.apasi per forte , Ia densajon, IHu baris al ni la esbinleconkajek1l'igllird.!IJS pH profunde la estontecon. HodW.i:í 
vojon kaj nin ,je li malsuprén, kien ,a,jn, nul' n e eu tiuj slIfokall.- estllJS liu Ci taJgo; f1MJt;o mi.a' !" . ' . 

'tnj omlbroJOiko-j... • La homo rese1l!lJig,is. Post li, ,sur Ia nigra-j SlkeletoJ de 1a 
Trie ci 'a1iJa <mdo spruci.s ,kaj ~nberrOll1liJYÍs .~a mallgrajan v.ocon giga;nta 'kolllstruajo 'eSlbis ~nb.rué kaj su.rde. La 'forIII!Í,karo da 

de J'mailgroJllodra gollllo. lúboristoj rampis ar la urb9. Ekiris ankau Ji. , 'Ektondris ma-
La homo' rdiris a~ si: - Vere, ,ool'e gi. estas mm fmooo , - jesta, ,soJre.na km:uto. Kaj CiiUll ~moment!)n lafestantoj farigis _ 

'Kaj li rememofis la unuaju ektusojn k,uH la k,ruda efektivec~ ci-am pIi . II1iuHe kiaj pili multe,pllenigis' 'la vojón, la ' gra~ldall 
'en . ],a ,'viJago, kie Cio dormis en 'mallllmo k.aj maJkJer:o, kie la ' urbon, 1:1 .cirkauajn kampo.j:I!, La 'gra.Ďdan ,v.astecon, iil tutau 
pastroj-rranoj dormig.l\dlÍs ti,am, kiel 3nlkau nun, :per s:ia lk'Va- , teron. ,. - ,- , 
kado '" Li I"ememol"is prl lSÍIa patr'o , Iki:u ;yoJis ,I!in dungigi por lli esbis mú~'tnombraj, Íciei .lia - mar-gutoj: )mj ilJ,j,a kanlo 
de k jaroj kieJ paslislelon kaj kiel iun tagon kun du samaguloj estils forl'oploe;na, k~-el la 'kalllltode ' l'oce.ano. . ' 
'Ii decidis , forkuri la proksimnn urbeton por lerni legadoll, ' Ella búlgqra : ,Iv. H. Krestanoff. ~ 
m elion , por serci 'Ia ' nutTlIjon au marli P:o · malsato, sed ne " 
skh,lVi en ,Ja vil:ago. : . • 

Cio ci Iůo similm lu' dimjon , de. ~'ma:lgT~nda guto. 
Sed j en denoveekpaJl'oUs gi. 
Oj d~tris: . , 
- Kaj' ,bicl ni dec4d.i!S fOl'kuri cl 1a ombrolo.koj, kaj ni for-

k~ris! Malsupre ni atulgis ~liajn: ~,r~tinojn forkur!ntaj~ ~iel , ~ (' 
Ul , en malgranda torento, III dlfektigis' kUll kantoJ kaj nd,o ,' 
tra la kurbv.ojl\ il1llermonlo. : . Multajn bari,lojn ni devis 
ll1llprusi, stonoj.n , al'bojn, mUl:oJn. ,~c Se ni ne pI),vis ilin rui-,. 
nigí, ni su,pel'suligis kQj transsaltis, ' se ankau tio úe ebli~is. ' 
l'il1kauil'lÍls mn . " Nt e-lil"is ' en In valQIIJ. Tiie vilagoJ kaj urbój ' 
Ilin malp.urigis per s:iaj malpu.rajoj - ka~ niekbe(J.auris pri ' ffiÍl 
lInt."Iua purooo, 'upre, ell la montaJl'o. l\:la1facilá tempo: ekregis 
por ' ni ~ Sed iun tagon mlJtau 11i ekbrůili~ io luma, va'sta, se.n-
filla, kaj --, ni ekcelis plue. ' 

Tie éi :nO-Xa o~do Spruciš kaj in I err-oinpis , lil sellbruan 
voCo.u.. de fmalgranda glLto. , .'" .' , '" .." 

La hOIVQ díris al si : - ' Vere, eble gi estas , mi.'l fratino, - , 
Ka.j lí .~e1norIÍIS pri ln f()l'k,uw e! la vHago, "pri siaj longjaraj 

'vaga~oJ de urbQ .al urhQ, pl'i IQ fremoaj pordoj, {lI'i la malfa
c ile grajl1l;llta pallO, pI~ la marlest.imoj kaj 'insultoj, al kiuj li 
estis s~ľ1~elala. Li . rememo~is, J~i!. iam" Rllkau Ji, lá Inalgran,<lť 
gutQ, OOU'IS: maJlrultai1e'll pp,r r~emori ' la ge.p!lb:an reg~ernt!>n\ 

," kVJ.'lJ~11 ~ ~vel1t,1s tlam" .. ~~,kii~m l~ e&tu5 fi\l'on'l;l tj~'l Tie 
ci .en:la urboj, li suf~s, ~d }aJ)Qns, 'lia s:t~O maiff!tllUgis, 'l~ll 
spiri.f.Q fwliBis en ln batruloj de ]' V)vo. Li ,pIu ne ~st!s la I)!liva 

Mi ví!nis. aJ gep,atroj 'kun Ire humila peť: 
P/!crm.esu enamigi tll belG knabineť I 
SedtÚ:j> ekriis patro: :Senfrukta via , pen'; 
Nenion kontraiílegan ,l1pi:obos mia , ben'. " , " 
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Y , EL 'LA UIKLO "A,GLO .HA..J ·' 'HOLODao" ). 
(. . " ' KOJ.Ol'U.N~ DE :~~~CSAY . ( 

D E 
Cu V91uS. 'vi l' Eslin/oll dronigi en lorgúo 
'Nun, klam ' es/as via animo jam ruino 
Ko; klin'i oiwl kapoll konfide al la ,SillO 
Df) c'asta omll. revo, por ,mi/dll. ekkareso? 

Ho, Eu ne, bOlle ' estus" se sankta ama senlo 
Per soróba1zarna' fingro report-us al vi 09011011 , 
Se gi el temp' {eliéa resoréus 10 in{onoll 
Nťl.ive ' revudall/uII, /fell kulpo kaj sen p'enlo? 

Kaj sankta estus 6io : J'>ubando kuj har·ceno, 
Kian al hostiujo la id-timanto pia, 

M 

, Ci so1ikla 'eslus, sanktu, 'car amo ardo, dia , 
Kf!j ke Oi por S i ,batas - spnkt,igus U·Ull koron. 

KaJ sanktu estus cio: rubando kaj har-ceno, 
Kiu;n per bonodoro 10 kara korp' saturas, 
Kaj ,bone estus: stele rigardi, kiel kuras 
Grada sia ombro ves pere tra l' k/uteno. 

A D o 
Kaj flustro! En duopol II espere, gis ,nÍa/{ruel 
Kaj vort'l La doléa uortol Lavori' el Upo trema! 

·Dirita kun laI)gvoro kaj nUII sopir' timemo, 
' Vum Siall li1QIIOn svell~ vi kisus, slIrgelllle. 

, Kaj bOlla es/us eble ee jenu: post rezigno, 
Seial/tl' sin {eliéa, "ormigri el proksimo, 

'" Kaj kun brulunta ZOIl' de ľ doloro , Sur animo" 
Ci lurmentzolloll /Jorti orname kai kun 4i(/".0. 

Kaj beni siajn kisojn, donatajn ol alia, 
K!aJ liun, kiu por si I.eUcon 'ekmalfermis. 

'Kuj kisi stele, ardeintanon, kiun {leTlnis, 
Dc tiu {rcmda viroingveno kora, Bia! 

Ho bruli tage·nokte, h o. bruli, ardi, flami , 
,Ha droni en la faJr.o de I' am' serobrida tute. I 
Kaj flagri gis cielo .. . gu {orcindrigi lJIute ... 
./:Iezure au lurmente - cu do vi volus ami? 

LA B RUL A N T 'A , .s AL/ K O 
Si1enta tomb' soleea jam es tis mia koro , 
EII hll worle kusis sopéro kaj memoro, 
Cíli preterkuris vivo, starantan apud v o;" 
Kaj sar Oi staris velke saliko de malOo;'. 

Sed venis vi suruoje, rigardon alOi íetis 
Kaj per riqardo via {olioi ek{/ametis, 
Kaj kreskis tlamo; /raj 10 malriéa 10mb-omam': 
Sa7iko de malgojo jen staras nun en Ilam'. 

Kaj br,ulas la salíko lumante kaj fajrere. 
Kaj kio 1II111 ? Cu éio lorb r.u]os senespere? 
Au - el 10. tOlllbo, kiu forigis mia kor, 
Fe~likse , reviviUo's sOl'iro kaj. m emor'? 

K/O ES T / S 
Ho kio estis, kio '! .. . 

, Ni rest;s solaj... kaj la , llIelodio 
De via vol" sirigis ... jen ekpalis, 
Jen ekruOiýis via vang' .' . .' vualis 
Nebal ' oklllojn viajn ... . /lfalrapide 
Vi fermis ilin , ... Febra bm/' u/Jide 
Ekmordís viajn lipojn.. . Vi sulere 
Kliniýis ul mi - kvazaú sino;ere. 

'Fen cMis Cio... Grincis pf,rď subite, 
' j{aj lle) ' avenintc, ce la kar' trafite 

' Dela/is birdo sanKta: éi Minut:. 
Kaj !ln, cl · giCi ' sángo granda guť 
D.cfo:lsal la mez' de miu koro 

' Kaj lie br.ulos '{ji! [ll mort~ horo. 

DON' ACO 
Ho kora, mi ne povas al /Ji doni 
Jrl-VeJo-n , o.,rOl11, koron sendoloran, 
;.Jur larme vian 'Tunton la marmOTOJ/ 
Per rloma kron' de I' am' malOoja kroni. 

Ho, sciis mi .en bri/a ýpjo droni, 
La /ipoj lrapis ridoll orsonoran, 
Sed ridon : mian sonorilon oran 
f'prfetis mi, car 9111 disrolllfJis olli. 

Ne tusu giajn rubojn , 110 aminda! 
Cinika voéo de l' rompita rido 
Timigus ,vin .per ,bruo rou.k,e tmta. 

Sed lJidll pel'loJn en kOlls/Janta sido 
Sur oku/paro por la Oaj' jam blinda: 
La Iliaj estas. I'renu do kun f/dó , 

M / L D A 'D ~ .. Z / R O 
110 kata, kial ,estus sen'ť plezura 
Genui antau vi, kun kOTO pia, 
Kaj. post kO~I,es' pri ciu peko mia 
Eksellti, k e mi lavis min jam puta., 

,Sec;, éeestas, mi nenic trovos 
,ltlo..lbpnan memoň, la ámarall , duban, 
N$k.fa sopiFon .pezan kaj iJlkuban, 
Stulte ta 'soný" nawa min aJ.blovas. 
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.. JuprU1zdDII vian kapti kun 'konfldo, lntana, blanka aU' de kiu mo'ke 7 

'j Ke, ];jel knabon ' pekan, sed pro pellto Foikuris koro: filo 11Ialsparema, ( 
Plorantan, omll., sa"u min el tento, ' KfJm,patas mitl ell resopiro trema, 
Min el abismój portu via gvido. Min' malfidelan, reatendas voke. 

. 'k::1 ti~m mi ddir';; 'lin 'sekreto .1. 
La kapon kliní sur genuon uian, 7' 
Kaj al vi spin fluBlron emocian: I 
" HoU! mi e.stus vj« ' ~'ri/aCleto 1" , l 
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I1II11 m'lllifrua anta'UJv>eSiPe'l'lO mli éeestiJs mn enterl
gon de ia malproksima kunulo, Tien venigis 
min p,ti]a "Uel decas", ol sincera korsento, 
En la malp;1ena, alte~a balo kusis sur ikJa1a" 
falko nigra, modesta cerko. En la cambregoĎ 

.penetris nm, nemultaj lumgarboj tra Ja pentritaj 
, fenestroj. iPoste oni kantis , kaj iu paroladis 'Vere sent

plene kaj kortuse. 

Tamen mia atenbo oÍ1llm '-furvagis. - En }l'a kupo].o de 
1a s.erioza, -tunebra konstruajo S'alteÍ'is iklaJj fJugilbaotis laťí!fá 
pasemro. En la profundan mQrtkanton SQ'llis goje ,k'llj, viv'ige 
la 'cirpado de paseroj . Ob tuze, majes\:e sonis, rnortkantoj. 
Sed mi audis nur la sencesan, vivplena'll crrpaaon de la 
paseroj. 

K'Íam ni eliris, fa.Jis la unua, mo'La ne~o. 

2. 

J'll/f.oje mi pOlSlmarSi's in'ter doolS'a selklV'3lIl'Íaro furnebmll 
·akompanon. Cirklllue 'Illrbaro 'da monumentoj klad marmoraj 
sionoj. Ni paSi's malrapide inter malgrandaj 1ernnonteioj Ikraj 
veJkintajflorkronoj, ofte glit.anote sur mals.eka arg-ilo. 

TEK8TO JtE .JIJLIO BAGUY 

Kun lupb~jado vento ~etveadas ... 
La' trosto siblas:fajfas uintropri.nc': 
KUi1l ga:j' !fMnez:o. nego d.alnc·/! ' Melas 
lau blov' , jeronte SŮl ' kÚ'1l ilMa.ra gr:inc'. 
EÍl llll muůk' OO();sa dum ta JllIor:tobalo 
/1lJIllrofla kOI'Po9'Mk' J~o;ncertas en la Vdlo, 
sed SlpiJ/:t;lS ·fiere kun fil1IIW. srnten' 
{Je lim' mangurill - ' japana posten'. 
La juna soldato kun .rova "igard' 
kun kOlO JOOnta/lta [i&stenas in gard': 

'Ceritfloro pompas, oer<iztJQro lalUJS; 
yejso june ridas, ' yejso velke palas. 
Hejm,Ó'jn la tertremo rube, mlns, so,va.'l; 
IruJ.-.toj!l Ta tailU!nQ en to. inaroo blo,vas, 
sed nedel'rueble .en ln kor' japana 
vi'vas patr~jamo ce la F:uj.~iama. 

, " Subite ni ekaUdis bruegon -kaj napjdege pretersvebis 
aeroplano. malalote super nia'j kapQj. BIŮHsgia gl'1llcita,l!-i~
minia ko-rpo. PQience1remig!s ,Lit aeron 4tur:negi~anta, rapid
mova heIico. Venke, ilriu~fe preterflugis brueganta, bcilanfi<l 
aeroplan,? 

'Eble dum tiu ci momento ,krevis korojpro ega doloro, 
eble Ham cent homoj p;1o-ris sitioere; kor§ire; mi - ne ka
p31fflils forturtttl :la ' okulo;jn de J'a mUgQdtla;, S'OIIle'gillJllIM mla
sino. Sur f~no de I' .mOTlfunlej'O gi "prézenti<sJ'a bru'll,IiNllll, ',po-
tenéan ' vivO'l1. 

3. 

"Sur ia pOqlpa, luksega mannor.tombo estis skribNe: 
" Li étam vivis nUr por sia familio kaj por sia( profesiaj , 
de voj. Nobf.a hOJIlo! Pro tio uřa amo eťerne , ~".st(1s kun Vi;" 

Kaj apud la tombeja 'muro estis argilnionteto sen no
mo, sen floroj. Tie ci -ripozas <la 'bO'mo. kuu viV'i~ por , 1a 
alilllj. 

Tamen Sajnas al mi, .ke posicent aň ducent jar-oj for
viSigos la skribajo sur la ,lombo de I' ricúlo kaj 'l'enversigos 
IIa JlUl.'lÍIIlora mono, sed iSur Ja, l'olklO, lide nun k!usa~ mizena' sr
gi.lmontelo, sta ros ega, brullluta ťiabrřko au Mank,a, gajvoca , 
infanejo. 

, , 

1I11ZIKO DE 1I111A.ELO 8Á.B088T 

Li .myle gaTdas, ul ta 00II" rigardas ... 
Sfipal'o Joarbe br!lllas .ae jam. 
Cr mOl1ta ,fajro en >li vwe ardas, , 
car Jia trať cil1tdrigis .eri ta fl(JJlll' ~ . " 
Heroajn cindrojn de l' model', ' pri , "brave morfi" 
al Nippo;n [111m .1:(1 ,VfIlIto po"taspor raporti, . 

. k-e S př/!as fier,e kun ' firmia smten' _' 
ce lrun' manglJ.l1iJU - , jQpana ~posten~. , 
La ' juna so/dato k&rsi,e pro se."nť" . 
nun lmnta-s eJcstaze tra l' mugo de ' I' ,vent': , 

Cerizfloro ' POi11lPaS, , óerizfiloró l(lias; 
gejso june ',ridas, yejso velke palas,. 
Hejmojn .· la' tertremo ' rube cúlqs, ' SOINl3'; 

lrukto.jn la taN<u'no ~n '(1 maron ,blovas, ' 
sed necret.rue-l1le -en 'ta kor' japana 
vivUJS fKJl..ujamo ce , ~ l!ujiiama. , 

La akcidenta v~;;to tra kl limo 
jen nouan 1«mtoo flu$~ras , cil li nun: 
l'ibelq kanto , pri mizet' kai slimo.. 'e 

pii forta ol lter:tre.m.o kajta}/un' .•. 
La ruenýfuIoľ miljara saiÍf/so.lte -hmas, 

, reliversas !Ji miljarajn ngiwjn, mondon 
sed ,spětqs ftereQcrm fil1IIW. $WM' 
ce lrun' manguna. - japana posreil': 

> kaj ' ~onc(ras plengorge kun ' unu anim.' 
la miJIoj da Iliglaj p.ostenoj Ce lď um': . 

. Ceriz/1J,,0 pompa;, ' óer.Uflor.() 1~~ ; , 
ge,jso iune ridal" gejso velke palas. . 
H,ejmojn la tertrano , rube rum, ' SOlPaS, 
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eiílena'nto Petlroff -s4ng'arde, rom post5mú. so- kun 'P1l'Pm;0' kl3j kun dek4uo da !mtetoj;' " Plri. Já k ;r;e'La '· ',' 
w1,s13 kapon el , s'uIb Iia lalnfá ' kovrlilo,6ilr!k.aiJn-' '. majs:tro,'f~j .'preclpe '.pIi 'Ja ulno stroite '\Ťenlts,':'lideo, ' ~un ' . 
ga,rdiiS , Hekl ItagUUrnlO en .Ia Caiffibm. Ekst'~m Miihdk ' flórlO1te-N'31~ 'en sL iLi konsídem s'ÍJn inarttoo "e <tiu 
SIeIl'l1uha melo, VerSajne frostt,o, Lir.i,gaJfdis 1á - ci mO'Vlaido. Cu.ne ID:;tI"tůreoo , ces,tís sl1ifcri lVau,golfia.pojn ,cLe ,', 
furttnomet'ron, La C'ncambra'ternpúa'lllJfoestis' ' ko~o.~ijo pro ,113 klvi'l1lpůllIta :\'erda ;\Stelo 'I 'Cerre je~·. La Vlirngo
dekilwin gradoj super 1a nulo. fupoj koncemis lVersajile :w: kvinpintcm kaj ne J.a :, koíor:Q,n,~ 

BNr! ,NiUT .dekllw11I1 grad.oj ,. ; Ek:s,tea-e es,tas cert-e·,. sed liaj b.reloj negJravas.Mar4liro es,tos la e!dz<!)le helegll 
minU8 diudek x 'vdn . ,. modpupifornna Roúnjo .. _ -Tůa vÍ'relo ' es;tis ' Minae'lo MHfOik. 

A,pe!l1ÍJS R'll'taií 1i JIa eflu:iereejo. Uaj dentoj e.~1~kebis. Sed nun Iiariefe!I'lJ>el-ebLa realo devi~is ' ,!in' sefIVj ce Hu 
Li ·jef.is rigard:on aJ la senf'ajm f.orno, alilafi rigárdon al 1a CI bizonstatura, leónvoéa lé-uteilanto kiil ciulage torturis "~lin. 
pC)~horl()go, lViI8lJe 'tikta.kianta. SlIll' :La apudJňtba Str,;lIJlketo kaj poc ,milS,t-era'j gest-oj, grrlIDaooj, nekomprenebla.j · nkroba1Jajoj. 
j"oste, kovranle sin per la Jan'lukego li kuntirlgis kiel pik ~ H,ja, lia. estaJs .Ja sodo I ' , ' , , 
t.us.it-a raupo swb brrusdlklfollio. , ' Li ďlllr,ÍJs faj.ron ' en la tforno, stari€d-s la samovaron iiri1áu 

- Ankoraií tro tfrue... estLls bone dOl'metl iom! • g,in, alguSlt:igb tuootOD, ;kie.z::·fit;l.,~~ . 1ň me1ilis epla, fOr,Dp,o,~e-
kaj ~}()<r prov-i ,roOll .lii fonte fermis la O'kulojn, ton, 'rie -esNs lÍorta aertirQ,.:);tP~tem prebigiis .eiorqpor ffa sin-

Senil>rue, kjd ].a <JIIllbro, Stelis SUl én la calIubron lili.. ~3Yado de la ' leiíteuaDta . mo§tó; ma,J,plenan' ,SiteloD, ~pon 
s.ervJsto Mlihaelo MilhJo~, p3!1a strulgiosdlatura ·miI:i:t!kaq>ti I o', kiaj ·,glálS.OlIl da 3lklVo .. ' .. , ..",.' , , 
Sul> ija dekstra brwko li pré<mi,s M si fas'ko,n dia HgiJ.O, sub D'Úme J.eutenanto P-etro:ff Itra1iJSidonis ' sin {l,1 la. kutbiarul 
Ja mQld~r,a - :pajtJl3.jo~l em 1ll1aJnoiV'a gazeto, kaj en 181 fruma~-ena meditado IjJri 113 mo, pri - vl3:růmlo d'eSaTmO,j. 
mwnoj li tenJi~ ,gratlldan sa,m,ov,aT,OD. · Li pen~'<l!is pasad~ J An!liai1 UIl1U jal'O eD . Petrogmd !ti fiere paToois en '\SIÍ.a no,w 
J;ai1ebIe senIDrue kaj piedptnte. Ce Oiu paSlknaro, glals\JÍDIO, undfformo ,su.b ienestroj de bela "'.idvlino de riéa ikomeTcisto , 
kuJerlf.alo, L'legrr-erwersó ili time mj res,peIk'tpreue palpebrumis Li haViis ~pefQn kaj imponajn raptO'llIOjn, sed ven:is"la TevO-
úl !Ja ~,ito, ki!e 'S,Uiblli ko'Vrilo, 'k!,\raz~u Ibtinace, montetigis Ia lulOÍb tka-j 1a vjdlVÍll<l,Jl \klune !kun la kapi-tal{) edz.i~ · pru-
grasa kfij nenlOmebJa parto de Ja smjoro leiítena'D!to. deDlI:a 1wmisaro. Liaj ' esp-eri;) mj pa~noj fá3~s eD ·13. ' kolon 

Mihaelo MliihOlk jam llaunatuJre é-stli:s tillIWnla, sen'ema kl3.Jla \SinseJkv,a,j Ibatal{)j pe~lS Un "~ laekstrema oriento. La \ 
kaj @enltiJa. -La \Serv-emOil 'kaj gemtilecon Iii bone profitig·is' ~onojn Iii denO'VelhaV!is, L'lOO kdl3.. VIÍ'Vo?l' BITr! · U ,esM:s 
en sia cilVila pwfes.io, 'u eslbis Itajlor1aborisrto' e!Jl piro;vinca " ja 'pacerp.a kiel .. . . 'kJel !fájloreto ' kí!-j "'amen éi tie ., .. CD ., 

. urbe-to. Precipe litimis leutenan1ton. Peltroff, kiun líkoDis' . la "ingeniera lJ'ata1ioáo"... Ce' třu ' V-oNO li ekmitis. Kia1 '~ 
l)Utr de tri ta'goj. Ho, kíl3.lj flri mgej ! Vera ma'ltfeI:ico, ke oni oni noona,s ' gin "ingeDdem"? Ec unuangen(ero ne trOlVli~ 
komanJdds Mn ói lI:ien I iEscepte ke.Ikajn frazQjn I;i ne kom- inter la oflCliroj. profeslÍ'e r] e:stalS ja lL'lMnpla dentdsto, eé ne 
prenlÍ\Sllia r'lI&alIl l:ingtvon. iB()nJVo.e ii klopoctis plenumi la" do<kltoro ... ' la ka~j:taDo es.tis , tllota,riio, Ua. : .É\I:íJ~'7 la lkol'O-
deZ1Íxojn, . sed la Hrno orte pa:ra1iZlÍs , loajn ' kapablojn. Delo? Ne! . Tufe 'ne! Li ' /haiviis :kollbaSf.aJlť:ilkoD ell. 'Udill'sk . :. , 
Nt>Jnill'linde, car leií1emmto Petroff,. eiSHs fuxl:ikra, grasa, Kial "ootaIíano"? Trid,ekse~ o ficJir.oj , k:Íl~'peJit4J .de' :revoJl4ciaj 
~izont~lliaJtUJra kiaj halVÚ5 leonlVoQcon. Cetle H devas esm krnela' ven.fegoj, jameSltas· 'bátaJdono ? .La soIdataTokOJ1lSistas el 
ligro, - ip6nsÍrs M'ÍdlQk. _ kJv111 dUDgHaj bino), ,lid fIe,galS ' .o·k nn:Í1;~rajncevalójn en la 

CiUlmartene loolj CiuiVe.<.peJre lrlů ha'ws kuruoZQJD koruve;rsa. sta'loj íki3:j. qi.udl1fateDe"!tiTas 'du kartOtlllOjn SUŤ la ťI~ercej<in. 
eoiQu. Triuj eC p% ,fiTmig.is , man oplÍnioll. Petfof1' kJarigis -Krqme -ei>tas pIi olk>v.ardek ,k()lnaooiitaj milár1lkap11i.té>j Vor 
cÍlOn per IDI3'l1\- Jmj pi'édges,toj, per :rililmítkolkaj dJ:versaj ajk!r servi ólin kaj!ruirri nemaÍlgehla.Jojnpor lIa., J(),fioira:j l'>toma-
robat.ajoj por kompre:ndgq sil). kaj dume 'lliíd!ig,is ' leonJVoooD:. koj. " Bab, Ikiá ,vivo' ? PIi pI"pfJte. eS!tus eltiI",adi 13. .dentoju 
M!ihOik stlreéits Sli.an atentoD, ágfis, eklfuncii lSian etatn fu:IJ<taz~oD de ~Qj veaDJtoj en Petrogr,ad 01 pi 1lleillte.rnatli por l-a 
por dů~i I.aS'ign:iJfojn de liuj miste~'aj ma'l1ovJl'oj, kiu.ŤlI c~ 'pnopl'a V'kVO kajm;utage , .pre:j>alrjSU' por subiba.j 31taxQj 'de ~boJ
farils kun p1lenlll energlÍo 4mj fefIVlOIfo 103 1eUten~'ťJta mosto.'· Sev.i)wj ' . · .. KioD ,farii? . . u . Ri~'{ Jes; rrifuga" .sed _kieI 
Tamen sti:rus6kJvra.j mís'komprelnoj maJdol:C'i:g·is 1:i;1Il vilvon ; kaj k,ien?.. .IKaj ~ .ci tiuj dungitaj IlÍuojkaj komandifaj 
Nu kraj tiuj ·t'urmén.taj .Jm:pidtoloroj, tktiUJÍ5e.klvňlS 1a atento! mi'LitbpVHoj ehle .. : . . :"" ;1:, .' - . 

strecon ! ? Anlkaií i.1ii 6Sl11its iom 'plii ol nenlÍo. · '.M<ihok !pJlenUJmti:s 5fÍa.DŤ3Skoon: Cao -e:stis lID. :ONO: l;i pa,..§is 
Sed tkri,a] ne. lemits iMliiholk Ia f'U~an Jfinrg:von? Plro d,ú í!-1:Ja IHo, '!ieIŮJl«lte ektuSiis" la. l'e.Q!teqantan lIDostoU. DelihlGlte, . 

kl3uzoj. lJnue, gi's lI1un Iii nllr" vidl;' 1a Il."UWjD, sed ' ne vIMs sed 'Dle en f~,iéa . il1lJ()!I'qento. !La ~la . fanta7JÍIode Pdlroff ju's 
iIIIter . óm; due, .c'M ']!Í lVere ne halVÍs lilIlgiv:ismn: 'la[en1on. s'k<izis >teruran sHuaci9n, en kin .!ta filirnoj lkupe k'lln 1a ,1ID,ilit-
Krom , tiuj rdu estlitsr ankara.u .brria.U e5'Ns ·.rev-emulo. 1l.iU' 'k.ap.titoj 'konspi.,mg lkonlt.raií ' la ofIciroj. ~~aiffi ' Mi.hOOř eldú~is 
m !feV~O li:nStó.gis !Hn "lea-ni !Esperantou. Om jnsbruÍ.s lion ' J.ion, 'gu;s.te· ,ell <hiu lIDomento di V1Íms &in trapiktita de sia 'ser
en la mi:Li1,ka,ptilejo. Li do .komlencis ka.j ,fln:IerÍ11ÍiS ~n. 0n.1 . vifs.to. La' lIusen lj sen1litsr rk~j 'PlOT kdelfend!i 1SIin kl3.pbinte ll! .re- 'k' 

ne povu' <Lirii ,hejme, Ike dum la llOIJg\3. 'fotest'Ů Iň ne ' p;rofil!i.~' vollVerM ' el s'IÍb 'la 1k'lllSenoj ,]tj sa!lte " Iev~~ K'1LIl .dN:Jínj;;,kua 
ion pJ~ ud~la'n ol tttu maJíbenlitn Da1Jlm.mro,kiun nepetite 'Jň:: e!kkmio. ba malfelmea MiilhOlk pro Jterure faJ1~ Iá 'b;Iison ~ 00 
r!icev·is en la subteraj barak'Ůj de TOOkoe. TIIti rn lo~()soio: teo~ ,kaj. mOlf.tpaUe 'humi1~ .p.arlbe.hiwmi,s; ~ jen; aH , J~. d8I!l~ern 

• est,is tlťiumfó par Ii,. Car malgiraií peDoj kaj ehspIezoj lli lM):' aJ'llll'id'b, tenalla ' kontraií lĎla !brusto, jé'n al . ,fu , terurna.1l1JÍta 
kapabl.is lerni frern.dan Itin~vOlI1, La . m'Ono CialDi fot:rn.ig1cis mieno de)a.leiRtenanfa mos.to. ',' . . > '.~, • 

~aj Hoa cerbo nUT n1Íg.rk Sed , 'llUll ec lila ~Q ham, . LQ~ulh(!paUzió. P.o1fiV.ídante 'lI!l 'Jtrreamm13!I1' tk'!!lPOíi 
rlfC'sa:n ruullrajO'll. !Li pO:Slfk:las lilllglVOD, k1iu egal'ValIoras ciujn" . de M.'ÍJhQk tuj einlbaJrálsigi5. , Lti· .sen1lis 9;Pnmn kaj, ' ppr psi 

, ca<.\' gli esrtIaJs paif.aill3ta ae, klVanrkam ne de mu, séd tio es.1Ja.s,t giDl~Ule ,.~:růdd!,. MiIlH1Ik :lPenSID:DJte,ke!i>idJi es.tas ,dtw<>, .Jtia!rQ ,: 
Duntem:p!a bagate1a}o. Li sentils sin g.rawa persOIltQ, piionJÍro la.,miasltrorridas, ďanklli1 ]~ a1frudis m~ rideton jesdáj 
de ik'llij,tUI1mOlValdo kaj e'l1 s9Q re'VO li .jam fondis ln "In-Tu-, ' ~ur-Di~taj Jipooj. , Li.a~ mie'l10 ,SimiJiS ~ mu di cilli-onglutanto 
As-Es-Ta-He" ,n (I:n11ernáCÍa nitmonOO.. A:SooJo deEs~nt..\ k :, Mp v'o<lIa~ .,ga[ÍlIligll, /ke ,k clh'{)jJ)jO ·~:iWér1oo1ca. P;cek{)ff·nun , 
Í5.mj TajGorhelpantoj) kun specialra~ iDsĎg'1W: yerda stelo, - pilengorge \kaj sincere , cld., jetis la rev,?.1veroo sur Já 
~ra,pákita .~ pinglo lkad kudlr.i19. J,Jestos Jla premda'I1to kaj ~ " Hron, .rrigaIrdis ta _ fermPlID,et:roD. Gú.~{)lltrisdudek "'vjn 
tÍalln J!I>rOviQs sendra~ete ~",,8;t!Í la m.a-nQjti. de RI01iinjo'. Ho . gradojn. '~,' ,:. - '.' '!' .' 

Romllljo, ' RoZriJnjo, belegQ módpuptl'orma fiJň100 de kruClla , ~ f1aroso! (fBOne!) - ,m: dIirIis .kaj ~. ", 
majsrtr9. k ,iu. oIfte mezruri J!a . ulnon aJl ..Itia dol';lio ttU:m la .. : ;,M'i'hDÍk: , tkun trelJllanlÍlil'j,;IDaD{)J KOI,reUis la . ro;íDpribajojn, 
lernojMoj, . se' vi konj!ektus Ia dolJc.an. ,s.6ka:'etlon .de Mibro!k'", z';ll8e forba'l-a'Ps llá ~ojp;poL !ke iIň ne :V1inidn -bl piědOjn 
liam I\"i: eer-te ne tUJ:'mentus la .patran ko!OO\ per Ciutagá ~t" Ja, Jeuwnanta mosto, f>rel~is , teOll en · ,la 'gl;t,s?n k1lj ei 
" n;eniu ooZli.'S !llíIÍn ••• ml dev.8iS .f-arigilDlaJjuna fr~i1Lino ' r~ektti.ndá , dást.anc(}~~pl'QPO.n.iS , ~D. • ' '. . . ~~.,. , .....,~ 



". ; ".,-' ,Gó,sp&tlill.i .', " C ,' eto ,é:a} • . ' . -ťar' .pvtrj! :(&.in:j'Ol"O; ' .feťJ ' 
teo~' tetrinKuI) ,'" , , 

" ~ Nu, naroso : . , bktgooar1u 00'8 . , , (N'li ' bo'ne mi 
• da llIkias.) , ' . 

, Petroff tl'j,ruk,i;s, Mrnolk stallÍlS ce la 001"00, Kun preme , 
,gafrll ,Koro .I,i ,p,1"1penlSli.s la j:us 1forp3!Slin~an , teTUr.aJon. ' Lia 
timemo vestis la est6nteéon en ni.gbin ,funebron, .car li estis , 

. mm tufe' kOll'vinkita,. ke 1a, sinjorb Jeutenanto ',estas tilgro. 

, Dum ,<La te1riruk<! ',Petroff p:~.~ktis ikel1k13jn pl.anojn por 
la ,~lflUgoQ'. lM:aiJ.agJrlahJe estÚ:s }kusi Itrwh<Yrite per íklugl'O, I\:i'rtld i 
dentojn 'estu!S' pH prudente. EJ' J.a ' p1anoj ta~,g nen.ru. Ha
rorde Ulia rigardo dt<a11ls .Mid»01k"01l1, Mu danoa1J1ltoe je unu 
pÍ'edo al ald.a hunddkwle ooservoÍlS Hajn mOlVqjn, Ikaj nava 
ideo veDl1s,lf!arcilJe efelkfiMigclila. OnijdiU<el'a 'IIIlIiII:i<tlk3lP't,ioolj !Daq
d~iil :hejlmenJiJro's. EsltUiS Ibone Yoj,a,gij ,kun Hi en EU~olPQ.ll. 
Bedaurinide krom Ja ,f'Ug.;l ,li ne !korua's aloan ilángvQn. Nu 
li devas lemi! Sed de kiu? ' Memkompreneble de lMihok, Lí 
eS1Í..as euTOIp.ano, as:peJk,tas ,iTIltelmgenba , )Ij nepre devas seti
keilJlmljln důI~VOjI) , TJiIÚ ci ,,nepre" fuj flllTig:Íls, d~'a, 'ft'kisa lideo, 

• - Hoerr ,MlMlOik ... go.úo.ri'tje p.a !l'eJrlJTIlCMlski? (ISlinjlQ1N) 
Mi'llOlk, cu Vii p.arol!3;s germa,ne?) - Illi Ikomencis J.eonvoce. 
Mliihok ektren1Íl!;.. Li ko.m:prenILs nenlÍon krom lLa V'()I,to "ger
inansk" 1 Versajne 1a leutenlanlta mosto bonv'OHs iJ1lteres'igi , 
cu li vidis jarrn gernla11on? ,Li 'VJi.dilS ja. K:ion rf.ar:i? EJhle ne 
es'bas lklu1po ,,,,idi .geI;manton !ki31j lhlUmlilt{)Q);e JIi ,mfornn~-s ' la 

, HgroJ1l3itum'll lS in'.ÍOIf011. 
- Nu -focN.(J,~o . . " pa ffl(bllCU'ski 'l (IN'u !bone k1aj 

f:L13nce ?) , 
, - Da! ,(Jes !) , 

Miho:k 'iom pripensis la demandon, espl\mis en s1aj r e
memoruj , Kie li vidis francon? Ah , jes ! En la modgazel.oj 
ce ,Ha majstro. Cene tUujbi'ldoj figuds franoojn , 6ar Ja ga-
zet() veni~ el Parizo. ' 

- Da, ,dQ! ,-lIli TelSlpondlh ipoiSt iomJa ikol1!s;idero, 
- i .to je pa (mg/li;s1ki '? ) lkra j la;n!k'a li <31I1gr,<e?) 
Mihok embárasigilS. 'Nun jam li tute ne ,komprenis !a 

Iť'Metn'anta'n, 'ln'oStron, s&l . .p1Q,ř diliÍlrn prti'Penstldo '16 ne ' haJVi~ 
íempou ," car lbiuj Q'ktÍIoj kvazatí wapikis lin , Li rapidis do 
respondL " ' 

, - Dadad'Q! ' 
< -..: ' Oto do.dada'! (.Rio jes'jesjes?) 
~- Nicevo! (Není,o!) 
- Clo ni~o'! ' 
- N:,iéevo ' dad<1iladKl ni~t/(INelI1io jesjesjesůes ne!) • 
La 'seÍlsenca I'espondo pruvilS, ke Mihok miskompreni~ 

Iin; Sed tamen Petroff pensis, ke 'europano nepre , deVi3s pa. 
!'Oli tiujn Jingvojn. Mihok aspekoo<s intelligenta, esms euro 
paIii:t, li do pawla5 ,tiujn Jingvojn. Pffiroff provis alimaniere 
kompr.6IlIigi srn:; ,Li Imontrádlbs a!J. ldlIVel"S'aj 'OIbjelkItoj de 'I'a 
óámbro k.áj ,Ieonvóce demandJis , 'pens~mte, 'ke ' la tono plial-
~igft;a helpas en la , in1erpretad<o. , 
',' - Pa. ger'lItalnJs1kí,. . ,pa fJrancuoaki.,. , . /)(1 ÚTlffois/;.1i '! 

MillOk Lom ,post .jom ekkompr.eIl!Ís pri kio ,tema'S kaj 
fiamelb:ťlbutis lil las1an fmzon de. S'Ía, rusa Hngv<lprovizo, 

....: la nje ZIIlť1ju! (Mi lI1e scia'Sl) 
LeiÍtenanto PeJroff ne vo.us kredi je siaj oreloj, eble ii 

malbo~e aÍídis: La konstemigo kvazau tondris en lia yo-co, 
, ..:::.: eto vi- nŤe ;,naj.t;e'! (tKlionvj lne scra.s ?) , 

, Pizograndaj . svitgutoj aperns, ce mieinpioj de M~hok . 
Li ,pensis, 'ke Jtiu "c.iil;cerura botn'!? certe' mor,grafós lín, !Se li 
n e smas cion, klio estas postuIata. La nialesperigla situaéio 
dQrjj.g 'aJJ lm genlÍa)l !ideoo; '!ciu S31V>0t5 1'Ílan, 'V!itvO'n ~hnen<alt por' 
la <JOOmeIIlto. KOOnn PetrotI 'Per.sisHs ;plu en mwtraoo !kaj de
IDIaIIId'ad'O IvoU'3ll1te reji geI1IJllane ~ ,vorton ",ego" 1Í1a1m q,i 

I senhezite"resl'ondi~.~ -, ", 
" • ' ", . ::-: Das segunge~~ , 

" ,''''''':' pa francuski'! 
" ~. Le ,sej. ".'~ ; 
.''- i M ,dngii,ki "! . 

. -:... 'Vhe s~. ,L 

' ''''Petroff esfis KonteJÍta, sed pór Ťl,lté konvin.'ki~j lli ,ko-
'menms ' 1Il000000 ,piQY-ol1. IJIWnt'm'nte;fraJa jfe.nestro.at 'IÍlrrMo, kli Ll 
sláris,ď sur ]a e'kzéťéejo . .de la: uiha . .1'3,jrobrig'ado: ~_, . 

~:.:.."3'\; .. : .~ .. . ~ ..,. ," ," ~. 

li~''---''/-''''""'''---'' ........ ~. --:--/",,,,'---''' ......... ~r/~-...~'':'( \ . , , ", ' , 
} , ), 
· 7 TaI POEMOJ 'DE 7 

f l1li - • R. ,LUC(O ( , ~ 

). A M A .M A TEN O ,~ 
7 7 
( • Ma/enaer' min éir'kaúspfras; ,t( 

Acro dol ca! fresa, k/ara" 
'). Kaj melodi' de nor' birdara \ 

• BI mia brusť malgojon Uf1US. )~ 
7 '. ry 
,( lio/camon n e piu mi snpiras, '( , 

1'urmenlo ée.~is mul/cjara, 
, Car amas min 'knábino kara 
). , Mi ,'in adoras kaj qdmlras. ,) " 

7 Malen' lúmrlllla, Mučielo, '1 
( " En brusto mia - - jl/Cla ((/1/ ' , .",( ,. l' 

, SenUllla kicl suna helo. ' 

'). \ 110 frumal en' de arno llia! ) 
7 ~ . Etem., brulu, sankla flam', " 

( 
. ['cr ninkoml'reno hal'1Jlonia!' 

, ( , , 
) . TEDO r 
( 

• K e/k/oje, kiam onél' dc gl/osento .' .( 
Min superSutas,' droniganle mill, 

, Dum ekkriego en pa.~imomenlo, \ ' \ 
). ',. f;n éirJwiípren' dc perd[Jo tento, ' \ ' 

7 Sub kisegar' de in omafin'. i 
( , Ke/k/oje, klam ard' kaj flagra ' flamo .( 
) , , Min brulsllfokas !lis mildega SVCll', , \ 

( f.kserdas mi ke úu lia amo \ 

,\ ,~ Nur ealas "anla, nenieoa drumo, 'ii)7:': 

). 

Kaj gin lorpclos brilo de I' malen'. 

i:~" Ho, ml Ja .~cias ke ell' liu mondlÍ ,( 

( 
.. FeN,é' nu{ estus -;-- lroIl1iJ', um' nu~ - pasi' . , 

~ Fll/fle/us velka folilu ' Cll rÓlIdo - \ 
, . Kaj sub gt!l:enlu, kisa, dfOna ondo ) 
)' Min Iremc skuaa fro sLa ' konvlllsC. ,(7 

7 ' " 

( l , SONETOAL **:f: \ 
'H ~ .. 

l" ihlm noklo plena je kisaď dol ara, ) 
7 Je larmOl'iéa, (jIlOpIÚIU plo,', 1 

(
, Ni nill po.~edis. - Sed silentis kor' , ,( 

f)am ' ll/kl o" , korp' ul korpo, l1!ullehoru. , 

) ,. Muten' eklumis. Ni disiýis. - F/~)ron ' 'j 
7: Vi ' al, mi donis, kaj oi Iris for, ' ":7: 
( Ne piu reoen/s, - Krolll oelkonta 1I0r' 
\>tl'~.. l'osllasis vi doloran r emeTllOrOIl ", (' 

)' ~ Rapidas temp', formorlis oia flor'. , ' '\ 

7 Sed ek"ekigls' ell allimo ' mia , ',' j t Potel!caj scnloj ardaj, senesperaj, '''( 

\ I'or pi ekbrul/s' lia am' pasía, 
\ 

} 
Ho tro malfrue! Cur sllentis kor' . ) 

i ' ; " VUIll tuklo kaj kisado ýusuferoí. , ' l. 

1.. ' ' . (: \ "9:' , " . '. ~ , . -v. " 

).i."""7'"' ..... ~,..._ ..... "'--"/'_ ..... "'--";".r_r,.-..., ..... ~/;.{ , 
" -' ~:--



, - Nu, H~rF Mihols, pa g~rmom>ki? , , kuru(rapis la manpjn. -,- Angla;ga~eto,Mihqk,:a~la~zetíL; 
_ Der turung. Nun 'vi i,S'oijaiS., " < ',,', "'," . .,' .cir 

'- pa f.rancuski? Sub ,.I,a. haňlo de Milhok Ja' tfrostotremo ..kOQl~nOi,hiJ\'3~-
- ·La BitTe!. lodon. " ~" 
- pa ' cmgMski'! " ',:t8(]jJ rJ,>, ,_ ~' Ne d~ru , .s.injOIO IleiJténamrtJo . . . , éu 'Ven~? .' ,,' 
- oKlreVIU w~ , se tptIi scÍ alS 1 ellig1's Ja </llIIlI3.reco el -;- ' SeQ jes, mi .djir.ms, ... 3IIlIg'la gazet'O. ; . Leglll! Th~ ,ď 

Mihok. , ' , ; lun-don-nje-lVs . • . Mi nje komjuenjis: ee 'vorlon ... ,ILegli !, 
~ ' iKT~U tuf... na, da, da... oééée.n ' .nlere:mU (tre . MJih'o<k tralJllS(jJ;renis '1a foliojn, rigMdis ilin:ikun .téTurS>treC- .', 

inlerese II - ' , " 3lJaj OI'kuloj, ",ged pt)Slt mome'n!fo ma.sinra.pide f.hll~. V.fmO- ' 
La 'apetito de PetrotT óiumoIl!en~e pliigis por la fTem- ' torenw e1 Ha huso. ' , ",;. ' , 

duj nngv'Oj . Li decidi& ' formnngi iIin. Per , gestoj, grimaooj .- - 'EIlIlam<Ínoonven:isllO<vaseI1lto ... ' tmlamondoirolll$for,~ 
kaj !akrobat'ajoj Ji tuj kl;;uůgis al Mihok, ke Ii devos Ce Ciu ,tavolko... perťJu,gi'lojdefiáclha,lVen,to' ; . . ' 
sunlevigo preni ,libron kaj . iÍnstrui lin, kaj Miho'k komprenis, . , Ce PetrotT. a><;llmiro seklvis ·la lw],erQ,n Ika\i , d-ltbon; > 

ke lidevos 113. sunon forsteli de' laeielo, . ineti gjn en La ,Bibli on - Vi soij.as leg,i. Tutje POlije 'IVJ SCIÍ~ legiI ,Kijel; ke mL , 
({aj per ~a 'Sankta Libro li devoskel'kfoJe bati Jaikiapon de oje lS,oijlll.'I? , ' " , ' ,' , •• 
la leňtena;n,ta mosto. ~ed ikiel li Ilru~ fan 1'ion ? Bati ~a ..:.- Vd forgesi .. ver§>ajne, sinjOTo JeňJten.an:lio,- ke la ap~roj 
Iro'pon de la smjO<ro l<eiílteJÍianíto? I . , " "" ne fieJ sIkri~i 'ki,eJ iIi tparruas. 'Ekzeanple,. iiIi di,ras ,;bouan 

Petroff ellŮ'tigis, layis sin Per, pJenbuso d'a akvo kaj post matenou, ISIÍJ!ldoro~'I~a>j i!lJi . &ik'l'ib~!S "l1he ~zent>antalkám segits 
la flnve9íado li am1Jke ť~ap,etadis :La ,sul1rojn de M1hok, kiu nlegl" (hung.are: , Sank~amOin~jó hetpli min!). Cu yj kom-
preskl3.l1 terenf.alis pro. >!!iu Ci in,timajo. Kwam Petl'OtT estis prena,s? 'kaj por IkOnIVin!kn ,lolllIIlli;regnntan ,leiíte.o,am,ton ,pn 
eks1er la domo, .Ii surgenue; kiel bona lf3t-oliko, prQmesis' Slia pm;vo Ji ser mIS .. fnter ·Ia· .j.lIJJS,trajoj unu, "kilu f~urJi;s ek.zoM
dekduon da kandelQja,l SanMa !Antonio~ se li iforikůndukoskantr.ih'estr<>n kaj ans'tail/aň qalSUlbbhlda teklSto ,hl k'omencis 
lin sana kaj nekrip1igi~a el la manoj de tiu ti tigrQnatura 'leg,i" la "HlÍl'Ito.rion de· Homa.ro" el lemolilbřo deE. P.ri/Vat. 
sinjoro. · . ,~. U'.ip.n I~ sciispaTlkere !kaj ]a telksto, se .jom Jame, lamen 

La ~agoj ipasis. Oiu mateno aJ1p.oo11!is sian ik.varling<van taugis : ~ "Kiam la m.aljuna rego de Per.sujo mortis, lia filQ , 
torturQn. PetrotT dem:andis, Miho'k 'respondis kaj Ce la fino ta, jUIlli pcinooZemir' eksiidds 61Ur la -trQnem . • '" .,,' , 
li .promesis ' mam UDlt :delk(}uqn qa l~andeIoj. PetrotT kontentigite fQriris. De ,Hu tagoMihok 'skrupule ' 

lun 'Iagon Petl-off, surprizis , lin, ' ke li dríCidis lerni nur a>len.fisJ,a hO.I'lÍzontO'n;, cu in ariglo ne aperos ie po,r' renv-ersi 
, la 'ang1lalll lingvdn Ika'j ' li .Pa,m aOOi'.i& lkajeron, ,~jonQn PQr óioI1l ? TIuokaze ~a ' ~eiítenam1a moSlto eerte ekspedos , lin 
nQtňmon neces:á.n. MiIhoIk \S!enl,is , lĎa'taldů l.a !koron en s1a a.fnankite al la a:lia .rn.onrlQ:... tiliIe sen !kapo. Ciu1lage H 
gorgQ. >Klion furtj, ? ŮÍlS DlIln ~tlis i1aclJe; óar laleurenalI1<ta PFPmesls n0lV3:n de:kduon da 1iandelojkaj paslÍs ,aongáj ' 
mostQ lHmi'on nons "kaj Ifrugesisi' mou je La alii.a ma'tenQ. La ' monatoj sen n'Otillda o.kazintajo. . 
kajero kaj krajonů málebH.gas "lá devigatan truPQn. Li de- Petooff jam Ibonege pa:rQ1iis 'Ja "anglari" ' ;l;i~SlVon ';kaj 
cidis Ikon/fesi, .ke 1hi alllgllasdio ' 'legallJas ~a' nulou, . sed en .la ánlkaií IMillwk lDéikOOlis . en ' ,sm Jeuwnamto · .Ji ietlér~ifu 
l:asla .moone.htQ l'i.gardante ' .]a ruclDSltaruran l'eňtenanf.on li bonkoreoou .. de 1a rusoj kaj fI.ameman e<tUZia:S:ni~Hi.' j;o:ť ·beró 
rememm'lspI1i 1;a JreVo1!v>ero !kaj lJ'&ig.i&. VeIW, ikJi'O devas ka:i hQno. <Li decidis konfesi sa<an irulpQn, se v'e)1o!> .-bóu'U 
veni! Adkoraií .kellika:j ďun>loj .daík-a'nrlelbj pIl~' aií : ma~pli a! o'kazo. · ; '" " , 
SaIllklta 'Antonione !IIluUon dlÍferenoos bjli ,sů;steme komen- . 9kazQ veru.s', &ed -ne hon,Íl, ', CM ho.mo proj~k~s, . Dio 
cis ,instrul Esperanton nOllOOÍI.te gm angla JIÍD8'vo. ·· dir.ektrus.' ,JI1JS . .Kiam l~ ne eslňs .prepllldtá por eventu~Ji?j. 

pé,tr<>tT monltrigis enltu2'JiaS1\lá .angl'Ofi.'1o. · hi <;tiligent.e let- , v,eňisihejmen PetrútT ,k~un f~ -o6ciro. La ;~lfe'LiCa! ;~Iilt?k ' 
ri~1S óie: 'en .]3, !k.azerno; ISllr laekzfroejo, . e.n "la . ·Q·floka man- semtds- sian kl\ll"agon pa!l'a]jrLÍta '"'kiel enIa unuai. ~~()Ij. • 
gejQ, eIJI la ' .Ťl}\mmoll oombreto de :: . sed t~o né' ápartenas '_ iMilhok, pam. l:u ' ku; . Íůiu ci .sinjorQ, ' ~~ ' :t:ujJ . -:-, 
a.1 éi Hu histor.io. . ~omencis lPebrotT ,k~j ua ,\,QCQ trem.is pro ].a reten.ita!jkoler«;>' 

F'Oje dU!IIl .. promellO lli:rtÍimlarl}m5 /Hustritan . r~,ti(m, k.u- ~aj,indigno . .,2- .Li ruertas, ke tl , p,ar'\l:las a~gle ... . pwl'(j1]:1 
santan sur la trQtuaro. IKelkajciJfitaj ífQHoj d~ ' ma1nova " TIte kun li angle ... 'fi.l,lD anglan li:ng'Von;,mi ne kompTlliľas. . " 
Londoll New,~". ,La ,tilO'lo .frapis lhn a'teman. .,. La hamj starigis SU!, ia k,ap'O . de Mi'9()~'" NIlÍ ~anikta , 

- LondQn estas metrQPolo en IAnglujo --.:: I:i ' kQmencis ftIItonejO 1l\lJIl melp:u' - al ko.ttl~ncis' pregi ~S'i, -;- Jwj.l!<tll!lt)~. 
kQ,nktudadi - tio estas Certa: Nun; <éar la tHolo 'diras "Lon- dá, 'kandelojmi, ĎI"ul!igQS opor ' lVi , po50t hejmreveuo. Li k<l~e r 

'don' '.. plň ol vel"Sajne Ja gazeto, tenis cl Lond'Oll kaj , se gi . , vJd-is, .ke nun ' 'fu penl!.yo~a kon(eso neniel utilus. . ~ Ji 
venis el London, sékve gi estas angla gazetQ. Nu, ni .kQn- komenc1s ci ti(maa.tl'qdiitaÍl . 'Íll1IIIgÍ'kQmedi()n, Ii ~'delVas fi~Judi 
trolu nin! , , ' @iIIl. NIIl'r IlJa miper>tinen'tooo ; 'W"'WS . heJlipl ~j ,. An1'Ó~-ej-o. ď , 

Li lev<ÍlS i1a .fdliojn, ISŮngaJTde .glatigi.s, jhl:n 'kaIj p:rOlVh I~i B.iskollnte éionde 1!J11i kubjeto IUajillgis tran~.viton. . ' 
ke~kajn ihiniojJ1'. Li .ne kompirettlk lom ekscitli>te :Iň "iga.r()is ; ...:... '\l\ie . l{.ajde ldu ler~i~ ladirij!>r<;l tiun ~ éi an,gl~n 
Oiujn pagojll1 IItu-n .1a esperQ; Ike li tr.o~:os alm'enau linu . I" ? ' , . . . , 'Hlgvon., ' . , . ,. 
kOlllip:re:nelJlaln flI'arzJeJton. Ne, ne' kaj ne I Plrci diablo, k,ie<1 ~ Ci hle; dě~ soMa1Q de Ra .arneuika a,rnneo. . , 
P()IVUS' okazi, !ke ee w<OllltetOOt Ii ne íkomp.ren.is. .. :. '. " _ !Alb, jes' !. ~ lMihQk plerih'lQVis sin. ', La tilÍlQ, ki~l 

, Kt)ru;temÍlte li lI'apidiis h~jlll'en.. Cer,te. ~iht)k . ·pov~ multajn, faris linaňdÍlCa en l\l, min'lltQj de dange1"Q.iLi !pem 
,,:!rurůg:i la ik.D]Qn: Ihhh~k e~w. pUll'dg«ntta I~Jn ~QtoJn ~~.J n~ ,~Oll'jelktJs, ke ll:iOlDl da '/kJup:1a~Qnestl3.s eI).IIi. Kun r.idetq 
su1entx: ~dllS .1a , Clron, ~'lIU ' .bezouas f,10IJ~ . , ~ak>talCo.J . " ' I~' dáUrligj's. ,- .Va, lS.inlj:od'O leIJDis" ala tmne'f,ikan; dialeiktoil qe '. " 
EnE~po OnI .putlga'S ,JJa 'b~oJn p,61}aik;krem'O ~J.llIe devns , la :alFlg·la: 'ni:ngvo; d:um IlIÍ pa.roláis "la klasikan .. 'lingv·on ~ .~ , 
eIsputadi qa; pullmon ipOO' f.an -]:a ootQJu s~ulhr.idaJ. PelrQff londruraai'il:lto](r.dtaro" 'Jen -la' di!f.erenc'O ... ,Je ÍOlÍIa Dio mi 
ekhaltis .aill'tat1 .~i,. iom ilWtis 'kaj fine mefis l.:r fOOojn aDtlai1 ,tr.e :sallilrs p~lT<iIIň ~a'!1 tiuu- MDg/VlOon, sed mi- .pensa;s: 6~( 
ta n'a:zon de iMiho:k. de\'!liS SlCiň unue !ta .kdaSikan, l'a a~tokra,tan ikilj -postela 

- -K1jo est&tijoéi ?po~.: . &u, n~, ,~~mema;nIIta ;~losro? , . '.. . I: .. ' 
iMihok • ioon indlfereme rigard.is La 'ko'lero ' de.Pel!r:off 'VapOlÍ'~is, forl'JugiS!klllj eC :lprQbe v 

~, - Ver&ajne .,gazetQ. ' .'., ,'liJ." ,bollaOOilS ,1N '~'I}{a:pon. _ Tíre ~~lli~ ad ,'ij Ja 8!\udopi1i 1i'; 
P.el!roff eksqilOOř.S ·: ;"..; ~ arMoktr.atto~. ~~iLL~ inlerpretis ; 1a vortojn .. de iMihOtk, sed 1.!1 ~<r~ /'~ 

,.~ -- Nje ver§.a!jlllj!ť, séd tttrtje ',ótrtje. .. Sed' ~Fja dji<ru fiemda Qficioro . dube 'l'idetis '\kaj <f:a:ris demandQn. PetrQff -
Mwbo:k, kJhja gazetp ? -,', ' , .~, li' • rradukňs. - ' . " ..' " .' _. 

M>ih9k dk-levis ' l1a' sUI1Irojn, ' g~is ~i\ .kiujn , - .!Koe oni ""'1J?<yv1l!S uzi Cl tiun , nngton • ~er' la 
Petr.off Illlinaoe s~ď antaií Ha ll'RZQ, . " aris.tokrataj kVllJ'taloj de .) .. Qridon, se Iii ~ PQpQ1'o ... parolas 

-:-lMi lIlie sdas, ,-:- !kQnlfe&is sineere \M!iholk; :,:, . a~iaJIl lijnfM>.n? ' ~ ,'. " 
" ~ .vi nje sci$a8: Mi,h'qk., n:je, sei:jas?' ~ "kriis . 'P~t'rOn:l kaj ~: ~Én M:iÍíok . ~. . , . 



~ - Cie ! En cĎu lando de lamondo !Ec en .lIio ci mbo!! 
Cu .v:i JJlev,oilits'kred:i? Mi pruvas rtion. ,'BODIVo-lu veni 'kun . 
ma dima'IlOe en kl urbo-n ~a.j koIlIVŤnkif}u, ,kio ,v.a:loTas pIli : 
,";3. W1If!~ka dialekto 'au l11ia klasi!"{1 angl'a lilll'!JVo'l 

, Petroff den()!ve int,eI'{>iret1s kaj 'iilii aecidis, ke d:imanfe 
tnope ,'Vizitos la 'llrbon. 

M,j.holk \SIiooere gojřs, 6entUs S<Ín pIi faclJ.a, &tr ,cli eSlti's 
sUlr illl -plej hÓ<nta V'Ojo malhkasi tion oS'Em tia'SlkQ. lEn UIa :Ul"bo 
estis gmnoo sodeto, kie Oiudimance ' arn3JSe kU!1'Ve'nis 
bahlladů ~.a ' es'penaillltiilStO'j. Vera'Ílntemada <societo: genmllll1oj, 

, btrlgaJroj, lturlkOlj, h<mlgaJroj e1 da mi,IiHlk'ajptiltejo; alnrer!ilklllnoj, 
ninoj, cehoj, rumanoj, japaooj el la di'Verslandaj , armeoj ; 
}<atv{)j, poIoj, ilmr'eanoj, rus'O~ clla IUtl:jaOO anClll1. Gaja lSo()Cj,eiro: 
caT.Ínaj ivilci'Iloj, ag.ralblaj :v:j,roj. 

, (MilhQk z()rge pa1epruds sin pOT Ua publika ko<nlfeso. 
Ce.la pordego de la domo ankoraií unu funto da kandeloj 
kaj iMIilJ!olk 'lwn!dulk!i<s s'ia'll -leijtenal1ltan ' kaj 'lla fll'CIll1d3Jll 

()tid1'On en la soci,etO'n. IIin s'U'l"prizits 1a diversnacieco kaj 
tiuamika intimeco, kiu kvazau sklavj,gis la ,vizitantojn. 
Mihak pr.ezenti~ ilin aIl ciu ceeStanto apacte. 

- ' Jen tUJ:1ko,-alipa,tdllu lín! Jen :p 0110 , a!loparolu s,in. 
Jen nino, alparol'll lin! Jen jap~no, aJparolnI lin. ~ 

Peit'roU Ihruvisk,wpvuf'llon pro Jeljeo, ke li kO,filprenis 
cil\J!jn 'kaj esl!:is !kO'lllJploomiila ' de Cluj. MaJe Ha ak<Ollnpannn.to, 
CaT eslCepile dIU llIl11erilk~ajn 1S'O'ldllltO'jon 'nell!Ílu koollVTen!ÍlS d,i'au 
"dialekton". Li ,estis devigata. rekoni, kela "arist,okrata" 
~l1igla lingvo superas la popol'an. 

Ka~ 'Mfuok en s()!lena sUento publike kO'nJfesis siau 
kulLpou, ,p€'tis jnd<u18'<J1J1 de Ilelut,emlnlt'o Pe~rofľ, kw ,P,I''O, j:a 
n~~nl1\<gelbJa sentú óiOlIJ ,forgesli's , oi,rkausi 'k81 ik!un lvem 
rusa flamem'O li ciTkauprenis si'an serviston, kisis Itrifoje 
lůan hus'On por silge1i la frarecon ... Tiel ~Iruis MdhoQ<k la 
an~lan Ii:l1@vQn koUlj , Hel! farigrls Pebroff entuziasma 
sllIIDlidean'O. ' 

TllIl11en Oa fmo de ci ,lilu 'hisilO'r.io ne eSttaiS It,re kontentÍigu. 
M:iho'k, IldeU bóna 'ka,tO'J:i.kO', du ja:.rojn labocils por 'Ioa ka'lldeloj 
promestHGj iílSankta <Antoni'O 'kaj dum liu tempo~ 1a, be'l!egan 
modpupforman Rozinjon edzini'gis !ia k'Olego. Tiam Ihiprocis 
i'Omete Sanktan Anltoncjon, sed kdu sdalS, cu ne Ua Sanktulo > 

s.arvůs ,lin el lti!U ill1lfer'O, e n kiun 1a ailia ďws. Ni roias nul', 
ke · Mihok t'esl(lis lSoI1a Ikún la 1'6\'0 "fondi ,la In-Tu-As~Bs-Ta
He"-ll !kun Slpeci<a1Ja iinsŮlgIno: verda st clo , Ibr3!JlŮ'k!ilta ' per 
pingl<o kaj 'kudmlo. . 

PENTEH: 0 , S T E 

• 

ehia fl'Oro t.iel P'OVlaS brlli en la herboj, IdeI 
, fu il!U!SÓll:ago. Sed iI1e V3ll"ffiC gi a.roos. Cia Jwloro 

esIitas parenca, kun la 001'0 a'l1'korau mal],VIIlT
meta de la prlrIllliem,po. Ci nur esta:s IplroaneS'O, 
QIIlImusento. Sed gia 01'0 h3lVlas Em Ma maJ-

, V'3il'mlll mtelllseco - l\I3.anen pili :a~'~aJIl Ik6Jorvalo-
ron Ql kl metalo. Ci e-stas ,};a plej f13va flavo pensebla. 

Mia IaJrbaro est35 !bLua ,kaj v,ioIlIa dle Gnemonoj. Bn la 
den5ejoj de . ,rozarbetoj ka<j sub '}a piceoj Ik<aj ,piiln'Oj e-s-tas 
vamme !kiel e'll 'S'feI1kJbedoj 'ktati It:ie ili Ikrresw <ffi1 Tic'O kaj 
\llIllJito, ~ktiajlJl. '103 U mia memo:ro mi antaií nUD, ne'lliiml 'V<idis. 
Unu k'aj lIrlia Ifilaveverda gageQ pmvollsigl • ll'espek<fJata 
en' la tut'O de tiu blua abundeco, sed aspektas tre senlkura~a 
kaj mtlIIlikresíkrunJta. (ji cedru> all}a supeiI''P'Otenco 'kIaj propa
gand'politiko de 13 anem'Onoj. 

, Je !kvin ,pa'S'Oj for de ·ta 1l!D:t,<a.u.poslte!lloj de Ia a,oomOlO'Oj 
la maro' ,plaiídiadas !kaj la ret'O ' de S<Ul1rnd<i'Oj tremas super 
fUk'O, ru~\Í MOD'Oj <kaj saMo, kliu b1tilverdiga5 en lm pli
pr<OfU11ldo. · La bl:ua siJka supmj'O ~udas, ke es~ ' jam 
S{)aJlé;ro mn IS'llIlin~to :ka.jvtidi1InI,moj, Ptlej ' ek.stere ,j,ms 
hla'nK:a VtalI)(lIl'sipo. GJ s.ajn:as stari senm<ove kQ~ ~ia ' fumo 
,di.serendru; sin ilwazaií g.r.wn(legl;t supco'kIrono de plÍnio. Ua 
im'uil!a'fO Al<a:nd s'p!~;l1'lig3JS !k1~ en 13 , aea'o, \kaj ;la sunJl1mo 
rebriJas en J:a feIÍf5Ibroj de 'kl. poStd{)aJlo <SoUrinswo Elrero. 

'La ,akivo esItis nlIpide piJiima;]<.alt,igdnita Ikaj rest.igis CiiI1ka u 
IJa rif 'Oj b'lalnkan sa'hstrioo, ,s-imiJau aJ! !Ile'go. Sed cerlte cio 

'ťsbaís S9m!er'O 'Jmj ·.mdeiO tie ekMere; katj tra la ma!l1lau'ta 
,pil:aud:ad'O Ce ta hordo IkIa.j JJa brueto de 1a maJl,fol1a 'VOO.teto 
e.n ,1Ia, 'pinMb'Oj oni aooas la mu.zi.kon lI!a'Ve ~n()raň de la 
friHgotl'O, ' lliiin e:1 ' ,!Ja 'Plej belJa.j í3lkomp'áMj aJ la mil , aliaj 
melodioj de la ·prmtempo. 

, J~; 'Dun a pieme1{{)stÓlfe&tama .homaro de:v1llS u~ 1'a 
'OIltil2;on' P'Or estie~. Ua a-enaj ' lcaj .aklVajspiri.t'Oj ~tá5 
fatVOIraj .. Nun d0vUS íbIJ;dIaj pliezuraj :jaÍlit{)j tkun bIuane
lJlóaiaJj g.n-lOOdoj, SUiI' da 'IDlaSItol bj ~ta·ngoj 1caJkun 

, W<!jaj h()1IÍoj 'SUl' kl ferdek'O je ' kanllladO' .kaj mtlíZilmdo !Sin 
air~ : eIen de cmj oonloj,eJen SUl' la ,I'Ogaman, ib:ci'k$JIi
~'IIlI3Il'OO lllJÍablan. Veritire - ,ili' ď.evus ' 'MW si}koIjn velójn 
kaj s~~Q.jn oritajn. Sed eble a-n,korau pii' hone ' estus, 
se ilí lí~v.us akvoelteriajIÍ fak6jn ' kaj uouaklasan vivsav.l-
larOll., . ' . ._ 

,Mi, oe 'scOOs, kiiu pi)'leDc'O DUn dev,;gas ,Ibm; , lke mi 
rnkoot'llImitO.rion .. an:aIJ8a;an :de' SUT lIa inaro ,ciebte..t. Sled, 

gi ne essta,5 6irum liel dolCe !kaj ensouge blua, kie,l h'Odiatí . 
, :En , iu tago de marto. antau Il1Il1ltaj jaroj iu maljuna 

fiS:isst'O tka~ láa fl'lo j'l"is :ekste'fell1 pOiI' atilngi 'la fOlk'Ogt1atéia,n. 
Hi }u.s vddis de s;~r 1a ObSeI"VA mooto du ,tl'i. putojo mal, 
proksime ekster la Storbrott (Ondron\p~a r~fo) . La v,irinfo
koj sendube joon ri'35'kils idojn lkaj , tiuj d'Oesta'S ,attJkoraií 
tieI junaj, ke ilil6 , P'OvasDlagli. ,Sek'Ve ,ek,zÍlsw snnc'Oj 
P'Or , lpovJ m'OI1Jba1Ji iuu fokidQ'll ISIe ne ec ÍUIl'l pletnlllgta'll foild-
non apud la putoj . , 

'Kun <si:aj gllitvetur.iilo, paft'Jo káj pilk;brus.to1;lo ,HieJk~ ' 
SUII' ~ gtladon. La V'etero esstňs la plej 'oola, 'S'llnbr!Í!lo ' Ilcaj 
foI1lia f:rOlSlt'O. • 

MiaJrs'mte bm křl'Omet,rojlll ;iI,i s.í'll <trOlVis , ekstere S'Ur Iia 
mar'O .. , ,tÍam subite 'la hubo '€Iklha!lrt<is , oogre m'OnIl'tis noc
den \kIa!j dem~l'lldj,g,! 

- Patro, jen lki'O estas? , 
La m:ailjlllllJl1Jlo ,fermet<dkurLe rJgardi'S n'Orden. Rlwniglm 

riIuho eklevigils maJl:aJnItaií l'a lumturo Under.sten (&rbSlton). 
Sed g,t 'lle eStJiIS 'ÍIa Dub'O ()rd:inQra. Em gi Cio si:n mwadJs, 
óodigis, sin tordis. , "~ , 
'. - Ho Jesuo, tbrubo, ,In gllaoio ekdisr'Ompig-cl51 Ni !kuru 
~'O ~ tVivo, relk1Je a'J Itero. I 

' Kaj dli Ikur.is. CÍllIl11 .pIi :al11te Ile.vigiLs 'la nub'O IJcaj ~I nome 
oni aUdds lterurnn mu'gegon, !k,iu l!s-'l'e$k,ÍBkajproksimigÍB. 
B:aJdlau i1i ViidJi:s 'Ia 'll1aron rompi .kon.'I!rau la g'laci'O, K'3!j, Ja 
akvego a.lpr'Olks.1mi~1s 'kaTbe IJlág:ra sub la nubokUlO hlJalllokta:j 
ekroanpig{)j. 

Skrl ne 100g,telll'pe dili Iku1,'adás, a!I1ltaň 'Ol iJi sem-is, :ke' 1a 
gIacio ~ub ,Hi fkOluenOOlS ~emi. Esitis gif.andaj díkglacJ.ajój · 
kun blugt!Jaci'O Ó!nt'er ' ·řIi. 

'~p - FOTlrum 'la g11tvetu~iJon kaj la p-afiilon, sed retenu 
Ia pikP3iStoll{)n! Kcleg.is 1Jra 'la brumugo ta maijunud'O. 
kDl3lbo .foJ1las.is. 

FJStante pIi rrupidlkuna ' od lIIl ntl!rl',j.uo:h{)aJlO 'lcaj eb'le pii , 
tÍ.II1taInfu, ,la bubo Ikurj,g 'ke)kajn 'pasojn , ~.flau la, !p!3tro. :tA 
gJ.13ndatj glaciflomjo.j 'Jwanencis , <roonpigi Ikmi 10ntglaJj ikira.k
~j !kaj ~can1aij 50n'Oj. K'aj la Wndoj de 1a blug,ktéi'O 
sprucis IJia alktVOll ~Mk<ade. 

IIIipl'Olksimti~ . al ia "T.ago", ta plej ekSItTema 'rřfin
sul6to. Nur ke'llke da Wnwtoj kaj "li e~o<s S':wita:j: 

, Sed subj,re Ia hubo aiídis de ma1ánfa.ii SIi ~e'k!kI'jon: . "
H~1pu! .Li ~ .SIin SUIl' ila mre1an4ll ~und.o kbIj lVidis, 

_ ke 'br ' patr{) - ema<& ' en nové . farigima v3lk.{) inler du gJaci-, ' 



ajoj. N 1,11' iIia !k~po resHs vid~b.l:a s)lpe: 'La fe:Ůdo . .'La 'ca'ro , 
defalJs, ' '" 

La ' Ikna'bo l'6tumis ,kaj k:lJp~,is la ma!ljuuulon per Haj 
g,rila'j haroj , sed e'khavis ens:i.a m!3in'o ,Ia nuron klapón', ,La 
koJon detra'll'!:.i.s 'Ia ' aJk,na. bluglacio. . 

Li S!taris sur sia S3IIlce,}'3IIlIta gilaci.floltajo kun s~:a rerúrá 
R0r;lalo " ~j :rigard~gh g,in, f,rapi~!l de rerutego ,k'aj kun 
krC'le pa,la Vij.m~o. ToiJitm li dejetj,g ' gm fOlr de' si .kun ek'kt'j.Q 
freuez~a kaj kuris , kuregis. . . ' , 

per, ~a ' fUl'iozanta ;nol'dve~ego '~a glacio, 
.fmka.saji(),JJ, 'estispélait'a suden. ·~ 

~~ estis kt fiera ' :fo'kc.ru;j~i~, k.iu suhrampis sub 'Ia 
sM:of~fun tibk'Ovrflo'IÍ en ,Hu veIS'Jx;ro, sed ma.lgrnnda p'lo-' 
raula marbordana Imabo, lůu ' ekhavis ion , mémoradi, kió. 
persekutos lin maldor,maqtan kaj s(Jngailtall, dum li vivos . 

. Ml n e fldás la ,inaron, ec ,me ; 'bodia:ií.:, Sed ~Ia gi estas , 
kaj penlteikolSlldkJs~.a:ze btl'!l'a. 

}\:iam ~~ aíti1llgi.s ~a 'teron, (iam la maTO esi,is Hbern, kaj EI 1a sv,edia: faul Nytéll. 

~ O li 'T A C· IE L A Rii O , II 

BiC~ABD BORT 

==== =uflmega es!l1il> ta ta'go. Maftoďlt1d vetem. Neni'a1m pTi ' riu.}1n~. Cia PiQtenco mruaper<is,' gi ig,is éiuttagl3 ,k()lel'~" 
aniaiie m'i vidi!:i simHan. Nin , 'no).'d.ap.ojn, a:l· Kl;lj d'lllm , 'ID. . sulnstIDilro ekaJi:>er.is sur Ja :V~ip.e-réiell,o gro'I)aa: 
lOgllls la neatingeMa s.orco de ',l"Sud-O, gt sen· bloo biro'O, 'I'a ,. senlInezwmj nuglin'oj 'pó~enépende \SupeT ' n'a 
'cese ,k'rias en n1a sang-o 'kaj DOraS uian and: teTO, en la bru.s1-o Ikaj en ' 1:1 f'3j.roflalJnioď . ,. ' 
mon per sopilI'dez.i.rego : en ~a s'unon, en Jia Sulbiote ipIllhnallJfOTt1Í~'S ill3 ,Ye!I1Jtekbllo'Voj, eksHen'tigi/i .aa . 
v.aflmegtOll, - ,tien, ki'e cen1lko'lOlI'aj '{,lwoj bri - @ti19J. Terum /krviieIt-o reg.is su.r 'la - -tero, - ne'k sono, nek 

Iris s ur pompegaj k'ampoj , tien, kie 1a arboj es tas kvazáu movo. Ciu herbomuukelo starissenmove, ' cÍu ff'olieto kusis 
dikaj turoj, kie senmeznraj ma Lfermitaj 'sinoj levigas k!\j ,maMewte, .!klJlllme. Sed ,J,a fl'll@ÍI'Oj de l'3. gIrnluda MÍla ])iird{i 
ondll!da's, kie 113 neto esfil.s plena je pasia híabdZQ, kvazaiíkonsu'l'l;llllkiiJSl;rCielon, .kov:Ilis gin. Kaj de SIUpI'e eikaiidigrs 
' E'StU5 6ie ma1llfea-mitfQlJ liipoj . bruo, S'enmezura IIlIaro Sa,;niÍs tie brueganta, S'enlllle~uraj ar-

T1en gi Jogas nňn, nordanojn. baJooj tie mugad,Jis. Chim pii, prOlksimen, ciam ,plipf()k5imen. 
Kie ~,n ~mno aOOa'S !kaj IbrUJ:ig.aS Ikvazau devÍregf:loamo, Gis klÍalrn - .elkďalli!s tguto . ' 

kie la malhelkoloraj kOJ'poj ensorbas gian forlon , Ifekun: Taam ékestis weTo SIllr na terQ. 
decon bj 1'a,jron. Kie ,Ja birdoj:esta'S 'lwazaií papilioj - i'lli La plorsa'l!j,koj SlUr !Ja ' ;herbejo kmlretis Ik!aj rompigis, de 
ll1ultkoJoTe brilaiS - sv'ebadas, slUJl'6r 113 ho:rizo.nto 'kaj ,iJiaj d.a ikver1wj " If\lugits foli()ljen tSet.lJlIpm:bmj ':.u-oj; Ja, saliikod ,elk2 
v'ocoj es,lrus gorgaj, malklaooj.lkJn§~is ,a.} la ,tero ,k\3Ú ciu hertboiI!mInlketo ihurJ'isikYalAlU mru," 

Tien ni. 'sopiras. . ' ~a;ta' a,UfP'O. DeJla ,htéllgriza 'l'álndiVojo lJévIj'gÍ's W'l!-ulda PiQ'llvokú' 
Tiu norda tago e&tis io simUa, '11 Iono, .~ ' ŤUlfIn,igis IHliper !l\3 Iherbejo, 'e'k1kQjpÍ!lfs" en , sian d'rene-
F,OJ'Ita ve-mo, varnna, 'VI3rmeg'a bI'ovis rokle de sudo. ~am Cir;ka;iílpmeno.p. 1'3 fO'~n, !Slp'littofn, . ektst.ernnlÍ<s aa ' ij!lstajn 
Kj,am estas eh no.rdo 'V,arma, ' V3Jrmega ,' ven~o? p.lorts:a'lilkojtn koa~ 'i;Ilallaperis en 'La a.roo!ro. 

Ciam es,ta,s' nda:j lV'entoj .ma.l'Vlarmemj, ciam 'Hi fOTpoTtas ion )\7arma ,ak",ó !falegis teren e.n telerlarg.ajgutoj, · ki1,!j , 
el n~a iStaJlgO, -ebrilig,anil:e nian animol1. ' Sed ' <tiu vento portis fwbinte 'en la · blk'UG6tu, d:ilind~s .. . 'lJa allwo flUlis .1a.ij 'IIa ,viza,go. 
jon ' 00 'Ja s ang on, iporit1s ion, ]>11'0 kio ln. sango igis k:va,zoau lÍwem.La Itel'lSul'lfaco· /VfaJpOJIiÍs. L,amaliullI\iO ' den-
dHm 'kaj !kompalk1a, pelJpesa, kvalJau gi estus fluida mffullo. s~gis \k,va·zaií aiílbnne. Cio dgis IIOOlihelgriz.a Jcvtaz.at1 cindro. 
Kaj em ln iIlnimo .ne sentigis fresÍ€,a nord:i 'SOlPiro je la Tjam e'ki<Uslflluis , de' la ~á:l'p.r()l.klsianaj UlllUOpe SI1:airan1ta:i 
lIokonato - !la anÍlno . esti,s ~iheroa !kaj gOcjlÍlS sen altende'VŮgo, tremo,loj, lkiuj ik'reStkJis s ur alfu azola· mon1liMkliv,0, Sltrange 
(:oj!is pro la suno', pro l ilI ven'to , seoos P1ez.uron dela ci'r- deJ-iklllta, J.naik.J~::r lu'll1o, ,!ciu' '<ieg,eli'S IkJv:;túru . 'laMo en la . 
kaií,ajo.' ~~ a.~'P!rla n~e na c5o'pdl'ojn'.. , . . ' ' . .. ' pluvo. 'La ' ij11u:vó .cilllm IPN una1fortigis., KlajháJd,au ' etkhrhletis,.' 

. Mi , arJ~~u ,la hel~l!IJva l~n~yoJ~, a'pud k?u. J<:r.es:kis. g,ra~llaJ ,;!llIaIl:attJltlaií 113 Jrarnolloj 'h . levlÍ.ganlta s'aďma'llfl.,a,v'li ' Iluno. · L~' 
dehkalt5llatuofalJ, ~ ~kIh;a:n~J 'lmJ '~ .foblliJ saHkoJ .. K~a.~ , 'Mua-, pUTa Oiclo IlHrulÍ'S Cfiil1kau ti IkIvaz'aií IkIiso. La 1lIl!a'lgI<and>a~ 
I~ ~'e?~ akbII'O~lS , 'gl 'kh~~glilS ~Ia s~,~k:<>'Jn --: ~'refISIlS ,ulm, ludS.'leliell!oj ' elkrr'ídem. Nordo, . .Hordo d 'enOcve l'eřiicevis , sia'jn 

~ klSlS J.!m, :mrelS~'S , ver~O~lS. La 'S~~'~OcJ JSlternigl~ ~ur .. ~ tm-o , r~jfojn. '. _' .. 
~"":l,m';l aI:~,IIaJ veslSJoJ -:- s~ ~h. dep,ove 'lCVIg1S oo.aJo;rch M;i :inis traife ' _ netrafe <la.il)a: kampo.IDri;taJoj br~l!is 
adli'> Sl~. Sed la , 'rento nug:lS antau<;u ~. 1V~~ega,./.aJra, po- ' SUrttere. elJa 1a.1ibI!}jestUs 'Jl~glJ:~,j Iklv1izau .fulgliťái""~aj iH 'kaSe:' 
ten~a, .. Ne 'p:Oksiim:~. sm . 'kl '~~Jo _'\,~esklis ' eII) !VJ'<l0 P«w- , suSUJrigis , la bmncOlJIJl. · N<O'l'dp, • . . " n:ó:fl<lo. la . ~kíreto {le ,1'*on" r 

~.hk'OJ. , ~b ~!Cel1gts . ik~azau. !WIImJOj en \IR 'Ye.nte~?'Vo, turo1. ensOIV'igis inter '!ta Ibrancoj\rr: utaj ~Stajojeiklmovdgis<Stuir 
ee Iia llllaJ~unaJ lkv'erkoJ brueglS apurl 'la fonto, sed ihl ne J 'SIl' . 'ík" d 'ma.Ja ' 1f, vl ' - . Do' k v d'iň 
perdiis foiliojn :..- lbidm fortta' ne estilS 'loa punko~eio de Ja , aa1l'DlI v em(J'd'8n e:JoJ ; . t;.. . ~ .a.u 'Na rugd ~~ Ulr], J .. oe tau l'lg.s 
"a~ .~"'~ c'. 1 . ' t''''';' k ' 'd' m aula fl sonoro, pasoJ, 'VO'C0J. . Ol' o. ve . a. ""on o ev]-
~ ' .... a , '....".,.,.v. our ··lI' IV,()JO 've uns llOjnsare;O, 'WII' ,' 'l~ Sll 'lIS M-. ' K • _'-" ". • rl . 'I' . ,,-- , ~'::B_.-'- V ' 'I 
koll s/t ....... . ...Jl...... "Iv. k'-~L.. (!O" . d t ' ·c ... ',1' 5'" Yap<>ro. 'aj uuOI'OJ, 10 oroJ uu ·povas la'uAlVl 'aU lO .he. 
' {)Ilwe r"" , iS;rr .. vJ.'UIIflg'h,.. "UMJ,no .. "'l:aJJ .enJQJ "vrJ4ILS pa-o d " k' I 1"f t . t· t t' ' I " ? C' . ' 

plezllJr() 'k'l3Im II t · ,. al '-" st" lká' .' -' o on, le no"" o pos la ago, post la p uvo . u povas 

kortpon.' . pl _~ ·::'Iven o '.'..~~:mISt >saa~!: 've .Ojn~. ~!.es'l!3a:1Sl~ ~nIooraii 10 Iliell' 1l1emigi 'M aU:J'lllOn per 'senfma so'P'Íro;' ~i3. • ' 
Ulle.nUlJ O've. r, ""te,rve uran.;c. . ffi1'il Sl ~.s . , ,ml, .' lim ' .' lktrfuS!aR' .? ' , 

rigatdon, e.n ;kiu esfi.s' 'stulm lVo,klO. . '~ ,pu· on pel t 'Ó1· 
Tia , lI'8sIfis en mia' iIniem(JlI'O ~i'll,' fago . ,". K~j ~ubiite m.i. ~'ri~s. : . b~ l\rko é&ta;:)etim ~ur' la '-
J _ ~'. _ol ,.:I 1 . ,:1._' ~ ... :.. __ .1" 'I' ___ o ,..:;~ .,1 ci~on . ,MI .kosternIg&s ,kaJ e~s .. Rl'3!nka crelal'tlm esibas 
Ui1 oClT,P>wO ue a gIroUlVJ ", ... '" "'Ul'U~ga, II ,="zs ,.""m mw- , Cll'" 10 ' . ~ . . . a' "'ki . t " It ~ . rlk: - d I 

taj, ikeila 'tUíta lVojbOcrdo ,pIle~ je ~lia ;bru'a Ikantado. Sir.r ' - ~~ a ~1~,,_ ll.~~U~'Il:a.1_'~!. ' a~:~~1l. mJ!Sid~; :;~" 1I.Jo . eMi, :a" 
,,' , .... n. __ '" t ' . .... S'· ' • A., ' . ' • . nVIUa .cn.e .... ,;aa<_ .. "l~lJllJJil<l .s:tp aUlaue, nev 1.... MgjRo, ~.. 
S.IU ~ Sbr~.- :,?"",.""OO::~: :perS1s'le, " nnr ,- SIIfl]l' - lSIl';' --:- # " eK~S IJa ,g3lll!kfuOOde l'~risto'.~Kion mill!Dik6.mutilezon 
!.Y,azIUj ~egoJ, ,ťaiJft'OJ , iborJloJ. ' .:" Ki,om mi I3l1likoraií ,á&ndu? !Mia tVVvO esltru; '-'w:a 'kaj ~1ida. " 

Sumte 0l:fuJ.z.a Ib-mo'. 'll' . q""'""""" . bri'l ~ malltk'l brl!l' il:tk .A~ ' ;.' . ' 
Oe mu'bpToKSIÍ1llle, tpOtellce, mail'laií~,anlre. 'le .~~I !Y~~~":::" ,~a u~a .~a , 0', ~,e!:~u,_. 
Lu 'VenWlo.'V{)kvaz.aií p'16JVigq&~, Aa @l1Iloj k!V.azau ÍIIlten- rap1u"",:, O'UIJJ ~ , llJIl ďIIl><.Il:q>eros. ;UfJ .ne 4llbroS, 2se,:IS'Ilr ..... :~o .' 

sl'g-is ,Tl' .,,~ " (). t d" '- Ik • jd' "- '. v anlkorau J81pernI'S. llWuco SlUb, tla nt'Iko. Kvaz:a'U ~1ra. er- • . <n1V ....... U Oll .es us J:lIV'm... an OJlIlU ll'ap I , . an",orau 'mJf ' . . , .. .W!\ • 

fari,;'kio fa!l'ieiJlkl. SedSUT 1a000elo ítre 'e.slW! eC.'WlJ!1i1ubo, g.ia' , ~ ,~ ~. S!lrg~~~.t'>U:s. , 
1<010T0 . ,estas ' Illl:aRIkIiur:oo~lUa, ,~:lJj ral1tlo1 g~dlllj{ b;~. ď., . 1#0 '\fIlI'!.1 a, ,ila,w ll1(f~,~m 

La. ma'1př~rma bruQ ripel.i~;~'~iáni' pti :nt}a;re, PIli 1aňte, . .;, 
... . • '" ->1'-' 



,' A. 

Sukojn , do.lilel'o{.úir paper~ mi plll-Yos; 
varmaj korsalutoj al 'virino] {luff/ls. 

Koncepto pI-i ki vitino 
\. 

Por la llOmarů la virinů estas liů, kion en la naturo ni 
r!ůmaslumů, ůdůrl>, freseco; nelakseblagrnnda valorů, ~ígl1iť, 
rica senců de , la vivb. ' 

Absl,i-akle 'esprimite: la ~'irinů eslas "udmÍI'inde delikata, 
Heksěbía materiů, el kiu uTtislaj manůj půvas krei mnjslraJo!1, 
sed en manůj' de fusislo ,amomgas au neniigas. , 

La vidno. havas pIi da inklinůJ půr belů 'kaj bonů ol pDr 
ll1aUcaj inklinDj. 

Kiuigas la virinů,n pDr elll1Dnlraďů de Iriv'ialaj senloj, liu 
'duoble pe.kas';tiu PeKas kqntmu ia vidnD; , kiuri li hDntigas, 
se~igante Sin pe ,sia majesta simplece kaj ' pekns konlraii si 
ll1ero, carmistifikante ~!n li velle,nas sian průpran inlllinon , al 
senco;helecD ,de la . V,iVD kajblinde kuras ,alla plena seniluziigo. 

'Pia hDroD senlas )a vi:Y,on ' seucela, senenhava ka,j no. esta's 
, turmenla puno. 

,Nasko'patrinD, edukaHtinD de pDpDloj eslas la' vii·inD. Kicl 
iridasů'kupi IDkůn, eIi ' ln. vasla mDndů liu , pDpDlD, kiu fDrgc5as 
es-timila. fůnlDn de sin ~eveno: - la virlnůn 1 1 

La vi'l"hll1 honeste,co 

(~eJla terno. Oui IHulte p:trolas pri tio. PDr lůnga 'prili'akIOl 
iH ne inclas, car iu- estas hůnesla au ne hůnesln . 
",. I,ai1sperte pTi honesteců de' aHaj liuj sata~ babilndi, kiuj 
vůlónlě silenlaspri'l' la "sin. ' . , 

, Faeile , kondutas hŮllésta , lin, kiuu neniu insligas je hr 
ma}o; -- La 'v('re honesta vinno ' resta~ snr. la rekta vůjo mal· 
grau mil álJogój kaj sine hontas perpiede p1a.rsi, k\am si pDVUS 

,u?:i 'Iiítkson - la kales,Qn , de alia. 
.. , La honesta viTinů estas kernD 'kaj ,·kůnservanto de Cinj 
·belo kaj hono; -si estas dia donacD de sia familiD, benů, por 
'I~ " st)ci(J, 

La , V'irbn(l ,beleicf) 

La 'hDmo, kůn,;istas dkůrpo 'kaj animD. La ,virina , hel(~co 
same est;!s , dUSpeClf: ' kůrpa' kaj" anima; , 
" l~'fěliJ.el'a ,estas 1'1 unuaka/ d,umvi'Va - la d~a. La' Unlla 
timas ,l'.i malj,UI.li~ůn; la , dlla neniam ' a.gigÍls, ,sed .restas . (:jam 
jUllll. " i~" '. 

:~j'_ LavirinD" ,kiu pů'sedasímrankorp.an belecDn, similas JU 
.<-,pitP(j cll 'la: rllonlrefenestrD, 'kiun ůui ,vůlůnte rigardas kaj eble , 

',e,c "a~,as ' ti.!I"kie~ buqgetů permesastian luksan elspezon, sed, 
,post iómá ludo. li fuj fDrgesas pTi si, se nova, ,pIi belá pupů 
ptůpOllllS sin. . ' 
. , ta '" virin:6" fIe/:1ú, Klopo:du kpnservi sian kor.pan beleeůn 

"pi{is. fllla ;ll~.odil.. ebleco, s.ed< si ne 'n~lektu ee pŮl': mDmento, 
,~ ke,,'.Ja .realan 'V'ill-orůn, de. siabeleců. Dni "taksas, kiam· Si,aj , llpůj 

!llaUermigas je ,parólp. '" ,', ' ' , 
" .'~ :'!:.a paxolo ltaf' u,gůjde la:virinoestas ďestinitaj 'pen' 'mani, 

:festi ' l1ii ~,'Sil{, ,,Íl>~itábeleco : 

r,ůsa. ,pro 

PllPQPŮv.a, degellerinta. Si , poxus instrui la virůn Je 
jam ml!ltaj fůrgesis el ili: si in6tnm.5 Un laborl půr; §i kajkune, 
,kun si, hDnesle yjyi; si illslruus lin -'- la,ilkore sin.cere an.1i-. ,Estu 
bcnáta la vitilio, 'kiu I'estis vit:inů kaj ne alifůrl1li~is je ' - /,!Jlrq 
ino. ' En vel'a virino gcrmus ln " lťiumfan~a vivo mem ' . . . i . , 

lAl ekflo'T'i!Jarita virim' áni:mo 

"'Lá knabinillfallů rapide eV91uas cn' animo. oSiaj .D!;JseJ.·veul q 
kal rimarkDj estas sUJ'prizaj jam en la 4a- 5a jaFůj. , 

II~iltyůlas teni cn gusL'a direktů la animan' evůíqůn, :de ,'sil!" 
lil Í1!eto , tíu seriDze konsideru sin jamen liu ci agů, car ' ll , íd C' 
inflJRaj ludDjkasigas la eslonleců~ la . antal1Jelita i:)Hdů ,,'ťJe l~" 
vivp .. kaj desl.inů. , . , ' , 

,tLamalbůllajn inklinDjn, -'-o sin anol1carl(ajn kelklůke nur , 
malůfte> nJilDke abund e - kun kůmpelenle fůrta-j manoj .dé:va~ : 
sarkí ~ar, kiu prDk~a$ l<ls f~U'i. liůn e.n tiu i'i agD! PQsl. jllr\l,) Jam' 
ll1alfrUls. La knabmD, almgmta S1an deka.n Jarůu, ' (jstllS ,' nur 
du3?t:!e ínfanD, dum ln knabD mullfDje eslns f1eksebl~',ai;tkůra(1 
en sra deksesa jaro.. I ' 

• ,:Ca malbDna ekzemplo kaj ' pretereco kal1zá$ eiL.in krl,a:bin- i 
tl?l!no, graJldan c1elrIJDn, kies kůnsekvencoj ne eslns arttaU.. , 
vld,;bl'aj. Se neniu eslas, ki'u seriůze půvu's ókupigi Pl'i si" tt'!lIU , 
pii: Ijrudenle lasi sin sůla, Siaj bagatclaj a,muzoj, ludój; Z ()q~c '" 
elektita-i librDj servos je sin bůnD. ' ' 

~iu nerimarkile alentasknabinelůn luda,nlau klID 
petů, Hu'vidas kaj guas pIi ůL kiom li imagLpůvas, Sed Ms pH, 
~!a,fu ~i .kDm~l1ea,s lWoJllpreni la iegitajn fabelůjnknj klariga$ 
Ihl!l;lnu sta per.ceptů. Plezuw estas audi' tiDn I ' 

, Kiel si babiJadas pri 'SlalJ amikinetůj, pri i1iwj fl'aloj k~ , 
gepalrojl - Precipe ce liu plm kLů oni devas prDtekli sin, . kl! , 
siaj prijugoj eslu hondireklaj. C , ," 

, Cin vDrro, ciu movo bezona's gUSLaI) ' klarigon, 
můtivadon ce la ' ela knabinů, kiu ell si , jalIi esta,s 
serioza 'kritikanlo pTi ln - plenagulDj. 

La [mtní-no 

'lIl tel' la VlI''lOoj sla ras sur la unua 10ko ' -ln ',;latríno, 
cqn~as cn si aj geftilůj la esl'ůntan generacionL , , 

Kiam la patrinD donas viyOD al sin' infmo,,,postmiJdigo 4é 
la ,suferoj sia unua demanoů: t,u k1la/xl aň knab:ino eS,his ' lil. 
no,vn~skitů ? , ' ' , 

•. Klam si ekséra~, ke "knabinů", §it:eYlmed'Ít~. "MalgaJa iidelD
ď

,. 
a.peras .ce siaj Ilipo-j. Knabino.. . DUItlJ momen(pJ , reapera$ 
~~t;tií si si'a I.ula "lvo kaj I'a jus travivita vea sufero .. ';' 1(0011-
patiC, s'i rigardas la etuHnDn... ' 

Kiam' unuafoje si gus\umigas al lfl noyven.inLú 1a' óólCecon· 
d~ . la palrina JaklD, si sen tas, ke sta t'irkaliprenQ ;tenas _. aUan ~ 
Vi,liiiHJu, kiu jus ekiris ,aJ sia mal cer ta vitVOvůjD, SUl' kluatél1das' 
an~at1 ,Sin ):1 sankla devů, důnita de Já CiopoVI\ ,'alla "irino,,': '·!a. ,. 
patiineo(). . , ~.:;; "re, , 

, La 'patrino vi.das kaj anlas sin mem en la f.illrió. Krél 'Iii 
var.tlÍs, flegas SIn I Diů, kiel si dezirus yMi la' dl\1:Iri-gon,' réÚo. 
vig.oI1' 'de sia vivo., Iron ailan virin.ůn ~ ife.fica. , - 'T' 

,"',1AI ' la ků~o dela patrfnů esta s cíam pH prók-sjma ra ,fUluó 
DFla filů. Tiu. cl fenoníenD estas a,tl'IDuebJn a1 sia delik:al:n , 
i~st:/~kl:O, per kiu si l'apidas protekti la knabinoTl. en Jft vivo 
tl·oe: maJf.acile prosperkapablan. 

cLa patrino fanatia-e amas artkaií 'Ia filon, sed en tiuéh lDlo 
ji\imf;e\,iderttigas la 'fjdD .pri errergio de laknabo" Mun . atendits 
en : l~'vivů pii da eblecoj půr prosperi. ' 

"'La hn;i,In'o . de ' knabo 'estas 'pIi $impla, pH' .fli'cile . -elkoritbla, 
tíu' de knabinD, kies seniemťcQ reaga s je Ciu 'lm,preso, iÍl1'Juo . 

. virů estas kaj eb)as esti memsla.reco; jam' pro la ' natut: 
j rajto j, dUm laviririo Jtavas nul' tre ' mala-fle' ul>n: ' ~Í1 

taj ůklUoj , ne Hal- luu: mudirá a:sertó,' cal' Já' soda lititi,rnů ' 
s(!~ígis sin de tio, sed ' cai: laň la korpa ' k-ajamm:á 'struk'turaj si " 
nIÍ 'ka' ablas pDr tio. • , " " 

ci scias ee la plej malltlel'lÍ patMQ. . Sia, instinJito "', 
' k.onjeif.tigás liůo alij kaj siguste hnsidera.$ 'siam d~w(ín' 

en "6u ' OkIUO, Car ' Ia vlvo ne Mtas " teorio. 8ěILpr.aktiko. Eterna. 
fl " konstanl!eco. ' ': ',"~' ,', 

s'pertn karaklerkcJllIl]1to ne ,llecl'ai1rus, la' 



por finesplori ln pnlrinojn d~ du geedzigontoj,- lil gusta ekkonó pri la 'palrinoj - kun oerla logika vici!go de ' la ' m6tivor - ' antaumonlru,s , al liu la eslonlan viv·omaniúon de 'Ia ' j,una' ,paro. ". 
. Profunde ekkoni la patrinon eslas eble nur en sia hejmo, . kiam cnla ' familia ron'do negenite si vi va s sian indivi'd-uap vivon, 

, La pompe veslitaj, "c~\1'maj''' patripeloj jam ríé.igis per mullaj perfiditaj edznj kaj edzinoj la nombron de s('ni!uúig- . inloj_ 

En stranga e-poko ni vivas .hodiaň. La mondmilito' postulis te ruran amason da viroviyoj. Jam anlad ol lio ,'éi okazis, la virinoj .proporcie · eslis pii muHaj ol la viroj. Nun tiu éii senpl'O-porcieco esta1; tre fr.apanta. ' 
MalJnultnombre pstas 'Ia viToj,kaj rilul:tmob~e ia virinoj, Kaj 'kion ni vidas ? Ant:n1 la obser,vanlo ma,l'kovrigas strangaj .. sajne komike ridindaj, sed reale tre ~()nsiderind.e ai1iktaj 

scenoj. 
, La gejunularo senlas , ~i~n rojlOll por belecoj ' de la vivo kaj . tamen i1i slar,as heiitante anta,d gi au stumblanle éiulllQmenle perdas ' vojon ' kaj eslas dolore vidi . ilián barakladon:' Neniu ekz,i.stas, kiu kun ·ameroa zorgo ebenigus la yojon. La , f1oroj velkas kaj dum burgonigorompigas la fru,ktodonaj :trboj. 

Sponlanee venas la deman'do : kie eslas iliaj patrin()j 'I Kien 
malap~ris la labOlemaj, simplaj, o l'k o rnj pntrinetoj, kies san'klu d~sliilrlO: imlrui 1(\ gpfj\()jn pri Hu ' helo, \ pri'Ciu bono; 'esli apud..,ili en gojo kaj' mal~ojo kaj kunamanta 'kúro, kun fúrlaj mano] ~idi mu ~ur'I,a rekla ,·oJO. Kie m éslas 'I 

La plimulto de ,"ta-pl!trinoj fal,'igis viktihlO d.e monstra eraro. En farsaj kost'llrnoj vestite iIí' " demon$tra~as sur la slrato. lliu upero , é.in moyo frivole proklamas ' al la mon~o, ke ili , lil' j>lltrinoj de fami Haj fajr\ljoj , t1ine l ,!effii!s "uivi" . '.. . iii lernis esli junuj liam, kiam iliaj gefiloj jam septas sin . wcuj kaj avoagaj, , ' 
Kio okazus tiním, Se siajgť-Íiloj rekonscijgus, kaj Hi rekonu~ ln, ridindal1 malbelon ce sia ' palrino? - demandas .. 'la alentl'l obselWanto. - Kio nkuzus liam, se. ili i"u~ al Si' por, depreni titm mQskon, ne ,decan al '~i ? Kio okazus, se la plena,ga filo konfidencie komunikusal',si , ke 'Ua arniko, kiu hierai\ vidis sin; de tiu éi "ido iernis malrespekti , priridi 1'11. virinon kaj decidis netimm ~dzigi? . . Kio o:kazus liam ? . ' 
Mi .kredas; ke ,pro ',Ha sincera, hela parolo ekmQvl:gus la , palrjnkoÍ'oj, iii redonus al siaj geflloj - l~ veran patrimm, 

kiuu lliuj nenia~ bezonis pIi, ol nUli. 
Kiel povas timi la patrino, kiu donis ' 'viyon al i nfan()j , - la maljunigon '1 P()Czio eslas en Ip 

Mirinda poezio ' de la ·velkanlu aňtuno, 'kiun ' pO'Ste 
mirakla 'negHtnlo de elerne jun~j rememoroj, 

La ed:oino 

karaj belaj . 
maljunigo. 
kovros lu 

T.iJu ci vortu "edzino" signJif(t!LJa. vemll '. 'destmon de lu virino. Felit,a~mľ YlnnO, eslu sia sorlo ,kiel !tjn ,maHacila, ' \llu sincerkore povas tlsefti prl si, ke si estas véra komprenell1a, ed~ir1o. ' . 
Saj,ne ne iIllIulte da ' rajtoj kaj multe cla devoj ŘIlsigas sub liu ei vorto. Tiu sajtlO erarigas . ínuHajn virinQjn, kiujn gi, instiga>s; ~e ' eksterlamilie; ' cn Ir.! vasm ' mondo si . se..cu ' siajn . nepkzistan\ajn rajtojn ; k.c ,si vjvu por , aliaj, por, la sajno. 

' Hejme, dum plenumádQ de ~iaj 00v9j ,keJkil'()je la v.iTino povas veki en si kaj en siaj pro-ksimuloj Liom ' :dtvalorajn, ne éiulagaju c Sl.'nlojn pro , ki~~ .foresto lleniel póvus ' sin r~
kom~nci la sajno kaj "kst~ra vivado'. ,La nůlit() ,mil kaj , mil el< t eIDplojn produktis pur' .. tici . Kio atendis Dun ' ~dzinon, klu kon~ence plenun,!:inte la devojn pov-is akcepli ]a Nlvenilllan 

~edzQn? Kontenteeo, amo, {ido ,pri la est~rito. Je , pIi ol éi. Huj 'edzino ne povas aspiri. ' , ..' . 
Estula pdzino nur "b6na" vidno k~j ne estu .1a,i1dila tle multa:j per .. ~a \'i.rinelo" . C-a'l' kion sig'nifas la "saga virino" ,? Nenia~,.'~it~la'l1 grand.an suldon de la vivo: 

J1,L ' mnlizmi:i tN1'u~,jmo ' 
ln\er la vÍI'Ínoj indas je la unua loko. ~ j,apatrino: Sed la virina sekso havas ankorad alian, rimarkindán ' personiganton. La martiro de la vir.ina se.kso esta.s si : Ira ma.Ijuna fral1lil;\O. . cSc la maljnna fraijIino troornam.as sin, ncas sian <tgim, ranfaronas pri amasode iamnj au neniamaj svatintoj, pro tio ne IrMu sin - moko.. . . . : ' 
Se ari:ginle Hi )a,iíte kí-iadas: "Rajt()n al la virinoj I" - , ni lasu sm fuf'Íozi ,.pro la amasiginlaj amaraj sentoj. Tiu '{;i ~aÍla tfl'p~ado eluzas ja siaju . ciujn fortojn. , ' , 

. ~ Hejme si konfesas -ja" al si, ke ' per . tiuj imagitaj J:lljtoi si pavus komenci nenion, <-.ar sia sekreta sópiro, sia ins.linkto aspi· , ras je tuLe 'aliaj rlljloj, kiúj estis donilaj al si jam 'ée la n3!skigo. Sed , j1ntertem:.>e iel iIi fOI:glilis el siaj ' maňoj aň si menÍ t[Oris-kanle maLgnjnis ilin, " , . 
Se oni mokas, ignoras aň ne konsideras sin serio.za" ti~111 si Iurigos hOÍllmalamantó, letims sin . kaj pc.rdas sian virinecoll,-':' La maljuua: , fraulino havas ja varme _ senlerimn koron. ' 
NL rigardu, kre:l avidc. si "kisadas la malgrandajn gefjlojn de . sia Cralo au fralino, Tiam si ~nta~. ke si havas ra:jlojn ; . " ' , Se si hav~,s katon, birdon, ~lUndetoll, kiel ' si luaaskwI i11! Pór t.i~j si mal-avare donas sian tufan amon. . 
Kiu edzinigas · kun maljuna ' frauHno. Hu mult~kaze bons.ance e\'ektis Li ,rroevis imilindan edzrnon • .c:ľr 'l:a roaljuna fradlinó. anlaiíkiu la p<>rdego de v:ivoheloj eslis fermila, pova's l*ijv.alore taksi ilin, kiam la pordego malfermigis. , '., Sia maljunu a'spekto kaSa!\. junan, ;tmantan kOlon; zorgan alentemori, kiuj eslas veraj trezoroj - p()r lu viro. ';' 
Ni eslimu la maljunajn fraiílinojn, eslu ni komplezaj Í1.1 Iii, kaj' indulgem:aj pri iliaj 'kapricoj, 'ťar al ln maljuna fra'j1Iint\ ni f ,FUj estas - suldantQj. 

r La situacio de vidvino ~slas ia plej dO~Ol·a. Es!u si' 1l1al'gaje funebr..a.nla vidvillo au eslu - líel nomata "gaja vidvino"; si estu riea au maldca, hela ad malbela,ki<effi au trolimigita; éiuo.lia,ze si meri1a's kompaton. . . 
Car' kio, respektive liiu pstas la vidyino, perdinta eIl sin ·edzo 'de.fendanton, sirroon" ,enhavon 'de Shl ' vlvo .au tiu ',yidvino, starantil ce 'Io.mbo- dé . sia Hrano; vivdetruanto kaj ee Ihnni ne' povanta? - Viríno, ,Jdu restis sola. " " Klon signifas resti sola, li on scias nUr vidvinQ, kiu ~el1éante kvieligon reiras lieí!, kie ant~d nelonge slaris katafalko--;-'.. " 

Malfacile esti bopatrino I, 'En ' la ' 6ul~a vivo la' bo:palrino ' plenuma's tiun rol on, 'kiun I'n la ť?Óli'ti'ko ....:... la dilplc.maioi Kiom mulle da miskomprenoj, ' konfliktoj' ,oli.a.zigis; jam .Iu malbona bopatrino kaj ·)l.iom . da ma)kontenloJ iforigis la· bIJnn. 1 Se la bopatrino provus ·-sen'partieprijugi la ' vivon de ' la juna paro .kaj ne eiam pravigus "šiian infanon, sed konsiderus '\Wkaň uk infanon de' ln alia bopatrjno>. kaj se si , rie luj (:irli.auprenus ~inn fHieton, kumntJUn hejmen ' kun mil .,pléndooi;' sed tr:il.vidante lra, la 1armovualo si seréus la veran 'kauzon de ·. la mMpácigo. per IDilda patrilla prudento finesplorus,la aferon, Ham .,- .estús ne ti'oin ,oftaj la - eksedzigaj .. ?!ocesoj . .. ' ~.' ':. '. . La . patrinoj devas inslrui -al siaj filill0j, k~ la . vivQ 'estas ja tia. kia gi esws .. • Do .ankaii la !'.injoron . edzon tiel o~i devas konsideri, !cia li 'eslas kaj hi edzo estas ja delikata afero, lil tule ne -lPerita,s tion,ke' iu kuragu :ignori aň neglekti liJi.' : 
Kiu nI' estimas (?ian edzo~, třu.estu pr~ta, k,e- lun ' tagon ;si " restos sf!lll k,un - sIa patrinQ.Sed ~ la larIDojn de Ia: : virino, sopirimta jé ~a edzo; eé la -plej arlitfike rafinita bopatrino de ' la 

nwn~o ne povas forv,isi. Estu :ciu b()pa.trlIio -- . bona diplomafo. 
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ConsuelilJo (pron. Koii~Ííelíjo'" ika.résnomo de ' Co~so
laci6n) estis .Ia . plej beleta .kaj. , :gěrÚifu ' juhulin'o de ln. tuta. 
k\'artalo. ,· . " . " " .. . " 

. Si havi!; korp.on b~la:llCi~á*ťán ' kaj, ' aďmiregipdan, lai:l· 
diine modelitan . Slit . vizago J:ír)In.eI.ít kaj esprimplena· s~jnis 
penikverko , de I'granda· ROinéro de Torres*). Si posedis 
beJajn okulojn i brila'jll kaj riiígdalformujn kaj ombritajn 
gracieper la malhelbluo deciř'1tauokúlaj riqgajoj: Ka)' 'si a 
bllSO ,'malgra.rideta k\lll tre rugaj Hpúj kaj blankegl;lj pentoj 
similis al belega kaj alloga dlaritn; cio bdeéokaj ' plen-
sukeco. · < '. 

"~ , ~ ~ T 

Tiom .00. simpaťioj guisl!a koobirto inter la sjmplaj , 
humih!jhomoj de tiu PE!ntrindakaj p1.l,rstila ' ángúlo de la 
urbo andaluza; ke ciuj 'sinadiniriskáj amis tutkore; ear 
pit síaj carmokaj boneco si ,sciis ekakir( cies' i.nklinon, kiu 

, .kun si interrila tis. ' . 
. Nature;. la j~niViroj ' plej memfid~j kaj bons~alul'aj de l' 

kvartalooiradis, por "tr,inKi 'la <aeron". pOSlt Konsuelijo,' J.a 
bela' etulino" kiu ··havf( ' la talentqn igi . "frenezper.dila." la 
,'ir9n, .kiu , §in~igárdis nur unu sol.an fojop: K;iom éminenta 
estis tiuKonsuélijo! Dio mia, kia katédrala vitíno! 

S.ed si I).e deC'Ídis sin por iu . el siaj .'amindpman1.oj. Kaj 
kiani' ln amikinoj · sin demandis pro la kaUzo, kiul si ne 
~ "aligis aJ si ' flancon", Kousúel:ij'o respondis Jmu muUa grá-
cieco ' kaj: petolemo : . / '..,. 

~- Fianí\oll mi? Nu. nu,_ "fllinoj" ~i _ ne· tute prudentas! 
Kial imi, bezqnus Ihl-an 'malhelp'ájori? .Rliel ck.aprompilo U) ja 
sufiéa:s: ahni kl bastono de. iD)'ÍJa ' patro! Ea***) 'Jam mi diris 
ke mi eé jridi tiajn ne v'ola'š ! -=- ,. '. 

' 'f~meI!',inalgraií či, Úuj ,parÓ,ioj'de' la' knabino, iunokte 
iu .viďis ' viron. ce la fenestro de Kon&u.elijo, kaj tiu eUrovo 
'efikis( grand.egan sensacion en la tuta kvarlalo. Kaj ekestis 
komentoj ciaklasaj, kaj éiagustaj. ' . 

Konsuelii; kun C fl-aneó 'í Kiu estas ' la feHculo ? Cu· li 
3massin vere au nJlrpro tempopasigo ? 
, Cu}li geed:Hgos-aií negeědzi~oií? 

!f~ f!lin( ~ 

ar<si>~ Vi kredas ; ke t,iu edzinigus "Y19 ? 'EC rte peris\I , tl~n, 
mal,Sa~ulineto! Krome .... cu ' vi ne rnemoras pi:i i!afrteló, 
filod~ l' bucisto, kiun vi tiom ofte rifJl1;is ? Ateritu : bone p-ri 
li, .car·' vi ja konas lian jnron' antau éiuj;';,Ei\1a t1iglfk.ia.fl1 
m( :~kscias,ke KOllsuelijo ·havas ,fi~nťoú, en tiu , .taio iri'al'~ 
s€kíf~os mia trancilo, Tio validu!"" .'. , 

.~ Kaj al mi, kion k()iIlcemas tiuRláf.aelo? -:-..respon·. 
dis \ň'l81estime I~ jUlIulineto. -Li estas farifaron'ulo ., kaj . 
nlalku~agul0 .ne l1avimta riskempn ,ec diri nUr "pépeto.fl" 
al miR Alvaro, kiu estas la plej kurll~ema kaj honá de :'la 
terq", ',Mi ne mensogas, knabinoj: Alvaro sciis kÓI;lkerLmi·: 
al'! .. !lj.oron, kaj min "frenezigis". :f,'! 

-'- Dio volu, ke nenio okazll - ekkl'iis .Tulila. ~' Rara-
elo estas' vantulo kaj. . . .~' 

',~ Ea, lasu ni 11U11 malgl8jlljojn! ;--, -kTiís 'mtil1aj c~ň:4.~: 
binQj: ;-- Ni lru 131 d>anco, kiun aran~as nodiau ribkte ·Jiá . . ~ 
gí~ť~ "p.or fe~ti, ke lia edzino hllvas 'trinas!kÍltojh: K<Q,.iv q~ 
kaij.:yenos, K011suelijo! - '. 

-Ne, mi ne povas. Mi atendas- mian. tfia~.co~, ' ítapne 
po\\as esti. ,por mi flnigis jam ciuj festój k~j I8*Uz9j~,; P()r. 
mi jam ne ·ekzistas pii ol unu afero eu la mondo : · .. AlvaTQ:!r 

' -Estis Sankta Vendredo. ,La Hpaj' ltvarťa1stl'atÓf , eS(i~' 
supersutitaj de granda homamaso,Preterpasis la prpéesion ' 
L<\;' :korsentitaj. "salta s" ' (:p'r~gkante,toj) intermi15si~ts':k\lIL 
1'11 unutona tambur-rulacl9, kunforffi\a~te. ". koncentón· mis, 
tikan kaj malgojigan. Odori-s. je .fl6roj, je ju.neco. " 
. , . Cie oni enspiris religian fervoron', kaj ,éiuj ' viZá~o]i 
dolCe movigis murmurante pregojn. . . .... '" _ • 
'1.;_,~Alvaro kaj Konsuelijo sidanťa)'ée la~ dompor,4o ;de , j~~ 
kna~.ino i8nime babiIis, de.ziran1e sin eng)úti . recipf?1téf pér!J: 
laokuloj. Felícaj ili estis! ' iKiom ne an'lf!.iísentis', jli Hon.,: 
kióestis okazonLa pO\lt kelkaj momentoj! ' ,-., . 

La Virgulino de l' kvartalo: la figuró · ad6rata' en ríi!~ď 
tufa urbo, haltis antau la du enami~in~oj! ' Alvaro for'metisi~~ 
re~~~t.plene lacapelon. kaj tKonsueÚjo ~rucsignis 'sín fávor~. 

.' SubiLe, voco malvarm~ kaj m~lagrabladir,js aÍ 1~ 
, . SeJ.o.yi!1,ta~ge labelet.a int:Rnrnp sin vidis 

'tleman(jój kaj sercojamikinaj, 
siegata de la OI'elo, de la knabino .: 

-c. Bandezírůn .. ~<?.nsuélijo, .-..:... dit:is, unu, 
~Nu, jnfanino, jam vi estas "ěstablita"! - elvokis alii}, 

, -'" oAuskú1tu, koketa, kiu estas li, kiu "ekmóvii{ vian 
tintilon:t (p'lácis alví)? ~. demandis tria. ; . . , 

,: ~1:iOn, MgÍ1 ... si 'diru <tion! - petpostuliS flOr..a la 
ceteraj.. ." ". ..' , . . 

~. '~, . 7, ' .. ?,.... ~," '-." 

," : ,Kaj ,antaií tiom '.' da ;J.tento ' kaj int~resi~o .. Konsuelijo 
. l?llfPlls; ;it.a;min envolVJa,nte . si'ajn-yol'tojri per la~eriozeco . ne 
:kutin1l:!l!l ď si, kio reiuItigis gr.aridanínirori en tll , grupo.·de 
::'Rnabinoj ,s'in "citkau·imf.aj. · . " ".,' .. ,.' 

. x '.:\; _ ViJe koú.as .. l in, · vL 'U esta!! jtciulo tre, be4, t~e 
bqnkoQdjita~~llLtré bon~vCstila, kiií inin tre,amas,Li eJltas 

. ~injo..rúeľ s~{Jer uia .. Qivelo,kj~ j:U:r~s aI mi, ke sen mÍa per
uv, ... ~'~,v"".~· . .... ~ - povus'Vh1Í.. Kaj , mie)cko~preQinte ; tuj " Han 

.' penetri. a]mia .apimo li~jnYorťojn b,onajn kaj 
.!pid:iris ·M Ulajes'ón,el futa){oro : Clj mi agis 

- . '> ' -"" o,', 'l~ 

';- i Ko[lSue~ijo , vi devas nun ~,ujk.:linti ;,sa;!Jt,a" n.! " 
.Timigite si ne povis subpremi ekkri'eton, de MmrO'. 

1{,afael0, la junuJo tiom ofte rifuzil'll de Konsuelijo 
autnu si, kun minaca kajvengema gesto, 

, ~ Kio estas al vi, infanjo? - del11andis 
fianéinón. 

.-ASi s ílenUs limema kaj senkuraga: Ion' 
anf-.l'iisentis, ion terurán .. .-
. ' . ~ Nenio estas al si - parolis ,furióze , Raťaelo siwtůt" 
nan~~ ' él Alvaro. -"- Nur, Car mi .ktapricms . 'kk-vi~,·' : .ft~~~·,;, .' 
ínt)k,antu s,alta'n .. Mi supozaske vf ne :kon,lt4lj o~~ ka<.j' l< 
se eble jes, tanien si kantos gin spite. . Ci ne , oril . f, : 
k~:.lď éu ·KonsueIijo hl8v.as. flartcoD au ne, si devas 'farf' ciuď- ' " 
,ka.zé.ckion ajn mj volas. - .' '. 
'~~ : :--: Mi petas, moderu vin iom, éu vi kO'lÍÍprerta..~? 

,edí,iis-;' nerveKscitite . Alvaro. -Ce neníu . mi . tole-ras ,tiajn" 
aro;gj:).j6jIi nekke , ooj dévigu al ío- niian fUlIl:éinon.' 1itinsu~ 
lijo: 'nekantos, éar Si ne VOlali. Cu vi hone aiískultis ? , . . 

J,t~ ':. . Tion ni ja vÚl.os, sinjoreto dando . .. 
1. 'Alváro faris superhoman fortostreéon por reteni 

'~&~~elijo sin jetis en Já hr akojn de sia fianéo 
ke Ji"kvietigu. "".' ..' 

·· .. - '. P'ro la .réspekto kiun1Deritas ci -tiu .figuro, kinn trl 
nivi~s .. - ,ekkdis Alvaro .-'-mi peta~ viÍi prokraj'ti 

ii'ron , ~is pH .pGste. NUntervid~o$ eri,,' loke., kie neni 
5, en loko, kie -vipovosmiQ. insulti ' kun pli'da Ubé-

oléi ' líe. . . . . ffi,' , 



l'fe, gis pii poste ne: ~ rnugis ekster , ,si 
NUD tuj , malkurag-ulo. . . ~ J • 

Neniu povis gineviti. Rafaelo ku'1 la tranéilo en' mano ' 
s in, jetis sin AJvar()l) " ,Kelkaj , sekundoj de terura luk,tok~j 
ekkriotimegiga sufokigis 'én' la gor~o de" nun el ln inter· 
balanloj, Alvaro es tis rnortiginta Rufaelon, 
, ,La kC)DJfpzlgo estis ' .grandega , ,La hQ,moL(;jrkaílgí'l~pigis " 
gardisti,j aJkuris,.. , . . I, 

Alvaro kaj Kónsuelijo unuigHaj . per )'wrtusa éirkaii· 

. '. 

OB8E 'BVO , , 

MlflAF;LO SÁROSSY 

Lia momo jam es'ba's bope ;kOlllllta en 'aíil!l ' mo,VIa{)o. Multa j 
ar Ion, ndmiris lim silke kl!resan , vocon dum kongresoj 

en BudapeSlt, NiiJrnbérg" Gene.ve. 
Mal~ovaj abonantoj Ů" L" M. 
íl'oj~ mtemor.rus pri ,Haj vuforaj 
komiponajoj, aperintaj en la 
Ull uaj j-arkoJekto j, 

En fOr:l profundo de Sit:>e
rio ,Ji ' konatig,j,s kun Esperanto 
kaj .tuj farigis fel'vora ' adepto 

• de ;Ia ideo. Lian bel:aman anl· 
mon jm,piús aDlkau la poezio 

' de la lirng"o kaj Ji doni,s jiun 
multajn origimilajojn al uia mu· 
ZlÍik:1HeratufO'. Lía .. komponista 
balento ')'ICr I farmaj, esprim.rlcáj 

,Jlle!odioj inlen,reIÍs' la p'ervélrte 
n élnuancebh\jn {',ko:rdojn de hl 
Esperanta Lir/). 'Est.us poemQj, 
kiujn ,'popularigi"v,Ua arto, uel 

• aHsrula',tJa: lClLku!t i:e la ne , e!fpe· 
.antista pu~liko. ~ 

La reda'ktaro íl'oje pilenumas 
_ la {)e ZlÍr,Ó1\ de multaj ipubli1kanje 

Han ' Ja:sl1an lkOlllipO'llú.joo " Ku{l
tantaj , posrenój", ;k~un ' . kun 

, , . granqa SU kCfl sn li melll pre· 
zenHs unuáfoje ' eu Geueve, okaze de la lealra vespero. Espe-

• reble dU,1f;l tiu ('i jaro . ni pOVOS ,lIperigi nnkoruu kelkajn cl líaj 
vet:koj~. ' , '-, " F. _4, 

E. t . A. HOFFMANN: " ,,' 
Li éstis a{tislo , cn la plej vera senco de ~a vorto; poeto, 

, komponisto, orkestreSIl'O, pentristo, l"ej{isoro kaj nľodela jud sto 
~rr UUlI pers.ono. ,Li.á faIitaziia kaj ' sprHá amma respegulu 

, grar.dajn emociojn, sed kiel saumo SUl' la ondoj ,; klarigas el l~j : 
vodo.j kaj .ag.oj fuťtdamentaj pensoj ' puraj kaj aUaj.' , 

" , Romautikaj oni' f!.omas liajn ,vérkojn~ romanojn. ,kaj nove-
loju dé.illOne Inj'~ti.kajn ' kaj problemajn'. Kaj vere. · se ni leg~s 
ilin, ni selltas nin mirinde tusitaj, Car en la. profun~o cle 'la , 

"ttnil1lo ,kus.as dQrmanla mondo, plena ; de: absurdajoj kaJ miste· 
roj. Kaj li. la pot.enca soreislo - kva~,U: ,gí;anda: .impltriestro e1) 

t! u ,:ci , son,i!laúdo -- , veka s ;gin ; per ' ununura svingo . de sia 
sOrQlo ! lb arto. ' Tíuu ·,stranganmondon ni trovas ' rte 'JIur ťn ' 
Haj verkoj, oo:kal1 1:ia Vivo estis mirinda fabClb. ',~ ,'" 

Naskigjnte en ln jaro 1776. en patticiofamilio, ji baldail. 
ekkonis lú lHizérojn tle I' vivo; 'VivaĎte fOÍ"' de 

urno kaj ,doloi;o. ' antaiJ' la ' Virgu." 
lino, '. ,x..~' ,- -{ , 

"' Kaj 'la k'h;tbino levanté . 'al la -bildstatuo siajn be.IaJu 
okuJojn malklarigintajn pro ama'ra ploró, paroli s kun dol·' 
éeco ka j rezigno: - - ,," , ~ _ _c ::" ',' J ' 

, --.:. 'VifguJ~jo ,Ín;i-a" Vřrglllinjo ,."ho~a!rardonuallÍŮá 
'Alvaro, car li ne estas kllipa prr lio. Estis' mi, tial ' ke :mi 
, urnas Hri tíóm ! Estis mia amego, f'átrino de la anírno ! 

EJ laJ'k~stil; ta'nd~luía dj~l~kto) .Jo~e :Berýer ' 
-', . ··i···· 

Li, vidas la noklan f1rutlionde ln vivo, !!led samtempe ,Ji ' Il~tas 
bonegavidanto de. r~ . faKtuj: La' plěJ rantaiian sorfronú:tnon, 'su. 
pe,-.as la vivo - jen~ lia OpiIŮO. Li vidas fruktv~Iid,istmon sur la " 
strato ~ kaj vei"k.as Ja.belon ,pii la ,;ora }>Óto". Li 'ddas-'ínálno' " 
Vtq1, ·kadukan dOlllla-n :""' ka] ,gvidas nin Cll' ln 'mezon !Je 1;1 I!)e· , 
'zépoká gildvivo. \ , ',; ,_. " ;'., ,~ 

Sin mem Li! VGlás silll:bo)1en ,siaplej"sata!>U verko- "Vivo
pinioj de la kalifrqň.lo Murr"'; erí'1n persono dé' la "orkeslTeslro 
Kreisler - Ja plej špeci!lla kaj pléj mislera inler siaj ,ll:l~kajoj" 

' En sia plej ,konala vp-rka "La -dikslroj . de ln ' lli;rblo" Ji' 
~ inon-trás " la, luklon dp-' .::> p.řsono kontraň sr mem, de .. ho'mo kUli 

duobl'a 'animo. ) , " _ 
La mora!o ' de li'flj 'vp'-pkoJ esta,s plej pura. Li provis IDontn 

alni 'Ia vojon a l ,}a senkarneco· kaj Senkulpeco. '".e'! 

. Cel'le, kfl -Ii estas ln plej ,gra.nda rako;ntolaleuto de , sin náelo , 
' kaj "de : sin: epo.ko . . ," ' ," 

'< Ahlau ' nelonge pasis 1ia 1M-a naskigtago. Tan;en ' lia] 
vef~ojeslas Ifres:aj' kaj vivople.haj: ni restos- cwm lá kOO'sola:ntoj 
de .homoj, kiuj ' estas', ma:lkonlťntaj k~j malf~Ucar en . tíu ci 
111(jndo., " ' ,Ludóviko Lesmallll, " 



RAYMOND SCHWAŘTZ: V,ERDKATA -l1ES'MMENTO 

121 pagoj. Ptezo-(inkluzi.ve 'atronko) '10 Ir. Jrankoi, 2 ~v. lran
kl1j, au egalrxiloto. Centra Esperantista Lfbrejo, 51, 'rue de Cl:ichy, 
Par.i·s IX • . -'- Esperantisto. Presejo, J . . So./soÍla, 9., rue Ballé, 

. pa,rfs, 1926 . . 
Iu frapetas. ée la po.rdo.. Surprize mi vidas .. ke vireto., mj

danta sur lerneJa terglo.bo., e1egante ruligas en 1a eambron. Vi
d,mteJin, jam rideto. \ll.peras ce la lipo.j. Stri}'lga hometo kun láií
JiJode lónditaj lipbaro.j, laťímode maldens;t baro.rnalll0 sur ln 
tiCrglobgmnda kapo kaj lai1moda nazumo. sur .Iapinta ll.azeto.. Li 

. hejmece lo.kigas ,sin al mi,a ·skribotab1o'. Ko.mence mi pensas, ke 
li hazarde venis al mi kaj tiu éi vizito. ko.ncernas ne min, sed la 
faman psi1iiatro.n eu mia n~jbareco., car liu kutimas kuraci si
milaspektajn pacienta.jn. IMi,a gasto, kvazaťí divenante la pensojn, 
laute, io.m moke ekridas pri mi kaj pri miaj ko.nste rnitaj ~eami
k0j, kiuj es tas frapitaj de I:a. neatendila vizito.. Li ne cmbarasi'g
as, sed alparolas , nin : " ... kaj nun bonvo.l-u aiískulti ... " Mi 
ne scias kial, ,sed sellpro.kaste mia atento. lurnas sin al li. Po.st 
la unuaj vortoj Ill . go.jo. pri reko.no regas min kaj mi aklame sa
lutas lin, mian spritan amiko.n, la psil1iatro.n,kiu bonvo.lis viziti 
mi~, la p~cienton . Li cirkaťírigardas, ne plaoos al li la griza Unu-, 
to.no. ' de ' Ia caniliro, n'ek la po.lvo.ko.vrit.aj .fenestro.kurteno.j baran · 
t~.j Ja vo.jo.n de la sunlumo.. Li ne estas ko.nlenta pri la p.alaj van
go.j, zorgpI.ugitaj .frunto.j de la ceestanlO'j: Liko.mencas paro.li , 
Serd. do.ni .ko.nsilo.jn, rako.nti bagatelajo.jn, jo.m sarkasme a ludi 
je niaj vundeblaj ' flarikoj, sed mirinde, dum tiu ,ci nea tendita 
vizito. io.m Po.st io.m lacaj, nigraj papilioj flugas fo.r el la éambro.; 
tra la kurleno.j sleJas sin pelo.laj sunradÍ()j, la sulko..j glaligas SUl' 

la frunlOtj kaj mi vidas, ke la vire 10. mirakle plenkreskas. farigas 
suverena, es tras min kaj eiujn, kiu.j aiískultas lin. Lin aiídanl<! 
ni fo.rgesas la taga.jn zo.rgo.jn kaj vo.lo.nte cedas al lia Gaja MUlO , 

kiu tiklas nin je rido, ridego.. Stranga psmiatro. eslas Raymo.nd 
Schwartz. kiu per sÍa, plumlanco. o.fte do.rne karesas, sed ne po.r 
o.ferrdi, nur po.r vip'eli la inerlajn nervo.jn. Li estas bona psihiatro. , 
éar li alpo.rtas bo.nhumo.ro.n, ko.nso.lan uidon kaj lute ne gravas 
po.r 'Ir. ke la paciento.j estas aň ne estas dankemaj. Ne gra~as la 
o.pinio. de .Ia, klaeqlino. ..... ke ,I.a "autoro estas ... ~'; ne gravas la se
v'era kriti~o. de pťu!Jaj o.kulturnant()j; ne gravas la récenzo. de 
plenblo.vita reda-klo.ro., éar eiuj ' senesceple en si mem ' eslas devi , 
gataj reko.nj la talenton, la lerteco.n de .Ia psihialro., kiu do.na s en 
Ja buso.n de "normal~lo," 'ko.n~i1o.n kaj per lío. ee kritiko.n pri sia 
verko.: ,;Gaudeamu.s igitur." ' . 

Mi estas ' konvinkita pri la cerla sukceso.,kiu eb]jgo.s la bal
dauai1 duan eldonon. car Ja trafaj vo.rtludoj, bo.negaj rim o.j , sprl· 
laj rako.ntelo.j ne po.vas fo.rso.ni sen etiko.. ,Ni ne dev-lts reko.men

'di la Iibro.n. car gine hezo.nas lio.n:, havanla ai110.To.n, kies no.mo. 
jam anticipis ta aper~n de Jia verko.. Jobo. 

BUK,EDO 
,koleklo de , iit.eraturaj.~j originulaj kaj lradukitaj de diversn aciaj 
autoroj . .Reviz.iita de Zanoni. 11.-a ",olumo . . T. &. H~ J,ung, Horrem 
bel Koln, Gumanuio;' 1923. 78 pago.j. Prezo neIIJontrita. 

La duako..IektQ esta.s same altnivelíl kiel lá unu~. Dank'al 
la eininenta stilisto , Zano.ni gi hav.as generale bonan impreso.ll. 
Lia deIikala gusto. efike prezenlas veran .. bukedo.n" aj la legan
to.j. En liu-ci ,,Bukedo" pro.po.nas sin la plej rna.lsamspecaj flo.ro.j 
kunpo.mpa diver~ko:loteco. . Ciu literaturajo. laudas sian aiítoro.n 
au sian tradukinton., El .Ia o.riginalo.j aparte estas menciindaj: la 
pro.fundsenca t a.rma no.veleto de Teo. Jung "Du pinarbo.j", la 
frapante fr eSa. .. Du deziroj" de N. Ro.hlo.v. En la noveleto. "Kiam 
Ia. luno. bri1as" Curt Balasus mo.ntra.s sian evo.luantan lalelllo.n. 
Estas agrable legi .Ja satirajn lelero.jn de E, JIevesi kaj la tragedi
fjn-an skizon: .. PasilOHasano.~· de'St. Zivano.vic. La stilo.j estas ko-

'.rektaj, individue distingeblaj kaj ni jugas la libro.n ke taňga 
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RAYMOND SCHWARTZ: V,ERDKÁTA TESTiAMENTO 

121. fKI.goj. Ptezo ( ink/uzive afranko) 10 fr. ,frank oj, 2 sv. tran
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Paris, 1926. ' 
lu frapelas. éc la pordo. Surprize mi vidas, ke vire to , mj

danla sur lerneJa lerglobo, eleganle ruligas en la éambron. Vi
dan le Hn , jam ridelo aperas ce la lipoj. Slranga homelo kun lau
mode londitaj lipharoj, laumode maldensa harornamo sur la 
tc~globgrand.a k ap.o kaj I~umod? nazumo sur la pinta nazelo. Li 
hCJmece loklgas Slil al llua sknbotablo. Komence mi pcnsas ke 
li hazarde venis al mi kaj tiu {;j vizito koncernas ne min sed la 
faman psillialron en mia najbareco, car Liu kuLimas ku'raci si
mi1asp~klajn padenlojn . tMia gaslo, kvazau divenante la pensojn , 
lau.te, ~O?I moke ek~id~s pri mi kaj pri miaj konste rnitaj €eami
k('J, klUJ cs tas frapltaJ de la neatendita vizito. Li ne cmbarasi~
as, sed alparolas nin: , .... kaj nun bonvolu :luskulti ... " Mi 
n e scias kia l, sed senprokaste mia alenlo lurnas sin a l li. Posl 
la unuaj vorloj III gojo pri rekono regas min kaj mi aklamc sa
lutas lin, mian sprilan amikon, la psihialron, kiu bonvolis viziti 
min, la pacienton. L i l:irkaurigardas, ne pla6as a l li la griza Unu
tono de la éambro, nek la polvokovritaj fenestrokurt eno-j baran
taj la vojon de la sunlumo. Li ne estas kontenta pri la palaj van
goj, zorgplugitaj .fruntoj de la ceeslantoj. Li komencas paroli , 
serd. doni konsilojn, rakonti bagalelajojn , iom sarkasme aludi 
je niaj vundebla j flan koj, sed mjrinde, dum tiu éi nClllendita 
" izito iom posl iom lacaj, nigraj papilioj flugas for el la <'a mbro ; 
tra la kur tenoj ;Iclas sin petolaj sunradioj, la sul koj glatigas sur 
la fruntoj kaj mi vidas, ke la virelo mirakl e plenkreskas, farigas 
su verena, eslras min kaj éiujn , kiu.j auskultas lín. Lín audanlc 
ni forgesas la ta«ajn zorgojn kaj volont e cedas al lia Gaja Muw 
kiu tik las n in je rido, ridego. Slranga psifliatro estas Raymond 
Sch wa r tz, kiu per sia plumlanco ofte dorne karesas, sed ne por 
ofendi, n u r por vipeli la inerta.jn nervojn . Li eslas bona psihiatro. 
éar li alportas bonhu1l10ron, konsolan ridon kaj tute ne gravas 
por li, ke la pacientoj estas au ne estas dankemaj. Ne gravas la 
opinio de la klaéulino, " ke la auto ro estas ... "; ne gravas la sc
vera kri tiko de prudaj okulturnanto.j; ne gravas la recenzo dc 
plenb lovita redaktoro, car ciuj senescepte en si mem estas devi· 
gataj rek oni la lalenlon, la lerlecon de la psihialro, kiu donas en 
la buson de "normalulo" konsilon kaj per tio ee krilikon pri sia 
verko: ,;Gaudeamus igitur." 

,Mi eslas ' konvinkita pri la cerla sukceso, kiu ebligos la bal
dauan duan eldonon, car la tra:faj vortludoj, bonegaj rimoj , spri
laj rakonle loj ne povas forsoni sen efiko. Ni ne devas rekomen
di la libron, car gi ne bezonas tion , havanta autoron, kies nom o 
jam anticipis la aperon de lia verko. Jobo. 

BUKE-oO 
ko/eklo de literaturajo.j originaIaj kaj Iradukila.j de díuersnacíaj 
ai1torvj. RevizWa de Zanoní. 11.-a volumo. T. &. H. J.ung, Horr em 
bei Koln, Gernwnujo. 1923. 78 pagoj. Prezo nemonlrita. 

La dua koleklo eslas same .altnivela kiel la unua. Dank'al 
la eminenla slilisto Zanoni gi havas general e bonan impreson. 
Lia delikata gusto efike prezentas "eran "bukedon" al la legan
laj. tEn tiu-ci ,,Bukedo" proponas sin la plej malsamspecaj fl oroj 
k.un pompa diverskoloreco. Ciu Jiteralurajo laudas sian au toron 
au sian tra<iukinloll. EI l.a originaloj 'aparte eslas mellciindaj : la 
p rofundsenca carma noveleto de Teo Jung "Ou pinarboj", la 
frapan te fr esa "Ou deziroj " de N. Hohlov. En la novelelo "Kiam 
la luno bri las" Cu pt Balasus monlras sian evoluantan talenton . 
Eslas agrable legi la satira-jn leterojn de E. Hevesi kaj la tragedi
fjnan skizon "P a sao Hasano" de St. Zivanovic. La s tiloj estas ko
reklaj, inui"iuue Uistingel.Jlaj kaj ni jugas la libron tre lauga 
ee por komencantoj, kiuj trovos en gi imilindajn frazkonstruojn. 
Vere, ta serio eslas dauriginda. F. A. 
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i LA KONrERENCO EN LOKARNO I 
G oficiale rekonís ke LITERA TURA MONDO estas ~ 
~ ~ 
l la sola n un a sub tenenda literatura ga/leto en t 
G Esperanto kaj rekomendís gían abonon al la tuf.... ~ 
i monda esperantístaro, mínímume al Cíuj grup oj ! i 
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J U S APERIS MONUME N T A VERKO EN E SPERANTO 

K AT ALU NA ANTOLOGIO 
t:18-P "-6 "- 'V OL 11 II O P RE S I T "- S 11 R L I N P"- PERO (OI B L I OJ.' I L & E L DO l\' O) 

BON E G "- P R E S O K "- J F O II T I K "- B IN D "- J O. 

Interesa studo pri la katalunaj lingvo kaj llteraturo . Nau popolkantoj kun melo-
dioj. Pecoj el ok antikvaj autoroj kaj pIi ol 40 modernaj autoroj reprezentitaj . 

PROFITl1 L& OK"-ZON P O R K O N"-TI;4h KtrN L"- PR"-NE I'OJ D E L& T ROB "-DOROJ! 

Prc!zo kun rekomendita poSto enkulkulita: 2 dolaroj, 11 s isa j frankoj, 9 Sil ingoj kaj 15 pe3etoj 

MElWDEBL.~ VE SRO EDl1"-R D C&PD EVIL \, STR. C,\RDERS 29, D,\RCELON"- ( K,\T&L .lNl1JO) 

ESPERANTAJ UBROJ 
(HUNGARAJ ELDONAJOJ) 

La tragedio de l'I1Omo (Madúrh ), simI~l a 
Luxa . ... 
Luxabiml 

Morgaií malene (Karinlhy) 
Kriminologio {Vámbéry) 
Gvicilibro tra Arad (C zukur) 
Gvidlibrll dc Pécs (F ejes \ 
Esper.anlo St(;nograflO (J akab 
Miskolc ka.j gia éirkaiíaj u (Kon ig) 
La pt'auloj (K rudy) . . . . . 
La grunda mllnatu dc E.s)I('I'anto 
La slon pi sUsto, La bazaro brul as 
Universala Vorlarlabclo (Lombos) 
ílusll'i,ta Gvidtibro de Budapest (NYlIlászy) 
E lek IlÍJIJaj ))Qemo j dc PeUiIi . . 
Hungaro EspeNwlo Vorlarc lo (Sch atz) 
Tl'i RakontQj . . . . . . . . . 
Unive rsala Un uigo . . . . . . . 
Es~ranlo.Hu.ngara vorLaro (Ta kúcs) . 
P,ro Esperanto (Va rga ) . . . . . . 
ElemcnLoj de la geomel.nio abso1wta (Voros C.) 
Aualilika ~omeLria absoluba 1. (Vor!);, C.) 
A1l'alitÍJk'.:l g.eomeLnio absol uta ] 1. (Voros C.) . 
Porc.íam3 K,alenda ro (Torok ) 

H ungara Esperanti sto jarkolekloj 1909. 1910. po 
La Vlilk timoj (Baghy) 
PoIgá r, Esper311to nyclvtan 
Búnó, Espenanw Il)'clvta,n 
Tóth, Szógyii k zólá r 
Robicsek. Esperanto kulcs 
Hung3lfa SIQi<ilo (Ce rec) 

Mesterséges vilúgnyclv (F. Boda) 

POR VENDISTOJ RABATO I 

K 

70.000 
11 2.500 
187.500 

20.000 
20.000 
5000 

13.750 
3.750 
8.750 
:1.750 
:\.750 
:1.750 
:1.750 

1:-\.7 50 
8.750 
5.000 
5.000 

2 1.250 
28.750 

:3.750 
3:1.750 
67 .500 
67.500 
13.750 
21,250 
25.000 
28.750 

6.250 
10.000 
5.000 
2.000 
8.000 

La prezoj es tas montritaj en hungaraj kronoj. 

LUDOVIKO K ÓKAI 
Esperanto librovendisto kaj eldonísto, komisiito de la 

eldonajoj H. E Instituto 

BUDAPEST IV, KAMMERMAYER KAROLY.STR. 3 

ESPERAnTAJ 6RAmOFOnOISKOJ ' 
"Lln6UAPHOnE'1 

1. Serio Lit eratura kaj Oratora. 
Kvin diskoj du-flankaj kun enhavo el let paroladoj, 
prozo, kaj poezio de Dr-o L. L. Zamenhof kaj D-ro 
EdmondPrivat. Kun ciu diskaro estas sendata foliaro 
kun la presita teksto de la paroladoj, poernoj k. t. p. 

2. Seri o I n s trua. 
Dek kvin duflankaj diskoj. Prezentas kornpletan kur
son de Esperanto en tridek lecionoj. Ciu leciono kon
sistas el serio de la ciutaga vivo kaj specirnena in
terparolo pri sama terno. Belega lernoHbro akorn
panas ciun diskaron . En gi trovigas apud la teksto la 
lecionoj, tridek bHdoj kun responda enhavo kaj 
seslingva vortaro. La lernolibro estas ap arte haveb
la, kiel ankať:í pii grandaj bildoj por Ltzado ce kursoj. 

Ciuj Esperantaj diskoj parolitaj de Dro Edmond 
Privat. Tiu fakto garantias la purecon de la elparolo. 
Simnaj kursoj estas preparitaj en la Iingvoj ang. 
la, fran ca, germana, hispana, itala, afrikholanda. 

Pri prezoj kaj pagokondicoj sin turni al 
la Tutmonda Disvenda Agentejo 

THE ESPER ANTO INSTITUTE LTD 
WELWYN GARDEN CITY, BERTS, ANGL UJO 

EKKOLWlJ 
la novan m?~adon de <?om~to, kiu celas venigi mondon . 
~orale unul~lt.an per Dia gVldo, plenan je amo, kaj de
clde komplehgl la reformon kaj rekonstruon de la mondo. 

" OOROTO" 
":10nata, . Esperanta gazeto vin kompleze gvidos al la elkla
n go de t ~u ~rava movado. - Senpagan ~pecimen/)n postulu 
d.e la oflcejo Jara abono ' 2.40 Jenoj, 4.80 Sv. fr. kaj 
ClU egalvaloro. La abonmono estu sendata nepre per 
poSta mandato au internacia respondkupono. Skribu la 

adreson legeble. 

OO l\I O T O P R OPA.GANDO O F l CE JO 
KAME OK A., KIO T O-FU JAPA N UJO 

Glo bus presarlinslilulo A. S .. Budopesl. Direl<loro de presejo: M. Havas 


