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ATJ L A L E U \ \ T O .1 
Ci tie ni, de kelka tempo, ne a digis la kutimajn plendojn. i tio ne signifas ke nia 

financa bazo estas nun pli firma. Kontra e. La prezoj aitigis e ni is la mondnivelo, la 
avanta on donitan de la valutdiferenco, ni ne plu uas. Se anta kelkaj monatoj ni bezonis 
600, nun ni bezonas 1000 abonantojn porforigi la deficiton. Kaj abonantojn ni ne havas e 600. 

* 

Por plifirmigi nian bazon kaj por helpi al la propagando ni decidis d i s v e n d i 
200 dua jn j a r k o l e k t o j n p o r d u o n p r e z o (1 d o l a r o a e g a l v a l o r o ) . 

!

Ci tiu kolekto estas unu el la p le j ri aj kaj p l e j d i v e r s t i p a j l e g a oj, 
kaj per sia bona kaj facila stilo unu el la p l e j b o n a j l e g o l i b r o j . i enhavas 
vere grandan literaturan trezoron el la plumo de 1' plej bonaj Esp.aj stilistoj, iaj detalaj 

i librorecenzoj bone orientas pri la literatura vivo. Esperanta, kaj per la Mondliteratura 
I Observo i donas vastan trarigardon e tra la notinda o de I' mondliteraturo. Rekomendu 
| in. Por niaj pli novaj abonantoj ni disponas ankora pri kelkaj el la unuaj tri numeroj, 
I kiuj jam fari is malofta o. Por ili, ili kostas 0.50 dolaron. 



E E JLA 1,E<«E\ IMM » E M 4 M O V A EGIPTO 
B. 1'BCS. (A. KlOHAOttl) 

idu, kiel vanaj estas la homaj esperoj 
kontra la ordo de la mondo! vidu, 
kiel ili estas vanaj kontra la verdiktoj, 
kiujn la Eternulo per fajraj signoj 
skribas sur la ielo!. . . 

La centjara Ramzes, la potenca reganto de 
Tebo, mortadis. Sur la bruston de la potenculo, 
anta kies vo o dum jaikvindeko tremis milionoj, 
ekfalis sufokanta inkubo kaj su adis la sangon 
el lia koro, la forton el lia brako, kaj kelkfoje 
e la konscion el lia cerbo. Kiel faligita cedro 
ku is la granda faraono sur felo de hinda tigro, 
kovrinte la piedojn per la triumfa vesta o de la 
re o de 1' Etiopoj. Kaj severa e al si mem, li 
vokis la plej sa an kuraciston el la sanktejo en 
Karnak kaj diris: 

— Mi scias, ke vi konas efikajn kuracilojn, 
kiuj a mortigas afl tuj sanigas. Preparu por mi 
tian, konforman al mia malsano, sed i jam fine 

esu . . . tiel a alie. 
La kuracisto hezitis. « 
— Pensu, Ramzes — Ii ekflustris — ke de la 

tempo de via malsupreni o el ia alta ielo Nilo 
jam cent fojojn elbordi is ; u mi do povas doni 
al vi kuracilon, ne sendan eran e por la plej 
juna el viaj militistoj ? 

Ramzes sidi is sur la lito. 
— Certe mi estas tre malsana — li ekkriis — 

se vi, pastro, kura as doni al mi konsilojn! 
Silentu kaj plenumu, kion mi ordonis. Ja vivas 
mia tridekjara nepo kaj sekvanto, Horus; kaj 
Egipto ne povas havi reganton, kiu ne povas 
eksidi la batalveturilon kaj levi ponardon. 

Kiam la pastro per tremanta mano donis al li 
la kuracilon, Ramzes eltrinkis in, kiel soifanto 
trinkas poteton da akvo; poste li vokis al si la 
plej fatnan astrologon el Tebo kaj ordonis sincere 
rakonti, kion montras la steloj. 

— Saturno kuni is kun la Luno — respondis 
la sa ulo. — Tio anla diras morton de ano de 
via dinastio, Ramzes. Vi faris malbone, trinkante 
hodia la kuracilon, ar vanaj estas la homaj 
planoj kontrafl la verdiktoj, kiujn la Eternulo 
skribas sur la ielo. 

— Kompreneble, ke la steloj anta diris mian 
morton — rediris Ramzes. — Sed kiam tio ekestos? 
— li turnis sin al la kuracisto. 

— Anta la sun-levi o, Ramzes, a vi estos 
sana, kiel rinocero, a via sankta ringo trovi os 
sur la mano de Horus. 

— Enkonduku — diris Ramzes per jam mal-
la ti anta vo o — Horuson en la a lon faraonan; 
li atendu tie je mJaj lastaj vortoj ka je la ringo, 
por ke ne estu interrompo en la regado. 

Ekploris Horus (Ii havis koron plenan de 
kompato) pro la proksima morto de la avo; sed 
ar ne povis esti interrompo en la regado, li do 

ekiris en la a ion faraonan, irka ate per mult-
nombra aro da servistoj. 

Li sidi is sur la balkono, kies marmora tuparo 
kondukis malsupren al Ja rivero, kaj plene de 
nedifinita mal ojo, li rigardis al la irka a o. 

uste la luno, apud kiu bruletis la malbonsig-
nifa stelo Saturno, orumis la bronzan akvon de 
Nilo, pentris la ombrojn de la grandegaj pira-
niidoj sur herbejoj kaj ardenoj kaj lumigis la 
tutan valon kelke da mejloj irka e. Malgra la 
malfrua nokto, en la kabanoj kaj domoj lumis 
lampoj, kaj la lo antaro eliris el Ja konstrua oj, 
sub la ielon. Sur la Nilo svarmis boatoj dense 
kiel en tago festa; en la paJmaj arbaroj, e la 
bordoj de 1'akvo, sur Ja placoj, en la stratoj kaj 
e la palaco de Ramzes ondis sennombra homa-

maso. Sed malgra tio, estis tia malla to, ke al 
Horus alkuradis la brueto de akva kano kaj la 

ema hurlado de hienoj ser antaj man a on. 
— Kial ili amasi as ? — demandis Horus 

korteganon, montrante la ne mezureblan aron 
da homaj kapoj. 

— Ili volas saluti vin, sinjoro, kiel faraonon 
kaj a di el via bu o pri Ja bonfaroj, kiujn vi 
destinis por ili. 

En i tiu momento, la unuan fojon, la koron de 
l'princo ekfrapis fiero pro grandeco, kiel krutan 
bordon ekfrapas la alkuranta maro. 

— Kaj kion signifas tiuj lumoj? — demandis 
plue Horus. 

— La pastroj iris al la tombo de via patrino 
Zeforo, por transporti ian korpon al la faraonaj 
katakomboj. 

En la koro de Horus denove veki is doloro 
pro la patrino, kies korpon — pro la kompato, 
montrita al sklavoj — la severa Ramzes enterigis 
inter sklavoj. 

— Mi a das henadon de evaloj —diris Horus, 
atente a skultante — kiu forveturas en tiu i horo ? 

— La kanceliero, sinjoro, ordonis pretigi 
kurierojn pro via instruisto Jetron. 

Horus ek emetis je rememoro de la amata 
amiko, kiun Ramzes ekzilis el la lando, ar li 
semis en la animon de la nepo kaj sekvanto 
malamon je militoj kaj kompaton por la premata 
popolo. 

— Kaj tiu lumeto post la Nilo ? . . . 
— Per tiu Iumo, ho Horus, — respondis la 

kortegano — salutas vin el la mona eja malii-
berejo lafidela Bereniko. Jam la efpastro sendis 
por i Ja faraonan boaton ; kaj kiam la sankta 
ringo ekbrilos sur via mano, malfermi os la 
malpeza pordo mona eja kaj i revenos al vi 
sopirante kaj amante. 

Eka dinte tiujn vortojn Horus pri nenio jam 
demandis ; li eksilentis kaj kovris la okulojn per 
la mano. 

Subite li eksiblis pro doloro. 
— Kio estas al vi, Horus ? 
— Abelo ekmordis mian piedon — respondis 

la pali inta princo. 
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La kortegano e la verdeta brilo de la luno 
pririgardis lian piedon. 

— Danku al Oziris — li diris — ke ne araneo, 
kies veneno en i tiu horo estas mortiga. 

Ho! kiel vanaj estas la homaj esperoj kontra 
la ne retireblaj verdiktoj . . . 

En i tiu momento eniris la armeestro kaj, 
klinsalutinte Horuson, li diris : 

— La granda Ramzes, sentante, ke lia korpo jam 
malvarmi as, sendis min al vi ordonante: „Iru 
al Horus, ar mi ne longe jam estos en la mondo, 
kaj plenumadu lian volon, kiel vi plenumadis la 
mian. E se li volus cedi Egipton Supran al la 
Etiopoj kaj kun tiuj malamikoj ligi fratan aliancon, 
plenumu tion, kiam vi vidos mian ringon sur lia 
mano; ar per la bu o de la regantoj parolas 
la senmorta Oziris." 

— Mi ne fordonos Egipton al la Etiopoj — 
diris la princo — sed mi faros pacon, ar doma-

as al mi la sango de mia popolo; tuj skribu 
edikton kaj pretigu aron da rajdaj kurieroj, por 
ke ili, kiam ekbrilos la unuaj fajroj je mia honoro, 
ekrajdu en la direkto de la suda suno kaj sciigu 
al la Etiopoj mian pardonon. Kaj skribu ankora 
duan edikton, ke komence de nun islafinode 
la tempoj el la bu o de neniu milit-kaptito oni 
el itu la langon sur la batalkampo. Tiel mi 
parolis. 

La armeestro falis sur la viza on kaj reiris, 
por skribi la ordonojn; kaj la princo ordonis al 
la kortegano refoje pririgardi lian vundon, ar 
i tre doloris al H. 
— Iom velis via piedo, Horus — diris ia 

kortegano. — Kio estus, se anstata abelo estus 
araneo vin mordinta I . . . 

Nun eniris la a lon la regna kanceliero kaj, 
klinsalutinte la princon, diris: 

— La potenca Ramzes, vidante, ke Ha okulo 
malklari as, sendis min al vi ordonante: „Iru al 
Horus kaj plenumadu blinde lian volon. Se li e 
ordonus senkatenigi la sklavojn, kaj donaci al 
la popolo la tutan teron, vi faru tion, kiam vi 
ekvidos sur lia mano mian sanktan ringon, ar 
per la bu o de la regantoj parolas la senmorta 
Oziris." 

— Tiajn intencojn mi ne havas — diris Horus. 
Sed tuj skribu edikton, ke oni malaltigas al la 
popolo Ia farmo-pagojn kaj impostojn je duono 
kaj la sklavoj havas en semajno tri tagojn liberajn 
de laboro kaj sen ju a verdikto oni ne bastona-
dos iliajn dorsojn. Skribu anka edikton, revo-
kantan el la ekzilo mian instruiston Jetron'on, 
kiu estas la plej sa a kaj plej nobla el la Egip-
tanoj. Tiel mi parolis. 

La kanceliero falis sur la viza on, sed anta 
ol Ii povis rei i, por skribi la ediktojn, eniris la 
efpastro. 

— Horus, — li diris — balda ia granda 
Ramzes foriros en la regnon de ombroj, kaj 
Osiris pesos lian koron sur la ne erarema pes-
telero. Kaj kiam la sankta ringo faraona ekbrilos 
sur via mano, ordonu, kaj mi vin obeos, e se 

vi volus faligi la miraklan sanktejon de Amon, 
ar per la bu o de la regantoj parolas la sen-

morta Oziris. 
— Mi ne detruos — rediris Horus — sed 

mi konstruos novajn sanktejojn kaj pliri igos 
la pastran trezorejon. Mi nur postulas ke vi 
skribu edikton pri solena transporto de la 
korpo de mia patrino Zeforo en la katakomboj 
kaj duan edikton . . . pri la liberigo de 1' amata 
Bereniko el la mona eja malliberejo. Tiel mi 
parolis. 

— Vi sa e komencas — rediris la efpastro. — 
Por plenumi i tiujn ordonojn, io jam estas preta, 
kaj la ediktojn mi tuj skribos, kiam vi ilin tu os 
per la ringo faraona, mi lumigos i tiun lampon, 
por ke i anoncu al la popolo bonfarojn, kaj al 
via Bereniko liberecon kaj amon. 

Eniris la plej sa a kuracisto el Karnak. 
— Horus — li diris, — ne mirigas min via 

paleco, ar Ramzes, via avo, jam agonias. Tiu 
potenculo super potenculuj ne povis elteni la 
fortecon de la kuracilo, kiun mi ne volis al li 
doni. Do restis e li nur la anstata anto de la 
efpastro^ por depreni, kiam li mortos, la sank-

tan ringon de lia mano kaj in al vi transdoni 
por signo de senlima regpovo. Sed vi pli kaj 
pli multe pali as, Horus ? . . . — li aldonis. 

— Pririgardu mian piedon — ek emis Horus 
kaj mallevi is sur oran se on, kies apogilo estis 
skulptita la la formo de akcipitraj kapoj. 

La kuracisto ekgenuis, pririgardis la piedon 
kaj, terurite, malanta eni is. 

— Horus — li ekflustris — vin mordis tre 
venena araneo. 

— u . . . mi devus morti ? . . . en tia mo-
mento ? . . . — demandis Horus per apena 
a debla vo o. 

Kaj poste li aldonis: 
— u rapide tio okazos ? . . . diru Ia veron . . . 
— Anta ol la luno ka igos post tiu palmo... 
— Ah, jes ! . . . Kaj u Ramzes ankora longe 

vivos ? . . . 
— u mi scias ? . . . Eble oni jam portas al 

vi lian ringon. 
En tiu momento eniris la minisfroj kun la 

pretaj ediktoj. 
— Kanceiiero! — ekkriis Horus, kaptante lin 

je la mano — u, se mi tuj mortus, vi plenumus 
miajn ordonojn ? 

— Atingu, Horus, la a on de via avo! — res-
pondis la kanceliero. — Sed, se vi e luj post 
li ekstarus anta la ju o de Oziris, iu via edikto 
estos plenumita, se vi nur tu os in per la sankta 
ringo faraona. 

— Ringo! — ripetis Horus — sed kie i 
estas ? . . . 

— Diris al mi kortegano — ekflustris la efa 
armeestro — ke la granda Ramzes jam spiras 
lastajn spirojn. 

— Mi sendis al mia anstata anto — aldonis 
la efpa.stro — ke tuj, kiam la koro de Ramzes 
esos frapi, li deprenu la ringon. 
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— Mi dankas al vi! . . . — diris Horus — 
Mi beda ras . . . a , kiel mi beda ras . . . Sed 
ja ne tuta mi mortos . . . Restos post mi benoj, 
trankvilo, la feli o de la popolo, kaj , . . mia 
Bereniko rericevos la liberecon . . . u longe 
ankora ? . . . — li demandis la kuraciston. 

— La morto estas proksima de vi mil pa -
ojn da soldata iro — respondis malgaje la 
kuracisto. 

— u vi ne a das ? . . . u neniu iras el tie ? . . . 
— diris Horus. 

Silento. 
La luno proksimi is al la palmo kaj jam pu is 

iajn unuajn foliojn; pulvorigita sablo malla te 
murmuretis en la klepsidroj. 

— Malproksime ? . . . — ekflustris Horus. 
— Okcent pa ojn — respondis la kuracisto — 

mi ne scias, Horus, u vi povos tu i iujn edik-
tojn per la sankta ringo, ec se oni in al vi tuj 
alportos . . . 

— Donu al mi la ediktojn — diris la princo, 
atente a skultante, u ne kuras iu el la ambroj 
de Ramzes. — Kaj vi, pastro — li turnis sin al 
la kuracisto — diru, kiom da vivo restos al mi, 
por ke mi povu sankcii almena la por mi plej 
karajn ordonojn. 

— Sescent pa oj — ekflustris la kuracisto. 
La edikto pri malpliigo de farmopagoj por 

la popolo kaj de la laboro por la sklavoj elfalis 
el la manoj de Horus sur la teron. 

— Kvincent. . . 
La edikto pri la paco kun la Etiopoj de ovi is 

de la genuoj de la princo. 

— u ne iras iu ? . . . 
— Kvarcent... — rediris la kuracisto. 
Horus profundi is en pensojn, kaj malsupren-

falis la edikto pri transporto de la korpo de 
Zeforo. 

— Tricent. . . 
La sama sorto trafis la edikton pri revoko de 

Jetron el la ekzilo. 
La bu o de Horus blui is. Per kuntirita mano 

li etis teren la edikton pri neel irado de la langoj 
de militkaptitoj, kaj lasis nur. . . la ordonon pri 
liberigo de Bereniko. 

— Cent. . . 
Ce tomba malla to oni eka dis frapon de 

sandaloj. En la a lon enkuris la anstata anto de 
la efpastro. Horus etendis Ia manon. 

— Miraklo! . . . — ekkriis la veninto. — La 
granda Ramzes rericevis la sanon . . . Li levi is 
vigle el Ia lito kaj Ii volas je sunlevi o ekiri 
por asi je leonoj . . . Kaj vin, Horus, por signo 
de favoro, li invitas, ke vi lin akompanu . . . 

Horus ekrigardis per estingi anta okulo trans 
la Niion, kie brilis lumo en la malliberejo de 
Bereniko, kaj du larmoj, sangaj larmoj, ruli is 
de lia viza o. 

— Vi ne respondas, Horus ? . . . — demandis 
mirigite la sendito de Ramzes. 

— u vi ne vidas, ke li mortis ? — ekflustris 
la plej sa a kuracisto el Karnak. 

Vidu do, ke vanaj estas la homaj esperoj 
kontra Ia verdiktoj, kiujn Ia Eternulo skribas 
per fajraj signoj sur la ielo. . . 

El la pola: G. Gelbart 

Mi aelo 2ichy La savboato. 1846. 
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1-A »IJ F B I T O J VA3f BU€K 
A L F B E B 1>E MCSSKT 

n germana urbo ne malproksime de 
la Rejnaj bordoj, vivis la du fratoj 
Van Buck kiuj estis prave rigardataj 
kiel du lertaj gravuristoj. 

Post la vesperman o, preska iu-
vespere, ili kutimis viziti maljunan ora iston, sian 
najbaron. Tiu simplanima homo, kies nomo estis 
Tomaso Hermans, ilin akceptis en sia postbutiko 
apud la fajro, kun sia longa pipo en Ia bu o. Iliaj 
vesperoj kiujn ili triope pasigis, estis malbruaj, 
la du fratoj, la nature silentemaj, ne parolis; 
kaj koncerne la ora iston, kvankam li disponis 
pri trapikantaj okuloj, malofte okazis ke la iabo-
roj, al kiuj li dedi is sin tage kaj nokte, ne 
priokupis lin sufi e por ke li fari u preska 
malatentema, a almena malmulte babilema. 
Tamen ili reciproke pla is, kaj sin interamis 
ankora pli pro la konformeco de sia pens-
maniero. Maloftege oni ne vidis, preterpasante 
Ia butikon de Hermans, trans la vitra o, la ami-
kojn kiuj triope irka is la lampon kaj preskafl 
iam anka vastan bierpoton. 

lun vesperon, anta ne longe, Ia maljuna 
Hermans vidi is pli gaja ol kutime. 

— Kio do al vi estas? — diris Ia gravuris-
toj ? — sur via viza o certe skribi is oja 
sciigo. 

— Infanoj! — respondis la bona^ora isto, — 
mia filino forlasas morga la mona ejon. Fini-
is ia edukado; kaj pro tio vi vidas min, indaj 

amikoj, karaj najbaroj, en tiel granda ojo ke 
i tentas min danci sur la tablo. 
Necese estas rimarkigi ke la honesta Hermans 

iam tiel atis Ia ekleziulojn kiel la peston. Sed 
lia maljuna fratino, pia a kaj ri a, nepre pos-

MHIIItliiHIHIItHHIIfHlilllliHllllllllllillHlllllllflltllllHIHIiltilHitlllltnilMIIIIIIHItlHIIIHIIIHIIIIHIIIIIIIiHIIIIHHM^ 

I M P R O M P T U 
Rudolf Reimann § 

Kruele viv' min fleksis kaj premadis— 
sed nerompebla estis mia koro. § 

Pro troa malvastec' la kor' emadis, 
gutetis sango pro doloro — 
ne krevis tamen koro. 

Vi venis — oje mi en i-momento 
in rompis mem, kaj mia kof feli a | 

nur plendis en la agoniturmento: \ 

I pro la ofero nesufi a 
ne estas vi feli a! 

EI la estona: Hll a Dresen | 

1 •> - I 
S Rimarko: Ci tiu poeziajo estas el la kolekto 

„Latnbi valgel" („ e lamp-lumo") § 
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tulis la monahejon por sia nevino. Kaj Ia a a 
singardemulo kontra vole konsentis pri tio. 

— Jes, miaj infanoj, nepre vi vidos in: mi 
sopiras senpacience pin i iajn vangetojn. 

La gravuristoj afable premis lian manon, kaj 
oni pasigis la ceteron de la vespero parolante 
pri fra lino Vilhelmino kaj pri ia neduba pli-
beli o. La bierpoton en tiu tago anstata is bo-
telo zorge sigelita. Kompreneble la du najbaroj 
estis invitataj por vesperman i la morga an tagon. 

Ili tute ne intencis preterlasi la inviton. Sin 
vestintaj per siaj diman aj vestoj e la subiro 
de Ja suno ili iris al sia maljuna amiko kaj 
preska tuj oni sidi is irka la tablo. Apena 
Tomaso Hermans, por montri sian gajecon, 
pugnofrapis la tablon sufi e vigle por rompi 
iujn glasojn, la fra lino, per timema pa o, kun 

kubutoj premitaj al la korpo, sidi is ru i ante 
inter la du junuloj. 

Sed dum la vesperman o, malgra la klopo-
doj de la ora isto, iu silentis ; li mem, eluzinte 
sian unuatempan ajecon, devis sin kontentigi 
rigardante sian filinon. La du gravuristoj kon-
servis malvarman sintenadon, kaj ili inter an is 
nur rigardon. Vespere reekirinte hejmen, mal-
kutime ili enliti is, ili nek diris ion pri la 
okazinta oj kaj la laboroj de la pasinta tago, 
nek da rigis sian konversacion longe dum la 
nokto, ar ili havis komunan ambron. 

La du frafoj Van Buck korege sin amis. Oni 
vidis ilin amba ie, sur la promenejo, en la 
festoj, e la aso kiu al ili multe pla is. Ili havis 
egalan talenton: kaj la laboro de unu estis 
kelkfoje subskribita de la alia ; cetere oni opiniis 
ke la viza o de unu estis skulptita sur la viza o 
de lia frato. Neniam, sub la ielo, oni vidis pli 
perfektan konkordon. Do tre mirinde estis ke ili 
kvaza evitis interparoli kaj e interrigardi. Ilia 
konduto ofende hontigis ilian afablan najbaron. 
Tamen tiamaniere pasis ilia nokto, kvankvam 
iu el ili povis vidi ke la alia maldormas. La 

luno lumigis ilian ambron kaj sen ese em-
spirante ili movi is. Estis videble ke amba 
ricevis gravan baton. Ili enami is al Vilhelmino. 

Pasis tuta semajno, dum kiu e ne unufoje 
ili interpremis siajn manojn. Regis en ilia labo-
rejo obstinega silento; iu, klini inte al kupra 
gravurafo, ne turnis la kapon e por minuto. 

La lastan tagon de tiu malgaja semajno la 
maljuna Hermans sidis e la sojlo de sia pordo 
kontra sia filino. 

— Cu vi ne diris al mi, pa jo, ke ni vidos 
iuvespere la du fratojn Van Buck. 

— Ho ve! respondis la ora isto; ja ili ne 
aperis de ok tagoj. Estas strangega afero. 

— u do mi ka zas tion —, diris Vilhelm-
ino — ar de mia reveno ili ne venas plu i 
tien? 



e tiuj vortoj naive diritaj, la maljunulo mal-
levis la okulojn kaj restis longe muta. 

— Ho mia filino, mia kara filinjo —, fine li 
ekkriis, premante per siaj velkitaj lipoj la gras-
etan kaj fre an manon de sia idino. — Tiuj 
mona a oj certe vin instruis abomeni la Amon, 
sed u ili vin sciigis kiel oni in malcedas. 
Dio mia! u vi ne forgesos vian maljunan pat-
ron dum puraera somera nokto. 

Kiel solan respondon Vilhelmino ridetante 
nur skuis la kapon. 

— Tre dol a estas via rideto, an elino mia, 
dol a kiel mielo. Pla u al Dio ke neniam i 
alii u en larmojn. 

-T- Ho ve, mia pa jo, u vi min trovas tiel 
bela ke mi estu nepre tiel malfeli a! 

us tiumonunte la du gravuristoj ekaperis 
kontra Ii; post kiam Vilhelmino modeste for-
ovi is e ilia alveno. 

— Ni vidis vian filinon, Hermans, kaj de tiam 
ni perdis la dormon; niaj revoj nin perfidis unu 
al la alia. Parolu al ni plenlibere. Cu vi volus 
unu el ni kiel bofilon? Tiuokaze demandu in 
kiun i pli amas? Kiu ajn estos, i fari os lia 
la le a edzino. Nian laborejon plenigas tiom 
da metiistoj kiom la vian. Belega estas nia 
klientaro kiel la via. Pripensu kion vi decidas ? 

La ora isto al ili etendis siajn amba manojn: 
— Mi petas de vi tri tagojn — ii diris — 

u tio estas tro? Vi estas amba enami intaj, 
mi tion vidas. 

— Estas vere, respondis la gravuristoj, ni 
amas vian filinon kaj vi ne devas lasi al ni la 
tempon in ami sen espero de resani o. 

Vespere, apena la fra lino kura is rigardi 
rekte: i sciis ke i devas fari elekton. 

La sekvintan tagon la maljuna Hermans sendis 
al la du fratoj leteron jene elpensitan: 

„Mia filino vidis vin amba . i amas Tri-
stanon kiel edzon; Henrikon, kiel fraton. La 

ielo permesu ke tiu konfeso kiun mi pene el 
i fortiris, estu akceptata de vi, kiel decas! 

Via maljuna amiko vin atendas por irka braki 
tutan sian familion." 

Tiuj noblanimuloj reciproke konsentis ke tuj 
kiam unu el ili estos akceptata, la alia eterne 
silenti os. Ho ve! tiaj estas la kontraktoj kiujn 
oni konsentas anta ol koni la sorton. Henriko 
kiu prenis la leteron de la ora isto, por in legi, 
ne kura is fini sian legadon. Li demetis la lete-
ron sur la tablon kaj pale kiel ne o, li 
ekfalis sur sian skabelon. 

Ili da rigis tamen sian kunvivon tute konkorde. 
Ciuvespere, la sia kutimo, ili reiris al la 
orafisto. La feli a fian o amindumis sian amati-
non, dum Henriko klopodis vidi i gaja, sed lia 
paleco montris la malverecon de lia ajna kvieto. 

Foje kiam la du fratoj asis, ili haltis en 
arbeta maldensejo. Lacigitaj de la irado ili ster-
ni is sur la herbeto. 

— Tristano — diris Henriko Van Buck — 
de post sufi e da tempo mi silentas. Mi ne 

povas toleri ke vi edzi u je la filino de tiu 
ora isto. 

— Cu jen estas do, frato — respondis Tri-
stano — la maniero, la kiu vi memoras pri la 
honoraj le oj ? 

— Mi scias ke mi tute malobeas tiujn le ojn 
kaj de longe mi piipensis anta ol paroli al vi 
pri tio; sed rigardu min, mi ne vivas plu, mi 
sentas ke mi konsumi as, kaj tamen la mal-
multo da sango, kiu ankora fluas en miaj vej-
noj, min mordas kiel fajro. 

— Mi tion vidas — respondis Tristano — u 
do vi kredas ke mi anka ne elportas gravajn 
suferojn ar mi vin pelas is tiu ekstremo. Ho 
ve! mi anka perdis tutan mian gajecon pro 
tio; sed kia estas la rimedo? 

— Estas nenia rimedo, mia frato ; nur solan 
aferon mi postulas de vi. Ne rifuzu in; mi pe-
tegas pri tio ke vi ne edzi u je tiu fra lino 
anta mia morto. 

— Anta via morto — ekkriis la alia! 
— Jes, mia kara Tristano, estas necesege, mi 

petegas ke vi faru al mi vian uran promeson 
pri tio. Car mi devas subskribi vian edzi o-
kontrakton, mi . . . 

— Ne, mia frato, estas neeble ke vi tiele 
mortas pro via malespero; kiel vi volas ke mi 
faru al vi promeson kies sola penso glaciigas 
mian koron. 

Dirante tiujn vortojn Tristano rigardis sian 
fraton kaj vidis sur liaj lipoj palecon de morto. 
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AIJTUJVA K V V J O 
1 Rudolf fteimann 

| Sukcen-koloraj tagoj la plorigaj 
| narkotas kvaza vinoj enterigaj, 

1 De I' arboj oraj Iarmoj teren gutas 
| dum sonoj de malgaja rekviem.' 
| Foliojn siajn la arbar' kun em' 
| nun kvaza rozojn sur erktukon utas. § 
5 S 
| Dronante en nubar' la suno plektas 
| melankolion pri la morta hor.' 
1 Malgajon nigran teksas kun fervor' 
| la gruoj, kiuj suden sin direktas. 

| Min senflugilaj revoj nun turmentas, 
I solece eta i is la anim.' | 
| Kaj surver ite per funebra vin' 
I pasioj sanktigite eksilentas. 
1 1 
| Sukcen-koloraj tagoj la plorigaj 
| por koro estas pre oj dolorigaj. 

EI ia estona : Hilda Dtestn f 

| Rimarko; El la kolekto .Lamoi valgel". 
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• 

— Henriko, mia kara — li ekkriis —, prefere 
ol vin lasi tiamaniere morti, mi cedos al vi 
iujn miajn rajtojn. Edzi u je i, mi petas tion 

de vi. Mi voja os al Usono. 
— Ke mi edzi u je i! — ekkriis la alia. — Cu 

vi transdonus al mi ian amon, forlasante viajn 
rajtojn? Tamen necese estas ke unu el ni mortu 
pro tio — li aldonis, per malserena vo o. Lia 
mano tremetis kaj batis la tenilon de sia 
astran ilego. 

— Jes, — respondis Tristano. 
Ili elingigis siajn tran ilegojn kaj preti is por 

sin defendi. Sed ar ili kutimis skermi unu kun 
la alia, anta kalkulante iujn siajn atakojn, ili 
sukcesis nur malofte sin trafi. Tutan horon ili 
reciproke kaj furioze sin frapis; de tempo al 
tempo, malfortigite de lacego, ili haltis kun 
flankoj malfermitaj de lar aj vundoj. 

Dum iu el tiuj pa zoj ili a dis la tamburojn 
kiuj avertis la urbanojn reeniri en la urbon. us 
estas la horo, kiam tiom da fojoj ili revenis 
duope, brako en brako, jen mal ojaj, jen ojaj 
konfidante al si reciproke siajn pli intimajn 
pensojn. En tiu momento tuta ilia juneco disvol-
vi is anta ili. 

La suno estis tuj malaperonta, iaj lastaj 
radioj traglitis inter la senkarnaj abioj sur la 
teramaso kovrita per seki intaj folioj. La vespera 

roso klinis la herberojn, dum la birdoj sen-
dis sian saluton al la nokto. 

Tristano deturnis la kappn; li ekvidis en la 
fundo de la valo la sonorilturojn de sia naski a 
urbo elstarantajn el la nubo, kaj la riveron dis-
sterni antan sur la herbejo kiel blanka kolubro 
sur verdaj kreska oj. Lia koro eksciti is, li faris 
pa on al sia frato al li etendante la manon. Sed 
mortiga malforti o subite invadis lian animon. 
Li sin apogis sur arbo, liaj ultroj forglitis 
la longe de la krusto kaj li defalis teren. 

Henriko terurite rigardis la lastajn klopodojn 
de sia frato por sin alkro i al la vivo. Li provis 
aliri al li, sed li ne sukcesis movi i. Dronigite 
de sango, starante senpove kvaza ebriulo li 
anceli is. 

Tiuj kompatinduloj estis konintaj patrinon kiu 
patrine ilin amba amegis. El la fundo de la 
valo kaj el la krepusko, malprecizajormo ajnis 
subite el pruci kaj al ovi i al ili. i malrapide 
supreniris la monteton; kaj dum i alproksimi-

is, la filoj rekonis sian patrinon. Tuj kiam la 
fantomo ekaperis, klare videbla kaj rekonebla, 
la staranto, deirante per lasta klopodo de la 
loko sur kiu li estis kvaza najlita, iris sin eti 
en la brakojn de sia frato eletendita sur la tero. 
Super utita per sango kaj larmoj la du fratoj 
Van Buck mortis en funebra irka preno. 

El la fi anca: Daniel Eyquem 

P A T K I i ¥ E C O 
K. 1>E K « I . « * ' S A Y 

i anta jare, kiel kapreolo, 
Facile, flirte kuris kun petolo. 
Kaj dancis, ludis, ercis kaj paradis, 
Kelkfoje e la pupon i vestadis. 

Sed mistera o venis. Serioza 
Kaj reva i is la viza o roza. 
Kaj novaj sentoj vibris tra 1'animo: 
Miksa o stranga de sopir' kaj timo. 

Sengusta sentis i knabinpetolon 
De v amikinoj. i deziris solon. 
Sidante ofte sinforgese, mute 
i al revado sin fordonis tute. 

Kaj nokte — longe sin sendorme rulis, 
Ho, nokte ia virga lito brulis, 
Kaj lia vo o e is al i zume 
Kaj la kusenon premis i brakume. 

* 
Tiu hor'! tiu hor'! 
Martele batis ia kor*. 
Sur vangoj: ru aj hontobruloj. 
Fermigis treme la okuloj: 
Lin a dis i pri amo uri . . . 
Ho, kien kuri, kien kuri! 

Ho, vane jam. 
Piedojn iajn kaptas latn'. 
Cu nun ekkrii, a balbuti, 
A ridi, plori, a nur muti? 

Kaj i silentas. Roznebuloj 
Tordi as anta la okuloj. 

Sed kun hontema armo 
En la okuloj jesas larmo. 

* 
La kis' unua: 
Naiva, virga kaj timema tu o. 
Mallerta. Sub Ia forta vira bu o 
Sufoko frua. 

Kaj kiso dua: 
Sur lipoj: brulo. En la kcr ' : alarmo. 
Tra 1' korpo : stranga, dol a, vibra varmo. 
Tremad' genua. 

Kaj kiso plua: 
Turroente batas vejnoj kvaza vipoj, 
La tuta korpo tremas sur la lipoj. 
Sindono glua . . . 

* 
Kaj poste: 

Projektoj feli aj. 
Tremetoj. 

Senkulpa gustumo el amaj sekretoj. 

Kaj poste: 
La mirto . . . Pre ejo . . . 

La beno . . . 
Nebulaj figuroj dum oja festeno. 
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Kaj poste: 
Nur ili! Duopo! 

Mistera. 
Amara kaj dol a, transmonda kaj tera ! 

* 
Kaj poste: helo ! helo ! 
La tagoj fluas kiel la mielo. 

Se venas vent': disputo, 
Eolgroteton fermas kis' je muto. 

Se venas pluvo : larmo, 
Disigas larman nubon kisa varmo. 

Sub bluo de ielo 
Lazuran maron kuras blanka velo. 

Kaj poste . . . poste . . . foje, dum vespero 
Eksentas i, ke venas la Mistero. 

Dum la okulojn pale i malfermas, 
i sentas, ke sub ia kor' i ermas. 

Kaj tra la korpo kuras febra tremo, 
Sopir' kaj timo, ojo kaj korpremo. 

Se li jam venus, ke i flustru oje, 
Ke tiu, Tiu estas jam survoje. 

Kaj ke i ser u en la brakoj fortaj 
La irmon por la tempoj sar oportaj, 

i, jam senhelpa, velka, malsaneta, 
Kaj iam fali, iam sveni preta. 

* 
Kaprica, kiel la printempa vento, 
Kun san e plora, rida sentimento, 
Kun rozaj vangoj, okulbrilo flama": 

i estis -kvaza mem la Majo florornama. 

Nun, jen, kun pala viza eto sia, 
Kun la rideto dol melankolia, 
Kun sia blonda kapo flavakrona: 

i estas kvaza la Septembro fruktodona. 
* 

Dum posttagmezoj, en ambret' sidante, 
i iaboradas tie en soleco, 

Kudrilo ia kuras rapidanfe 
Tra blanka, eta, stranga vestopeco. 

Kaj se la ambron la vesper' vualas: 
En mano stumble haltas la kudrilo; 
En ian sinon la vesteto falas . . . 
Kaj i esploras tiam sin kun miro 

Kaj sentas sian korpon dol e vunda, 
Milde dolora, svena pro i' Ofero, 
Sed suko vela, plena kaj fekunda, 
Benata, kiel la semita tero. 

Jen i nun iras . . . Velkis ia bela o j : 
Talio flora, fre a rozo vanga. 

i sin balancas. Ho, miraklo stranga, 
Miraklo sankta de anasaj pa oj. 

Mallerte sian ar on sub la koro 
i trenas time, kun irmanta brako . . 

Komika vid' . . . Sed super i, el oro, 

Mi a reolon vidas en imago. 
Jen iras kontra tempon de doioro 
Heroineto de la Sesa Tago. 

• 

Kelkfoje, dum la nokto, lite, 
Subite 
Terura timo 
Eksidas al i sur animo. 

i korpremaie, side, 
kigide 
Rigardas en mallumon mutan 
Kaj sentas tremi sian korpon tutan. 

Kaj en angoro 
Tordi as fra 1' memoro 
Rakontoj najbarinaj, 

telrigarditaj bildoj medicinaj, 
Virinoj cent 
Mortintaj naske en turment' 
Kaj veoj, konvulsioj, sango, sango, 
En morton pali anta vango . . . 
Kaj poste 
Froste 
Fantom' rikanas oste, 
La ungojn i enboras . . , 
La edzo ploras, 
Virinoj iras-venas kure . . . 
Terure! . . . 
Kaj, sub malvarma vif, 

i sidas en la lit' 
Frostotremante anta la Estonto 
Kaj sentas perdi iujn siajn fortojn 
Kaj iaj lipoj preska flustras vortojn 
De Kristo sur la Olearba Monto . . . 

Sed kiam la mateno per oraj lumosagoj 
Forpelas de i aron de la fantom-imagoj, 
Solvi as la angoro en fido kaj kvieto, 
Kaj Si reva ojn dol ajn salutas per rideto. 

Reva ojn pri diketa korpeto rozkolora, 
Pri arda kis' patrina al ia vango plora, 
Pri eta kaj mallerta, avida bu ' maisata 
Sur la velinta frukto de ia brusf benata. 

Kaj en plezura revo feli e i jam uas. 
Kiel la viv' en tiun korpeton el i fluas, 
Kaj alpreminte manojn sur sian bruston bruian, 

i zumas, kvaza lerne, dorlotan kanton lulan. 

Kaj sentas i, ke tial estis io: 
Sopiroj, revoj, kiso, irka pren', 
Fandi ' ekstaza svene en ebrio: 

ion i faris i por sia ven' 
La Suveren'! 

* 
i donis ion, ion sen beda r o : 

Knabinan fre on, ludon ojpetolan, 
Senzorgajn revojn, kuron kapreolan, 
Sur la altaron de la sankta Da ro. 

Kaj venos tago, tago granda! 
Kiam ploregos tiu eta bu o 
En la vindajo blanka, blu-rubanda 
Pro la unua kruda vivotu o. 

Kaj kiam i sur lito palas 
Post la dolora, vivodona lukto . . . 
Petal' de floro, kiu oje falas, 

ar sur la bran o kreskas jam la frukto!.. 
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A i V T A I T I i A K O V G R E I O 
Bl KI .ISKO EN miMl AKTO 

•:;v 

P E R S O N O J : 
komercisto (maldika, preska sen-Krisiiano Mallerta, 

hara kapo), 
Rozalio, lia edzino (koloseta, grava, energia, pli granda 

ol sia edzo), 
Injo, ilia filino (dekokjara), 
Krtslianeto, ilia filo (nafljara), 
s-o Timulo, fian o de Injo, 
la bopatrino ae K. Mallerta (longa, maldika, malmoderna), 
la onklo (dika sinjoro, fra lo), 
leterportisto, 
sendito, 
unujara infano (pupo). 

S C E N E J O : 
Lo o ambro de K. Mallerta, tablo, se oj, sofo, mal-

dekstre fortepiano, en la angulo veturileto, en kiu dormas 
la ideto. La ambro havas du elirojn. 

U N U A S C E N O 

(Injo sidas anta la piano, provante ludi la Himnon. 
Malanta i staras Rozalio (la patrino), tenante muzik-
folion en la manoj.) 

Rozalio: Nu, u vi fine povas ludi la melodion ? 
Injo: Mi supozas. 
Rozalio; Do ni provu! (Injo ekludas, ili kantas kune): 

En la mondon venis nova . . (nun tro disharmonie:) 
sento . . . (Injo akcentas kelkajn fojojn la ustan tonon 
sur la klavaro kaj kantas sola:) sento . . . 

Rozalio (ripetas): sento . . . 
lnjo: Denove! (Ili kantas kune): En la mondon venis 

nova sento. 
Rozalio (tuj ripetas la vorton): sento . . . 
Injo: Sed patrino, la vorto „sento" estas kantata ja 

nur unu fojon. (Kune:) En la mondon venis nova sento, 
(tre disharmonie): tra la mondo iras forta voko. 

K. Mallerta (intertempe estas enirinta, en pantofloj, sen 
kolumo; li havas strumpon en la mano, a skultas dum 
momento la disharmonian kantadon, kunfrapas la manojn 
super sia kapo kaj diras, tuj post la vortoj „forta voko", 
kvaza da rigante la kantadon): Kara majstro ! 

(Rozalio kaj Injo plu kantas.) 
Mallerta (alproksimi as malrapide kaj timete): Kara 

Rozalio, permesu momenton. 
Rozalio: (returni as duone kaj rifuzas mansigne). 
Mallerta (humile): Kara Rozalio, nur momenton, mi 

petas. 
Rozalio: (rifuzas pli energie kaj plu kantas). 
Mallerta (insiste): Nur unu momenton! 
Rozalio (piedfrapas la plankon, furioze): Ha, ne mirinde, 

ke ni ne sukcesas, se ni konstante estas malhelpataj. Kion 
vi ser as? Kion mi vidas? En tia ekstera o vi ankora 
estas! Cu vi ne scias, ke estas balda la tempo por for-
iri akcepti Ia karavanon ? 

Matlerta: Mi ja estis pretiganta min, sed kiam mi volis 
surmeti la strumpon (montras la trumpon), mi konstatis, 
ke i estas — ke v.i forgesis ripari in, jen, rigardu la truon. 

Rozalio: Pro tia bagatelo vi enas nin! Pli seriozajn, 
pli gravajn taskojn mi havas hodia ol ripari trumpojn! 

Mallerta (montrante la truon al la publiko): Bagatelo! 
Kara Majstro! („Kara Majstro" estas dirata iam iomete 
malrapide, grave, patose, la okuloi direkti as al la ielo). 

Rozaiio (imitas lin, moke): „Kara Majstro!" Ne menciu 
konstante la Majstron, li certe ne estis tiel pedanta, mal-
vastanima viro, kiel vi, vi ne estas inda esti lia dis iplo. 

Mallerta: Tion mi scias; sed u ne, tamen vi nun riparos 
mian trumpon? 

Rozalio: Ne I Mi ne havas tempon. Se vi mem ne estas 
kapabla fari tion, mi kompatas vin. ( i forturni as energie.) 

Injo: u ni nun da rigu ? 
Mallerta (al si mem); i almena kompatas min! 

Rozalio: Ne, nun mi perdis la tutan emon. Ho, kia mal-
feli a edzino mi estas; iu plezuro estas malhelpata de 
tia nekomprenema edzo. 

Mallerta: (rigardas sendecide la trumpon). 

D U A S C E N O 

Injo (levi as): Eble ni finverku mian salutpoemon por 
la kongreso ? 

Rozalio: Legu, kion vi skribis is nun. 

Injo: Alvenis vi de ie en la mondo, 
Por esti en nia gaja rondo, 
Por viziti hodia la kongreson, 
Montrante por i grandan intereson. 
Por nia sankta la afero 
Eksonis jam la Himno, la „Espero". 
Vin iujn kore mi salutas. 
Bonvenajn vorlojn flue mi . . . (paflzeto.) 

Mallerta (a skultas): Kara Majstro! 
Rozalio: Nu, da rigu, flue mi . . . ? 
Injo: Hm, mi ankora ne sukcesis trovi rimon je „salutas". 
Rozaiio: Eble „disputas" ? 
Injo: A „konkiudas" ? 
Rozalio: „Flutas"? 
Injo: „Altrudas?" 
Rozalio: He, Kristiano! Ho, nun li silenfas, kiam 

temas pri serioza afero. u vi ne scias rimon je tio: 

„Vin iujn kore mi salutas. 
Bonvenajn vortojn flue mi . . ." ? 

Mallerta: Balbutas. 
Rozalio: Vi kura as e moki? 
Mallerta: Tute ne, karulino, mi ne mokas, sed je „salu-

tas" rimas nur „balbutas". 
Rozalio: Malsa ulo, e simplan taflgah rimon vi ne 

povas fari; vi neniam akiros ian fameton en Esperantujo. 
Mallerta: (levas bedaflre la ultrojn). 
Injo: Mi scias eliron, patrino. Mi iros al mia amikino, 

i havas libreton enhavantan aron da salutpoemoj. Ni 
simple tradukos unu el tiuj en Esperanton. 

Rozalio: Jes. Tion faru 1 Sed rapidu ! Pripensu, ke vi 
devos parkere lerni la poemon gis vespere; dume mi mem 
meditos pri taflga rimo. ( i ekstaras, meditas. Injo foriras.) 

T R I A S C E N O 
(Samtempe enkuras Kristianeto, havante kajeron en la 

mano; li preska renversas Injon kaj ricevas de i vango-
frapon. Li defendas sin, se o brue renversi as, la ideto 
(pupo) en la veturileto ekploras; Kristianeto iras al la 
infaneto.) 

Kristianeio (al la ideto): Ho, jen, ili vekis vin, la mal-
bonuloj. 

Mallerta: Kion signifas la brua konduto ? 
Rozalio: (kolere) Malsa a demando ! Kia eno. Oni ne 

povas trankvile mediti kelkajn minutojn. 
(La infaneto ree ekkrjegas.) 

Rozalio: Cu vi ne a das, Kristiano, ke la infano ploras ? 
Mallerta: Cu tio koncernas min ? Mi ne estas la patrino. 
Rozalio: Sedla patro; cetere mi ne havas tempon, mi 

devas mediti. (Deturnas sin, meditas.) 
Mallerta: Kaj mi devas plenvesti min por iri la staii-

domon. 
(La infaneto konstante ploras. Kristianeto karese flustras 

ai Ji; la infano pli laflte ploras.) 
Rozalio: Ha, dum tia bruado mi kompreneble ne trovas 

ion ta gan. (Energie:) Kristiano, nun trankviligu fine la 
infanon, se vi ne volas flegi infanojn, do vi . . , 

Mallerta; Nu, kion do? 
Rozalio: Vi prefere ne estu edzi inta. Vi ne estas inda 

je la donacoj de I' ielo. Ho, la kompatinda kreita o ; pro 
kio vi (turni ante a! la veturileto) devas havi tian sen-
koran patron. (Ordone:) Kristiano, mia paciencp fini as, 
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tuj repacigu lainfanon, midevas mediti! (turni as flanken, 
meditas). 

Mallerta (ievi as malrapide, iras al la veturileto, baian-
cetas in): Trankvili u, karuleto, trankvili u, mi, via patro, 
ja estas apud vi, dormu, dormu. (La infaneto da ras plori.) 

Rozalio: Eble li estas malsata. 
Mallerta (tiras anta en la veturileton is la rando de 

I' scenejo; delikate, karese) : u vi estas malsata, karuleto, 
jes ? malsata ? Atendu, via patro alportas ion... (prenas de 
tablo boteleton, trinkigas la infaneton). Ha, kiel bongusta, 
u ne ? trinku — ankora iomete — jen — u jam suti as ? 

Cu jam sata ? Nun vi esos plori, u ne ? Estu entila, 
ar via patrino devas mediti. 
Rozalio: Jen, nun li estas trankvila, pro kio do iam 

via senutila obstineco! 
(Mallerta re ovas la veturileton en la angulon.) 

K V A R A S C E N O 
Kristianeto: Patrino, u vi nun bonvolas korekti mian 

lernejtaskon? 
Rozalio (malafable): Turnu vin al via patro, mi devas 

mediti. 
Kristianeto: Patro, u vi . . . ? 
Mallerta (malafable): Kio estas ? 
Kristianeto: Sonvolu korekti mian stilekzerca on. La 

temo estas: „Pri la evalo". 
Mallerta: Diru al via insfruisto, ke hodia komenci os 

(patose) la Internacia Universala Esperanto-Kongreso. Dum 
tiaj gravaj okaza oj oni havas pli altajn okupojn ol korekti 
stilekzerca ojn. Kiel inteligenta homo anka li . . . 

Rozalio: Ne diru sensenca ojn. (Prenas la kajeron de 
Kristianeto kaj transdonas in al Kristiano; ordone): Jen. 

Mallerta (prenas la kajeron, etas furiozan rigardon al 
sia edzino; legas): „Pri la evalo! La evalo estas amiko 
de 1' homo." — Bone! — „ i havas dekdu krurojn —, 
nome: du anta e, du malanta e, du je Ia dekstra flanko, 
du je la maldekstra kaj po unu en iu angulo." (Li donas 
vangofrapon al Kristianeto kaj etas la kajeron al lia kapo). 

u tiun i sensenca on vi volas prezenti al via instruisto ? 

(Li donas denove vangofrapon. Kristianeto forkuras ek-
plorante el la ambro.) 

K V I N A S C E N O 
Rozalio (majeste, apogante la manojn sur la koksoj): 
u tio eble estas konduto de nobla viro? Ekzerci sian 

forton je delikata infano ? Tie) ne kondutas klera homo. 
Cetere vi bone scias, ke Kristianeto ne povas elteni frapojn. 

Mallerta: Donu al li sukera on pro lia spriteco. 
Rozalio: Tion li fakte meritus. Anstata bati lin, vi 

prefere admiru lin; sed vi kompreneble ne vidas, kia inte-
ligenta, observema knabo li estas, mi vere miras pro lia 
observkapablo. 

Mallerta: Kiun li certe havas de vi, ar anka vi ie 
vidas ion, kie estas nenio. 

Rozalio: A de vi, ar anka vi, precipe, kiam vi rigar-
dis iomete tro profunden en bieroglasojn, vidas ion 
duoble. 

Mallerta (grave): Beda rinde anka vin. 
Rozalio: Tre flateme! Sed por reveni al la afero . . . 
Mallerta: Mi ne plu havas tempon. (Li estas forironta.) 
Rozalio (retenas lin): Restu! Gravajn aferon oni ne 

prokrastu! Kion vi trovas ripro inda en la skriba o de 
Kristianeto ? 

Malterta.- Nu, u vi eble jam vidis evalon, kiu havas 
dekdu krurojn ? 

Rozalio: Nu, kiom i havas la vi ? 
Malterta: Vi volas mistifiki min. 
Rozalio: Kiom ? mi demandas. 
Mallerta: Kvar kompreneble. 
Rozalio (al la publiko): Tion mi atendis. (AI sia edzo): 

Jes, se oni nombras la krurojn ope, vi eble povas esti 
prava; tamen Kristianeto ne estas malprava. 

Mallerta.- Nun sufi as. Vi e defendas lian stulta on ? 
Rozalio: Jes, mi defendas. Tio ne estas stuita o. Sed 

vi kompreneble ne estas kapabla sekvi altajn pensojn kaj 
konkludojn, kiuj estas ekstere de via horizonto. 

Mallerta: Vi estas prava. Cevalo kun dudek kruroj 
superas mian komprenon. 

Mi aelo Zichy La venko de la demono de I' detruo 
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Rozalio: Do estas necese, ke mi klarigu al vi la aferon. 
Atentu! u evalo havas antafle du krurojn ? 

Mallerta: Certe, jes. 
Rozalio: u i havas du anka ma/anta e? 
Mallerta: Jes. 
Rozalio: Kaj je la dekstra flanko anka du ? 
Malterta: Jes. 
Rozalio: Kaj du je la maldekstra flanko ? 
Mallerta: Jes. 
Rozalio: Plue! Cu i fine havas po unu en iu de siaj 

kvar anguloj? 
Mallerta: Hm, hm, jes! 
Rozalio: Do! du anta e, (nombrante per la fingroj,) du 

malanta e, du dekstre, du maldekstre, po unu en la kvar 
anguloj, kiom estas tio, se vi povas adicii tion ? 

Malterta (hezitante kaj malfanfarone): Se oni tiamaniere... 
Rozalio: Kiom estas tio? mi demandis. 
Mallerta: Dekdu, sed . . . 
Rozalio: Neniar. „sed"; u Kristianeto estas prava a ne? 
Mallerta: Vi tute konfuzas min. La tia teorio vi eble 

povas esti prava; sed en la praktiko, en la realeco . . . 
Rozalio: Estas diferenco inter teorio kaj praktiko. 
Mallerta: Do praktike kaj reale la evalo havas kvar 

krurojn, teorie i havas dekdu, u ne ? Momenton lasu 
min mediti. (Li prenas la pugnojn al la tempioj.) . . . Ne, ne, 
tion mi ne povas kapti. Cetere oni ja povus pretendi tion 
rilate al iu ajn objekto. 

Rozalio: Unue : ne iu objekto havas krurojn; due: 
se i havas, ili ne estas aran itaj en la sama maniero; 
trie: oni povus pretendi, sed oni ne faras tion; krom t i o . . . 

Mallerta: Nu, krom tio ? 
Rozalio: evalo entute ne estas objekto, evalo estas 

— estas . . . (Pa zeto.) 
Mallerta: Estas? 
Rozalio: evalo estas evalo. 
Mellerta: Do nur rilate al evaloj oni nombras tiamani-

ere la krurojn? 
Rozalio: Mi ne diris, ke oni ilin nombras tiel, mi nur 

diris, ke oni povus tion fari; vi devas iuokaze diferenc-
igi inter tio, kion oni faras kaj tio, kion oni povus fari. 

Mallerta: Do povus ekzisti evalo havanta dekdu krurojn? 
Rozalio: Matematike, jes. 
Mallerta: Ho, mia kapo. Kara Majstro! evalo havanta 

dekdu krurojn ! matematike kaj teorie!(Li meditas momen-
ton.) Tio estas tro multe por mi. Ho, atendu ! (Li forkuras kaj 
revenas kun libro en la mano.) Jen zoologia libro, eble en 

i mi trovos klarigon. 
Rozalio (for iras de li la libron): Mi tute ne bezonas 

vian libron. Se vi ne kredas min, mi pruvos al vi praktike 
la pravecon de la teorio. Jen, nia tablo! 

Malleria: Sed tablo ne estas evalo ! 
Rozalio: Sed objekto, kiu havas kvar piedojn. 
Mallerta: Kaj ne dekdu ! 
Rozalio : Silentu! Mi pruvos, ke i matematike kaj teorie 

havas dekdu! ( i for ovas la tablotukon.) 
Mallerta: Kara Majstro! (Li irka iras la tablon.) Mi vidas 

nur kvar, (rondiras denove), unu . . . du . . . tri . . . kvar, 
nenian pli. 

Rozalio: Stultulo! Tio estas la praktiko. Sed la teorio, 
la teorio. Vi ju os la via tre limigita vidpunkto. Sed vid-
ite de antafle . . . 

Malterta (koleri as): Anta e, malanta e, dekstre, mal-
dekstre.supre.malsupre, ne konfuzu min komplete, (decide): 
mi vidas nur kvar! 

Rozalio: Ne malkura i u. Venu i tien (tiras lin anta 
la tablon), jen du piedoj anta e, (montras la piedojn de 
1' tablo), — du malanta e, (kondukas lin al la kontra a 
flanko de 1' tablo), du dekstre (kondukas lin maldekstren), 
du maldekstre (kondukas lin tien), kaj krom tio jen unu, 
du (rondkondukas lin irka la tablo kaj montras la pied-
ojn), — tri —, kvar en la anguloj, kiom estas tio? 

Mallerta (denove rondiras kaj ekzamenas la piedojn): 
Estas kvar. 

Rozalio (kolere): Du kaj du (norabrante per la fingroj) 
kaj du kaj du ka kvar estas kvar? (tre kolere) Ha ? (faras 
signon al sia frunto por kvaza diri, ke en la kapo de 
Mallerta io r.e plu funkcias). Vi tute ne komprenas ion. 

(Kriegas): Dekdu, dekdu! 
Mallerta (koleras): Kvar mi diras. 
Rozalio (tre kolere); Dekdu! 
Malterta (kriegas) : Kvar! 
Rozalio (kontraflkriegas) : Dekdu ! 
Ambau (la vice kaj iam pli la te): Kvar ! — Dekdu! 

Kvar! — Dekdu! (Rozalio piedfrapas, etas kontra Mal-
lertan la libron, ekploras.) Ho, i tiu malklera, malkom-
prenema, stulta edzo. ( i eksingulfas, forkuras el la ambro.) 

Malleria (kolere postkriegas): Kvar, kvar, kvar, kvar! 
— Kara Majstro! (forvi as la viton de sia frunto. Patose) : 
Ci tiun fojon mi venkis, „venkis en decida hor'!". (Sid-
i as — levi as kaj nombras refoje): Jes, efektive nur kvar. 
(Patose): Cetere, estas mia afero decidi, kiom da piedoj 
havu miaj mebloj, mi estas la efo, u vi a das, Rozalio ? 
(Li iras is la eliro ka parolas elen): u vi afldas, mi 
decidos . . . (Oni a das pa ojn. Mallerta embarasite): 
Diablo, jen i revenas. (Li mallevi as sub la tablon, dir-
ante al la publiko): Mi diros, ke mi volis denove nombri 
la piedojn. (La pa oj alproksimi as.) 

S E S A S C E N O 
(Eniras la bopatrino; i havas en Ia mano tre ekster-

modan, grandan ombrelon ; i estas vestita tre ekstermode, 
per lorneto i observas la scenon, fine i diras): Bonan 
tagon ! Neniu ? 

Mallerta (sub la tablo): Ha! la bopatrino. Bonvenon, 
kara bopatrino, kiel vi fartas ? (Li rampas el sub la tablo.) 

Bopatrino: Kiel mi fartas? Kaj vi, sub la tablo? Kion 
vi faras tie? 

Mallerta (jam stari is): Nu, nenion, mia tab lo . . . j e s . . . 
io ne estas en ordo . . . respektive . . . jen, vi ja povas 
decidi, a skultu . . . 

(Rozalio, Injo kaj Kristianefo kuregas en la ambron.) 

Rozalio: Ho, la patrino. 
jnio kaj Kristianeto: La avino. 
Ci j : Estu bonvena, estu bonvena. 
Mallerta: Senkulpigu, ke ni ne preparis por vi pli kon-

venan akcepton; sed ni us priparolis tre interesan temon. 
Bopatrino: Mi vidis, sub la tablo. 
Rozalio (for ovas lin); Foriru, alie vi parolos sensenc-

a ojn. Vi venis pli frue, patrino, ol vi skribis. Ni atendis 
vin nur je la vespero. 

Bopairino: Mi volis surprizi vin. 
Mallerta: Kaj vi bone sukcesis. 
Rozalio: Sed kara Dio, jen ni babilas kaj la patrino 

estas certe laca. ( i forprenas de bopatrino la apelon 
kaj ombrelon.) Sidi u, patrino, sidi u. 

(Tuj ekestas vigleco en la personoj; i u alportas se on 
aose.) Sidi u, sidi u, sidi u, sidi u. (Eta tumulto.) 
Bopatrino (premas la manojn al la tempioj): Ho, miaj 

nervoj. 
Rozalio: (premas in sur se on kaj per po tuko vent-

umas in ; iu imitas la ekzemplon, Mallerta per grand-
ega, ru a po tuko.) 

Popatrino; Sufi as. sufi as, vi ja sufokos min. 
Citt (tumulte): La bopatrino, (resp.) la avino sufoki as, 

la avino sufoki as. (Rozalio kaj la infanoj alportas por-
flaran boteleton. Mallerta per la mano utas akvon super 
in.) 
Bopatrino: Kara Dio, helpon, lasu min spiri. 
Cittj (tumulte): La avino volas spiri, la avino deziras 

spiri, silentu, pacon, trankvilon, t, t. (Ekestas silento; 
iu rigardas la bopatrinon.) 

(Oni a das tumulton ekstere, pezajn pa ojn.) 

S E P A S C E N O 
(La onklo aperas, vitante, portas du grandajn kofrojn; 

li preska falas en la ambron.) 
Onklo: Ho, miaj paka oj, ho, miaj pakajoj. 
Ciuj (eksaltastumulte): La onklo, la onklo, bonan tagon, 

onklo, bonan tagon. 
Onklo (spiregas, fordonas sian apelon, forvi as Ia 

viton): Ho, kie! varmege. mi sufoki as. 
Ciuj: Ho, ankafl la onklo sufoki as! (tumulte) Sidi u, 

sidigu! (Ili premas lin sur se on.) 
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Rozalio : Mi estas tute konfuza. Kiel min agrenas, onklo, 
ke neniu estis en la stacidomo, por akcepti vin; sed tio 
estas la kulpo de mia nobla edzo. 

Onklo: Li ja tute ne scias, ke mi estis venonta. 
Rozalio ; Egaie, li almena povis diveni tion. 
Bopatrino; Nu, ne disputu pri la afero. 
Onklo: Ha, anka la bopatrino eestas. 
Bopatrino (rapide): Jes, anka mi. 
Onklo: Pardonu, ke mi nur nun dece salutas vin. 
Rozalio (al la infanoj kaj Mallerta): Kaj vi jen staras, 

kvaza vi perdis vian kapon; tuj helpu min fari al niaj 
gastoj agrablan estadon inter ni. Precipe vi, Kristiano; u 
vi ne vidas, kiel malorda estas la ambro ? Tuj reordigu in. 

Mallerta: Cu mi ? 
Rozalio: Kompreneble vi. Eke ! 
Malleria: Nu, por havi pacon! (Li ordigas la treblojn, 

formetas la gazetojn, librojn, balaas la ambron.) 
Bopatrino (rigardas lin per la lorneto): Tre lerta vi estas, 

Kristiano. 
Onklo (al Rozalio): Tre bonedukitan edzon vi havas, 

ha, ha, ha. 
Rozalio: Ke Ii esfu almenafi iomete pli sa a, pli sprifa. 
Mallerta (al etas al i koleran rigardon): Kara Majstro ! 

(daflrigas sian agadon.) 
Bopatrino: Nu, fistu pacaj. Ni babilu iomete. Kiel la 

infanoj grandi is, precipe lnjo. 
Rozalio: u ne ? Kaj tiel inteligenta i estas. i tiun 

vesperon i bonvenigos la kongreson per memverkita 
salutpoemo. 

Injo: Ho, nun mi rememoras pri la afero, patrino. Mi 
ne renkonfis mian amikon hejme, do mankas ja ankora 
la rimo. Kara avino, kara onklo ( irka prenas ilin); u vi 
ne scias rimon je la vorto „salutas?" 

Onldo : Vi esfas tre laborema, mia karulino, mi . . . 
Injo: La rimon, onklo, la rimon. 
Bopatrino: Nu, kiel tekstas la frazo ? 
Injo: Vin iujn bone mi salutas 

Bonvenajn vortojn kore mi —, avino mi ? —, 
onklo . . . mi . . . ? 

Bopatrino: Onklo, . . . mi . . . ? 
Rozalio: Onklo, mi . . . ? 
Onklo (levi as, grave): „Bonvenajn vortojn, kore mi 

. . . el utas. 
Ciuj: El utas, el utas. 
Bopatrino: Bonege, bonege! 
Rozalio: Nun la kongreso povas komenci i. 
Injo (ronddancas kun la onklo): Dankon, onklo, kor-

egan dankon. 
Onklo: Ho, ho, mi ne plu estas junulo, ne tie! petole, 

mi petas. (Li sidi as.) 
Bopatrino: Mi estas feli ega, ke mi povas partopreni la 

kongreson. 
Onklo: Vi estas i tie pro la kongreso? 
Bopairino; Kompreneble! (Patose): Esfos grandioza 

mondfesto. Ceestos baronoj kaj grafoj. 
Onklo (malice): E fotografoj! 
Mallerta: Kiel statas Esperanto en via hejmurbo, kara 

bopatrino ? 
Bopatrino: Dank' al miaj klopodoj, tre, tre bone. Sed 

mi havas sumegon da laboro, precipe pro mia fakkunsido, 
kiun . . . 

Onklo: E fakkunsidon vi partoprenas ? Kian ? 
Bopatrino (majeste): Mi reprezentas la „Unui on de 

Esperantistaj Bopatrinoj iulandaj". 
Onklo (ridegas): Ha, ha, ha. Jen nova pruvo, ke ni 

havas tro multe da unui oj; mi proponos al la kongreso, 
ke oni forigu iujn nenecesajn, ke oni permesu nur la 
plej gravajn. 

Bopatrino ; Ekzemple kiajn ? 
Onklo •. Ekzemple la mian, la „Unui on de Esperantistaj 

Fra laj Onkloj." 
Bopatrino: Kia sensenca o ! 
Onklo; Nu, ni forlasu la temon. Mi ne atas priparoli 

tiajn gravajn aferojn kun inoj. 
Bopatrino; Kun inoj? Nu, atendu Ia decidojn de nia 

fakkunsido. 
Onklo: Kion vi decidos? 

Bopatrino (grave): Ni an os la „Fundamenton". 
Onkio: Ho-ho! 
Mallerta: Eble vi forigos la akuzativon. 
Bopatrino: Tute ne; ni, bopatrinoi, tre atas la akuzativon. 
Onklo: Vi atas la akuzativon! Tre afable! 
Mallerta Kaj la „Fundamento"? 
Bopatrino: Ni, bopatrinoj, konstatis, ke la verkinto de 

Esperanto certe ne estis j entila homo; li certe ne sciis, 
kio decas rilate al la sinjorinoj. Alie li ne estus dis-
poninta, ke oni formu la inan signifon de I' vortoj el la 
vira formo. Inverse la afero devas esti. Unue la inoj, poste 
la, la . . . 

Onklo: Poste la uloj, ha, ha, ha. 
Mallerta : Kaj nun ? 
Bopatrino: Ni decidos jenon : La vortoj signifas iam 

la inan formnn. Se oni volas devenigi la viran formon, 
oni aldonas la sufikson „in". Do, viro eslas virino, knabo 
signifas knabinon ktp. 

Onklo: Cu vi komprenas ion, Kristiano? 
Mallerta: Knabo estas knabino, onklo estas onklino ; 

Kara Majstro! Tio estas preska la sama afero kiel tiu 
pri la evalpiedoj. 

Onklo (surkapigas la apelon de la bopatrino, iradas 
gracie en la ambro): Mi estas onklino, mi estas onklino, 
u ne, Kristian/no? 
Mallerta: Mi fakte ne plu scias, u mi nun esias viro 

a virino. 
Bopatrino : Kompreneble vi estas viro, mia karulo, pri 

fiu mi neniel dubas. Kaj vi restos viro. Sed post la an o 
de 1' „Fundamento" vi estos virino, kaj la virinoj estos 
viroj, kompreneble nur teorie; viajn virecajn kvalitojn ni 
neniel tu os. 

Onklo: Do mi estos nur teoria onklino ? Doma e. 
Mallerta: Teoria virino, realeca viro! Kara Majsfro! 
Bopatrino: Ho, ke !a viroj estas stultaj. 
Onklo (rapide, montrante in): La vlroj, jes, jes, la viroj. 
Bopatrino: is nun la viroj (montrante lin), sed post 

la virini o . . . 
Mallerta (malespere): Post mia virini o! Cu post tio 

mi estos vira virino a virina viro ? 
Bopatrino: Komprenu do . . . 
Rozalio : paru viajn vortojn !• Li entute ne komprenas 

ion; u mi ne diris, ke li estas tro malsprita ? Cetere vi 
estas tute prava, patrino — pardonu —, patro, mi volis 
diri, ni, virinoj — ne ne —, ni, viroj, ne plu loleros, ke 
oni subpremu nin, ni protestas. 

Bopatrino, Rozalio, lnjo (kune): Ni protestas, ni protestas, 
Onklo (ploreme irkaflprenas Mallerta-n); Ve al ni, 

ni estas perditaj. (Amba fali as sur se ojn, malespere, 
Mallerta apogas sin sur la balailon, kiun li ankora ttnas 
en la mano.) 

Bopatrino: Ne tro agreni u; ni promesas al vi, ke ni 
estos tre indulgaj estroj. 

Matlerta kaj Onklo (ekr.alfas, ronddancas kun la bopatr-
ino): Dankon, dankon por i tiuj vortoj. 

Bopatrino: Sed nun estas tempo por iri stacidomen; 
post duona horo alvenos la karavano el Rejnlando; mi 
devas akcepti mian amikinon. (Al iuj):Cu vi eble akom-
panos min? 

Onklo: Estos plezuro por mi. 
Mallerta: Bonvolu atendi kelkajn minutojn, mi tuj pret-

igos min. (Li estas forironta.) 
Rozalio (retenas lin): Vi kompreneble restos i tie por 

gardi la ideton. 
Mallerta: Cu mi? . . . Sed mi . . . 
Rozalio: Nenian „ u", nenian „sed"; vi resfos. 
(Ciuj levi as. La bopatrino surkapigas la apelon, pre-

nas la ombrelon.) 
Bopatrino (al Mallerta): Do, is revido, mia karuio, 

zorgu bone pri la infaneto. 
Onklo; Kompatinda Kristiano. 
Rozatio : Ni iru! 

( iuj foriras escepfe Mallerta.) 

(Fino sekvos.) Kristiano Mallerta 
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M A I i F E I i l C A A M © 
BIOLOOIA FASTTAiBIO D E FRANCISKO MOLKAB 

(Okazas en la pli noblaj organoj de enami-
inta junulo. La junulo mem etadas sin sendorme 

sur la lito, ar li estas senespere enami inta. 
Ofte kaj profunde li emspiras, fumas unu ciga-
ron post la alia.) 

La d e k s t r a p u l m o t u b o (diras al la 
maldekstra): Mi petas vin, kuzo bronko. 

La m a l d e k s t r a b r o n k o : Nu, kion vi 
volas jam denove? 

La d e k s t r a : i tiu homo cigaras tiom, ke 
mi ne povas plu elteni. La vilepitelo plendadas 
jam de horoj. La mukmembranoj ie estas ru aj 
pro la kolero. 

L a m a 1 d e k s t r a: Cu al mi vi diras ? De 
duonhoro mi plendas al nia efo, al la pulmo-
pinto, ke ne decas tiel trakti honestan pulmon. 
Mi estas spirotubo kalkumi inta en enerala 
honoro, sed mi neniam ankora a dis, ke post 
dudeksepjara honesta laboro oni pagu iun per 
tio, ke oni ruinigas Iin per cigarfumo. 

La d e k s t r a : Terure! 
La m a l d e k s t r a : Min mem mi ne beda ras. 

Sed miaj infanoj! Dudekmil needukitaj, orfaj 
bronkioloj restos post mi. Kiu vartos ilin? 

La d e k s t r a : Oni devus atentigi Ste jon.ke 
i tio ne povas plu da ri. • 

La m a l d e k s t r a : Vane ni atentigas lin, li 
ne for etos la cigaron. 

La d e k s t r a : iuokaze, mi provos. Mi tus-
igos lin. 

La m a l d e k s t r a : Tusigu do, sinjoro kolego. 
La d e k s t r a (donas ordonojn): Profunda 

enspiro! — fermi la vo bre on ! En amba pulmoj 
forta elspira muskolfunkcio! Nun subite malfermi 
la vo bre on! 

( io i okazas. La vo bre o malfermi as kaj 
la aero kun granda bruo pu i as en la trakeon. 
La diafragmo forte ekmovi as. La aorta jugularis 
ricevas frapon. En la infundibloj la alveoloj mal-
pleni as por momento.) 

S te j o : Peston! Jam denove mi tusas. j 
La d e k s t r a : N u jen, u mi ne diris ? Kion 

ni akiris? Nenion! 
Ru a s a n g e l o (preteriras): Bonan vespe-

ron sinjoroj Kion vi diras pri tio, kiel terure 
granda estas la sangpremo hodia ! (Ci demetas 
la dismeta ojn kunportitajn.) 

Iu p u l m k a p i l a r o (redonas al i ion): Tio 
ne apartenas al ni, he, bovo! in portu en la 
renon! Cu vi iam ankora ne povis ellerni, 
kiajn materiojn ekskrecias la pulmo, kaj kiajn 
la reno ? 

Ru a s a n g e l o : Pardonon. 
H a r v e j n o : Cetere, kio nova? 
S a n g e l o : Mi venas el la koro Tie estas 

granda malordo. La bicuspidalis tre malbone 
laboras. 

H a r v e j n o : Tion ja anka ni sentas i tie 
en la pulmo. Cu ia alia nova o ? 

S a n g e 1 o : Ne estas. Adia . Mi rapidas en 
la kapon. Tie jam estas tuta kongreso de sango. 
Estos granda kapdoloro! 

H a r v e j n o (al la bronko): Sinjoro efo ! 
Sinjoro efo! 

B r o n k o : Nu, kio do? 
H a r v e j n q : us preteriris ru a sang elo kaj 

diris, ke ili iuj iras en la kapon, ar estos 
granda kapdoloro. 

B r o n k o: Nu jen kio mankis al ni 1 Ste jo 
flaros aceteteron kaj ni povos tusi kaj terni is 
morga . Diablo portu, ke oni neniam lasas 
dormi nin. 

La f r u n t o s t o (vidas, ke el la malprok-
simo en granda amaso venas la sango): Ili jam 
venas! Nu, oni havos nun kapdoloron! Denove 
oni kovros min per malseka tuko! (Kriegas al 
la sang eloj): Kion vi volas? Kion vi faras i 
tie? u vi iuj venos i tien? 

S a n g e 1 o (salutas soldate): Mi raportas 
humile, ke la movonervoj de la sangvazoj iom 
lami is kaj nun malstre igis la arteria muskolaro. 
Ni estis devigataj aran i iom da ideopata alfluo. 
(Soldate salutas, turnas sin surkalkane, pa as 
en la vicon.) 

F r u n t o s t o : Kia mizero! Kia malordo! Kio 
estas al i tiu Ste jo ? 

S a n g e 1 o : Dekstren turnu vin ! Ekiru! 
F r u n t o s t o: Cu ili iros dekstren ? u estos 

do unuflanka kapdoloro ? 
S a n g e l o ; Jes, sinjoro. Ekiru! (III aglome-

ri as dekstren). 
F r u n t o s t o : Almena unu mia flanko ne 

doloros. Ne scios la dekstra flanko . . . 
S t e j o: Peston! Denove kapdoloro! Mi prenos 

antipirinon. 
S a n g e lo (kuregas de la cerbo al la koro 

kaj haltas en la vestiblo, de tie i krias en la 
kameron): Valvula bicuspidalis ! 

La d u p i n t a v a l v o : Kion vi volas. 
La s a n g e l o : us mi venis el lacerbo,kie 

en i tiu mome.nto ekpensis Ste jo, ke li prenos 
antipirinon. 

La v a l v o : Mizerulo! Li volas ruinigi min. 
(Li faras diastolan emspiron.) u li ne scias, ke 
la multa antipirino malutilas min? Mi petas.mi 
ne povas plu elteni. Ci tiu homo frenezi is. Li 
povus ja scii, ke mi estas malsufi a, ke la sango 
iumomente reruli as. is kiam mi toleru i 

tion? 
S a n g e l o : Vi faras ja nenion krom plendi. 

Vi prenas de oni la emon por cirkuli. Mal-
juna malstifi ulo! ( i forkuregas). 

E z o f a g o (krias al la stomako): Malfermi Ia 
stomakbu on! Dozo da antipirino venos. 

S t o m a k o : Jam denove ? (Donas ordonojn): 
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Chymiticatio! Brunner-glandetoj, anta en! Pep-
singlandetoj, anta en! Al laboro! Analizu! 

(La sfomakbu o malfermi as kaj la antipirino, 
miksita per glaso da akvo, enfalas. La ptialino, 
Ia pepsino ktp. irka prenas kaj tuj komencas 
analizi in). 

L a p t i a I i n o (salutas soldate): Mi raportas 
humile, Ia kunmeto de te usveninto estas • 
phenyl-dimethyl-pyrazolon. Gia formulo estas: 
Cn H„ N2 O. 

La s t o m a k o : Do karbkunmeta o estas ia 
friponeto! Anta en, knaboj, finu je i. Ekzekutisto, 
faru vian devon! 

La s t o m a k m u r o : Jes, sinjoro efo. (<ji kap-
tas kaj absorbas la solva on. La antipirino komen-
cas efiki al la organismo.) 

La s a n g e l o j : Jen la antipirino ! Ni rifu u! 
(Ili kuregas malsupren kaj disi as en la korpo.) 

S t e j o (karesas sian frunton): Mia kap-
doloro esas . . . tamen bonega medikamento 
estas tiu i antipirino! (Li oscedas.) Nu, fine 
mi fari as dormema! Ho, Irena, I rena. . . (Li 
metas sian manon super la koron.) 

La k o r v a l v o : Kion li volas de mi ? Kial 
Ii premas min? Atendu ja, tuj mi vin repremos! 
(Kun freneza ambicio i eklaboras.) 

S te j o : Se mi nur diras ian nomon, jam 
ekfrapas mia koro! (Li oscedas.) 

i u j o r g a n o j (laci inte formetas siajn 
ilojn kaj atentadas pri Iia oscedo): uvia das? 
Li jam blovas Ja mar on por dormo. 

La c e r b o : Mi ne eltenas plu. Multegaj 
dismeta oj amasi is en mi. Jen la tempo por 
esigi mian funkciadon. ( i esigas in.) 

(Ste jo ekdormas. En la organismo iom post 
iom io eksilentas. La hepato, la renoj, Ia 
glandoj apena jam laboras. La materi an o 
malplii as. La sango silente fluadas en la vejnoj 
kaj portas de ie Ia superfluajn dismetitafojn, 
kiel la balaa isto, kiu e la pordo de iu domo 
kolektas Ia balaa on, kaj utas in e la fino 
de la urbo en unu amason. La temperaturo de 
la korpo malalti as. La hepato klinas sian kapon 
sur la malgrandan kurbafon de la stomako, la 
pulmo apogas sian piedon sur la diafragmo kaj 
klinas sian kapon sur la koron, la koro apogas 
sin sur la ripoj, per unu vorto, iuj alprenas 
ripozan pozicion.) 

La s a n g - p a t r o l o (trairante la korpon 
diras al la blind-intesto): Kaj vi kial da rigas 
la peristaltajn movojn ? Estas jam nokto! Cu vi 
ne vidas, ke iu jam dormas ? 

La b l i n d - i n t e s t o : Kiel mi ja vidus ? 
Kia friponaro! Ili e mokas la kompatindan 
blindulon! 

(La sangpatrolo preterpa as. En la stomako 
malfrui inta malgranda globeto klopodas hej-
meniri.) 

P a t r o I o : Haltu ! Kiu estas ? 
La g l o b e t o : Albumino. 
P a t r o 1 o : Pa u plu ! 
(Ili foriras. Nun jam nenio a di as krom la 

egalmaniera spirblovo de la pulmoj kaj la ek-
frapoj de la koro, el kiuj akre distingi as la 
abnorma bruo de la bikuspidalo. Lunlumo. Si-
lento. La homo profunde dormas. 

El la hungara: Kopar 

JuA I J L J I J ^ E € 0 I>K HELEUA 
JCM3S I.KMAITBE 

elena de Sparto, filino de la Cigno 
kaj Leda estis depost kvindek jaroj 
la bela Helena. 

i havis komencojn grandiozajn.For-
rabita en sia dekdua jaro de heroo 

Theseus, edzini inta en sia dekkvina jaro, sub la 
garantio de la tutgreka lando, al re o Menelaos, 
forkurigita post nelonge de Paris, i estis egale 
adorata de la Argosanoj kaj Frigianoj; E ropo 
kaj Azio amasbu is sin reciproke pro i. 

Kaf depost dudekkvin jaroj, reveninte al Sparto, 
kiel fidela edzino kaf nekomparebla dommastrino 
i estis honorata de iuj pro sia nuna virto kaj 

pro sia pasia pasinteco. 
ia gloro estis plena. ia beleco ri igis la 

lingvon de Ia lando per aro da diroj kaj pro-
verboj. La rapsodoj konstante gloris iajn okulojn, 
iajn harofn, ian bu on, iajn brakojn kaf ian 

sinon. La virinoj imitis iajn ornama ofn, iuf 
junuloj revis pri i, ia bildo plenigis la son ojn 

de la maturaj viroj: de tiuj, kiuj eestis la sie on 
de Trojo. 

i estis plena de rememoroj, sed „serena 
kiel la kvieta maro", kiel diras la poeto 
Aischvlos. 

Vere, i senkatenigis la plej furiozajn pasiojn, 
ne havante mem pli grandan emocion, a havante 
in eble nur pro la plezuro, ke i estas tiom 

amata, kaj ke i vidis irka si kaj kelkfoje 
apud si la konfuzajn kaj frenezafn viza ofn de 
T viroj. i uis precipe sian efikon al ili. 

Tamen, proksime al sia kvindeka faro, i 
aflikti is. Venis al i la penso, ke eble i 
estis trompita en sia senkulpa fierego. Si 
demandis sin, u i vere havis la pli bonan 
parton, u i ne donis multe pli da plezuro ol 
i ricevis? 

i enviis la virinojn de Sparto, tiujn el siaj 
amikinoj, kiuj havis amatojn krudajn, kiuj devis 
suferi pro ili, sed kiuj, en la momento kiam i 
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intencis kompati ilin, subite pali is pro la feli o 
pri iu sia rememoro. 

Cu i, la tiom amata, konis la amon? i 
konfesis al si, ke Ia perfortema Hermione, fian-
ino de Pvrrhus, kiam i trompite de li, morti-

gis lin, kaj trapikis sin per ponardo super lia 
korpo — kiu scias — eble estis pli feli a, ol ia 
patrino. 

Tamen la milda Helena ne kura is deziri al 
si feli on tiel tragedian. 

Sed la amatino de Theseus, de Paris, eble de 
Odvsseus, sendube de Patroklos, kaj, ajnas, 
anka de Hektor, kiu estis amata de tiom miloj 
da homoj, fine scivoli is pri la amo. 

Car i estis malagema, i ne ser is malprok-
sime. 

Estis en la gvardio de re o Menelaos juna 
soldato, senhava, sed el bona familio, kiu sin 
nomis Arsaces kaj kiu estis bela. Li montris 
iam la plej grandan respekton kontra re ino 

Helena. Sed iun tagon la re ino alrigardis lin 
la certa maniero, kaj kvankam Helena estis 
komencanto kaj malsperta pri i tiu afero, ( ar 
is nun neniam i bezonis instigi la homojn) 

la junulo ekkomprenis in tre bone. 
Li faris plej zorgeme ion, kion la amantoj 

faras en similaj okazoj. Helena ofte rimarkis ke 
li vagas dum la nokto sub ia fenestro. Li dedi is 
al i versojn, kiuj, cetere, ne estis verkitaj de li. 
La re ino, kortu ite, atentigis sian edzon Mene-
laos pri la ignorataj meritoj de la junulo, kaj 
nomigis lin kapitano de la gvardio. 

Kaj i, kiu povis tre bone dormi e dum la 
plej forta sie ado de Trojo, nun ekkonis la 
sendormecon. i kredis, ke Arsaces posedas ion 
unikan, al kio i dankus plezurojn eksterordina-
rajn kaj sen kio i ne povas plu vivi; kaj i 
pensis sen ese nur pri tio. 

Iun someran tagon i donis al li rendevuon en 
fundo de 1' ardeno, en la bo. Estis la horo de 
T sopiro. Arsaces alvenis. 

Duonku ante sur kanapo i demandis lin, u 
li amas sian patrinon; i parolis al li pri la 
mal ojeco de f ekzistado kaj pri la indiferen-
teco de Menelaos. 

i opiniis, ke Arsaces estas tre emociita, kiam 
li estis nur tre enuigiita kaj i transdonis sin 
al la brakoj respektplenaj, kiuj e iomete ne 
deziris in. 

La ambicia gvardikapitano ne povis decidigi 
sin. i tiu knabo rifuzis la Helenan de Theseus 
kaj de Paris, la Helenan de la Troja milito. i 
ne komprenis, kial; sed postan tagon i igis lin 
eksigi per sia edzo. 

Post kelkaj tagoj, kiam i malsupreniris en la 
kuirejon pordoni ordonojn, i eka dis, ke Arsaces, 
kiu havis tie amrilaton kun iu servistino, parolis 
pri certa „maljunulino", kaj deklaris in „frene-
zi inta". 

Reveninte sian ambron la bela Helena rigardis 
sin sincere en sia ar enta spegulo. i vidis siajn 
kvindek kvin jarojn, kiel ili estis, i vidis la 

sennombrajn sulketojn, la grizajn radikojn de 
siaj farbitaj haroj, la saketojn sub la okuloj kaj 
Ia duoblan submentonon. 

Samtempe, tiu homo, kiu certe plej multe 
amis in, la iam delikata Menelaos, pretekstis 
facilan malsanon por aran i al si apartan 
ambron. 

Estis sufero al i vidi la junecon de siaj 
servistinoj, ilian fre econ, ilian elastan karnon. 
Kaj i anstata igis ilin per maturaj virinoj. 

i pasigis horojn iutage por masa igi sin per 
lertaj negrinoj, i farbis siajn harojn. miris sin 
per minko kiun preparis siria sklavo kaj kiu 
faris ian viza on glata kiel la spegulo, kondi e 
ke i ne plu ridos kaj nur singatdeme malfermos 
sian bu on. 

Sed foje, dum festeno, kiam rapsodo gloris 
mekanike ian belecon, i ekploris kontra vole, 
kun neel erpeblaj larmoj, kiuj tran is longajn 
sulkojn en la minko de iaj vangoj. (Kaj neniu 
vidis tion, ar i estis kaj devis esti eterne 
la bela Helena; sed i kredis, ke oni vidis 
tion) 

i estus fordoninta sian tutan gloron nur por 
esti dekkvinjara, simpla, agrabla knabino. Kaj 
ar i ne povis esti, i volis almena ajni tia, 
i volis esti juna por iu, almena unufoje anta 

sia morto. 
En unu de la kampoj apartenantaj al la re a 

ardeno, Helena rimarkis junan afiston, kiu 
iutage gardis tie sian afaron. Li estis bela kaj 
ajnis milda. Vestinte sin kiel afistino, sur la 

kapo kun granda apelo kiu kovris per ombro 
iajn trajtojn, i alparolis lin dum vesperkrepusko, 

dirante sin filino de najbara farmulo. 
Kaj iuvespere en la sama horo, pli proksima 

al la nokto ol al la tago, i vizitis la malgrandan 
afiston, eldemandis lin pri lia familio, pri la 

kamparaj aferoj. Li rimarkis el i nur la brilon 
de okuloj sub la lar a apelo, la movojn ankora 
facilajn en la malpeza robo kaj ian vo on, kiun 
i konservis klara kaj pura, preska infana. Kaj 

li opiniis in juna knabino. 
Li estis timema sed i malsova igis lin. i 

kura igis lin por karesaj paroloj. 
i instruis al li etajn amokantojn. Kaj, ar la 

sezono estis milda, ili, tute solaj, kontentaj kaj 
kelkfoje nenion dirantaj, restis tie is malfrue 
en la nokto. 

Solan fojon i permesis al la knabo kisi ian 
vangon, sed nur de malproksime, pintiginte siajn 
lipojn kaj postmetinte siajn manojn, kiel oni 
trinkas el la flueto de fonto, timante ke oni 
malsekigas sin. 

Sed dum varmeta somernokto la pa tisteto, 
kiu fine enami is kaj fari is pli kura a ol kutime, 
provis irka braki Helenan. 

— Ne, ne! — i diris, kaj evitis la brakumon. 
— Kial ne ? . . . Tiel ne estas bone. 
Li petegas; li insistas; i forkuras. Li perse-

kutas in, i rifu as irka kurante arbojn. Sed li 
kuras pli bone ol i, li atingos in. Kaj se li 
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kaptos, se li premos in al si, se li kisos in 
per plenaj lipoj, li sentos la molecon de ia 
karno . . . Krome, la tagi o ekblankas, jam estas 
lume. Se li deprenos ian grandan apelon, se 
li klinos sin al ia refleksi inta kapo, li ekvidos... 

Tiam, la heroa filino de la Cigno kaj de Leda, 
tirinte ponardon el sia zono, pu is in profunde 
en sian koron anta ol in tu is la manoj de la 
knabo, por ke li ne rekonu ian maljunecon. 

El la franca: Ch. P. 
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alproksime de sia patrujo vivis kaj 
mortis li, unu el la plej grandaj pentr-
istoj de la hungara popolo : en la vasta 
Rusujo. En fremda lando, en fremda 
tero kaj en fremda medio kreskadis 

la floro de lia grandioza arto kiel sova a kaj 
abunda tropika kreska o. Ni vidas, rigardas kaj 
admiras in kun mirantaj okuloj — kaj fine nian 
animon alfiugas kaj katenas la scivolemo: de 
kie devenas i tiu floro kaj kio estas tiu mistika 
praforto, kiu kreis i tiun admire apartan bela on? 

* 
MI AELO ZICHV naski is la 21-an de oktobro 

1827. Li komencis pentri kaj desegni jam kiel 
juna knabo en Pest, en la skolo de Jacopo 
Marastoni, italdevena pentristo. Enla jaro 1844. li 
iris en Vienon kaj i is dis iplo de la arta aka-
demio, en la klaso de Waldm ller. Lia profesoro 
balda eksentis lian talenton, distingis lin per 
sia amikeco kaj foje e akompanigis sin kun li 
dum sia voja o en Italion. Kiel artisto-dis iplo 
li balda i is konata en la aristokrataj rondoj 
de Vieno. En la bildekspozicio de la klaso de 
Waldm ller lia bildo: La m o r t a n t a bra-
v u 1 o vekis eneralan atenton kaj la S a v b o a t o 
estis premiita per 100 oroj. 

En 1847 li interrilati is kun rusa efprincino 
Helena, kiu elektis lin desegna instruisto por sia 
filino Maria kaj kunportis Iin en Petrogradon. 
De 1847 is 1873 li vivis en la cara kortego, 
en senpera proksimo al la vivo de V cara familio 
— kaj tie li profundi is en la plej fervora labo-
rado, sciante preska nenion pri la ekstera 
mondo. Kiam la rusa potenco, pcr helpi A strion, 
subpremis Hungarion, li forlasis la kortegon kaj 
sendepende laboris en la efurbo. Lia nomo 
fami is iam pli kaj pli. Caro Nikolao invitis lin 
al la kortego. En 1856 li oficiale i is kortega 
pentristo. Depost tiam nur tre malmultaj liaj 
bildoj estis videblaj anta la publiko. 

Kiel kortega pentristo li devis pripentri la pli 
gravajn okaza ojn de la kortega vivo: la feste-
nojn, maskobalojn, asadojn, ktp. konformi ante 
al la gusto de 1'tuta korteganaro. EI la multaj 
komisioj sekvis tiu rapideco, per kiu li pretigis 
siajn bildojn. Li kreis tiom multajn desegna ojn, 
ke iii estas preska nekalkuleblaj. Anka la 
nombro de liaj pentra oj estas sufi e granda. 

Theophile Gautier, la farria franca ver-

kisto kaj artkritikisto dum sia voja o en Rusio 
interkonati is kun li, ekkonis lian talenton kaj 
verkis pri lia arto sensaci-vekantajn artiko-
lojn. C est un monstre de genie! — diris 
Gautier, eksentante la katenantan efikon de 
liaj bildoj. Kaj lia agito akiris por Zichy la 
merititan famon kaj artan pozicion. 

En la jaro 1873. li forlasis la caran kortegon 
kaj iris al E ropa voja ado. Edward VII. angla 
re o, tiam Wales'a princo, invitis lin Londonon 
kaj Th. Gautier Parizon. Post la voja ado li 
venis hejmen, en Hungarlandon kaj i tie li res-
tadis dum kelkaj monatoj, plejofte en sia familia 
bieno. Car lia arto ne ricevis la merititan aten-
ton, li reiris en la caran kortegon, Petrogra-
don kaj tie li mortis dum la printempo de la 
jaro 1908. Lian kadavron la hungara registaro 
venigis hejmen kaj solene enterigis. 

* 
Li esias monstra genio! — i tiuj vor-

toj de Gautier grandioze esprimas la kap-
turnajn altafojn kaj profundafojn de la arto de 
Zichy. Tiu medio, en kiu li vivis, faris grandan 
efikon al la idea enhavo de lia arto. La frivole 
gaja vivo de 1' Petrograd'aj aristokrataj rondoj, 
dancantaj sur la vulkano de 1' socialaj mizeroj 
en la erotikaj tremoj de 1' voluptoj, forrabis Ia 
ekvilibron de lia animo kaj igis lian vivon serio 
da nesolveblaj enigmoj kaj kontra diroj, anta 
kiuj anka nun ni estas konfuzitaj. 

Teodoro Ldndor, la bonega Zichy-esploranto, diras: 
„Proksimi ante al li de ia ajn flanko, u al la homo, u 
al la artisto, ekestas anta ni nesolvebla paradokso, 
enigmo, kiun ni povas nur analizi, sed ne solvi. En la 
malofta ri eco kaj multvarieco de lia laborado finfine 
tramar as ia unuformeco. Li estas eklektikulo, kiu priuzas 
la pla ajn kaj taflgajn al si elementojn de iuj direktoj 
— kaj tamen ilin li aplikas en sama maniero. Same li 
estas anka pri la ideoj, el kiuj bolas en lia animo mil-
miloj, sed figurante ilin li donas preska iam la saman 
formo-skalon. — Li estas hungara animo, hungara inklino, 
kiu plenkreskas kaj evoluas en fremda tero, inter la manoj 
de fremdaj majstroj, kiu laboradas en fremda tero kaj 
donas fremdajn impresojn, e se li kreas pri ni kaj parolas 
al ni. Li vivas en fremda loko kaj li formas desegne 
patriotan ardon kun patosa alegorio, li estas radike 
hungaro kaj tamen la kosmopolitaj temoj inspiras lin al 
plej grandaj krea oj. Li estas filozofo kaj humanisto, li 
portas la ideojn kun la plej granda, preka obsfina amo 
— kaj tamen li tiam kreas la plej grandan, kiam li pri-
laboras la malpligrandajn temojn de 1'genro. Anime li 
atas la grandajn ideojn, li estas homo de mondmovantaj 

devizoj, sed ilin li dispecigas je pitoreskaj poentoj. La 
mondo de liaj idealoj estas en kontrasto al iia arta 
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maniero, kiu atas la realismajn ekstera ojn. Li apenafl 
povas la forman diversecon fari unueca, sed li disigas e 
la unuecan je multaj eroj. Foje li estas fantazia en la 
penso kaj bagateleme realisma, detaliga en )a ellaboro. 
Alian fojon lia penso estas indiferenta, iutaga kaj la 
ellaboro fantazia. Li materialigas iujn temojn, e Ia plej 
idealan, sen tio, ke li kreus in vere la la formaj prin-
cipoj de l'bildvido. Li estas plene paradoksa homo. Li 
estas en kontrasto al sia patrujo, kiu ignoris lin, iia 
hungara sento en kontrasto al la fremda tero, kiu akceptis 
lin, lia libera animo al sia pozicio, lia inklino, fantazio 
al la problemoj, je kiuj devigas lin lia ofico." 

* 
En la bildo: La v e n k o de la d e m o n o 

de l ' d e t r u o la inkuba fantazio de Zichy 
jam atingas la paroksismon de ¥ frenezo. Lia 
fantazio i tie el erpis iujn tiujn terurajn ele-
mentojn, kiujn la homa cerbo apena povas e 
imagi. 

La scenejo estas grandega militejo (mem la 
bildo ampleksas 40 m2), kiu fini as en senfina 
tombejo, ku anta en la sangkolora fono. Dekstre 

Zicay: Al la Tragedio de 1'Homo. 

estas monteto da kadavro de la mortintaj prusaj 
kaj francaj soldatoj, sur kiuj — en trono, kon-
struita el kranio , — sidas la — papo ! Mal-
dekstre de li staras Ia prusa imperiestro, ir-
ka ta de la germanaj regnestroj, kiuj transdonas 
al li la imperiestran kronon; anta iliaj piedoj 
ku as la polvi anta kadavro de Napoleon III. 
En la maldekstra angulo ni vidas la batalon de 
1'panslavismo kontra la islamo. La atakon di-
rektas la caro, tenante duoblan krucon en sia 
mano. La aliajn partojn de 1' bildo plenigas 
terura oj de diversaj historiaj scenoj, kiujn ride-
tante direktas la demono de 1' Milito. 

Anka La h o r o de 1 ' f an tomoj estas 
dorsfrostige fantazia bildo. Vidante in revivi as 
niaj infana aj rememoroj pri mistikaj a tunaj 
noktoj, kun la mortpala disko de 1' luno. 

La scenejo estas tombejo, kiun timige 
lumigas la sanganta luno. Nun estas la 
horo de 1' fantomoj kaj ili forlasas a tombojn. 

Amanto kaj amatino, patrino kaj infano, 
malamanto kaj malamato ektrovas unu 

I la alian — kaj komenci as denove la 
interrompita vivo, is la unua koko-
krio. 

Unu el liaj plej bizaraj kreafoj estas 
la S i r e n c i k 1 o en la budape ta 

I „Muzeo de la Belaj Artoj". 
i tiu ciklo konsistas el tri bildoj : 

La kantanta sireno, La o'fera o 
kaj La moderna sireno. En Ia unua 
bildo Ia sireno allogas la ipanon al 
la rifo, en la dua jam ku as anta i 
la kadavro de la ofera o: la juna fi -
kaptisto; kaj en la tria aperas anta ni 
— la moderna sireno ! 

La moderna sireno estas ru hara 
virino, sub kies piedoj estas dis etitaj 
floroj, monbiletoj kaj — kadavro de 
ia plej nova viktimo. En siaj fingroj 
i tenas valorajn perlojn, rigardante 

ilin kun volupta ojo. Dekstre kaj 
maldekstre estas la novaj viktimoj...: 
la ri ulo, kiu tenas en siaj manoj mon-
biletojn, por a eti la amon; maljun-
ulo, kiu rigardas in kun la paraliza 
esprimo de 1' malfrua sopiro; poeta 
junulo, kiu teren falegis sub la ar o 
de 1'amatrompo; kaj viro, kiu iras 
sin el la brakoj de sia edzino kun la 
furioza esprimo de la ama deliro — 
por perei... 

La du lastaj bildoj ligas la grandajn 
al la malpli grandaj: La potenco de 
1' vino, Orgio en la kortego de 
la franca re o Henriko III, Fal-
antaj steloj, Rafaelo irka brak-
umanta la modelon de sia Mad-
onna bildo, A todafeo, ktp. kiuj 
iuj montras la signojn de la ekscite 

penu bom-kaj firme fidu i interesa individuo de Zichy. 
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Liaj inklinoj tiris lin iam pli kaj pli al la 
pensfigurado, al kiuj li ne povis konformigi 
la kolorproblemojn. Dum la Pariz'a restado 
— sub la modernaj efikoj — Ji ser is la solvon 
al la harmonio de V pens- kaj kolorenhavo — 
sed vane. Li konscii is pri la kapableco de sia 
desegna talento kaj tie trovis sin mem. Li trovis 
la ilon, per kiu estas plej pure perebla la 
penso, sen iuj fremdaj elementoj Liaj ilustrafoj 
por la verkoj de Byron, Lermontov, Johano 
Arany, Aleksandro Petofi kaj Emeriko Maddch 
estas la plej brilaj pruvoj de lia genio. Kiel 
kortega desegnisto li akiris admirindan kapab-
lecon la desegnado, kies kulminacion li atingis 
en la ilustra oj pretigitaj por la verko de Ma-
ddch: „La tragedio de l' homou. 

Animoj de du genioj renkontas sin en i tiu 
libro: la verkisto kaj la desegnisto. En ilia 
renkonto estas io supertere grandioza... La 
unua ekbruligis la tor on de la Ideo kaj enlum-
igis la Eternecon, traflugante la Spacon, Tempon 
kaj Senfinon — kaj per sia dia percepto li ek-
sentis la estinton, estanton kaj estonton de I" Ho-
maro. La dua malfermis sian animon kaj la 
Ideo enkorpi is. 

La animo de Zichy flugas kune kun la animo 
de Madach. En kelkaj bildoj la dimensioj monu-
mentale pligrandi as kaj grandioze sentigas la 
senfinecon kaj senmortecon de 1' Spirito irka -
anta la Kosmon. Admirindaj folioj estas i tiuj 
bildoj, kiuj naski is en dia momento de dia 
inspiro. Vidante ilin ni vidas trans Ia stela 
kupolo de 1' ielo kaj vidas la senfinan Univer-
son mem. Nian animon ekkaptas la sopiro al ia 
transcenda pureco: Jiberi i el la koto, ekflugi 
al la pura etero kaj fandi i en la transstelajn 
mondojn. 

La apoteozo de Pet6fi*estasmiraklasentigo 
de la baraktado de 1' animo sopiranta la sen-
finon. En i tiu bildo enkorpi is unu el Ia 
poemoj de Petofi: A gura o, en kiu li prison-

is la senmortecon de sia animo: Patrin', 
la son oj ne mensogas ; e se min kovros 
tornbtolaf: la glora nomo de via poeta 
fiJo, patrin', longe, eterne vivos. 

• 
La figuro de Zichy staras sola en la historio 

de 1' hungara arto. Li havis nek anta —, nek 
posteulon. Li havas esceptan lokon, kiel pens-
anta homo, kiu portis grandajn ideojn en sia 
animo kaj kiel romantika artisto, kiu profundi is 
en la kataklismajn pasiojn de l'homa animo, 
esprimante ilin kun nobla patoso. Lia vivo estas 
admirinda revelacio de la eterne malkvieta homa 
animo, kiun ia mistika sopiro neniam lasas 
ripozi kaj sen ese instigas esplori la nekonatajn 
sekretojn de 1' Estado. Li malkovris miraklajn 
mondojn, en kiuj li eksentis la muzikon de 
eternaj homaj sentoj kaj sopiroj, kio lian arton 
igas senmorta. 

* Sur la titolpa o. 

K. DE KALOCSAY 

INTERN ACIAJ FLORAJ LUDOJ 
EN VICH 

Beda rinde la detalan raporton pri la festoj 
kaj verkoj ni ne povas doni en i tiu numero 
pro nealvenodela raporto de nia loka kunlabo-
ranto. Ni esprimas i tie nian respektplenan 
saluton al la elektita Re ino, fra lino Montserrat. 

La poemon, per kiu nia redakta-komitatano 
K. de Kalocsay gajnis Ja unuan premion de 
NATURA FLORO, ni publikas sube. 

I* I S O .1 
K. de Kalocsay 

Mi kisas vian manon: 
Patrinon kisasfil'. .. 
Estim'. Respekto pia. 
Humil'. 

fen kis' ai via haroj: 
De patf alfilinef . .. 
Dorlof. Fief naiva. 
Kvief. 

Mi kisas vian frunton: 
Fratinon kisas frat'... 
Fidela irm'. Kareso. 
Kajflat'. 

Jen kis' ai via vango: 
El kamarada kof ... 
Komunajzorgoj, sercoj. 
Humof. 

Mi kisas vian buson ... 
Mallumo. Fulm'1 Destin'1 
Turmento ! Rav'! Komenco 
KaJ Fin'! 
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Jl O X I» I, I T E K A T i : II A O B * E K V O 
A L F R E D DE M U S S E T 

A lfred de Musset, unu el la plej famekonataj francaj poe-
toj, naski is en Parizo en la jaro 1810. Filo de Musset 

Patay, efoficisto en la milita ministrejo, al kiu ni uldas 
tre atatan Historion pri J. J. Rousseau, Alfred de Musset 
fari is en la liceo Henriko IV-a kunlaboranto kaj amiko de 
la duka Mo to, de Chartres, pli poste duko d'Orleans. Sper-
tinte diversajn profesiojn, kuracarton,le osciencon.bankon, 
e pentrarton, li donis sian preferon al beletristiko. En 
1830. li publikis verse siajn hispanajn kaj italajn fabelojn; 
en 1833. kaj 1834. siajn delikategajn pro/erbojn el kiuj 
kelkaj estis sukcese ludataj, kaj kiujn oni ludas nuntempe 
en la Francaj Teatroj; en 1836 la „Konfeson de la Infano 
de 1'Jarcento", ajne la historio de sia propra vivo, al li 
sugestiita de la fini o de sia amo al Oeorges Sand, nia 
granda romanverkistino. Li verkis siajn mirindajn proze 
verkitajn rakontojn: la Blanka Merlo, Mimi Pinson, la 
Du Amant;noj, Frederiko kaj Bernerette, la Fratoj Van 
Buck, k. t. p., en kiuj la armo de la stilo vetbatalas la 
dol econ kaj la grandiozan kaj naturan simplecon de la 
penso. Liaj poezia oj publikitaj en la „Revuo de Amba 
Mondoj" estas liaj plej konataj kaj eble-la plej belaj de liaj 
verkoj. En la „Noktoj" li trafis la plej altajn suprojn de 
la poezia penso. 

Musset eniris en la Francan Akademion en 1852. Li 
plenumis la oficon de Bibliotekisto e la Ministrejo de la 
Internaj Aferoj dum la regado de Ludoviko Filipo, kaj de 
Bibliotekisto e la Ministrejo de la Publika Instruado dum 
la dua Imperio. Ofte oni lin komparis kun Byron, ar liaj 
verko entenas miksa on de ironio kaj de lirikeco, de 
profundeco kaj de elektega sentemo. Li skribis tiom per 
sia koro kiom per sia inteligenta penso. Tre prave oni 
anka diris pri li ke, naski inta por la arto, en bruega 
ridego, li mortis en ploroj. Pasie romantika juna e; en 
1852. en sia Parolado de sia akcepto al la Franca Aka-
demio li malaprobis la Romantikecon. 

Arda al la plezura oj, nekapabla venki siajn pasiojn, 
senzorga por la reala oi de la vivo, li mortis malri e en 
1857. en grava malvigli o, malfeli a, postlasanta al la 
postularo senmortan verkaron kiu ri igas la literaturan 
heredan bienon de Francujo. Ni ambicias konigi al la 
literaturaj amantoj de la fremdaj landoj liajn senkomparajn 
fabelojn, tiujn pensajn juvelojn de la Franca genio. 

Damel Eyquem 

A L F R E D O P A N Z I N I 

Brava Romagn'& homo. Malaltan kolumon kaj libere 
elpendantan kravaton li portas. Lia koro estas kura a 

kaj nobla, samfacile li entuziasmas kaj mokas, fortaj estas 
liaj muskoloj kaj potenca estas lia trunko." 

Per i tiu, iom Panzini-maniera portreto prezentas lin 
iu lia amiko. Mi aldonu: longe li estis profesoro en Milano, 
la kritiko nur malfrue malkovris lian talenton ; nun, en sia 
sesdeka jaro, li estas trans la unua triumfo de 1' bruaj 
sukcesoj. 

Jen anta mi dek—dekkvin volumoj: la romanoj de 
Panzini. Legante ilin ni vidas lumigita per radio la anta -
nelongan italan vivon spiritan. Ne, ar ili pretendas esti 
sociaj romanoj, de tio ili estas malproksime. Sed, ar 
homo pensema kaj tre senteme reaganta je iu fenomenoj 
de 1'vivo, kiom ajn li volas, ne povas forfermi sin de la 
aferoj okazantaj irka li. irka li okazas la milifo, la 
komunismo, la malgrandbur a socio, liaj lega oj revivigas 
la historion, pensojn de kelkiu filozofo. Sed io i: his-
torio, filozofio, moderna vivo, moralpriskribo kunfand-
i as e li en la arto de 1'individua sento kaj penso. 

Urbeto sur la bordo de Adriatiko. Apena estas libro, 
en kiu Panzini ne revenas a ne sopiras tien. Li konas 
tie iujn: la fi istojn, la porkpa tantan maljunulinon, 
la pensiumitan kapitanon sin vivigantan per siaj entilaj 
rememoroj. Bonegajn portretojn li desegnas pri ili. Li 

ojas pri bongusta man o, a skultas la vo on de la idilia 
naturo. A li ekvoja as sen celo, kaj en malgranda stacio 
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la pla a li elvagoni as, li ser as en Bologna la rememorojn 
pri 1'juneco. „Memoru pri i tiu hela, sennuba tago por 
ke vi povu diri: tamen bela estas la vivo." 

En Panzini vivas lirika poeto. Lia amata marborda Bel-
laria estas proksima al la naskloko de Pa&coli kaj li ofte 
ludas sur la liro de la melankolia poeto. Lia prozo same 
havas siajn larmojn, kiel la poezio de Pascoli. La ren-
konti o kun Mimi, kiun anta tridek jaroj li amis kaj kiu 
akceptas lin en la tute anta a irka a o — sed kiel mal-
bela estas nun io, kiel forflugis la juneco! la Madono 
de Panjo, la domo restinta malplene post la morto de 
1' patrino, la fremdeco kiu irka as lin inter la indiferent-
i intaj malnovaj viza oj —• estas nuraj larmoj. „Eta domo 
en Bellaria, vi devas ne plori. Maldol an veron mi devas 
diri al vi: Mi ne plu amas vin." 

Entute la efa movanto en la arto de Panzini estas: la 
sento, laamo. itio ser as pli vastan sferon en la human-
ismo. ar li amas la homojn, kvankam li rigardas ilin 
malbonaj, mekanikaj. Kvaza la duonon de sia animo ili 
estis an intaj kun la ma inoj. Tia estas anka ilia filo-
zofio. Kiu frapadus sur la bordo de 1' mistikismo ? 

La homamo kondukas PanzinFn al la pacifismo. Dum 
voja o li ekscias ke eksplodis la Balkan-milito kaj en Ia 
unua batalo mortis dekkvarmil homoj. „La grandpotencoj 
indigni is. Do la milito eksplodis kontra la volo de la 
grandpotencoj. Kial eksplodis i tiu dua milito? Mi a e-
tas kaj trarigardas iujn urnalojn, iuj indignas, samkiel la 
grandpotencoj. Ni devas supozi ke la re oj, kies popoloj 
krias e v v i v a, } i v i o, h u r r a kaj h o c h. renkonti is 
kaj anstata la kutime diri: pacon al vi, ili diris; militon 
al vi. Ne, tamen ne estas fiel. ajnas ke Ia milito eksplodis 
per si mem, pro la troamasi o de 1' eksplodema hom-
materialo . . . Sed unu afero estas certa: dekkvarmil mort-
intoj en la unua batalo. Mi ne scias kial mi rigardas al-
alte kaj kial mi vidas la piramidon de f dekkvarmil erkoj. 
Terure! La homoj trankvile sidas en la sunbrila tria klaso. 
Mi rigardas, kontra flanke al mi, la mildviza an soldaton. 
Li estas trankvila. Mi rigardas la sllentan bukolikan laboron 
sur la kampoj. La fal istoj tran as la altan herbon. Kaj ie 
sur kampo, nun ku as dekkvarmil morfintoj en piramido, 
estingi intaj estas iliaj okuloj, ridigaj estas iliaj membroj. 
Ne! Ne! Mi ne volas ke min superregu la kompato. La 
nafuro ne konas la kompaton. Kial do i estu en mi? 
Sed kia funebra vida o : dekkvarmil mortintoj! Feli e, ke 
ili estas malproksime. For la dekkvarmil mortintojn! Sed 
ili ne volas fori i! Do, ni pensu jene: la turkoj estas 
barbaroj, la serboj ankora pli barbaraj, !a bulgaroj anko-
ra pli, la grekoj heredis nur la nomojn, la nunaj havas 
nenion komunan kun nia amiko Sokrates . . . La funebra 
vizio ne fori as. E , i transfluas en alian. Se estas dek-
kvarmil mortintoj, sekve estas, a estis dekkvarmil patr-
inoj. Anta proksimume 20—25 jaroj ili mamnutris i tiujn 
mortintojn. kiuj tiam estis malfortaj su infanoj. Multaj el 

i tiuj patrinoj certe angoris kaj vokis kuraciston, se ilia 
etulo estis iom febra. Nu, kial estis i tiu multa peno? 
Ci tiu penso ne lasas min ripozi. Mi a skultas, ke i tie 
en la vagono iu parolas pri sia zorgo pli a malpli granda, 
dol a a prema. Laboras ia spireganta lokomotivo, laboras 
malproksime Ia fal istoj, laboras supre la suno. Kial ? Mi 
klinas mian kapon sur mian brakon kaj mi flustras itiun 
sole konsolan nomon: Kristo, Kristo, Kristo." 

i tiu „kial" konstante turmentas Panzini'n. La problemo 
de la vivo kaj morto sen ese mordas lian animon. Li ne 
trovas e unu certan punkton, kie lia penso povus ripozi. 
Cio estas relativa- Kaj tial Panzini propre ne estas pacif-
isto, nek katoliko, sed skeptikulo, kiu ion komprenas kaj 
nenion kredas. Vane volas trabati siu lia idealismo; 
lia pensmaniero, kiel ajn li malamas la germanan filozo-
fion, malsanas pro i tiu filozofio kaj i kritikas, analizas, 
dismetas, neniigas lian idealismon. E siajn proprajn pen-
sojn li rigardas relativaj: komediantaj. 

Tamen la sento kaj penso de Panzini kun lia pesimismo, 
kunfandi inte en la arta esprimo, fari as tiu humorismo, 
kiu estas tiel karakteriza por li. L! malla tigas la senton 



per la rideto de V sperfo, la sento kolorigas la amaran 
penson. Lia humorismo ermas el la mondrigardo de !' 
elrevi o, sciante ke nenion oni devas konsideri serioze. 
Ci tiu supera, sed iam varma rideto donas la ekstera on 
en la arto de Panzini. Sed kiom da nuancoj i havas, 
kiom da varia o j ! Gi estas silenta kaj harmonia en 
„Xantippe : nek antikva, nek moderna romano" kaj la 
komikon i tu as en la romano „Mi ser as edzinon". 
Ginetto Sconer, novri ulo, akirinte belan ri on volus 
zorgi pri heredonto. Sed li agas kun granda singardemo. 
Li volas vidi sian fian inon e en sia io ejo por scii, u 
i konvenos en lia salono de Louis XV. Proksimume 22 

diverstipaj knabinoj ne kontentigas lin, la 23-an forpre-
nas anta lia nazo junulo reveninta el la milito kaj fine 
li edzinigas sian ma inskribistinon, kiun li dungis por 
verki — rezignante pri la heredonto — siajn memoraro n. 
Ci tiu rakonto komenci as jene : „Kavaliro Ginetto Sconer; 
rozaj vangoj, de kiuj radias inteligento kaj kura o; haroj 
solidaj; dentoj solidaj; io solida. Jen estas mi". 

Lia humorismo fari as amareta en la „Ronda estas Ia 
mondo" kies heroo konkludas: estas egale, kio estas 
la mondo, u i kalumnias nin, u i repagas al ni bonon 
per malbono. efe estas: esti bona al niaj homfratoj, 
helpi ilin, kaj nenion pretendi de ili. 

La stilo de Panzini —• iam pura, preciza, senornama — 
fleksi eme sekvas la manifesti ojn de lia humorismo. De 
la soiena lingvo de Carducci i estas same malproksime 
kiel de Ia arte skulptitaj periodoj de d'Annunzio. 

La direnhavo estas e Ii iam interesa. Liaj romanoj 
rigardas la mondon tra la okulvifroj de individua filozofio. 
Lia mondrigardo estas kunplekti inta el sperto, sufero, 
penso. Lia relativismo estas malsano de la moderna 
spirita vivo itala. Krom Ia alia granda humoristo Piran-
dello sendube li estas la plej interesa figuro de la mo-
derna itala literaturo. euka 

B l B l i I « O R A J I O 
H. J. B U L T H U I S : I D O J DE O R F E O . 

Originala romano rekomendita de la E. L. A; kronita 
de la Akademio. Eldono de 1' a toro. Den Haag. 
Daguerrestrat 84. Nederlando 1923. 540 pa oj. 

La libro certe estas grava gajno de nia literaturo. Post 
la ekfloro kaj abunda florado de nia fraduklitera-

turo certe alvenis Ia tempo, ke la lingvo, ri i inte kaj 
polori inte per la tradukoj, inspiru talentulojn por sen-
pera Esperanta kreo de verkoj valoraj. Konforme al la 
natura evoluo, observebla en la naciaj lingvoj, nia 
originala literaturo komenci is per poemoj, ilin nun komen-
cas sekvi noveloj kaj romanoj kaj certe aperos, kiel 
lasta tupo^de 1' evoluo, anka la dramo. 

u estas imero revi pri talentulo, kiu donacos al nia 
lingvo verkojn valorajn e lafl mondliteratura nivelo, lev-
ante per tio nian lingvon inter Ia grandajn naciajn litera-
turri ajn langa ojn? Trokura a fanfaziulo povus revi e 
pri genio, kiu donos al nia lingvo unuarangan efverkon, 
kiun la tuta mondo legos kun admiro, kiu akiros eble por 
sia verkinto — la Nobelpremion. Nenio estas malebla kaj 
multfoje malpravi is tiuj, kiuj ridis je„malebla|oj". 

u ni povas proksimi i al tiu i verko per tiaj postuloj? Nu, 
certe, ne. Sed la verko estas grava o, kiu rajtas postuli 
seriozan konsideron, detalan pritrakton, ne kelkajn bana-
lajn la dvortojn. Verkiston konscian pri si tiaj la dvortoj 
ofendas kaj hontigas. lin certe pli kontentigas e ripro oj, 
se estas videble ke ili venis de recenzanto, kiu funde tra-
sentas sian respondecon uldatan al sia metio kaj al la 
graveco de la recenzata verko. 

Per i tiuj longaj antaflatoj mi volis klarigi mian since-
ran sintenon kontra la verko. Resume: pri multe malpli 
bone verko mi certe dirus multe malpli da ripro oj. 

La romano estas propre ne unu, sed tri romanoj, kiuj je 
la fino kunfluas en komunan solvon. Tri knaboj, lasitaj de 
sia frenezi inta patro (fama muzikartisto) en tri diversaj 

lokoj dum vagado, vivas infer diversaj, sed same malbonaj, 
por ilia evoluo same malfavoraj cirkonstancoj. Sed la 
heredita talento trabatas sin en ili kaj fine, post multaj 
aventuroj, jam kiel perfektaj muzikartistoj, ili renkonti as, 
rekonas sin, por vivi plue, kun la resani inta patro kaj 
retrovita patrino, feli an familian vivon. 

Ci tiu maldika skeleto de 1' temo estas ri e karnita per 
traviva oj, aventuroj kaj — precipe — per multego da 
homaj vivoj kaj sortoj, kiuj plekti as en la vivon de la 
tri knaboj. En mirinda ri o la a toro disponas pri tiaj 
homaj sortoj de li observitaj, ili sufi us por tuta serio 
da romanoj. Kelkaj (ne malmultaj) el ili estas prezentitaj 
kunveraarto, homama intimeco, krea imagpovo. Maksimo 
Bjelski, i tiu kara senhelpulo, Rika, Ia bonkora sed kapre 
obstina surdmutulino kaj multaj aliaj karakteroj pa as 
kvaza vivantaj el la pa oj de 1' Iibro. Sed la strukturo 
de la temo estas malforta por tiel granda ar o, i tiuj 
tro multaj personoj, iam detale priskribitaj, prezentas 
embarason de ri eco, la temo sub ili dronas kvaza 
sufoki ante. i tiun dan eron ankora pligrandigas tio 
ke la afltoro dufoje inferrompas la fluon de la rakonto 
por komenci kvaza novan romanon, kun novaj nekon-
ataj personoj, pri la sorto de la dua, resp. tria knabo. 

e la unua interrompo li faras ercmanieran deklaron 
al la legantoj pri la la pla a tem-plekta rajto de verkisto, 
i tiu iom naiva rimedo ne forigas Ia cititan dan eron, 

kiun la a toro faras ankorafl pli minaca per tio, ke li 
plektas en la romanon tute sennecese fabelojn (tre lon-
gajn) rakontatajn de iu romanfiguro. Ili tute ne estas en 
alegoria a simbola rilato al la romano mem kaj, kvan-
kam belaj en si mem, en la romano ili estas nur balasto 
superflue malfaciliganta la legadon — a simple trans-
foliumata de la leganto. 

El io i fio sekvas ke iu parto de la romano estas 
pli bona ol la tuta romano mem. Dum la seninterrompa 
lego la leganto, sentante sin en labirinto, ofte komencas 
perdi la intereson, a agreni as, kiam, jam interesi inte 
pri la personoj, li devas legi pri novaj, is tiam nekona-
taj homoj, kaj forgesi pri tiuj, kies sorton li scivolas. 
Sed poste, prenante foje denove la libron kaj malfermante 
in e iu ajn pa o, ii certe oje uos la plastikan, travi-

deblan stilon, kiu prezentas al li interesan historion pri 
la ne iutaga sorto de iu romanfiguro. 

Do se estas permesate doni konsilon al la a toro, mi 
konsilus al li paron de materialo kaj la konsideron de 
tiu bonmoto: ofte la „malpli multe" estus „pli multe*. 

Tri notoj skizitaj sur la mar eno de la libro: 
1. E s p e r a n t a oj . Mi konsilus al iuverkisto: meti 

Esperanton en la rakonton nur en tiu okazo, se temas pri 
Esperantista vivo a rondo, a se Esperanto vere havas 
gravan rolon en la rakonto, sen i estus neebla ia plua 
paso. En iu alia okazo, la enmikso de Esp. ajnas arli-
fikita, impresas naive, enas. 

2. J o h a n o. En multaj recenzoj oni ripro is ke i tiu 
figuro estas fantazia persono k«j en la fino de la romano 
malaperas iel nenature kiel supertera esta o. Nu, la mia 
opinio i tio fute ne estus difekto, iom da mistereco ja 
havas sian specialan allogon, sentencoj efikas pli bone el 
la bu o de superterulo. Sed i tiu Johano, provizita per 
tre simpatia facilanima pensmaniero estas eble la plej 
reala, karne viva figuro de la romano! Li, per sia bon-
humoro kaj arma friponeco, tiovas elirvojon el iuj mal-
facila oj, sed en lia individueco troveblas nenia mistereco, 
e ne malgrandfingro da transcendeco. Kaj li anka ne 
havas ian grandan taskon, la evoluo de la knaboj okazas 
preska tute sen lia influo, li uas la vivon facilanime 
kaj liajn kuriozajn pa ojn ni sekvas per bonsenta rideto. 
Kaj kial oni bezonus superteran estafon por tia bagatelo: 
u la tri knaboj retrovas sin a ne? Johano estas homo 

el karno kaj sango kies misteran malaperon — pardonu 
la a toro — ni simple ne kredas. 

3. Estas strange, ke la a toro tute ekzilas el la verko 
la amon. Per i tio li donis por si tre malfacilan taskon, 
ar tiun intereson kaj armon, kiun bele rakontita am-

historio vekas, estas malfacile anstata i en romano per 
aliaj interesa oj. Kaj en i tio anka nia a toro ne povis 
sukcesi. 
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La plej bela kaj interesa parto de la romano estas sen-
dube la unua. Ni ne povas rifuzi la epiteton „majstra" al la 
maniero, per kiu la a toro prezentas al ni la pensmanieron 
de knabo vivanta en izolita insulo, por kiu la tuta mondo, 
la „Vila o" estas ia mistero nekonata. Kaj post lia for-
kuro per lar a, sed tamen interesa rakontmaniero aperas 
anta ni la diversaj okazaj*oj, iam tra la naivaj okuloj 
de infano. La falo komenci as nur e tiuj fatalaj „vortoj 
al la leganto". Ci tio ne signifas, ke en la pluaj partoj 
ne estas interesaj priskriboj, detaloj, okaza oj, karakteroj, 
— sed la strukturo, konstruo, unueco ne atingas plu la 
anta an nivelon. 

Do — la verko havas Ia difekton de Ia „unuaj verkoj", 
en kiujn la a toro volas enmeti ion de li sciatan, kon-
atan, observitan kaj elpensitan. Por la dua verko — feli e 
— jam ne restas tiom da materialo kaj uste tial i far-
i as pli pertekta. Ni senpacience atendas i tiun duan 
verkon de 1' a toro. Pri liaj kapabloj neniu povas dubi 
leginte la unuajn pa ojn, la apitrojn pri Bjelski, pri Rika, 
pri la Don-Ki ot-rolo de Johano kaj multajn aliajn, kiujn 
plurfoje mi relegis plezure. 

La stilo de la libro estas iom lar maniera, sed tre 
bona, komprenebla, facilflua; oni vidas, ke Ia a toro certe 
kaj firme sidas en la selo de la lingvo. ajnas tamen, 
kvaza la a toro estus tro rapidinta pri la eldono kaj ne 
estus farinta la lastajn glatigojn. Tion montras interalie 
malakordoj en la verko; „spite tio" apud „spite tion", 
„Kovacs" ( uste) apud „K6vacs",ktp. Pri „spite" mi volas 
diri, ke i tiu vorto (la mi, uzenda kun „al") lastatempe 
preska tute elpremas la vorton „malgra ", kiun oni devus 
remeti en iajn rajtojn. Cetere — inter ili ja estas dife-
renco. „MaIgra " signifas simplan, „spite" obstinan kon-
tra econ. 

Stranga esprimo estas: „mi neeble povis imagi", ans-
tata : „mi ne povis", a „ne estis eble al mi". „Mi sentis 
min bona" estas morala priju o. La a roro volas esprimi 
farton : „mi sentis min bone". „Li ne min sekvis" signifas: 
ne min, sed iun alian. La a toro volas diri: „li ne sekvis 
min". Drinki estas erare uzita anstata trinki kaj reciproke. 
„Pri kio ajn povas interesi vin" estas enigma frazo. 

„Rulis larmoj." uste — „ruli i s . . . " . Brulis mian lipon" 
uste — „bruligis . . .". Strange uzas la a toro la vortojn 

„kai cetere" anstata „ktp". 
Estas ankora kelkaj tiaj makuletoj, kiujn la afltoro certe 

plejparte estus elsarkinta post pli atenta revizio de la 
teksto. 

Sed nun, jen du pli gravaj rimarkoj. 
1. La a toro ne uste uzas la kondi an modon (us) en 

suborditaj frazoj. (Mi deziras, ke li venus.) En ili oni in 
devas uzi nur en okazo de kondi o, supozo. (Mi ojus, 
se li venus.) Do nur post la konjukcioj „se" kaj „kvaza ". 
Okaze ke la effrazo esprimas intencon afl decidon pri 
intenco, oni devas uzi la ordonan formo.n, kiu estas sam-
tempe konjunktivo. (Mi volas deziras, petas, ordonas, 
disponas, konsentas, aprobas, deziras ke li venu.) 

2, La „e?tanfa tempo" de la subordita frazo estas tiu 
tempo, pri kiu la effrazo parolas. Do: „mi vidis ke li 
legas kaj ne : „mi vidis ke !i leg/s." 

Resume : la libro estas granda pliri i o de nia literaturo, 
leginda kaj grave konsiderinda verko, e se ne senripro a 
la mondliteratura nivelo. La a toro rajtigas nin je grandaj 
esperoj. Se li pli atentos pri la liniogvido de la temo kaj 
pli vortavavos en la priskriboj, pli paros je epizodoj kaj 
flankpersonoj, li certe donos al ni ankora verkon alte 
levi antan super iuj isnunaj Esp.aj romanoj, Por tio li 
donis garantion per la „Idoj de Orfeo", se nur la Esp.-
istaro donus la saman garantion per la a eto kaj lego de 
i tiu bela verko. Kopar 

A. N I E M O J E W S K Y : L E G E N D O J 
El la pola originalo tradukis B. Kuhl. Kun antafl-
parolo de A. Grabowsky. Eldonejo : Ferdinand Hirt 
und Sohn, Leipzig, Esperanto-Fako. 

La libro enhavas 4 legendojn de la pola poeto-
scienculo. Ili apartenas al la plej brilaj perloj de la 
legendo-literaturo. llia literatura kaj etika valoro 
proksimi as al tiu de Kristo-legendoj de la mondfama 

sveda vefkistiho, Selma Lagerlof. La Iegendoj esfas 
morbildoj. Neniu novelisto pli trafe karakterizis la situa-
cion mondhistorian, socian kaj etikan de 1' epoko, kiam 
la Savinto aperis. Kaj ion- i per tia mirinda facileco, 
uzante nur kelkajn, sed iam Ja plej trafajn karakteri-
za ojn ! Liaj personoj esfas alligitaj al la epoko, al la 
sociaj, etikaj cirkonstancoj de tiu epoko, tamen kelkfoje 
briletas el sub la masko epoka la eterne homa afl . . . la 
eterne besta! 

La unua legendo „Tentistoj" temas la trifojan ten-
dadon de Kristo per Satano. Majesta estas la sceno, 
kiam Kristo sur la supro de monto sidas kaj rigardas la 
mondon: 

„Li rigardis ree teren, kaj en rigardo lia estis granda 
amo kaj profunda sento de kompato." Li rigardis Ia domojn 
kaj kampojn, kaj la homajn animojn, kaj „Ii ne ektremis 
pro tio; kion li vidis", ar 

„La lkoroj' de tiuj amasoj estis simplaj kaj la spiritoj 
nedeziremaj; sed la manoj tremis pro peno kaj la malsato 
tordis iliajn intestojn. 

Do li ne volis ilin ju i, sed deziris porti al ili plifaci-
ligon, konsolon, forvi on de la larmoj, plifortigon de la 
spiritoj . . . " 

La dua historio „Majla " eslas la tragedio de V homa 
malespero, de la besti o de 1' homo kaj i estas la legendo 
pri la venko de bono je malbono, de amo je malamo, 
pri lajriumfo de Dio super la besto en Ia homa animo. 
Majla eli is el la homa socio, ar li ricevis infektan 
maisanon kaj kvankam li estis ri egulo, neniu volis plu 
servi lin kaj interinlati i kun li. Li sidas sur la bordo de 
1' Tiberiada maro, rigardas Ia dissaltadon de 1' ondoj kaj 
ekkriadas maldol e ridante: 

Jen )a homo! 
Jen sortoj liaj! 
Jen penado homa kaj celo atingita! 
La batoj de 1' sorto lin faris malamema, volanta la 

tutan homaron infekti, pereigi. Kaj venas Petro, la 
fi isto, kiu rakontas al li pri lu, kiu kuracos lianj malsa-
nan korpon kaj animon. Li ne kredas kaj volas infekti 
la fi iston, kiu tute sane revenas post unu semano kun 
Kristo kaj popolamaso. Kaj Kristo kuracinte lian korpon 
kaj animon adia a s : „Kredu al la boneco kaj faru al 
aliaj, kiel mi al vi faris." 

La „Admono" temas la konverti on de malhumila 
farizeo. 

La lasta estas la „Du disciploj". Maljuna viro kaj junulo 
boatas sur la rivero Jordan. 111 parolas pri la instruo de 
la Majstro, kaj fine ili malesperas, u tiu instruo povos 
reali i kontra Ia potencoj de regantoj teraj. Ili subite 
ekrimarkas Ia Instruiston proksimi antan kaj preterirantan 
sur la akvo. La du disciploj rigardas mirigite kun pli 
forta kredo ol anta e la figuron de la Majstro „ i kiam 
fine i disfluis en malproksimo meze de la luna heleco." 
La dialogo de la du dis iploj estas neforgesebla traviva o 
por iu leganto. 

La legendoj de Niemojewsky apartenas al la libroj, 
kiujn oni neniam forgesas kaj de kiuj oni neniam volas 
disi i. 

La traduko estas eminente bonstila, precipe en la 
dialogoj i estas vivoplena, vigla kaj konciza. Tamen la 
tradukinto tro ofte, e tute superflue uzas la kunmetitajn 
verboformojn. Tio kelkfoje senbezone pezigas la tekston. 
La uzo de verbo „elaflskulti" sur la pa o 59 estas mal-

usta. Sufi as „a skulti". Anstata disciplo nun jam estas 
oficiala la vorto : dis iplo. L. Totsche 

K O R E K T O 
Ni devas denove peti pardonon pro preseraroj en ov-

i intaj maiice en la V.—VI. numeron. 
Sur la pa o 86. en la poemo „Priniempe", unua strofo 

kvara linio: Legu: morta kviet'. Dua strofo, tria linio: 
Legu: anka min premas ja. 

134 



estas vendataj 

Prezo: 7 10 svisaj r. po peco. 

PAULO VARSANYI 
artpentrlsto 

BUDAPEST VI., STR. G. Z1CHY JENO 42 

HUNGARLANDO 

gjiiuiiimiiuiiiuiiiiiiiiiiiimiiuiiiiiiiiiiiiuiiiiiiniiinimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiii^ 

l l f l O i» i; IE \ A .1 
K O I K I \ Z O \ O . I 

aventura voja priskribo 
1 de 
1 T K O I» O K O S C II W A R T Z | 

I + I 
Mendebla e Lit. Mondo 

j P R E I I I I T A ! ) 
§ Rekomendita de E. L. A. 
s = 
= PREZO U.\U S V. l H \ N I. <> \ I l <• \ l \ \ l <> KO 1 
^iiiiniimiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiuiiiimiiiiiiiiiiiiiniinmiiiiiuiiiiiiuiiiuiimiiuiiiiiT? 

oficialan o rganon de Cehoslo-
vakia Asocio Esperanlisto llustrita 

Aperas regule monate 
Jus aperis la 1-a n-ro de Ia VII. jarkolekto 

Enhavo: 
Literatura oj. Sciencaj artikoloj. Jnformoj pri 
malgrandaj nacioj. Artikoloj pri e a vivo. Sci-
igoj pri grava oj de la tutmonda kaj e oslo-
vaka movado Esp. Lingva Fako. Tradukaj 

konkursoj kun libraj premioj ktp. 

Jarabono (por 10 n-roj): 
Por e oslovakio 20 K — por malbonvalutaj 
landoj 15 K (3 sv. fr.) — por la celeraj landoj 

25 K . (6 sv. fr.) 
Petu pagilon de la Po ta Cekoficejo Praha a 

sendu monon en rekomendita letero. 

Rcdakcio kaj administracio: 

Praha — VII. Socharska 333. 

s 
III 

1: ^ 

nriA 
s A C I O 

LITJERATUKO 
ESTAS LA DU LIBROJ : 

I I I 1<> K t l . l l l : 

PRETER I«A VIVO 
pocmkolckto de la pocto 

Simpla, bela eldono _ ... I sv. fr. 
Luksa eldono 2 sv. fr. 
Numeritaj ekzempleroj 5 sv. fr. 

* 
l l l l i M M H I O l - l I <>l I : 

.1 O l l \ V O JJLA B R A V A 
Popolfabelo en versoj 

trad. K. de K A L O C S A Y 

Simpla, bcla eldono ... ... 1 sv. fr. 
Luksa eldono 2 sv. Ir. 
50 numeritaj ekzemplet oj kun 4 kvar-

koloraj ilustrajoj, po 5 sv. fr. 
30 numeritaj ekzempleroj kun 8 kvar-

koloraj ilustrajoj, bindite 10 sv. fr. 

Sendu ta abonprezon en naciaj bankblleloj au iel a/n al 

„E.ITKKATITK.% «IOSBO" 
111 l > \ l - | M V, SAS-i;T«'A 27. I H I M i A K I J O ) 

A H o X t: o J : 
l . l t \ M > \. l LAV IXTKRKO.\SK.\TO! 

•n \ i. i; it \ \ i > \ i : 
P O l»U I M K I s<> I I .A F R E Z O DK USiU 

M 11 I It<>! 

f \ < . < > M l"ltl . A S i T A U K ! 

LNTJEJRNACIA >li;m< l \ % 
• > > • ' « • gK Itl l>\l> I I 1<> KAJ \I>M IMS I III l<> 
l l l j I U V B l H A p m VI, I I Kl Z-KOKI I I 

OFICI.%1,.% U I I H M » IH T. I . K. A. 
Esperantislaj kuracistoj nepre abonu in ! 



• 

[ 
• 
• 

: 

FOIRO DE GIJON - HISPANIO 
I M i : i t \ U l \ l i A . I O F I C I A L A S I ' I M ' 1 H I! M ' O I ItO 

KIU OKAZOS R E LA 15-A G I 8 LA 31-A D E U l i O s m 

P R E Z I D A T A D E L A R E I D A M O T O 

PRIKCO » E ACS.TRIAS,. 
• 
• 

E S P E R A S T O E S T A S OITCIALA LHVGVO D E LA FOIRO 
Petu Esperante informojn kaj bro uron de la foiroficejo. Feria de muestras asturiana. 

I . I I t l IC I \ l t 3 9 Y 1 1 . ( . I . l ( > \ . 
P R O !, \ S P E C I M E N O J O M \i: P A G A S I IOI\ SiO.I\! 

• 
E a E E E E f l E S E B S E E f l E E E E B E B E E E i a H E D E H H a H H H f l H H a B E B H f l f l B E B B E E E f l S f l H f l E E B ? 

t u u u i i u u i i i i i u i i i t u i u a t u i i i i i u i a u u u u i ' ' 

. n s \ I * I i c i s 
MAJSTROVERKO DE LA HUNGARA t 

LITERATURO E 

[\ THABEDID DE l 
E M E R I K O M A D A C H 

EN LA KLASIKE PERFEKTA TRADUKO 
DE 

K O l o \ l V \ o K A L O C S A T 
La libron ornamas 20 desegna oj de MlHAELO 

Z1CHY. Biografio deT a toro. Komentarioj. 
Por amatoroj 25 luksaj ekzemplero/ 

numeritaj, binditaj en ledo. Eldonis: 
Hungara Esperanto Instituto 

Budapest, Eotvos ucca 3. 

PREZOJ: 
s i ' l l '1 ,4 : 1 KR. ( O l t i J ) 
IJDKSA : « KR. 

(I ora krono 0 20 dol.) 

EN LA SAMA ELDONO APERIS 
R L S T E M \ L U B E R l : 

KRIIttllVOLOGIO 
Tradukis: VINCENTO TOTH 

PREZO: V 5 0 K R . — ( 0 ' 3 0 D O L A R O ) . 
POSTUI.V PROSI>F.KTOX! 

t 
t 
t 

t 
t • *• *• *• • 

RAPIDV! 
bato la lastaj cent 
verkoj: 

Pro likvido estas dis-
vendataj kun 50% ra-

ckzempleroj de 1'interesplenaj 

LA BULGARA LANDO KAJ POPOLO ... 2-— sv. fr. 
EL LA PROKSIMA ORIENTO 125 „ . 
BULG.-ESP.KAJESP.-BULG.VORTARO 2-— , „ 

Ciuj kune nur por 5 sv. fr. afrankite. La unuaj 
dudekkvin mendintoj ricevos aldone „BUKEDETO" 
kun anta parolo de Marie Hankel. Mendu tuj e 
1'autoro: Iv . K r e s t a n o f f , Wintergartenstr. 9 

DRESDEN-A. 16, GERMANIO. 
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.1 \ M A P E R I S J A I I A P E R I S 

La familio Gevafc 
de ELIN PELIN, fama bulgara rakontisto 

El la bulgara tradukita de ATANA5 D. ATANASOV 

^l I \ l> I <". l \ I I .1 4 1 

Esperantista Koopera Societo 
Bulgario, Sofia, Maria Luista 46 

IMil /. <> 2'50 H t . I H A M i O J , AU l . l . t l . 1 t l H H I I 
La sama koopeta societo liveras: 

V R A T O .1 . rakonto de ELIN PELIN, trad. G. Eandikov, 
kun t itlustrajo. Preio 2 levoj buigara/, afrankite 2 50 

i.A I I I M I I i>i I . A 1:1 t M . n i l l H I M I . 
poemo de P. R. SLAVEJKOV, trad. At. D. Atanasov, sama prezo 

Vi parolas pri centmjloj da Esperantistoj! 
Pruvu, ke estas almena dekmil! 

TJ NIVERStiULA K S P E R M T O A sono 
Delegitoj en pres-
ka iuj urboj 

bezonas dekmil membrojn m Esperantisto 
devas esti membro 
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Globus presartinstituto A. S., Budapest. Direhtoro Niholao Biro 


