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Gojo, bela fajro dia, Elizea di-fitin'! Ekflugu al la festa urbo de 

la popolo de ľ Espero, kaj viaj mildaj sed potencaj flugilfrapoj forpelu la 
fantomon de la "impertinenta modo", kiu ec nun rikane teruras la mondon. 
Faru tiujn tagojn sunbrilaj per via rava rideto kaj fruktodonaj per via 
milda potenco. Koroj sin preparas cie en la mondo por revido de nekon
ataj fratoj. Inspiru tiujn korojn por entuziasmo kaj persisto, kunfandu · 
tiujn korojn por kreo, por beno. En via benata nomo, el vi cerpinte fortojn 
en la cagreno ~aj mizero ni krias elkore: . 

- "Saluton, fratan saluton! 

Nia revuo atendas la kongreson kun 
la plej belaj esperoj. Ci tio estas la 
unua okazo, kiam la revuo povas sen
pere interri1ati kun sia publiko, kun siaj 
kunlaborantoj. Ni esperas ricevi dum 
personaj interparoladoj novajn ideojn 
pri la plibeligo, pIinteresigo de la 
gazeto, kaj ni esperas ankaií, ke ni 
povos konvinki la Esperantan mondon 
pri la neceseco, graveco kaj signifo de 
nia entrepreno, kiun ni volus vidi kiel 
garantion pri la vivkapablo de la Esper-
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anta literaturo. Kaj - lastvice, sed ne 
lastrange - ni esperas akiri tiom da 
abonantoj, kiom certigus ne nur nian 
ekziston (car ni jam apenaií povas trovi 
sufican lokon inter la malvastaj kadroj), 
sed ankaii Hon, ke ni povu aperi en 
duobla amplekso por la sama' prezo. Se 
ec ci tiu ebleco ne movas kelkajn 
korojn rustigintajn - kion fari? En 
grandaj aferoj suficas ec voJi. 

Ni kore invitas ciujn al niaj teatraj 
vesperoj dum la kongreso. 
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akord oj, kantis harmonian dueton, jen solvoce 
alterne en kortusa melodio, jen duvoce kun-e 
,en ravaj kunsonoj. 

Herni , migras sola tra la . 
mirigaj }nirakloj de mia 
hejmlando. Tiam mi havas 

, specialan pľezuron'komenci Komence, trankvile., egalmezure; rakonte: 
interparolon kun- plej di-
versaj' obJ' ektoJ' aťilasi ilin Estis du bonaj, najbaraj infanoj: Petro kaj Miri. 

IIí vivis en la sama vnago. En ,tiu vilago, kiu je 
rakoníi é)l mi pti ciuspecaj distanco pe dudek minutoj kugas pace interla 

. .interes aj " aferoj. Jen mi ríverego kaj la :montaro. IIi estis la gojo kaj 
mterparolas ' ,kun la majesta ' riverego, kiu fe1ieo ,de siaj gepatroj, lli havis la saman agon. 
muHon vidis dum sia eentkilometrakurado 1li Iris kune lernej'on. IIi ludis kune. iii disputis 

, kune kaj ree ludis. "Unu koro kaj unu animo." 
kajscias bone rakonti per la bruado de siaj . " '" 
on~oj; ~.jen' kun la alta arbaro, kies brancojIom pii viva farigis la melodio, kaj nuahc

, " káj , toHoj susuras kaj murmuras pri ,idiliaj' eton malgaja. 
spektakletoj okazintaj sub iliaj rigardój en la - Venis lia dekkvara jaro. Liaj gepatroj fOTsendis 

- vastaj, verdaj halQj-; __ jen kun kruta roka, lín en urbon, por ke II lernu bonan metion. La 
kies rigideeon kaj' nudon pt:eterpasis j' areentoj' ,knabino restis hejme por helpi sian patrinon en la 

mastrumi1do. La adi~iío estis doloriga" sed ne tro. 
,kal jarmiloj; - jen kundezerta ruinp de 
: antikva kastel0, kiu, iam spertis eri siaj salonoj La melodio farigis vivega. 

gaJ'egaj'n f sten' tl ďb 1: . k ľ ' . Revenis Ja knabo. Altstatura li farigis, energlaj , ,"" e ,' oJn e ' 1 , o emaJ ge ava IroJ liaj vizagtrajtoj, fajra lia okulo, kuraga lia koro. 
' kaj en siaj turoj "suferojn kaj turmentojn de Rugigiš la knabino, kiam Si revjjis lin. Ankaií Si 
ma1felic,aj,.kaptitoj; -'-- jen kunprofulJ.da abismo, gangigis, Belta1ia Si nun estis, v/zagon gi havls 

_ en ,kiu iam 10gacis furjoza monstro maItrank- - pentrindan, la peza hararo estis arangita 
~, viliganta lacirkat1ajn kampoJ'n ' kaJ' vilagA ojn;' kvazaií krbno super gia kapo. Sia apero estls klel 

la apero de l'matenrugo, earma kaj ravanta • 
. - jen kun krucbildb staranta solece apud Li premiskore' la manon de la virguUno, kisis ~in, 
, vojfprko ; . - kaj kun mult~j, multaj aliaj - ee pii, Iii pre'mis Sian gracian korpon kont~ťi 
/díversspecajobjektQj. ! . . . ' sia brusto, voUs en la unua petola ekkuragigo kisi 

.. ; KeJkiun ·. povus enuigi tiaj solecaj migradoj . gian . dolel,ln rugan bugon; sed Si deturnis sin, 
" kaJ' ti aj' strangaj' interparoladoj· . kun , saJ'ne liberigis sin el lia eirkaiípreno, forkuris kaj restis 

n~videbla ,por kelka tempo. 
~: senviva] objeKtoj. Sedmi komptenas la Hngvon 
. ~.e !a

A 

.objektoj , kun kiuj mi par?las. ~e po~ Moligis la melodio. Tremantaj tonoj plenaj'je 
c elU gI :.estas- komprenebla. Om devas . estt sopiro kaj emocio miksigis en gin. La eterna 
'~ naskita~ vivinta inter ili kaj , kun ili; . Kaj por kanto de<lmo kaj .felíco. 

tia ,komprenantoJlia lingvo sonas dolce, rave, Petro, la jUilulo, farigis taťiga subtenanto de 
' .. mirige '~l<iel kanto, altsfera,ď hobliga muziko. . $i8 familio, Sed dum la taboro li ne forgesis Miri, 

la minon de I' najbaro. Kial Si kaAas sin de li? 
hJfoje mi 'renkontis SU[ altajo dli so]eee - Cu gi ne piu gatas Iin? Cu Ji nedece kondufis 

:~ siarantain pinarbojn. Estis ~omera tag.o, kaj je M? - 'Samtempe Miri en sia trankvlla 'heimo 
". 1a "tagmeza ~~sunú bnilis ' tajre de l'zenit9 ' seneese pensis pri li, pri ' Ja forta , sed, ho, tlel 

,. ,Benko . stari,OS.. j' e , iliaj' . piedoJ' .sed, iliJ'am ne,' , fe1ieiga čirkaiípreno ; soplris je li, je Iia klso, kiun 
;ll' gi rifuzis. Klun li pen sas prigia rlfuzo? Cu Ij 
.1' jetis ' arublion. l1iaj brancoj es1is : nudaj, sen ofel1digis? _ . Veni& kermesQ. Jen en dancejo 
: pingtoj,.~, kal)' malgaje ,disetendissin, ,: klel la iIi revidis unu la alian. Kiel aminda ~i aspektas 

," manoj de malsatanto sin etendas ma]grase, en sla noya festa robo! Por li gi ornamis sin. 
k I t ' t' Por li! Estis gia unua balo. Hej, klel iIi ambaií 

S e e e: por :pe I , paneron;,. ' dance rondflugas tra I' salono !, La plej bela paro, 
" ' Tamen mi' sidigis· min sUl"la benkon, 'car pro, Dio! Post la balo li 'akompanls ain ~ejmen. 
'. mi' jus . f;aŤis ".)01fgan , m~rson , kaj esÍis Iaea. .Kiel ofte li faris tioil antaťi jaroj! Sed' hodiaťi li 
' .. Lavizagoh mi kovriá per la mano-j, ' fermis la .- akompanis Sin kun tute aliaj sentoj ol tiam. 

k I . ' k . ~ . . A • • kd ~ . Li. sClis, ke li , akompan,as f.iančlnon . Antaií la 
',O U ojn1 , ah :-:- ml ne ď sClas, ;:cu ml eOFmis~ . 'pordo de~ia hejmo li prenls ~ian kapeton inter 
, aií r:estis sendorma - subite mi havis la siajn manojl) kaj premis varmegan, longan, sentine 

<.:se,nton, .kavazat1 iu ~lparolus .min. <. . ,~ ;, intiman kison sur Siain do~eajn lipojn, kaj volonte 
, ,Certe tio , estis la pinarboj,at1unu ' de 'ili, si lasis fari tion. - AHan tagon i1i kune migris sur 

kil,1,-1', hav.lsro\or fa"konu iUQ inte'ř~saÍl , hi,stor4Qn, '. laaltajon , kaj .sidadis sur la ',benko sub , la du -' 
. . JI pÍl;latboj, gusle tie, kle nun sidas -: -

". Mi· cstrecis . la ore19jn . kajekaiídls 'neniam ' 
,,'apta'ile aiídita_n . m,uzikon, kvaza~ sonoraj vo..c01 ' . La kapto Jortigi.s. Belegaj tonoj ~é gojo kaj , 

.. tenof~ kaj ;rude, akomp.anat~l , ~~ maIlalJ~J , jubUq kondukis 1a me1odion. . 



, " 
De I' alta cielo gaj.e ridis la ·suno. - l'rilis f' ' EkspiOd6 '1 ,Téruregol Kaj - monetona 

. aJaiídoj eo blua aeto. Kaj sur la benko sidis la sonorado demortsonoriletů: " ',' , 
geamantoj, nesciante kion komenci pro~ojo kaj _ I . .' . . -. - - . '':-

alta ~uego. Subite -:- . '. Mlri tenas telegramon en mano. Tremas prp 
Ankorat1 pIifortig~is la kaijto. PleJ' altéln ' ekscito. De li, ho, .de lij S1s 'semajnojn ~iaten4i~ 

- nenia vivosigho. Nun la lelegramo. ·SI disfaldas 
gradon de homa gojego ' kaj surtera guego _ gin, l~gas - - Ekkrlo! "Li mortis la motton de -
resonis la melodio. Sed kordo tro ' iorte ,heroo." ' 
strecita sirigas. Mistono I Ekblovas vento tra 
branearo. D~falas pingloj..,folioj. Ploras angeloj. 
, , Li tenis gin en siaj 'brakQj. Si estis senkonsci&, 

" 
-Malgd.jegafarigas la melo'dio. Sed subite 

fUl:iozajruligbj . .Frenezaj sonsaltóJ: 'Kaj 'finfine 
- mortsilentado," , , ',..' . pala; Siaj okuloj fermitaj, 'gia hararo malligita" 

Sia vestajo malorda. Klam okuJojn gi malfermis, La móndo eofalas super Miri. Perct-ita la kor':' 
estis én iIi legeblaj ' senmezura malga'jeco kaj ' 'alÍ1ató! Perdita fa honato! Kion diras la gepatroj, 
timemo sed ankaií silenta dankesprim'o. Kaj . la najbaroj, 'la tl\ta vilago? Sur aJtajon sin trenas , 
lacega gi !asis sin hejmen konduki - kaj ,ploris." ' Miri, trenas ) kun ' si sian mortevundi(an ,' koron, " 

Akra ek'sono de trumpeto']: . . Obt.'uza ton,drado. . trenas kun si, sian. nenaskitan hfanon; faligas sin 
sur la benkon apud la du ' pinarboj; kiegi per4i~ 

·de tamburoj akompanas la daiíron de l'kanto: ,sian senkulpecon. Frenezo gin atakas, ponardon 
vivega. . "., ' Si tiras el faJdoj \,le sia bJuzo, gtaJhelan, fulln-

, MiHlo! Bataliři devas fortaj ' ju'n,uloj. Patrujon , brilan; akran panardon ', :- ' ~ ' onr enterigis gin 
defendi. Hejmon protekli. -'- Ree,. Hí- sidas . s.itt la -'sur la saniá) oko. Krucon oni ~ ne ·starigispor '$i, 
benko, Trankviligu', kara Miri !Ne ploru '! Post tri cargi estis' peku1ino-memmortiginto.: Jam heni,a 
monatoj mi revenos - heroo! Tiam ni géedzigos, postsignosup'oz'igus tombon. ,Pro funebro pri tiu 
kaj neniu rajtos' insultivin! ' Adiau, . karúlino, malgoja homa sorto la du plnarboj . perdis la 

: pregu por mj ! reston de sia ,pingIaro-foliaro. ' - : j 

Fanfaroj I Sonorilado i ' La ' kanto " deno~'e . Cu mi dormis? , Cu maldormerpi 'songis? 
farigas goja, fajrega. entuziasmiga, ,sed'" kun- Mi ne stias: Metis la manojn for 'oe l'vizago, 
sonas malbonaj antat1sentoj. · levis Ia,' bkulojn, .éirkat1dgardis. , 

Venk o ! Venko! anoncas latelegrafo! 'Venko {: Siléntado proksime kaj malproksime. Morta 
Venko! " ,sciigas la leteroj de ,I' soidato: . :Brilas '1 t rl S f k f 
okuloj de knabino . pro .fiero, sed vualo delarmoj Sl en a ,o. u <;> a tagmeza , atmos ero. 
olte maJklariga$ Sian .rigardon. Antau la/ kruCi_ Malraplde .... ln.i ~ev~~js, sereis du 'krudajn 
fikso . si genuas, mano)n gj etendas alla Savinto, ' bastono)n kaj ftkSl.S ~Itn krucforme en la teron 
pre~ante: .Per la graco de viaj " 'san!(tí\j , YUndoj 'inter la;·'dltpiňarhoj; . " .; 
savll., ho Dlo. la amaton! - lntertempe pas,a!! la ' '. ," • , 
monatoj. Milito ne eesas. La ' amato ne revenas. (l-a porpro,zajapremio de I.X-aj · IntFI.otaj -LudofL 

I " ',' ,';," i" ~,.", ),". ":,' " " 'i' .,' '.:t~~~,,< ,," :~'~ ti , . 

.. 
• ' . ' " .... ,.. , - "I , _ . 

jV , J: K ' IN, nA L A. "D , X N T · O ' 
i _, ' L' ~D .:i:' BÁ.E 'Q:~, L:.A ;.NS * ,:" .. ~. , ,', , 

oran :vidilonkajoltestreeis ~. pripe.ns.ante ,siaM . 
senbarban mentonon. 'J,.ia 'brynko'ora 'vizágo ' 
jam aperigis ·, la tinuajn 'sulketQjn ,de ,P kvar- , 

' dekjarulo, kaj ' el1 lia m'all(mge: tranci,~aj lip.;, 
ham) kaj liaj maJordaj nigraj ,haroj ;e}(aperis 

oda, -_ unuaJ' arg~ entaJ' , 'fad1enetoj·. ',:' ,'Hl' "'}" . f~ • I 
, ,~ 

8. Li 'demetis', sian ' .bulan caf''élon, ldam li mal- ' 

*) LODE BAEKELMANS naski~is, en Antverpeno en 
la jaro 1879. ka:j estas unu , ,el la plej famájnunteritpáj ' 
flandraj verkistoj! Lipentras laií la t:ea1eco, sed n~ 
forigas la humoron. Lk estas subestl'o de l'Antverpena 
popolbiblio1eko; Jdes, katalogo enhavas apartan 'Es:
perantán fatron 'kun pii ol 400 libroj, (Noto de . I' tra-
dukjnto.) ." . 

h%Jmis l,a pezvelural1 kurteno,n ',kal .. ekstaris etl ď _ 
la mallumo. ,:L' aéro surpezis lin,:' antall Haj ' 
okuloj ,-kusis :prQfunda , ombro malantat1 ~iu 
IUlnÍs la' fantomafi1ritlud'ado .. : " ' .' - ",," :.-

Hezitánte li"iris antauen', . sufoke kaf ri1al~ 

... 



: Str'angaťsentoj kaptis Sinjoron Ouyvenstaert desinjoro Duyvenstáert. Li penIS nun por 
enJa malJ!llTIo. Li ' s.entis sin strange konster- sekvi laiilmludadon, sed la virina odoro 'trů 
nita; ep. si a; embaraso li ne povis fiksisiajn maltrankviligis lin kaj la grizaj , demandaj 
pensojn SUT la .fantbmludadon . . Kiam li movis okuloj kaj la malhelaj brilaj okuloj perseku
sián maldekstran brako'n, li tusetis la sveltantis lin. Precipe tiuí malhelaj .stelrigardantaj 
sinjorinon, kaj kiam li ja volis gustumi el sia okuloj en siaj pentritaj kavo] ' estis kvazaťí , 
glaso~ sajďnis 'al li, ke Ja m~lgranda gantita araneoj en sia reto. 
mano dě lia dekstra najbarino dolce ripozas Sinjoro Duyvenstaert sentis sin , supe'rsutata 
sur 1ia mano. . Kaj per pekaj sentoj .•. 
la virina odoro lev- Dum jaroj tio nepl~ 
ígiis ěirkaťí li, la p kaz!s al li. Kaj la 
akra parfumo de honttga avenluro el 
l' mal-granda kaj- la liajuneco, kiu mort-
mílda violodoro de igis en li la deziron 
l'\granda. , kaj vekis Iian mal-

'Siríjoro Duyven- amon por la vidnoj, 
stae"t konfuzigis, li aperis .denove .antaťí 
sentis, keliakoro lia malklara spirito. 
batas pIi rapide, ke La kaprican lud-
lia sango tu.multas adon sur la tolo 

.allia kapo"Uvolis . li rigardis mirkon-
- ekstar~ kaj eviti la fuze . .. La piano-
mafkvietan ekscitón; ludado spinis revon 
sed.tentanta ensorco cirkaťí li. En Ja mal-
paralizis lin 'sur Ua helo briJis kel kaj . 
s,eg.o;. rugaj lampetoj. 

Fine la lumo ek- Kiam li estis aka-
briIis tra la longa demiIernanto en la 
salono, la prkestro klaso dearhitekturo. 
ludis gajan arÍon, venisen ]j, per la 
kaj la homvocoj interrilatoj kun ka-
zumzumis. Lia kap o maradoj; la unua 
brulis, li soifis, trin- peka deziro al virino, 
kis avide kaj · stel- Lin la knaboj ciam 
rigardis cirkai1en. elektis por fari kon-

La sveHa sinjor- fidajn; misterajn ko-
ino . t portis . nigran munikojn. IIi paro1is 
gigantan . capelon pTi la klas o de 
kun. blanka] plumoj. l' vivanta modelo, 

. La mal alte dekolt- . kie oni' desegnas 
ita;kremkolór~.punta , Sígismondo Strobl : Finale lai1fÍude. 
b1~zp lasis ta blan- ' ,! . ,.. • La nudo ekhavis 
kari, vívant~m kamon nuda.Sia ·volupta kOfPO . teruran ·allogon por Duyvensfaert. . Ói perse
sidis premate kaj . konturite en ' silij vestajoj, ' kutis lin tage kaj nokte, kaj ciufoje la knaboj 
DU.gt sinjoro 9.q.yvenstaert . rig~rdis al sia denove komencis sian ekscitantan rakontadon . 
. gt:aš:a: ' sino; siaj grizajrigardoj penetris rapide , lun fagon okazis la plej malbona kaj sam-

... en Hajn okulójn. . Síti vízago estis · flora kaj tempe la elrevigo. , 
fresa .sub Ja blonda hararo. . , - Duýyenstaert, nun vi povos rigardi, 

Nun li rigardis',dekstren . kaj .Ha mal.serena '· - ' flustris pentristo - venu. . 
korifuzo " ankoraťí pIigrandigis. Si , estis mal- . Kaj Duyvenstaert kuniris. La pordo de l' 
dika, knaba : persono, kiu sidis kun krucigitaj , pentrejo .estis duonmalfermita. SiIente ili en
kruroj ,apud "li . :: \. 'Sangruga, malstreca bluzo · steIis sin, la pentristo, Duyvenstaert, kaj tri 

: ekaperis' el la"'griza ~ mantelo. Sia Kolo estis kunkulpuloj. · ." . . 
btuna. 'Sur ~sia kaposi havis velnřan pa-stran Kasilo staris antai1 la pordo . 

. ' capeJeton ' kaj- sia vizago. estas ko~r~ta per - Rat1?Pu nun .sur miajn. s?ltrojn, flustri~ 
bruna vualeto kiun makuhs stranga] lllsekt- la pentnsto, kaj bone ngardu. Poste nt 
bih:létoj. Mal~ntaií, la vuaieťo , stelrjgardis du ,. rigardos: . . , , . 
K~l'bnigrai 'ďoku'loj kaYkolori$. rug-aj, malfer- .~iaj m~noj ~Ikro~igis supe~ la ekra~ego! 
mlfaj Iipoj kaj britantaj dento). Ita) .0kulPl vagls sptonante tra la pentre)o kaj 

La lumo · d.enove 'estingigis je !i vidi-s Ja modelon I ... Dum umr momento 
, ., ' • . ;k. . 



nur, car sub li la sultroj retirigis, la ekranego ' Culi re;is au CU, estis real~.jo?/ La virinoj. 
sance1i.gis ~ .. , Li a-udis retenatan ridadon kaj: , sidis rigardante anlau .sin,, ' ~al 'ta, tol0.,\ IJí: _, 
.obtuz;;jn bruon, ' kaj virina voc.o 'ek1criis. Tiam Tigardis tiel fikse atentante, ke li dub i s':' , Sed. 
li fal1s antauen, en nuhon de polvo , .. lomete, la Drakan dej' mllJdikéjl.' .. káj . la kruron de r . 
li restis kusanta, duonsvenap~r la falo ' kaj svelta 'Ii ' sentis tute 'certe. ' ' 
ta tirno, tiam li rapideekstaris plorante kaj . Ne estis pti longe elteneble, en Ja, }nfer~ 
fQrkuris tra la koridorů] ;en la straton. ten-tado. , Kun skuo H- ekstaris, sin tordis s en-

Tie ta oubacdj staris ridegantaj de plezuro. , parole pfeter 'la mola kunulino, la ~lum9j pe 
Li ploris pro kolero kaj hejme, ántau la' , sla ,. c<\pelo .karesis ankorau na.nvai:tgon: ' kaj ,. 
spegulo, li vidis sian vizagon kvazaú maku- li 'forsanceligis 'tra la maUumo.,Retenata 'ridado 
lita, kun kotů "el polvo kaj larmoj. ' . .persekutis lin., dum)i tremante, kaj konsteme 

De post. tiu tago Duyvenstaert ekmalamis . forkuris tra l' salono. " ,.'e1 

ta virinon. . .' , E,n kián . mall;>ontporigan , marcon ' Ji ,' estis" 
La memoro estls , bona admono nun, kUlm' étiirintal ':;, : .li eksentis abomen'on dum Jj 

l~ hjlzai"do ti~l : strange k~n,du.k~s .lin en Ia' malsuprenfaligis la kuiienon rhálantau sf kaj 
kme~ato~rafelo~, n;tez~ de I vmna delo~o. l' " s!aris en ,Ia 'he~~ kor.~dor?, goje ke li forsavis 

TlI?e 11 . f.on~ls. sla!1 dekstran bra~on d~ . sm el nekonataJ dangeroJ. 
apogllo, i kle .!l kredls denove .sentt : dole!.n '.. ; fr ', . ; > • . '.' '. _ , 

,ektuson. ,Fehce la '. lum0 vems kaj verSlS. . Dum m~m~nt.~ h ~tar!s pf1pen~a~te la a.ven,. . ,. 
,klaran, b\indigan blankon tra l' salono. Li ne turon. Nem~m, h,', ~shs t~eI pyokslm.e al ablsma;.ď . 
pIu kuragis rigardi ,al la deziriga siflo,nekr~ndo, I nemam . 11 . eshs tH:l~ rm.nacata, de . 
,aI la malhelaj-malsekaj okuloj malantau la 1 malbono, kaj h preskau fahs .sub ,la . 
vualeto. . tent~do. " . .'" . . ~ I ." 

ta kelnero ektimigis lin. ' , - CM.ri, flustrisla maldika, kiu estis sek-, 
_ Trois~ Monsieur? *) , . , viota Un kaj ' nUli st,aris apud li, mla amikino ' 

' Livolis diri ne kaj . kapsigrlis ješ. Pli da ankau komprenis, ke vi preferas min. Venu I ... . 
trinkmono ol li iam intenci s cedi, Ji dOha.cis. · Terurite

ď 

pinj.oro. Duyvenstaert . mal~ntaqen,.. , 
La blankalumo . disigis: en :fajra mgo, "kiu pasfs gis' la stuparQ de ľ kinematografej? " " 

malheligis la viza gojn. Li sentis la kruro-n · de ' __ Kien? li demandis rai1ke. .. 
]a sveltulino sin premi kontrai1 li, Wvidis la , ~ Nu,a1 hqtelo! . : .; . '" ': y 

okulojri de ľ alia pIi' profunde brili; dum si · ,Tíu míra vorto savis 'lin de"]' malbono. 
flusttis dankon.: , ',' . ď ~ Atendu, li. diris, 'kajseniis fébre en sh( 

Tiam revenis la timiga'. mal.helo . kun ' JUgaj ~, vestcÓp.os'o, aperigLs: rugán kaj flavan ' karton, . 
lumpunktoj, kun ombroj de liomoj kaj R,ia- . evitis renkontisiajn. allogajn rigaraojn;} dum, 
nQludado> . " . " . li transdonis Ja kar.t0jn. ... .,', . ,i~, 

Li' eks,vitis malvarme. Kia malfeIico , pendis .: :-:- . Vo~lá! . ': . ~ -) " , ." :' 
super: l!a kap~ I Li. ' ~enti~ ;, kar7santajn m~nojn : Kaj, kvazaiť la '- diablo péťsektÍtus Jin, li 

. sur A~la.J manoJ, _ klu)n ,h tenls konvulsle al- kuris en la mi1l1uman strat on por sin forsavi 
krocl!aJ . sur. I~ apoglloJ. . ,.' . ';., " de ,1' profunda!: brilaj okuloj. ,· " . " 

-: MI tfe , s~t~s amscenoJn, A- konftdls la . Konfúze ta virino .rigardis, '. plirigitaprq la 
gra~da ~':ln ~:?tlmental~ k~rtusemo. " . - sttanga"kend,ufo, postelegis senvole.Sur II! 

.S~~. SlnO tuslS p.reska.u f· l1a~.:vangon dum Ir flav'B: k~uto e~tis presite: ,,[eg-ojnl Legojnl' 
khmgls. flan~~n. Ll nemon , dms.. . por: batali kontrau Ja . malcasteco I ft - Sur, ta 
, - Tlel Sl dl . ~n ~.I~ , mallumo ka.J ", p.ens1 .al '~ {!;tg-a :, ~ La pari'g- 'au:-r endev·ue.j{jj estas 'la"abiš:-\~' 

amo, ---: f).ustn~ Sl tl-en.ove, ~ ml,. estas bel ; moL de l' male-asteco." ,.,' .,"', " /, 
sola .kaJ '.~~de~~as ~senoza!1 Y~ron~ .",',. . ',~ '.'~"';· Kia.",~stra~-gu1& ! ..:-: ji peo'Sis t ' I 11 ťtelte ".ft>'~ ':' , 
-.· Che~l . )} flus~rrs la;l.(lha, venu kun ml _se . estas ' freňeza.Si k'or~ ridis reiris malfermls ~' 

la ,komedlO Vtll tedasl • ;- . ': '. . 1 k' , ' . . . . . .' . 'I . '. b' 'Co t ď." 
~Cu vi ne~atas , korpulentari vitinon) ,.' ~i~a , Lt:ten,on, .. kaJ vld!s la .sa onon sm a!1an an . 
_ Mi ja sajnas maldika, sed v~rino ' kun en bnlan1a ]ummaro. 

neryoj estas pii, pr-eferinda, ' ol ~ika , ... :' • 

. .) 1'J'i, sinjoro ? 
.. ) Karulo. , 
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En verdon ven u, kara! 
La, reto foliara ·· ! . 

Ornamos vin per punta sunradi' 
Kaj sternos la 'herbajo 
Laií via flirta pa~o 
l'apiAon silkan, ho amata vi! 

, Interkročinte manojn • 
Ni i1inekbalaneul 
Niludu min" infanojn, 
Ni ,Iudu, kantu,' daneu !. 
Cu vi vjdas ke. ridas maja 'brH', 

, Sun-oro, sonoro, gaja trii' IJ 
Hararon via'n .da:naa vent' 
Karesas kajko.hfuzas .•. 
Ne ridu pri la štranga ~ent', 
Sed ~in .mi ekjafuzas. , 
He, vento vanta, aroganta I 
La mia estas tiu or'! 
Úln mi _sopitis, ,~in mi akiris, 
Sinjoro Vento!Manojn for! 
Ho kara, pro' la ,sere' vi ridas 
Kun kora, sO.nóra ar~enttril' .' .. 
Pro I' voč' err mia kor' eksidas 
Lli dolea, la sorča . mal.trankvil'. 
Cu senfas ,.vila vibron 
Penetri čiun ' flbron ? 
tlej ho; la dolaro mensogas! 
Hej ho,nin ' printenípo allogas I . 
AlIoga$. nin Maj' 
Por ~ojo, por gaj', 
En sintorgeson ebril;l'n ... 
Ekkan~u ní kanton ~ian: 

Printempo ! . 
Bri1tempo! 
Jen venas pareto;, 

" Jnfanoj . 
Kun Dian aj " : 
Teliatájpar peto. 
Do 'danu . treZoron : 
DeI' Slino lil oron; 

, Ar.g-cmton.: tOl'entón kun 
- " .: , U>.rila AaiímJeto I 

Serenan · 
Yeluran :.,. 
Deblua čielo, 
Kaj I?1~lian. 
Pu:rpuron 
De roza mantélo 
Kaj 'pedojn 'de roso , 
Ea 'ín,ilda ripozQ .... 
Sur a:rbo, sur herbo por 
' . ..~ " '. ..[festa juvelo. 

- "1,;0; ,_ . " .. ;""".; " i:.t~ ' . ."~ _ ~~ 1 • 

Kaj d:ónuprofundan 
. SpeguJoňťde '1ag', 
~Kaj dónu .al>undan 
Regalonper frag', 
Monduma'n parfumon 

. De viólOj, timianoj, 
. Respekťan brančzumon 
De~la arboj-korteganoj: 

Ke es tu brilanta 
Kastelo la arbaro 
Por ni, por belkanta 
Daneanta re~oparo. 

Printempe potehča ja estas la koro 
Kaj čiopova estas la dezir' I 
Jen, 'sin jam klinas al ni por enir' 

. Brančaro sunluma: la pordo el oro! 
Sub gi ni framar~u: estrino.kaj estrol 
Ho aíídu I ekzumas la venta orkestro 
Kanteton kun milde karesa sonor' 
Flugintan el nia infan-rememor': 

Iru, iru 
Tra la pord' el or.o! 
Diru, diru, 

. Kiun amas koro I 
Daneu, saJtu, . 
Sed. če ~i haJtu, 
Kisu, čirkaiíprenu, 
Bona Di' vin benu, 

. Flagru čiam am' en 
Viaj koroj, amen I 

Jes ja, vokas la zum' 
Nin al 'ama brakum', 
Ni obeu, ho kara, al voko! 
Jen la ardo sur lip', 
Jen ekbato sub rip', 
Jen en brusto la dolča sufoko I 
Do alvenu.ho ven. , . ho ve ..• 

, AI .Majá Ida malobe' I 
Ho malica virino spiteina, 

. len vi kunpetolad~ incitema 
Vín for~iras el lačirkaiípren'! 
Kiel orfe .sopira~ la brakoj , 

.Etenditaj por dólčaj atak oj ... 
Inter Hi o_dolor~ malplen' I 
Kaj kup rido trHan ta vi kuras, 
Via jupo in'(;ite susuras 
Kaj' la dolČllj pometoj de I' sino 
Sin strečetas sub bluza muslino, 
Kiu Avdas en fr~a ventspir' , .. 
Sub la A'ar~o de l'peza sopir' 
Mi stuntblante ekpaaas kaj haltas. 
KapreQle ,vi. kuras kaj saltas, 
Vin . jam .ka~a,s folia' drapir'. 
Heleno I Héreno I Hej holal Hej kie? 
Sed brančlabiri'nto vin ka!ás envie. 
Respondlt, rěspol)du, I;feleno I 
Nubj~is anima sereno, . . 
Kunpr.ema langvoro de la nostalgi' 
La koro,la koro sopiras al vi, , 
A1 vi. ho . bejmo de mia kór' I 
Ne 'kaAu vin, lle Wu for, 
Car tuj ml ekploíoS infane •.• 

- , 

Nl 'h d' " j '" ur a e, o respon as mm : ~ vane ' .. 

Sed vi lle ekridas resone. 
Cu vane do, vane? Do bone! 

. Se vi ne aiískultas pri pet', 
Do moke naiva, infana kantet' 
Vin logu el nest' toIiara ... 
Rezistu, se povas vi, kara: 

Heliketo, heliket' I 
Vin elvokas mia peť. 
Belveteron donis Dio, 
Brilas ros' en sunradio, 
Vokas bona eta hom': 
Ven u, venu el la dom'l 

HeIiketo, helikeť, 
Jen ml venis kun paket', 
Estas en ~i dOlčo, bono, 
Kaj mielo, kaj bombono, 
Piro, pruno ruga pom', 
Venu, venu el la dom' I 

Heliketo, heliket', 
N~ minaeas atonojet' 
Nek en puton mi vin JetoJl, 
Nek per verg' mi vinfrapetos, 
AMO estas mia nom', 
Venu, venu el la dam' I 

Nek tie, nek tie, nek tie, do kie? 
Mi sertas kaj serčas kaj serčas ebríe .,. 
Jen, rido, jen, kraketa bru', 
Vest' blanka s tra brailčara tru ', 
Heleno I Hej! Ne ludu piu! 
jen baldaií nin kovros la vesper' ... 

Kaj la eho respondasmin: nesper'", .. 

Ventan serčas velo, 
Sunon la vinber', 
Floron Ja abelo, 
Mar-ón la river', 
Flamon serčas la líneo, 
Por plezurq kaj pereo, 

o Sínoll sercas- sin' ... 
Kaj mi serčas vin! 

Jam mankas sola paAo. 
Jen blankas vi en kaSo 
Sur .dlka, m.ola musko 
Sidante en embusko, 
ja~ ;solá brančo kovras vín, 
Per mano mi forAovas gin, 
Kaj mi trovas vin! 

. ': . Safideto, Safidet', 
Vana estis panja pet'. ' 
Vi enuis JaAaJaroD, 
Vi sopiris trans la baron. 
Panjo di~is: Ve, ve, ye ~ 
Pentos vi prl malobe'! 



Safldeto,..safldet' I 
Vi fQrkuris en sekref. 
Dum vivagas for de I' trupo, 
Sur la voj' jen venas lupo.. 
Lupo, dlras: Mur-mur-mur! 
Jam ,malfrua la forkur'. 

Ho' rozaj nebulQj, sur revaj okuloj" Ebria, dolea sv.e,nonln e~~~; ~, " 
Dorlotoj kaj Moj t Uo muta aklam' I , Enl.kroea 'eirkaiíprenocnlia-legas, -,",Jh ,,(,': 

, Ho kisoj's.eneesaj, 'inil nómoj,karesaj, Sen'fine ioóga, longa,',)onga:'fal'. :> -'l;.~~"~ 
Ho ture promesaj eertlgoj de ľ am' I , Turnigas mond' ,gin kovras rozvuilľl '.-· .:~:7· 

, ' Sin alni kJinas la elel' ,l!un steIQj.,., .. , 2"..1, 
Ho spira padumo, ' brela ekzumo, ... Sed rosa herb' nin tiklas ee Melo}: ,," % 
Sufoka brakumo, ardantá proksim' I ' Kun doJea laeo káj langvor "'~' 

Safldelo, Safidet', 
Klel fiSo en la ret'. 

Baraktas kaj svenas, " jam ' troe , Ni '!evekxgas kor' ee kor' . ,. ,; 
.' , , [plenplenas, 

Lup' soifas "ian sangon, 
Úi jam mordas vian vangon. 
Kaj vi airas: Ho, ho, ho I 
Kara lup', ne mordu tro. 

Jam ne piu eltenas feličon anim' .. ' Jam ombroj dense fálas, ' 
Niň Hi ,envua:Ias: ' 

.. , Hej, nun mi ~aptas vln en ' sid' I 
Sed ' " ve . .. mutlgas venka rid' 
Ho ve, ho ve I Vi al aafid' 
Jam ne similasl 
Jen ungoj ekbrilas 

"Kaj fulmas okuloj 
Kun verdaj ekbruloj 
De sangsoifa senkompať . 
Vi estas kať! Vi estas kať! 
Ho dímger', ho danger', 
Ee ne kato, sed panter' I 

, Ml' vidas ~sub gluiga vesto 
,La karnon malmolan, 
Talion ' muskolan, . 
La formojn pompa]n de I' regina 

. \ [besto I 
Kaj dum time; trenťe mi vin miras 
Eu halť, ' 
Via korp' elasta sin retiras 
Por salt' 
Kaj kvazaií diskrevitita rin(( 
Vi saltas kun sovaga sving' 
Teruro . . . , 
Kaj tamen . ' .. ve . • . plezuro . , . 
Casisto !<ompatinda. mi 
Kun sufokita krl' 
Defalas sen forto 
Do venu mia morto ... 
Diséiru koron kun triumf' ebria, 
Úiestas jala via I . 

,Cu ml ankoraií vivas, mi, morton ' ne 
, ' 'I suferis ? 

Jen, mia koro batas ee pH ol antaií Sir'l 
, Jen lnter miaj brakoj pantero malap'eds 
Kaj restis knabirieto, ho kia. ráva mir' I 
~igardas min okuloj, nebulaj pro 

. [sopir' " :. . 

Sed mortls,hojes mortislaatakantalup' 
Kaj estis nur vizi o kaj estis nur inkl;lb' 
Lasangsoifaj ungoj kaj dentoj de , 

_ fl' pantero.! 
Jen, 'es tas n.! koloinboj kun doleebri<i 

, , [k.yer:o : 

'Ging, gang. Kaj naitingál signalas , ' 
Gi1ing', gala"g' i ' Kaj iulas brapča: ,zum' 
Kiovibras tra I' aero Kaj, vlbraj stelobriloj'. 
Ging, gang,' Tra "densaj branMl'apl'roj ~ 
GUing', ,gaJang',' La Nojon de l' deziroj ' , 

~Sonorno '<Ie 1" vespero . . . Jam montras en millIum' . 
Kiel ,Ia oleo m01a 
Sursovagl1 ond' .freneza, " Saluton aL vi, Ndkt-Pa.tri,n~ I ~. 
Pacon portas voč' konsola, " Vi ko'vras;'Val'tas, ;lulas ,llin. '", 
Vočo ' milda, voč' karesa. Infanoj ni, al via "sin' 

' Dolče čarmas "nin trankvi'1' La kápojn klinas :fid,e. ' ,', 
Se 'eksonas argenttrn' , 'Vi tu~as nin per bona sorč', 

" Ging, gang, g!ng, gang, Nin' ;Lun', argenta via 'torč', " 
De y vespťra sonorn' .. . Per hel' asp,ergas iide. , 

Salutas jam sUf firmamenť Ho Nol(t~patrin', _' ho Nokt-, ' 
Krepuska stelo klara, 
Do venu' .en la JreSa vent' ., ' ' ,, [patrin' ·L 
Promeni kurt mi, kara! " Jen, via lakto estas vin'; , 
Ni Iru, iru brusť Cebrusl0, Vi ver.Aas gin, v,i verAasgin 

En sánkta horo testa ,. ; 
Jen 'Ia mflljuná {<verka krusto ď Kaj via vino, e~tas kis'! 
Atendas , guste nin. , 
Úi konfidulo nia estu, ' Pro tiu vin 'de paradit 
Feličon' niah gi atestu ' '~Qrdankon,_ hó Majellta I 
CHa sia vivo,.fin'. 
Do gi or,name , 
La nomoj~l ,ten u, " 
Litero jal1Je 
Sin CirkaiipTenu. 
Bordere korón ni ,gravúni. '?,' 

Tra mezo de la koro kurii 
, Laií pramaljulla tradici' 
, La sago de la 'Amo-Di': 

Jěn I Cu ne majstroverko? ' 
Eč la 'maljuna, k~erko '::' 
Aprobe Sajna:s kapbalanei, 
.Ke kapJas mi~ ,deziro : _danci 
Klel trium'faj. i'ndlanoj . ; : ' 

" Do do'nu manojn al "la manoj, ' 
Sin turl:1uamafin', amant!,', ' 
Laií la; malnova, gajakanť: 

Turou, turnu, turnu vjn, 
Sorew muélrado;:' . 

, Brnajn perlojn sén la 'tin' 
. jetu dum , turnádo ľ , 

, Sorča -raď, ",in'turnu rtun, 
" Turmd nin fervoro, " 
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, banteto . sur sia kapo, tenante eu . siaj . manoj 
keston 'kiuenhavis per.ukon. I 

~ Aanale, cu ví vere ,volas fari al mi 
honb:m? La .tuta mondo parolos ja pri mi -
komencis la patro. 

La fianeino ne . respondis. 
- Rigardu tion! filino de , Mojse Orojs, 

al la fi1ióo de Onendel Freindel plaeas porti 
perukon, kaj al mino de Mojse ,Oros ne! 
. - Si povas esti, tiel mi vivu, pii fiéra ol 

vi, ricevas doton multe pii 01 vi! - albelpis la 
patrino. i..á.fiatlcino restis si1enta. 

-:- Vidu, Hanale, kiom da .sango kaj svito 
gi kostis, gis kiam la Dio ,helpis, nin al ci 

. tiu , bon'stato, .kaj nun vi ,. volas al . ni nuligi la 
tutan gójon. Rememoru mon, pripensu, kion 

' vi faras! Hi ja ekskoll,lUnikQs nin I . Kaj la 
-Ausin2, Jí ja piede forkutos! 

...:.. Ne pIu ,faru 'el vi malsagLlinon - 'dirjs 
la patrino, dum si prenis la. Jlerukon de la 
senmova; ce , la;'"pordo ·sfaranta -Viripo, ,'kaj al ~ 

pasis aI la filíno. 
'. - Lasu al vi 
almezuri la peru
kon ;gi estas guste 
de la s,ama kOloTo, 

. kiel viaj . propraj 
plektoj ! - diris si 
kaj metis la frem
dajn harojn sUTla 
kapon de la fiJino 
. La juna knab

ino eksentis ion 
· pezan;sur sia kap.o; 
, si' ektusisper la 
manol siajn ' ha
rojn kaj eksentis 

. inter siafpropraj, 
, m~laj, vívantaj ha-, 
roj ion fremdan, 
senvivan Iiaj mal
varman. Tremig
anta penso tra
kuris Ja junan cer-.. 
bon. Kiu scias, kie 
la kapo de tiuj 
fremdaj haro!, kiujn 
sr nun portas, sin 
l rovas~ nun? Kaj 
naulO eirkaťíprenis 
sin, kaj kvazaťí ío 
máJpura sin. · ek
tusis, 'si elitiris de 
sia kap o la perú- . 
kon, jetis gin su!' 





, ; 

- Mia karalnfano, - diris li ankonia pii 
dolcege - mi scia:s, ke vi neestas tielobstina ' 
kiel oni diras, mi scias ke vi estas vera heb
rea infano... Cu ne? kaj Dio la laiídata, 
ankau helpos" nin al ver~j hebreaj infanoj,for
lasu tiun ci malsagajon,! kiaI vi bezonas ke 
la tlita rnondo fncWgu kontrau vi? , Vidu, ni 

ja estas jam geedzoj 
kaj via hontoestas 
ja ankau mia honto. 

Kaj si pensis, ke 
, iu, kiu estis por si 

fre ' malproksima, 
kvankam tre prok
sima, nun pii a1-
proksimigis al si, 

:. kaj · tiel dolce kaj 
, kore , parolas al si, . 
. k4el neniu iam an
taue parolis, kaj tiu 
hbmo ja estas sia 

· edzo, sia sola edzo, 
· kun klu si longajn, 

longajn jarojn de
vas vivi, kun kiusi 
devas havi infanojlJ, 

, kun,_ kiu sJ devas 
mastrumadi. 

Silente si apogis 
' sian kapon al li. 

• ,- Mi scias, ke 
_'yi domagas vjajp 
harojn, vian fraulin
ornamon, mi vidis 
vi12, kiam mi gast-

· igis ce vi, kaj scias, 
ke -Dio dbnacis al 
vi graciecon kaj 

- amindecon, tio tran· 
Stenben;: Lu.lilo cas , profunde en 

mian koron, ke oni . 
kuragas forrabi vialn belajn :harojn; sed kion 

. onipovas fari? ',.' Estas ' ja lego, kaj ni ja 
estas hebteoj, ni ja . pe kos antau la Dio, kaj 

' ce a'kusigo... Dio vin gardu kaj protektu ... 
Ne- dirante unu vorton, si 'tiris lin dorlóte 

kaj milde al si, ~iel, ke. lia 'vií?go estís kovrita 
per la nigra fluo de siajsUkáj' haroj. En l~ 
baroj vivi5 anlmo. Li sentis ,_gin, dum li deli
kate kaj karese cirkauprenis sin kaj rigardis 

, sin longatempe. En' liaj okuloj kusis granda 
P~t9~ petego pri . lia feHceco, pri la . felic·eco 

. de, ili ambáu. . .'; . "." -
. , ":':', Cú mi pov~s? deinandj~ li, fre mallaute, 
mulfe- P1.i per siaj okuloj ol per la buso; 

~envo~te §L lasis sían kapon kusi SUf lia 
brusto. -
. Per rapida movo Ji turnis sin al la sranketo 
kaj elprenis: ' fondiLon. De-nove si apogis . s.iarr 
kapon kvazau el~cetan pagon pórsÍa feljc~co: 



· ~ , 

,Si'falis -en ' kv.az:ai1 p;artodof nreton '; , konfl;lzaj :Klf'rtgol Rr{1fe!k~i. 1iort~j iléttlj eň' Jg -sup.;ct'Yerk~t~ ~~ 
songoj kaj ' fantomoj pasis " antai1~' sia animo, ~ :Me~to~im~T!:-a g~?opatr<?j d,e 'ambé!,il fliuíkoj: " :"~ 

, dum i;i tondilo ~inte bruis super sia kapo kaj '< AUSID. , La fJan~o. " '<,_ 

unu buklO post alia , sil~nte h nalsuprenfalis. .. :,; sJtibéll Pre~eio de la o~odaksaj sektel eq 'ld,uHl.; 
tiel SA1' song A i~ la tuta"ll, nokto,n', " - " pa~l1g'as la tutan . tagon .e~ ' ~l~ptíaUrue en ta studo ,de 

, ' lil tahhiIdo. " ;.,~" " 
~\,.Tora:; La p~rgamina rulvolvaío sul kiu 'e~tas , mal1"'~ , 

-...:'* ",.' -skribiteJ a" kvind ibrojde Mdzeq, kajki'un , labebreej 
, 'A / .}. ' , . , . ' uzas ~n la pre~ejoj por "yo~leglla par,tajon ~iusemajná.n " 

Klam anale levlgls en la sekvlOta mateno ',en sabato kajfestotagoj. ,Por ~iu partaje oru < alvokas '. 
kaj jetis rigarqon en la, spegu~op", :kiu p ,endis.\, alian:person.o,n~ klus~ra,~ ~spr.c, la estrapú ,dllm~iá 
kontrai1 ,s ia Tito; poténča tirl1:o kap~is . sili. ,Si "" I',egado, ~a! tlU seeesto ,est~s konsn1erafa klel b~'poro. 

, kr.edis ke si frenezigis kaj ke ' si. kusas en ., :I Aasl~lm. Ortodo~sa sekto; > 

rnaJsanulejq :: . ' ,', ~ ,:: . ' " , .:, mMA~K0 'PRI 1 A 'AUTORa "'. ' " " 
Sur la t!ibleto apud , la lito, si, ~idis ď siajn Salom ' Aséh ' es taS ' unu el Ja ~ pléj 'bo!lekonataj 

detrancitajn m~rtintajn plekíojn. La animo;.; ver~istoj ,en. la:' n,ovhebréa lingvo. M.~naj el }iaj v~rk-0i 
kiu vivis en Hi dum 'iJi , estis kreskinta)', ', sur , estls tr~duk!taJ -"Cn , g,ermapa,.ru.sa, kaJP;ola hn~voJ,-kaj c' 
A " , . , ' , • ' • . ~ • " . ' A' '. ' • ,' alnienau unu el ,haj :dr.amoj'l ',"I;~ -010 ~e " Ven~o::','" , 
sta kapo, Jam forfl~glS kaJ ' 'tiTIemongls SIn prtkailzissensacion ~ntailkelkaj jar6í, 'l<iam gi estis tra-, 
la m,orto... , ,...: dukitá kaj prezei1ťita'~en Germanujo:~~ ,.' , " 

, Si' kaÚs sian Yizagonen · ambai1 manoj L! ·nllSldgls eu po! ťiro . kaj, ". klel ~iúj l1ebt~aj :v.,e'rli,,' 
k" . ' I ~ ' I 1 '.. I ' . , ' fstoJ, 'J)enadas 'per sral :verkor'edukl (ér nemulte eduk
A aj ,auta , p j)rego p e01glS . a , ,malgrandan , Hajn bebreajn labo ris,tojn. kiuj n'ur poYas legl en la 
cambron. , , / novhebrea 1ing'Vo. Dum la laslai militjaroj JLlogis eu ' 

'o' • " EI .la novhebrea ' ', Us'OnQ'\kai '!lnmil neléflge .den'i'We ,v'izitisEili-dpon por' , 
kun 'petmeso de la ~iltoro' 'ď .studi laviv.lf 0ndiČojn ,nuntempajn de,~ la Hébreor e~ " 

" , . " ' " Mezeltropo. La, nunil ,. ralwnto ,estas ,la ' d~ , h, 
hD. ' ki~ aperas e~ ;laEsp-e~,auta lingyo. ," , 

, } , '~,1) . . 

'" 



te ,AHan;-;.!/! f~misto,iam logis tařestis mi la kauzo de I' maIbono, Kun vi; car li'neni,am piu min vidos.
William kaj E)ora - William lia mo, Kiu al William venis en komenco. Nun Mary diris: .Ho, ne éstas eble 

, Kaj SI, nevino. Rigardante mn, Sed, Mflry, pro mortinta ' lakarulo, Ke vLsurvin maIgojojn mlajn preJlu! ' 
Li o1tepen~is: "lIin mi edzigos:". Pro vi, virin' de li la elektfta, Kaj jam mi konsideris; li ne havu ' 
Sub ooklan volon Dora sin,submetis, Kaj pro ci tiu orfo, mi jam . venis. La knabon, car li. lin malafabligos, 
AJ, William, ~ópjrante; sed ci tiu, Vi seias, ke dum kvln pasintaj jaroj Kaj lín Insl'ruos malestiml niio. .. 
tar ci'amen la ,sama. domo i1ilogis, Ne estis tlel granda la rikolto. Do iros kune ni, kaj mi reprenos 
Ne, pensis pri l' ,kuzin,o. 'Permesu, ke mi prenu vian knabon, ,La knabon, kaj Iin rekondukos .hej-
" ; .' Venis tago Kaj mi lin métos antau lil-rigardon MI petos,ké li reakeeptu vin, . [men. 

-, En kiu Allap vokis sian fil OI~, De mia ' onklo, inter la trltiko, ' Sed se li jam rifuzos tiontari, , 
Kaj di ti s,: .Filo mia, ,mi· edzigis Ke, kiam goj' plenigas Iian koron En unu domo logos vi kaj mi, 
Malfrue; ..8.ed al mHre placus vidi . Pro la rikolť abunda, li lin vidos KajJaborados porľinfan' de William, 
Nep,eton miau antaií mia morto; Kaj benos pro la jam mortinta tilo". (jis klam estos li s"fice aga 
Kaj'kore ' níi parigon deziregas. Por helplnin." 

,e Nu do, l"Í'gatdu la kuzinon Dora; Kaj Dora torkondukis la infanon, Do la virinoj kisis 
j Suflce belaSi Kaj pii Sparem~ Kaj iristrans la kampo de , tritiko, Unu a1ian, kaj ekiris tuj, 
'. Ol samagulokSi ·fjlinó' estas Kaj sidis suť dekllvo nesemita, Káj venis al la farmo. Nefermita 
, . pe ;mia'frato. lflm li 'kaj mi .Kie papavoj kreskis. Malproksime La pordo staris; i1i kaSrigarpis, 
, Kv.et'elis' kaj disi~s; kaj Ji mortis La onk!o venis en la kampon, sed Kal vidis la infanon, starigitan 
, ,En fremda lando ; mi pro 1iedukis Ne vidis Sin, nen.iu el la viroj In tergenuoj de la avo, klu ' 

. ~ Filinon , Iian Dora; ,do Sin prenu, . Kura~s lin seiigi, ke I' nevino Lin premisper,la brak o, kaj frapefls 
tar tiun 'geedzigon .mi deziris Atendaskun la knabo . . Dora estus Ameme sur la vangoj kaj la manoj. 

· Nůkte,kajtagé; dum:multegaj jaroj". levi,nta sin, irinta alla onklo, Kaj la knabeto manojn .etendadis 
;" 'SedWiIlianilinrespóndiskunakreeo: Sed SI malkuragigls: Rikoltadis K&j babilpetls la sigelon oran, 

"Kun Dora mi ne povas'min eďzigi ; ta ' rikoltistoj ; subeniris suno; Pendantan de horl.ogocen' de Al1ao 
Kun Dora ja ne 'volasml e~zlgi!" Kaj- jen la tuta Jando mal1umigis. Kaj ekbrilantan per la fajra Jumo. 
'La maljunu(o kolerigis forte, · . . " . Envenis jJi; sed la koab', vldante 

'. Pugnigis siajn. manoín kaj kriegis: " S~d k!am, vem~ la ~orga~a tago, Patrinon,kri,petegis Iri al SI. ' 
' "Ne yolas, knabo, vi respondas tiel? ' SI levIs 510, kaj prems I.a, m~a~,!n Lin Iiberigis Allan. Mary diris: 
Sed; dum juneco , m'la, ,patra v.olo De~?ve, k~J silr Ja dekhv sldl~~, : "Hopatro (se la nomo~ vi permesas) 
Jaéstls' lego kaj. ankoi'áu. estos. :' K~J f~tl~ glr~a'~det?~ el la flO., rOJ Neniaín pro mi '. mem mi ion pet,is, 
Pripe!1su; ' William, dum , monllt' Ůlrkau~J, kaj gm 1J~1~ su~ capelon Nek William, nek ci tiu knlibo, sed 

. "", " ,,' '" '" , . [,pripensu, De lal'!fano, J10r ,lm jar! b!!la Mi petas nun pl.o ODra, !lin:reprenu! 
'. Kaj' ~stu la respond' laii mia volo, I!~ ~ntau l.a :okul?] de .la . onkl~. / Si 'amas vin tr~ kore. Ho, sinjoro, 
: Au,' Je ,la,Di,ó ki1;l krcis min, ',,' LI ~me~vI,~ISr , k~j 1a v!rojn 1.~~ls .. Mbrtq:nte, Wl1liam sentis stn en paeo 

ForirQs vi, l1cniam. pIu f~venos'1. Ce. ta ~ab?r, k~J a!venm,te .dins: Kun eiuj homoj; car.mmn demandis, 
SedWi1liam frenezl~s, mordis lípojn, "Hlerau kle es;tIs VI? Kal. kles Kaj Iiresp.ondis '1<e li , ne 'domagis 
Ribelis' li. Ju pii li. Ain rjgardis, ' '.' Infano' .estas hu!' ~JOn .Vl '. . Edzigon sian - mi estis paeienea 
Des. mal pii ami~. Li nmlafabligis, ti tie faras ,?" Sl rlgardls te~en, Edzin.o; sed, slnjoro, Ii k.onfesis 
• S~4 · Dora mUde Iin toleris. Tiamt Malla~t~ r';.sp.o~dant~.: ; Jen .mfano Ke li malbone agis, ribelante 
Li antaii: fino 'de I"monat' forlasis De WillIam. Kaj ekkrns AJlan forte: I<ohtrau la pa,tro. "Dto benu Iin! 

· La patran ':domon kaj dungigis sin/ "eum) ne malpermesis tioll,Dora?" --'Lj,di~is- kajneniam scíú li 
.",< Por 'kamplabor' ; duone Jlro la am', >. ·Re.sp'o.ridis Dora: ~Fflru I~~ la, volo , La' malfelicojn klujn mi toleris!" 
· Duone ~pit". ediigls ku.n fili~o . Pn. ml. ~, se~ prenu tJUn el. IOfa~on" Vlzagon l1 -deturnis, kaj forpasis. 

, De farmservlsto,Maly ~orrJ~on.·,· " 'Kar,benu I!~ pro Ia n:lOrÍJnta, tllo. Ho malfelica mi! Sed nun, stnj.oro, 
, . '," : ' l{aj'Allan dms : "Jen komploto ruza ' Mi prenu mian koabOn for, car vi 

, A,udantesono'rnojn. edzi~estajn, Fárita inter vi kaj tiu virino. . M,alafabligos Iin; kaj Hn jnstruos 
. .;; NevinÓDy.okis ,Al1án, k~j Sin diris: tu' decas, ke la devon vi instruu Měmoron ' pri la patromalestimi. 

; "Knab,lno mia, ml ~vin amas kote;' AI mi? Vi seiis miilO valon Je~o, Kaj reakeeptu la nevinon Dora, 
, . Se4- se parolosď vi , kun tiu virQ, c'''., Kaj tamenvi kUťa~s malobei. · Kaj clo eSlu klel ciam est/s:" , 

'''Kilr la Jiló mla estis iam~ , .. Nu, preoos mi la knabon, sed prl v,i, Patolis tiel Mary, kaj vizagon 
, AiíAant6s voi'ton kiln edzino Iia, , Foriru kaj neniam pIu min vidu"~ te' Mary kaSis nora. len snento 

'Vi ' iros f.or ,el doni' f Jenmia vol.o r '! ,; " ".' ,; En cámbro, kaj ta maJjunuY subite 
· PtQmeaJs Doia, car ši estwHl!l1da. Diranfe 'ti on, . li ,Ia knabon , p'renis; Ekploris: "Estas tllj ja kulpa, kulpa! 

, i', Si pensis: "Ho nee-ble! ' Sianv,o!on . Eaiitkrlis ' tiu;"forIe ' baraktaitte, ·' La fjlon mimortlgis,ja 'm.ortigis ! 
, . La oQklo' Sangos." , ' . "', La flo,r.glrlándoj falis al pledoj Kaj tamen ml lin amls - karan filon' 

" , > •• Kápa tagoj pasis, ,, pe Dora., Si sublgis si,an 'kápo,n, 'pardonu min, bonio,min kÚlpegan I 
. Al . 'tiaski~s;-ualdauposte . Kaj tra la 'kaf1lP' la kn' de I' knab.o Infanoj mlaj, kisu mÍlt!" . 

Alven'is '1JlalféIieoj ;ciu.tage ; ' . ' . , . _, . ; fi, ~' . . < " $[s~n~s '. ' . ,. Kaj tlam 
y,;4,:a:patran",pordon .pret~rp'asJS ' 11,- Hh: Kaj ~h malpro~Hne .. SI.kurbl~s La maljunulon m ejr~aupremis, 
Mizera kaj ta 'patro lin ne helpis ' Kaj ,p)<)fJS ensolec. Kal rlk~ltadJs Kaj kisls 'lih milfoje: Kaj li tute 
Sed,. D~:rEÍ řoítÍApatiS k1~ eble, ;~' : Li!.r!koltis,toj: sU:Ďeníris suno.;. · Skuigis PrO pentado, kaj ]a amo . 

" Kaj':sena.s kaAe; eC ne scjis lli . Kaj Jen lá. tuta Ian<!o .mallumlgls. Centoble ;venis ree. Dum tri horOj 
; Kj~ .gin.,;csendIS;: fjne U;1a:lsan.igjs" " , . ~~ _. ,', ' .. 'I ~ l " d' " d " M Li....ploris super la infan' qe W:i1Iiam, . , 
'Kaj'morlisWiluam:ennkoI1a tempo;" D~ Do:a ms a '. ~ om e . ~rT I!ri William pripensante. . 

, KaJ starJs te la' soJlo. Mary: vldis Do 'la' ,kvflTo 
,Ke Iii infano ne . kunestis; Ual ~ E'n UlJU dom' lo~adi~; J<~j pOst jaroj 
Sl laňdls Dion, Iříu helpis Áin ' Reedzinj~is Mary, sed, pri Dura, 
Er! Alavidvineco. Dorl! diri~: " .• , $i restis virgulino gi~ la ínorto~ ,. 

" .Laknabon prenis mia onklo, .MarJ" 
Pennesu, ke mi Iqgu kaj laboru El la 'angla: LOUlSE BRIGGS 
;';t&' .; ,. . I " ..\~ 



• .1 ...... , 

rp;~:ii'-_~~~ctis foje casisto, ' kiu, ir-á'n1'~ I 
al cásado, kutimis kunporti 
sian servjston, kaj revenfuje', 
rakon!aďis al ciuj aud.éínaj 
~ronda mirindaj bka,zinta
joj, kíuj de post la. kreo 

. de l' mondo alneniu oka- . 
?is, ec ' ne en songo, kaj 

ce tíu fabelaro neniam ' Ji forgesis prezenti 
kiel atestanton' sian kompatindan servisJe>;n, 
yeran homon de Dio. . . ' .. .. 

Hodiau tiel, morgau tiel, ,gis kiám iun tagon 
la nomito, - jam ,sata , vane ekzerci k()nstante 
la :friponan Ill,etion ' de mensoga atestantp, 

"petis, de la mastro sian finkalkulon, decidinte 
. lin nepre forsa1uti. ' 

La mastro klopodis diveni la .. kauzon de 
tiu neatendita decido kaj per mildaj vortůj 
lin detnandis; '- ' "Cu 'Vi ne kont-entas pri 
via salajro . káj pri la , v'ivohavata ce' mia 
domo, ke vi volas min forlasi?" 
, - "Ke mi nepeku, fi?osto"j-
la servisto ; - ;,eio . 
estas bona ce vi. 
Dio al . vi cipn 
bonanl ' ,Sed pbr 
diri al vi pure, 

~ kaj por: ke vine 
koleru ;., vidu, min 
turmentas la kQn- ". 
scienco pro tiQIÍ1 

. da falsaj pruvQj, 
kiujn vi de "mi ' 
postulas., ,dum )a 
tuta tago, ,kiarn, vi . 
kome~é~s, J e~tu 
kun 'vJa pardoJlP, ' 

, ..:....l{iam yi kom~il~ : 
' cas surtabligi ' ta 

casist,ajntroigojn; 
, . Ege d om at,s; . 

mosto,.:ke mi'lalu 
gis la fundo de~,r' ' . " 
fajro ' Gehena kaj 

' ke mi, malfeUCulo; 4 ' 

... pprtu la~,tutanaku; 
zon pro' la, 'pek~j, 
per kiuj vi, ' sin
joro,pt:°nravote ' 
sargas :"'~ia1j. ~rii7 
m'on. ··La&\1 miri, 
prefere, fQfiri kun 
Dio I", . <'. ~ '. 
" Tielpp.f oliSJ;a 
servisto' . kaj la 
mastro . . ' enpens-



l':'''':'''diris. li svitante,- , sed, 'vi vo'las, ke 'mj " 
unu . ulno ,kaj iom , pli !'1 'senv'osta? Sed preferevin prenu .!a diabló 

káj en si rlankis mi1f9je, 'oJ ke mia vulpo re~tu sen YQsto I ~ . ' 
, ,' ciámpli kaj pii EI la rumana: TIBER10' MORA~Il{ , 

de"I'. SatánQ, opiniis, ke (El nPseudo-ChinegefiCos •. )* . 
elito ,por l:inplenpentigi ' . , ., . ' 

tnt'I.Tn'~p ' ektiris lián :nianikon. * "Psétfdo-Chinegeti<;os«(Palsatraktato pfl la 
, "ď , .. u~,,,n~~~J , . , caso),fama verko de A. I. Odobe~cu (18,34-1895), 

>Dlicl~e.r, lco , de I' ca~isto, jam atingis éminenta .prozisto rumana,estintit ministrů, -Auldlls 
subite "retutnipte sin kolerege sian devenon al tio, ké amiko .de OdoQescu petis lin 

ce. nzliristq,_ li~ksp, .. ,lo, dis rip- por skribi antailparolon ,al lia scienca .ver.kajo prl: 1a 
."'IcL·1', "·~''''''''''-'f''~ caso. Anslatail mallonga antailparolp, la amlko rice: 

, vis de la . fervora, verkisto tutan llbron, . kies partoft N,e , súJ!cas al vitiom? pr~zentas tiu ci rakonto. . 

HO .B I lW Z ,O lWď,O .. 
, TEO ,DO ,IlO SCHWAllTZ 

(Daijrigo - (2) ,1 ' 

estas' Sufiea 

forlasis lafendaron Olalb~nitaJ1 . ,Kompreneble 
.estis, kelkaj, kiuj pH romantik~ arangis la f9r- • 
kuron. IIi , stele , elrampis 'sub la dratbarilo au 
sinkasis enla . balaaJveturUo forportota. 

Ekster la barilo tamen ni -ne estis en tuta
sendang~reco. " Japanaj _ patroloL ppstenis kaj 
cirkuliS ,cil.ldirekteQ. Nia falsapasporto valoris 
nut en ,' unuversta, 'distanco , cirkaií la tendaro, . 
kal, tiukal1ze;: ni klo'podi:seviti gastaman ren
kónjigon .kun", japanaj patrQlój;' .' . 

. • Kelkajn " Jdlom~tťóJn., larga , rIvero disigisnin 
de,. laurbo,kiun nitdtfoje ' ni rigardis kun 

",enVia sopiro:. tra ' fenestroj de nlaj kazernoj. 
Nur· alveninte' .al bonjoae r rivero ni spil'is· 

plilibere, sed sall!Jempe rimarkis, ke akra 
, ventegó 'furiozas ;l etantenegkristalojn aJ okuloj , 
';'Ofelój ,kal 'n4kb, (kaj enkovris ta vojon per 
.' s~nf:!6sts.igna távQIů ....... "", ..... 
, KontrauJa ventá,J· i111't>lrfF1 
" glaCi~ .mal . . ' 
~ unufole

ď 

ď' 
negkovrit<!jri "" ;;L,It,"1'I 

pri' Hi 





'.', Oaietojn . dum. · la 1uta: · tempo. ni ne póvis naturo, krom orů. Kiam foje . mi ctemandis ric~vi, kv~nkam en tiu , teinpo křu ajn sciigo iun, aludante pri la _ du batalantaj partioj: estuspůvinta tre grave influi l1iajn decidůjn. "Kia eštas la lůgantaro, ruga aií blanka?" ~ Foje;\ nokte, haltis la vagonaro kaj ůni tuj la respůndo. estis: "Flava I" - Iii amas nur sciigisnin. ke gi ne pov.as pIu daiírigi sian la o.ron. ' , ' vo.jon, car 'harasla vojon milita fronto. Ni ko.mencis la laboron. La ·· sargo.n de ]a Malgo.jigite kajmalbenante la tu1an aventuron ciutagaj zorgo.j pJimalpezigis .la espero, ke ni ' promenis inter. la relparoj. Kion' fari? Reiri ni baldaií esto.s povantaj daiírigi la vojagon. aií antaiíeri 1 ?-Neeble, kefronto-ekzistas, car tio Sed estis vane, car el tagoj farigis semajno.j, ko.ntraiíairu~ la pacdeklaracio.n de la Japanoj. ec mo.nato.j. Ciam pll kaj pIi da militkaptitoj Dum 'la sencela marsado tien kaj reen mi venis al nia eirkaiíajo. Multfo.je ni priparo.lis . rimarlds; ke oni du' vagonojn alkrocas al la ,nian .sorton kaj, por plibo.nigi gin, estis plektlokomotivo. Tuj irante . tien por informigi min, itaj fantaziaj planoj, sed vane. Nur pri unu mi ' demandis per neperfekta lingvo.kono: punkto · ni estis konsciaj, ke post la forpaso. de - Nuda? Kien? _ monatoj junió kaj julioatendas nin la terura ~;Al Kseniovskaja 1 ..:.- estis la respondo. Siberia .vintro, kiun 'ni jam bone · konis , - Tie-estas' la partizana ko.mandantaro kaj kaj timis. oni ve~igas "nin por labod I - klari~as iu el Tri monatoj pasis for de la tago kiam ni Ja ruSO). ,. fůrl~sis la militkaptitejon, kaj la so.la rezul--::- ' Cu 'n.eestus éble, Ke vi kunportu min? tato de nia aventura decido estis: ke ie, kie . ~ Civitanoj , rte po.vas . vo.jagi kun ' fervo.j- la 25'-an de majo negas kaj m~trojrt alta lab~)J'istůj?, Cu vi estas 1abůristo.? . blanka tavolo. kovras cion, ni půvis mangi Forlasinfe ilili mi pritraktis la aferůn kun salitajn fisůjn půst la ' animojh kaj kůrpůjn miaj , samsortanůj kaj anoncis sin fuj dekunu muelanta laboro. ' el m, . ~iuí eS.tis emaj alpreni la taskojn de Oni devis Une decidi iůn. Pro. tio. je lá 29-a fervojlabůristůj . Dumla sama nOKtů ni fo.r- de majů eStis ' kunvokitaj la militkaptito.J el lasisla 'ceteraln., apudaj staciůj por pritrakti definitive la est-Kseniovskaja. Lasta staciQ. Malgranda ontajn agadojn. (Daiírigota) vilago; ' kie .' oni povas nenion ricevi de la (Premíita dum la IX-aj Flolaj Ludoj) 

BORTE_UL. 
JIIARIE UNDER 

, Vp las Iiberigivi de I' vol', Iiberigi, de 'Ia devkaien', , . 
"Carseveio gi, kaj doloro gi, instigadas ,gi vin al malben' . 

. KvázáU ston' sur Jip.oj fierec'. Virgaestas ciu via senť, . . 5,ed lepore tremas ~oro jam. Pikís langon la demandoj.'gis turmenť. 
'._ Nin ,ver$ajne, ant~ií nia viv' sur ci tero, oni siris jam de io for, 

• ", fo Kion al1Íi~ sinforgese ni:' jes, nun dissirita estas kor'. 
- Cu aÚe ~ estus la anim' kvazau eho? Kaj la homa viv' 

Nur senfina, ' peza sopireg\ Iíureterna voko kaj soif'? 
- ~ . ' • I ' Kiel nokto pro , mallum' suferas, tag' pro lumpotenc' , ' , Tiél lnom"- estanta tag' kaj . nokto 1,<une, pro la fino ~aj kamene', ' 





amasgn, kiun. ni .tiel anlalidezir.is, nf devas laborl ' kaj 
labon por ,tarl ' ahan." , . , ' , ,, ' , 

S-ino Nekrojoro: K/al alian? ' 
S' ,.N.: Stultulino - por ke ni havu du, kompreneble. 

,S-mo N. : DIf? Tule prave, tute prave, ,du . 
. S. N.: ,Nur Imagu - du, almenaťí du,ebletri. Ciu, ' 

klU f~ras unu amason devas fari al/an ... ' , 
S~mo N.:, Nia nest-ovo. Ho Dio mia I Mi esperas ke " 

nemu trovos g-in - nia eta cio. ' 
.. S. N. ,: Atendu - ',restu ci tie kaj gardu g-in. Gardu 
gm . zorge, n~ forngardu, ec dum lunu momento. 
Kapltalo" kapltalo. 
~~~ fine , alia nekroforo forrabas g-In dum ilia foresto, ' 

kaj Ih kuras freneze tien kaj reen, plendantaj pri sia 
perdo. 

Du ,noveedzig-intaj griloj alvenas por log-i en dometo 
de .grllo antaťí nelollge mang-ita de birdo. Dum la edzó 
fOTl~as po~ p,erJabori Ja vivon la ikheťímono kaptas la 
edzmon klel ma~g-ajon 'por sia fiJjllO, malbelega larvo 
e? apuda truo. LI eksclte kuras al sia negóca laboro 

' dlrante 7~ Ho! la ekscito kaj la I tie'n kaj reen kurado: 
Pruél fonro, malfrua reveno, sed 'ne. gravas se mi tion 
fara s por iu, kiu medtas. Eduki infanojn' estas grava 
resp'ondec~, gran~~ cagreno cu ne? Nutri kompatindu
leto)n" pagl .por lha edukado, doni al ili metion aií 
profeslOn .. TIO ne estas malgravajo, mi certigas. 

La ;grasa malg,ra~ia larv~ eliras el la truo, kaj diras 
kelka)n malg-~nblaJn f~a~oJn al. la vagisto, poste Si 
p!enda~, - ml enuas Čl tle -- ml ,Satus. . . mi ne scias 
Idon ml Salus - ,kaj Si reiras truen. ' 

, O-RO LEONO ZAMENliOF La vagisto indigni~as pri la mortigo de la grilino 
k!un li de~iris savi sed . para~ito malhelpis lin. Reve~ . 
!1lOt~ alsla d~mo, I.a gnlO estls ankaťí mortigita de la 
Ikneumono kaj domta al la larvo, sed dum la fOlesto 

~ '4t10WDLITERAT(J:RA. , d.e la patro, la parazito eniras la truon k;tj man~as 
KAa nONDARTll. OBSERVO ClOn, enkalkulante la grasan malkontt:ntan fiHnon. 

, • ," , ' Dum la tuta tempo, 'efemera krizalido sur arbotrunko 
TlEl; OIS ,SEf'fFINECo. Aú LA INSpKTA DRAMO. dolcvoce ekkrias ke baldat1 Si naskig-os: - Kiam pr.eter

_ . "La insektdr,amo esta~ , granda satiro. Vidinte g-in, pasos duonminuto io grandioza, senlima okazos ci tie 
001 estasepens.ema, ,preskali,. sensentigita, ,tiel vívsimi1a ~ Si anoncas. La ;V~gisto. respondas; - Si opinias ke 
estas. g-ia elmontr() pri la mallongeco kaj malgraveco de SI estas la mondo. Pme SI elkrevig-as, dancas dum k'eJ
la hodiaňa individua vivo, pri la, malbeleco kaj sencesa k~j minutojkun' aliaj efemeroj kaj mortas. 
daiirigo~ de Ja vivbarakto de milionoj da homaj estaJoj. La vagist~. opini~s, k~ la ma!f~Jicoj dela insektoj 
.E. S. P. en "Workers, Dreadnought." Ci tiu ,dramo estas ; okazas, car Ih n~ sClas klel kombml por la bono !i~ la 
~nu ,;el' ~u trad!1kitajoj el la. ' 'Vetkoj de cehaj ~rama- Sta!~, do la tm sceno prezentas bone 'Ůrgamzltan 

, bstoJ, la .fratóJ Capek. .La :unua ;,Rossom's UllIversal ,' socleton. _ '" . . ' . " 
Robots" (La tutmondaj laboristoj de Rossom) altiras , "La mondo. de J~ f~rmlko) kle CI~ funkclas . kvaz~u 
homamasojn Ciunokte, la alia ankoraii ,ne estas tlel paflo de maSmo lau T1tmatakto de bhnda formlko! kl~ 
bone ,J<onata, ,sed ambaii estas 'mirinde, potencaj dramoj taktbat,as dum la t~ta tempo, .unue por la labonstoJ, 
tute~malsimilaj aľIa kutimaj teatrajoj, 'kál plenaj jé in~ poste por la soldat~J,~nu-du-trl-kvar. . . . 
struadopor pensemulój. '., " ;; . SenCese.l~ la~onstoJ preterpasa~ .kun laborJloJ g-IS 

En .l~p'rologo/ vagisto (s-'ro E. Wi1lard) dorm~s sur- fIDe la. čefa I~gem~r? anoncas, ke mlhto okazos. 
tere, gis stulta kolektisto, kaptante ' papiliojit per reto, ' Vaglsto: K~a~ mlhto? 

" ,vekas , lín!, ,k;aj Ji ~:sidi~aspor obseryi káj ' prirjmar~i , la ,teta In~en!ero.: CCar ~i havas ,!Ie;>van nfilitmaSinon. 
sekj-onta]n scenojn. , :' ť',',,', " ,Dua ln~emeFo: ar fU ankorau bezoQas mondpecon. 

" " .Inte,r 18 Papi1ioj" estas stranga, nekutimaspektakJo.C. l.: Lam<>;ndp~on inter la betulo kaj la pinarbo. 
Snr monteto staras trinkejo" Ide sidas b,rile, lállltlode ,D. I. ,: La' vOJon mter d.u herberoj. ' 

, vestit~j junulinoj ,kune kun siaj ' amistoj kelkaj jam ne C., I. 11 La 'solan, nefermltan alsude vojon. 
, jutmp IAter ili .. eátas ,po,eto, soJdáto, ' kaj 'sirfjora .frak~ , D. I,, : E-s!éU! afere;> de pre8ti~0. ' , 
, vestiti(,':La vagiSto 'diras, ke iIi kune , ludas, sed 'Ia , ' C .. .J.: Kaj .k~me.rc~. , 

papiliokolektantot: informas lin, ke tio· estas seksa ,kon- ' D. J.: NaclaJ raJtoJ ... 
kutso." La-viroj Č3sas Ji viiinojn kiuj vice alJogas kaj c C. 1.,: NelJiam .e~tis' tnilito pii honorinda aťí ur~a. 
forfluga~. Cíuj ,.havas, f1ugitojn kaj antenojn. Ut, estas . D. I.: otta Ruhtokiun ni devas entrepreni. 
hQmaj jiápilioi, ,pJézursercantoj,.1 kluj "nek , lab~réU!lllek ' ,.\ C. 1.: N! . estas pretaj. ', ' 
·Apínas". ~ampantoj 'kaj 'Grimpantoj"; estas kle lerte . D. ' I: : NI nur bezonás casus QJlli. 
prezentitaj. La berbo kaj floroj Sajnas grandaj kiel - JLa, kaňzo .baldaň trovil1as, la bafalo kom.enci~as, unu 
arb.oj" br la sceno okazas en la Jando de maJgrandaj regimento estas detruita. 'Kiam sendito aJportas la no-

" be~t~J.)~niras gesinjoroj' Nekróforo ,(blapso), kun vaJ()n, la ~efa ingeniero dÍl:as : - .Laň la piano - kaj 
gnanUa bulo cla.~ ,sekigita ~Ot0, kiil1í iJi, noma($ siasendas alianregimentop;" (i ordonas, ke ta dua inge-

, .. a,I1188O·.' IIi r.eprezentas la amasigantajn komerclslojn.. liiero rapomi, ke Ja ',detruita regimento dístingis sin 
aO ne:g~tojn kluj .ko~ektas: monon kaj . ne sciá.S Idei ~at heroe fO,rpelis atakan~ojn. AI jumalisto ..Ji. donas 
uzl timas ~I'di gin, kal emas 'havIgI piu. mformon ' por fa gazewo Jene: - $ukcesplena) opera-

$;. , rpjoro : , .Nun Jli havasman m.algr!lnd~cioj, danke..aJ , niaj 'antai1longe preparitaj planoj" - liJ , 
"~' ,'/"'fi", , "';lí'.'" ' " " 
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admirinda- spirito de nia ' armeó, - ne konti:austarebla 'kaj ankau ái :lcoltlencas telegra!1lon. Same kiel.Ja s-in-
antatíenmar~ado, - la malamiko demoráligita; ' ,. jOJoj" neoiel ~i , povas' koncentrl, la, pens'ojn. , Kun sen- , 

La eefingeniero ,anoncas venkon, kaj surgenui~as' por Iima málrapideco ~i jetas paperen ian vorton; .ankáii 
danki la dion de la fonnikoj, sed baldal1 li ' estas ven- ~ Si, disMrinterl a ' páperon, prenas 'álian : r,. ' " 
kita kaj lia venkinto surgenue dankas same. La vagisto . Dume plena silento regas ,sur : la scenejo, sed la 
indigne kU ras al li, renversas , kaj piedpremas Iin: ' ; pubHko ;rigardas kun ,' streelta atentQ la inovojn kaj 

Epi/0!I0' - Fine lavagisto mortas, 'kaj dum li ku~as mimikojn de 1a &ktoroj. " ' • 
mortinta ' sur la herbo, . tilgi~as; 'junasanaspekta Iig- ' tá (Íusinjoroj, kvazatímehafiike, 'jetas ' súr Sin ' ltelk-
nohakisto preterpasas survoje i al,. sia laboro kaj ten- foje diskretajn ,rigardojn. La sinjorino ~emadilS, turnas 
kontas junan kampal'aninon portantan infaneton por ke Ja okuJojn, ' ne estas do mirige, ke ~i veka s intereson 
~i es~u baptata: Vidante la korpon, Si kaSas~in de , en Ja. dú .!?injoroj. Fine lil n,igrevestita sinjoro álpato-
kantantaj preterkurantaj infanpj. Unu donas al Si rozon' ;Jas ~ln: -" " . ;' 
kaj poSte Si metas ~in en la manon de la mortinto. ~ Sinjorino. . . ' ", , 

La draino estas plena je instruádo, 'kelkajtamen La si010rino >tidetas apellau rimárkebJ'ekajekiras 
plendas ke ~i estas kruda kaj malbela. Tiaj estas 1a interili Ja konversacio. Post~ kelkaj ,indifeFentaj vortoj 
faktoj al kiuj la 'au10r'oj penas,lltiri nian atenton.Ti'aj iJj ' rakontas siajn'Čagten:ojn. ' Tuj evidenti~as, ,' ke ' Hi • 
homáj kiel aja belaj' ili estas ekstere, malhavas ariimajn ambatí trompi~is en la' amo. La ' siniorinqn l?atis Ja 
ecojn, kaj es1as nur' insektoj, agantaj latí QHnda in- amanto, :J)ro , ldQ Si JQrlasis ' lin. Sed Si ne, plu 'povis 
stinkto. Umi sol a l10ma individuo trovi~as én la insekt- elteni la solecoň 'kaj nun ~j vol us, telegraff, al li ' . .. 
ctramo mem, ta 'vagisto, vira malpura, J:l eklera, malíllloga, La nigrulon fprlasis c·la , edzinok~j 'nUA' ~uste fl volus 

. alkoholamanlo, I.a ' plej 'malalta hbma estajo imageblá, telegrafi, ,ke si 'revenu ... Sed neiiiti el, i(ipovás sin 
sed antatí la fino de la dramo, oni koostata~, ke li , decidigi ,p6n~i tiu ,ligo. !pro lio -iIi luktas' kun siaj ' pen
estas pii al1a 01 iu alia en ~i, Car kompato por aliaj soj, pro lio ili ne povas trovi 1a konvenan vorton, pro 
naskigas, anim~ermo veki~"s" kaj li deziras savi la tio ili disSiras la blaf\kédójn unu post l'á alia. JH ,, 'ba-
vivojn de la nalvaj kreitajoi, la griloj. La aHa kvazatí- t~l~s kun ~i .mem, kun .sia koro"kun sia pasto, ,k~n 
homo estasi1ur sajnigq, H estas parazito, kiu kontrau- sla) penso]: Cu forsendi Ja tel~gramon ,au n~? ' 
sta ras la malbonecon de la insektoj dum ilia foresto, - Do ,ne! - ekbrilas 1a ďecido en iIi ambaií. ' . 0 

laiídas ilin oen ilia eeesto , kaj imitas, ilin .. KÍéil i!i zorgu pri l~forestaqtoj - pri la J1)alnobla 
La rozo metata sur la mortinton, de la kamparanino amantó kaj pri la malnobla ediinoi jeli, m ja trovis ' 

sirnbolas la rHatojn inier la, vagisto kaj sancel ba ho- unu la aHan, ili Ja kompre!las , ;sin !<aj ,en senfina eir· " 
maro. Malalta li estis ,sed ne insekto. ' , ka:iípreno ili .forge'sos .Ja 'dolor.ón, ' kÍlm tiuj kauzis #1 ' 

La dramo" Tiel, gis senfineco'" estas vera artistajo, ,J H. 11i jam ridetas unu ál la aHa, 'jam kreska!Ías 1a 
simpla sed pensiristiganta kaj; ,~uste komprenate, haYas~ermoj de la decidigo eh i1iai imimoj, 'ili jam vQlas 
grand~n edukan valoron. ,- Emma"L. Osmond. f9r!rl, kiam' la "grizasinjor.ojntervenas : ,.' , 

o • ..:.. Atentu, tre estimiÚa sifijorlno kaj tfe eštimata sin!: . 
ROSO Dl SAN SECONDO, kiun la mondo devos joro, gardu vin L Mi ' jfim travivis ei tiu!l nistorion, mi , 

ba1dauenregistri inter la .famaj' kaj mondkonataj featrajjam 'provis r,ekonstrui' denoPe 'mlan ' t~'iieon, sed vane: 
verkistoj. iom malfrue .komencis vetki teatrajon. Uaj ~stas neeble. ' Post ~elkaj hor(Jj qtí post kelka; tagoj 

, romanoj kaj noveloj' jam ,estis bone konataj en Italio, ' SenFevlf!}nte vl rigardos unu , la . alian/ neniam vi par- ' 
kiam li finis sian unuan verkon en ei tiu sfero. La donos unu at'la Jl/Úl, kion vi {aris. . . • ., . ' 
pasioj de I' p uphomoj venis ' sur 'Ia scenejoi1 en 1-91'8 En 'kolocoj .eiam 'pii kar pii nigraj Jipentras aJ Hi la 
en la Roma ,Argentina-teatro, ' estQntecon illn ah~ndaritan. ~,' ':-" 
Sub~ia impresoesti~is kvazaiíaparta Iiteratúro, 'en La du homoj rigarďas lin konsternigante, lasinjoriiió 

,Idu oni atakis kaj d~fendis !in, oni proklamis ;]jn jen kjlntiras la sultrojn sub la zibelboao kaj senvortéfori-
grand.averkisto, jen nentalentulo'." 'Dum ti tiu disputo 'ras. Je tio 'nature lanigfa sinjor~ , ekkoleras - li; ja 
oni tradukis la verkon en anglan kaj Jrancan Iingv6n ., Iasi$, elgIiti belulillon el .siaj manoj .-, tamen ne riskas 
k<4j iom post iom oni prezentis ~in sur lafran'caj kaj ' ee Unii yorton por reteni Sin. i ,;.; " ,,/., ': 
amerikaj \;cenejoj. Ankatí ei "tie oni ne povis~in tlel lom paste la du sirijoroj re[Jtemoras"ke dum Ja ba-
»digesti", ' klel la mondfamajn kaj granasukcesajn tea- bilado ,la ,zibelbiJa.ulino citisla adreson d'e lu, sinjorino,l" 
trajojn. En Ja laudoj de preskau Čiuj kritikistoj trovU;' ,Sen "ia antaua jnterkonserlto ili ambatí ir'as al la lo~ejo 
s.in j a sed au tamen: ,f,,<' ", . ", oe ei tiu sinjorino. , La,griz'f1)'injoro kun la pretéksto, ' 

, La ,ul}ua akto de ' La pasioj de I' puphomoj okazás ke la zilJelboaulino fergesis la gantojn en ' laeficejQ 
en poStoficejo' dirnanee antatítagmeze. ee la fenestreto kaj la nigra ·sinjoro kun tiu motivo; ke' .. .' mfllgtatí:.éiu ,,, 
de la t~legrafistino. La sérvísto dormet~ sur S!!go en teorio : la bela , virill() esta.g tamen bela ' virino." Enirinte 

, la angijlo. Krome estas sur la sc,enejo entu,1e unu '~ . la ~ambt:On l.a nigr.u.lo 1(idas, ~:k1'! la griza pasitl,oamin- ' 
grize vestita - .sinjoro. Ci tiu si.njoro ,vola.g ekspedigi j:lumas tiun sirijorinon. ' ' ," , 
telegramon,'kiun li konceptas malrapide, kvazatí, tnač!lnte ' "'-, ~ed ki!!1 dd., vj,' ~~ra~is yin- $'ovi ' inter, min kaj la 
la vortojn. Nur foje kaj foje li skribas ~u,da paperon, zibelooaulínon?'- li. alparolas lin fúrore - latí via 
poste, nervoze ďi~Sirinte, li "prenas .alian kaiť -denove . teQriojanek vi nek mi povos esU, piu fellčaj ~n , lá viv.o.) 
komen~s , SKribi. ,Sed ~ine povas transv~lJi la" unuan' ~i k~inencas k!jj,'\<riegi!, ieki~ malfe~migas la po'rdo , . 

. , vorton ,. deno~e h sulklgas la frunton kaj hezltas 4' •• kaj , .emras Ja zlbelboaulmo,. (Sl ,dornils eIl la "apuda 
La ser':ls!o sldanta '.en I~ angulo "ne povas tolerl' sen- eambro.)Si ekplóras _kaj či tiu plOJO irifektas ankaií 'la 
,vorte e.1 ~Iun malrapl~econ: ' . . . ' : l • ' :, ..• du virojn. Ciuj tri plql1'egas, gestlldM, ' ,kriega-s, dancas, 

- Slnjoro, eble ,Vl povus slmbl 10m 'Ph . rapide hun je.. blasfemadas kvazau ,(ielire, tiproeas unU' lá '3lian, en-
t~legram.on?, . .. . ' . ,: .' -" tute ili donas la ,impr-eson tle 1Fenezitloj. La viÁno, 21'a, 

. La grzzeves,hta stn}oro, sublte kaplevas kaJ ,~entile arriikino..:.. kiu ceter~ eSMs ,kantistinoen muzik-haloj C 

respon~as : .,' ' I . ' , _ . " ; ,.,~,', \ ' , - "rigardas ilin ~ktiminte ,kaj ·Idam :iHiom ,4rartkvili~as;' 
-:- MI ne sc!as, ' ke la regulo fiksM; ' kiel rapjde oni ceďante ',al Sia I?ersvad~, ili ,priparolas rendevuon"-en 

devas koncepti ,tel~~amon. ,', ',' , . . ''''' nokta a!"uzejo; - " C' ':> ', . ' .. \ ~,,,~." 
, Interte!!,pe aha slnJoro ve~as. ~n Ja Oimbron: .CI hu En 1a apa'i1a eambro, klUn la gflza 'Stn]oro mendls, 

portas ,mgr:an. veston .. Ankau II '.yola~, ek~pedlg1 tele- , es,~s du, tabloj. Lil: gri7a;(si!ljorQrezerv.ig~s,;t-q.katí la . ' . ' 
gr~on kaJ.,kleLl~ grlZ~, ~n~au li, pene~as terore mal- ahan tablon, sur kllin h fnetlgase~ UOro)TI, kaj maJ
rapIde. Poste ~mras ,sul.]onpo kun zlbelboao " sur la . perme!'as.al lil kelnero iun ajneulasi en la ealJlbron 
1!:010. Kun granda ' $emo' ~i .gidigas inter la 1(Iu ' sitljoroj'" tar; lí atendas amikojn. ,,*,.'0 ",.," , 

..... ~ • , c:- '"' . \_ ,.:: , '.":. 



,y' - jen - ír,klarigas' ~I ili- ' ce laalia ' tablo sidos 
La, sDiritoj fle la:jorestantoj, mia.<,edzino laamato de 

. I' zibeiboaulino kaj la edzinó 'de I' nigra ~injoro. Bone? 
jen ec floroj por carmi iHn. 

La penso placas al ili. Poste ridetante ili sidigas kaj 
komencas J?lan~i: ',?ume e~aperas ce la pordo unu ei 
1a atendatáj 'SpmtQj. La arnIko de I' zibel boa.ulino. 

-Dematene mi 'sercas ,vin - li flustras - mi ku
regis de' ddnkejo .aJ ďrinkejo, vane vi kasigis per via 
parfumo mi retrovlS vin! ' 
Alkur~n~el~ cirkauprenas kaj ~iiumfe forportas sin,. 

La du sln)orOj rakontas denove slan dOloron, .kiu saj
oas ci-momente multe pii neelportebla. 

' .. -: Hp, neniam piu mi re!ianigos! - diras la griza 
,l'ezlgne. , " 
, ;a.j post kel kaj minutojkvazau rekonsciiginte li 
daungas: ' 

- Sed tamen I Se ne ci tie, "eble en alia mondo. Ci 
, ~e j~m ~enio i~leresas min, kial do mi . restu? .•. 

, I."U tlO Cl havas lan sencon? ' 
, Kel~ajn gramojn da blanka pulvoro li sutas en la 

Campanon kaj poste Ji eltrinkas la tutan ·.gláson. 
, :: - Mi mortosl-, li diras trankviJe kaj simple. 
: St~riginte de lil tablo li iras al la pordo. jam vidigas 
la ehko de I' 'veneno, nur sanceligante li povas antau
enigi. Ce ' la pordo Ii returnas sin : 
, - Pardonu, ke mi ne pagis la konton. Eble vi bon-

'vol os ... ' . 
. '. Ankoráu ,audigas Iia rido,kiam alvenas la kantistino, 
'kllln Ia: . nigra sinjoro tuj komencas persekutj: 

- Amu min, amu min! - li petegas":" car estus 
tre bone, se vi amús min . / 
. La kantistino eslas bonko'ra, krome nun si ne estas 

okopita, do si dorras fav.oran respondon. \ 
-: Sed cu vi sda s sinjoreto - si diras petole -

ke 1Jli jam ,preskau e'stis enamiginta la grizan ? . 
, Faras nenion, la n,igra ne zorgas pri ti o, sed cir
:kauprenas la kantistinon. 

: ' .•. La publiko spi~-retenante riearaas La pasioj de 
l'.puphomoj, tule ne povante satigi per la elradianta el 
gl kuriozeco, kvankam la teatrajo ne estas kdnstruita 
lau 'Ia gisnuna ' sistemo, la 'scenoj kontaktigas nur fre 

. maIforte tiel ke oni bezonas !~elkfoje .kvazau fantazion 
pot frovi la .interJigon. Sed ésfas' egale - hi\lnua 
verkode Roso di San Secondo triumfe almilitos la 

. t~tan mondon. [c. 

" LA INTERNACIAj LABORISTOj DE ROSSUM. 
(Rossum's Universal Robots.) . - Kiam ' nova dramo 
aldonas novan YOrton al Iingvo, lio montras ke granda 
,aro <,-a perso.noj vizitas kaj priparolas la p.rezentadon. 
'Tio ,c()kazis rilále; al ' la dramo' nun ludala ce la ,teatro 
,Sa. ' Marlin, eÍl okddenta Landono: La ',vorto "robot" 
estis tuj alprenata de redaktordj, jugistoj, kaj . civiluloj 
p<!.r- signifi "mehanika faboristo·, kvankam la coriginala 
celtlingva vurto ne enhavas tiun Iimigitan signifon. Tiu 
c:~ d-ra.'110 altiras grandan ceestantaron ciunokte, sed 
bedaufinde lIur"rnalmulte da laborantaj homoj . povas 
gin vidi prola , 'í:llta prezo. Mi 'mem sťaris d1:!m la' 
·fri·hora pezentado, sed 1a dauriJ. intereso forgesigis al ' 
lIli la laciton.La: dramo ·tradukiti,l de Sro. Pa,ul Selver 
Kaj' arangita de Sro. Nigel Playfairestas verko'de Ceho, 
Karel Capek; -kaj gia terno est,as jena: ' 

La maljuna Rdssum cesis negoCi, kaj iris al malprok
$'ima in stilo por ,stu'di bíologion.Post 10 jaroj Ji suk

;:c-e.sis)ari viron,'kiut1unennur;vivis dum ·tri tagoj.Ua in
,~e.nii:ra l ilo opiniis, 'ke tiu elpensá}o alportos aj li dca
jojn, , se li ·simpligas la proc'edon de fabrikado. Laíí li, 

. esta:s nenecese, ke laboristo sciu ion pri muziko, arto, au 
. ia lCulttiro, li nur ďd,evas scipovi rapide kaj malkal'ekiel 
lahori. La dranio ' komencigas sul' la soleca insulo en 
\aj;rro 1950, kiam kompaplo , P!oduktas ~ milojn da 
\j;l'obolPj- PP!. 35, plene ,'Vestitaj; uzeblaj por ZO"jaroj. 

, lij ne' ricevas salajron, ' kaj'ma11gas ion' aín, oo ' :iJí .ne 
hilvas ,gustosenton; " . 

'll. 
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Surla insulo trovigas kel kaj viroj, ' sed 1a robotoj ~ 
faras la tutan fabrikon, sen sdo de 1a sekreta" formu'ló . 
~a ~dmin~stran~o. 'estas Harry Domain, entuzias!pa 
l~ealJsto, klU opmlas, ke la robotoj faros la .futan lican 
~~boron ~e la mondo kaj Iiberigos la 'homaron, por ke 
Ih hav~ hberan tempon por sin kulturi .kaj amuzi. La 
robo!oj produktos abundeciun homan bezonajon, kaj 
malrJceco malaperos por ciam. Dro. Gall, fiziologo kaj 
esploris!~, dezi.ras . ~Idoni dolorsenton al la roboto], 
por ke 111 ne dlfekbgu dum la laboro. Okaze ,robotoj 
fr.enezigas, grincigas la dentojn, kaj rifuzas labori, sed 
Ih eslas fuj sendatajal la dispremilo, por esti rompataj 
ka~ reeuzalaj. Sro. Alquist, estro de 1a fabrikejo, estas 
neprogresema metiislo. jacob Berman, fa cefa komizo 
pensas pri neni'O krom siaj kontlibroj kaj saldoj. 

Domain diktas leteron al robotino Sulla, kiam }felena 
Slqry,. misi!slino. de: la. Li~o. de Human.eco alvenis el 
~nglulo, SI deztras nbehgl la robotojn, por ke iIi 
po~tulu rajtojn kiel homaj estajoj, Ne estas viTÍno sur 
fa IOsulo, kaj fa kvar estroj fuj enamigas al Helena 
kaj post nelonge Domain edzigaskun si . ' 

Kvin jároj pasjs inter la l1nua kai dlla aktoj. Tri 
cent mil robotoj trovigas sur la insulo; cie en la 
mondo estas grandai nombroj da ili. Dume homoj 
perdis laboron pro ili, kaj car ne eslis permesate parto
preni la abundon, iIi ~ribelis; la robotoj uzataj kiel 
soldatoj subpremis la ribeladon, mi1ito sekvis militon. 

Heleno deziris, ke la robotoj havu a'nimojn, do Dro· 
Gall eksperimentis produkU ani man roboton kvankam 
li opiniis,ke robotoj ne bezonas animon. Li sangis 
iomete la formu Ion, kaj faris Helenon la duan, kiu' ne 
laboras sed vagadas reveme. Li pen sas, ke si estas 
malsukceso, La rohotoj ekster la insulo, ribelinte sen
das aivokon: nRobotoj de la mondo, unui~uu . Nenia 
novajo atingas la insulon, Domain kaj Iiaj . kolegoj 
ektimas, sed kvankam i1i . nenion 'diras al Helena, si 
divenas, ke io maloportuna okazas.Si ne havas infanon, 
'kaj legas en turnalo, ke estas same, cie en la mondo. 
Terurigite pro tiu sciigo. c kaj aUdante pri lil ribelo sur 
la insulo. ši bruligas la. formul on, por ke pluaj robotoj 
ne estu farataj. Si ,estas tre kom plika, car ~irezuJtis 
el multjaraj esploroj. Domain diras, ke de nun iIi faros 
naciajn robotójn, kiuj ne komprenos unu la aHajn, ' 
anstatau tari ilin reciproke komprenantaj; tiam iIi ne 
povas komploti kontraíí la estrojn, sed roboloj de unu 
nade au fabrikmarko batalos kontrau' tiujn portantajn 
alian fabrikmarkon au el alia nado • 
. ' Ribelanfoj venas kaj cirkaíías la domon. La estroj 
kolelctigas en unu cambro; ili estas protektataj nur de 
elektrafluo en Ja palisaro cirkauanta. Helena ludas 
fortepian on kaj Berman l ordigas siajn ,J~ontojn. Domaln 
pen sas, ke ili estos savitaj per la vendo de la fabrik
sekreto, sed ciuj malesperas, kiam Helena konfesas la 

, bruligon. Berman kuregas al la robotoj, kun la tuta 
mon'a'llaso por aceli jJiajn- vivojn, sed s.enutíle, car 
lusante la palisaron li tuj encindrj~as. La robotoj eniras 
laCambron, .mortigas cÍun krom Alquist kijJ man/aboras. 
Radiu,s ľa cefa roboto anoncas, - .La robotoj venkis! 
La homa epoko forpasis . Nova mortdo ve,nas, robota 
regado. La mondo aparteoas al 1a plej forta. Tiu kiu 
dcziras vivadi, devas regi. La 'robo1oj venkis. II i regas 
la vivon. iii estas estroí de la vivo. Ni estas la regan-

. toj de Ja mondo!" , 
En Ja fina ákto; la robatoj ne havante la sekreton 

de 'sili' fabríkado, deviga.'! Alquist eltrovi gin. Vane ,'Ii 
serčas,1i , petas ilin serci homajn estajojn, Car post 
dUdek Jároj ~iu roboto eluzi~os kaj la ' mondo estos 
,silenta dezerto. Nenill homa es tajo krom Alquist ekzis
tas. La cefulo petegas A/quist ree labori por Irovi la 
sekreton: - Ni donos .al vi cion, ni donosal vi senfinan 
riceeon; ni donos al vi la mondon. - Alquís t prptestas, f 

kenur h0;trtoj povas krei ,novajn hom.ojn kaj demanoas 
kW la robo'loj defruis . čiun h.omon. , .,' " 
~ Radius respondas" -;- Murdacto kaj su.perrego estas 



, ( , ' r , , , <, J'~'(', ."",;r " 
necesaj ,aj tluj ,kiuj ' deziras ' simili al hoinoj. Legu' estos facile kómpr,enata de eiuj. Salto) ~eekzist8s., ell 
historio~, homajn verlwjn. Oni devíls éstri kaj mortigi. ' fa natura 'evoluo kaj.)ll .artefarita," perforta· evoluo~\1It:
Niestas potencaj. Pfimultigu nJiľkaj ni shrigos novan " foje estlls péreiga. ~/. , , , "':;< ,i," ď' ' 
mondon, - séndifektan, ,mondon de egaleco. ' J. Forge_tlllllen ne ,estas gis'osta, kons~rvativa verkisto 

Alquist díras, ke ili nur estas maAinoj kaj ne povas . ,kaj Ii,bone Kpnscias, ke -la lingvo bezonás novajn 101':
naski. Radius respondas, -Ni estis maSinoj, sed.teruro ' mojn, frapantajn ' espriIr'ojn, sed li ne imitastiujn 
'kaj doloro naskigisen ni anlmojn. 10 luktas en ni. reformemajn .Ido"-filojn,kiuj Jam transpaAis Ja Umoit 
Okaze 10 eJ:liras en nin; Pensoj venas senvole. Ní sentas ,de pru~enta/ konsidero kaj ka~zis",íll ,multaj malnovaj , 
tion, kion antaue , nL ne' sentis. Njai1das votojn. Sciigu kajnovaj adeptoj :plenan elr,evigón. Kontraiie, li pnlrak
al ni kiel naskigi infanojn por ke ni ilin amu. , tas la plej delikatajn, komplikitajn ~aj profúndsencajn 

Fine ,Alquist 'dira-s; ,ke 'Ii děvas eksperimen~i , per ' temojn en lingvo slmpla ' kaj Ji kreas novajn formojn, , 
vivaj korpoj. Radius ' konsentas, ,sM ne deziras estila ádJflirindajnesprimojn per Ja ' primitiva, ' Iingvo , de 
'eksperimentotg. Laciginta, AJquist dormas. La robotino, 1887 jaro. Tutkor,eni gratulas lin. ' " :'" 
M,eleno aua eÍliras,sekvata ',dePrimus, alia roboto La . kerno de ' la', romano esla's é,iutage 'ripetiganta ' ' 
farita laii la Aangita formuló. iii h~vas strangajn pensojn qistorio, ~edgusteJa elekto de líu ti, Aajne banaJa 
kaj. dezirojn. Subite Heleno cidas, kaj , la sono vekas I temo, pruvas la brilan t;lIenton ,' de ,j. Ed'tge, Car' Ij 
Alqujslkiu postulas, Ke Heleno es/u uzatapor eksperi- povis' :per ~ia n'Iajstr,a ,plurrio ' igi 'gin1itteresa ,gis la 'filla 
mento. Primus malkonsentas 'kaj proponas sin mem, vorto., La ,kvar tefaj~ personoj de la .romano farigas 

. sed Heleno ploras kaj ' dezir.as savi 'lin per . memofero. vivantaj antau ' lá okulof dela leganto. Ni .rekonaseir· 
, Fine Pdinus ma!perlllesas, ke ili , estu uza1aj, dir1lnte, -kau ni la dil:íoteman bienposedantori, kiu volas réSta
, -' Ni -ni apartenas unu al la aJia. '.' rigi , sian antaiian ritecon per , ,profitdona ., {!dziJto ;. la 
'\ ' Audinte ,tiujn vortojn, . Alquistforsendas ilin, djrante: knabinolr,ki~n la senzorga .izoHteco; luksa n~riioillarado 

• foriiu Adamo, ".foriru Evo. Vi eátu lia ec;lzino. Estu 'Sia Jaris senkonscie V'oluptema kaj kondukas Aiřľ al nepri! . 
edzo, Ptimus." pensltaj agoj. -Niretrovas tirkaii ni 'Ia artpimtriston, 
,,'Alquist surgenue dankas Dion, ke sind\)na am'o kiu malespere pentas p{osia glorayiqa vanteco kaj la 

eniris la mondon por saví ~in ' de:pereo, ~ar la Jaboristoj fiantinon, 'Ia puraniman idealistan martíton, kiu atendas 
havasanimojn. . kunint-ana naiveco, suferas ' mute kaj kompreneme 1'ar-'- . 

:' Kion :s'jgnifas ti tiu dramo,ldemandas la 'teestantaro, .donas.Et la ,epizodaj figuroj de la' rotnaneestas ,trafe 
kaj diversaj estas la responďoj. AI mi Aajnas, ke ,Ia . karaktetizitaj. ' , , . '.0 . ;:, 

autoro intencas ' montri lion, klo okazas pro la nunJempa Ankau la formo de la romano estas io nova. La Kvar 
, agado de Jabrlkposedantoj,kiuj, ' uzantaj tiun rimedon čefaj 'personoj rttem rakbritasat: ni ' pfi ,s.iaj vivoj' kaj . 

por faciligi lafabrikprocedon, por kOQservi lasanecon, pensoj.'fiu či intima alproksÍ'migo vekas en. la leganto ' 
kaj forigi la lacigon de la laboristaro pro la fabrika sinceran simpation, kortuA~tecon kaj- ;kemprenon ;aJ '1a 
prefito, tiele kreas .el gi maAinojn, sed s.eili samtempe • malespére baraktahtaj herooj, kiuj estas viktimoj 'parte' 
pernlesas okazojn por kultur;o ,kaj etlukado, tiam venos de siaf karaktero ~ kaj p;uie tiuj de 1a p'remegat cir- . 
la tempo, kiam la maSini~intaj homoj postulos animankonstal1coj. Pre?;entigas 'ántau ni tragedioj, preter kiul . 
i,<,ontentigon,kaj rifuzanté ďma~invivon,alprenosal si ni seQatente .pasas 'čiutage, sed ki!!j llun, ' erl :hel a 1,umo: . 
plenajn homajn rajtojn. Emma L. Osmond. de la verkistoartisto, pr.ofunde tuAas, nin. · Por atingi 

felitol! -)a h~ri1pj tllktas kun la , eiutagll ·gr~eÓ9 · kaj $0-' 
ciaj konvenáJoj, 'sed la plimultote la filJo dě I'a dorn- ' 

D I B L I O~ G Jl A F I ·0 .' 
hava vojo faJas en· la proprefaritan abismon, kiu sen-

!kore englutas 'Ia 'celperdin~an -y.iktimon. ,. . :. ~", 
,Post finlego ,de la romano la, leganto ne"povas Juj 

. ABISMOJ. Romano ' orlginale verkita . de Jean Forge. liberigi kaj enproftindigas eo' siajn pensojn. Li plektas . 
2Eldono de FerdiI)and HjrtóC- Sohn enLeipzig. Espe,", piu Járestintajn fadenojn -de 'Ia rom.ano káj lan per-
ranto-Fako. · .:. ' • sona: gusto finfinas gin. '" • ',í! " 
Verki modernanromanon signifas: respeguligi la ~. Ni sincere 'gratula:s al lá ,eldonanta firmo,Ferdinand 

plllsantan vivon ' kaj ,giajn" profundajll ,variajojn pe'r t1irt &,Sohn, 'kiuJ!et prezento de tiu ti ó~iginala--;ró· 
frapan~aj propozicioj.' L~ tasko dl;! la moderna verkisto rňano ne nur' 'pliritigis nian literaturou .. sed' aonil!'ýere 
estas: venki la nerv,!ln preteremon ' de 1/\ I)untempa v!llor.an; artistan vol1;lmeton Iau enhavo' kaj ekstera}o al 
horno kaj per . masjtra lerteco,per art.ifik;t -longlado~lu ltter.atul'amanto. " . . ,'0# ""li'" ;"1' 
konservi la vekitanintereson pri la enhllvo, ne -tre . Por 'Ýekomendi la :verkon sufi~, se' mi cit~s laiivl)rte, 
rita je okazintajoj. · la entuziasma.n kritikon d!!samid.eano:; kiu , ne Il,Ovis 

\ .Romano de J" Fotgeguste pi~ ·' la ,supremenciifuL " formetjla Iibron, ~is Idam li rie "fintegis gin: "Fine 
principoj estas unu ,el la, plej . serioze kon!!iderindajverko, kvazau enpatr~ ďliiigvo, en kiu mi ne devis 
verkoj en nia original~ literaturo. Lia romano .Abismoj- lukti ,kun Iingvaj malfacilaloj kajkies enhavo-čenii!min ",' 
estas efekfive , tipa moderna romano, :kiu n~pre 'konten'- al la libro. ~e " mi ~estus:ti6i, mi .- enmamgús llá lilJrQn , 

~ tigos sian ' legantaron, 'varbigantan el , filáj .de 'Ia plej al čiu Esperantisto 'por ,kónv~Ílki ilin, ke modeman' ver-, , 
divergaj nacioj. Ůia s~kceso bazigas sur la plej f.irma ' , kon doni ne ~onsistas eltio,~ ke ni ktiPli~ la Ungvon '. 

, fundamento,:sur la tri Čefaj karllkter'izaj fonikajoj de per néo)ogismojgis ller;ekonetí1.eco/ seden'; tio,ke lá ' 
la romano metn: ftapanté 'k/ara , stilo, popu/are pro- ' geni6. de la verkisto evidentigu en artista klareco I" • 

. Junda psihologío kaj absoluta jundamenteco. " ,,' .. , 1fJ;' }oflo. 
J. 'Forge do Jarii! pii 0:1 Uaj verk'istok-olegoj. ,Li donis 

en sia verko ne sole modernan romanon; sed modelůn 
pri respekto , al la lingvo. Li neniam fOl:gesas~la nunan 
staton de la lingVo. ·hi konsideras" prudente:' xun árta 
takto, ke lalegantaro' de la Es~ranta literaturo estas 
ankorau tre malmultenombr.akap ne sufiče matura por ' . 
~ui kompIik>/ll1. ofte tro abstrakta!! pr,odukton de verkislo i;tno!lj~mili 

supermoderna. Tiu ~ respektů retenas lin UZl arol} da tr:~~~~~iI~~;~~~f!:~~~~~11 ne.ologaj vortoj, lCiuj pezigas Ja . tujan kompreneb'e~n . 
' k~j 'of~e ktuele. d~felttá~,Jil se~eran unue~on d.e"Ja li~gV? 

, Tlu Čl respe~o 19as lm al -!51mplaJormailo ďe-cpropozl
- ,!=ioj, sed 1a sama Pri,!c~~'certig~ l,inJ,.,.,ke ,:Ja verko 

• " > • "" t 't , 
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