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~ 
I AL LA LEGANTO~ 

Komencante la kvaran jaron kaj farante kalkulon pri labJro kaj rezulto ni kun trankvila konsci
enco povas diri ke ni faris kion ni povis. Sed ni devas konfesi ke ni ne povis fari kion ni volis. 
Luktante por la vivo, ne povante rekompenci niajn kunlaboranlojn (honorario estas la plej bona 
redaktoro) ni vivas nur per entuziasmo. Tiamaniere ni devas grandpene klopodi por teni Ja revuon 
super la nivelo de diletanteco. Malamplekseco perfortas nin en Prokrustes-Iiton, ni ne povas publiki 
lion, kio al ni placas, sed tion, por kio ni havas lokon. Ci li on ni sciigas al tiuj, al kiuj la revuo ne 
placas. Krome nia situacio estas malfacila. En ciu nacia lingvo aperas revuoj de plej diversaj direktoj, 
ciu elektas iun lau sia placo kaj gusto. Ni, la sola monata revuo, devus kontentigi ciujn plaeojn -
sur 16 pagoj. Ni devus kontentigi la amantojn de pura literaturo, kiuj sereas en la lego la ventfrapon 
de vivo, profundan tmocion, majstre eizitajn delikatajojn de nobla arto, kaj tiujn kiuj post la eiutaga 
laboro volas iom distri sin per tiel nomata amuzliteraturo. Sur 48 pagoj ni povus fari cion ci, ni 
povus doni pliajn rubrikojn, aktualajn babiladojn, ampleksajn observojn, teatrajn konigojn ktp. ktp. 
Do, kara leganto, via neplaco ne instigu vin por neabono, sed por pii forta subteno kaj propagando, 
car jen la sola vojo por havi tian revuon, kian vi volas. 

Ci tiu jaro estu la lasta provo; se ec je la fino de la jaro ni ne havas lian revuon, kiun oni 
povas rigardi - sen deficito - inda reprezentanto de vivanta literaturo, ni rezigne rekonos, ke estas 
tute senperspektive pIu perforti la aferon. 
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kiu strecis ciujn ecojn de sia karaktero por mildigi ,1a ' la milito kaj e-kvi d'i novajn sukces:ójn >de Espérant"Ó. 
suferojn de sia edzo I Kaj cion ci ' si faris en plena ,- kiuj estisen , siaj Jastaj jllroj ]a sola konso]Q de sJ,a 
esp~ro ke si subtenoslian 'vi von alinenaií gis la malfacila ekzistado: . -. -'..';
komenco de la postmi1ita tempo, kiam, laií larevoj de ~un ,grandega pietismo porla memoro de ' sÍa ne
ambaťí, Esperanto devos revekigi kun pii granda forto. forgesebla vivamiko si oferis .Ia reston q~ ' siáamo al 

* . ]a 'Ióko, kie estis enterigita ,sia .edzo .• SL f1egis" Uan 
La revoj ne plenumigis, almenaťí por unu el la ' llÍodeslan: tom bon kaj preparis gin ~orge por, J~ aterf .. 

geedzój, kiu mortis en la plej teruraperiodo, de la daqtagin honoro, ~iu devisevident~gi -en la formo, de 
milito. Klara restis . soJa. En ]a unuaj monatoj la tra- monumento fondita de la tu ta esperantistaro. ,Si paci
vivitaj qoloroj sajne tute rompis sian ciam egalan 'ence atendis tiunci inomenton' kaj fine 'rriortiš ne 
serenan karakteron. Si faris impreson de homo, kiu gisvivinte gin. Sia 'lasta ·vólo' estis esti enterigita apud 
pIu ne vidas celon en sia ekzistado. Sed tiu ci peri- . sia edzo r ' , . 
odo ' fetice daiíris ne ]onge. Forlasite al si mem, '. . Estu 'do hi momento;kiam ekstaros la'monumento 
havantesub sia zorgo la junan tíHnon, si deyis refor- super la 'tombo ,de la aiítoro de Esperanto, satntempefesto 
tigi. Ciam agema, si fervore ekdaiírigis Jai1forte la por rememoro de Iia vivamikino ,kaj kunHtboranti.np! 
laboron por Esperanto, p]enumante kvazau la testa':' Enla koroj de esperanfistoj simeriÍjs al 'si :almenaťí 
menton de sia edzo. Si sukcesi s transvivi la finon de angulon por dankema rememDI'O J Dro Le~no ZamenhoJ. 

V I Ii T I 8 J 
ROM A N O E L. L A. V [ V O ,D E S I BER' [ A 1M ! L [ 1 ,K A P T [ TO' 

J1JI.JO B&GHV 

II N U A C A PIT R O :, -:- Dank' ~I Dio. KI~I dank' al Dio? Mi dema~das, nkial") 
Johano sidfs te la fe'nestro kaj rigardis en la senstelan Nu dlru do '. Klal? Nu dlru ~o! . , .,' 

nokton. Eksfere grlncis la slberia frosto. Kvazau nemezureblá ' c -: Ne knaCu' Enyenu , ~aJ dorm~! ' .. 
morUuko 'kuSis· la ' dika ne~tavolo sur la tero. Interne, en la- .ventro~ . de dl.o I. MI an~orau . n~ vola~ QOf':l11, ,ml volas. 
Cambro la aerou varmigis Ja elspirajo d'e dek samsortanoj. l1i bablla~1 kun VI, Car VI estas "!Ia. plej ;slmJ:!atJa arnIko. Cu !le? 
dormis: . . '.. ~. Cert:!es 1 je~es! Nul: .. C~tere, ]US,!!I .venls el ta: urbo ~~l :: . 

La monotonan ronkadon nur kelkfo]e mterrompls subIta ek{ Bone. Nr babtlados, sed ne CI tle, en la korldoro. Ve~.? 
krio au senkonscle parolataj ~emfrazoj. La samsortanoj songis: 'o en I~ Cam~ron , .... ~u~ Petro, .bavu prudenton ~ . . " 

En la interna kO.ridoro de la barako, de tempo al tempo, . - TUJ t ~1!J ,I TUJ I Nu~ ml vol~s ,ankoraud!f1 al !lua ;sam- , 
ehis la ' dormemaj paSoj de la dejoranta subofic!ro. Ank8ii II ( landa~o, ke II ~eraras. :Pro~u~de li ~rliras! - : 1I turl11~ SIO a~ 
estis militkaptito, tar la rusa barakestro ne esUs konfidinda . la. deJo~an!o. ~ Nenlam nt I~O~ .h~]men, . . amlk9, ne!llam I. Kaj 
persono. ECpor rusoj ne. ' " ~ !lilO ne meltu piu per ~agatelaloJ :~Nur lom da paclenco,. nul'-

La 'dejoranto jen eldras, jen bal tas por momento. Malofte Jom. da .7spero, !lur lOPl d~ perslsto .. .. " Ventron de ' dio I 
f1ustra lnterparolo filtri~as tra l(fermita pordo . . Nur frazCifonoj~ ' nemam ~I Iros beJ'!1en 1 ~u CVl komf!renas? 
sed Ciam la samaj . La dejoranto levls la maDon ·al sla eapOi ;, . '" 

_ Malvllrme 'tre malvarme I ~ Jes 1 Mi komprenasi sinjoro volontoro, ' nemam ni , Ir.os 
- lesl Malv'arme. Tridekses' gradoj • . . . ' . • hejmen. . ,." . . ".; . .... . ' "'.,' .. . . <.'. 

- Nur? Dum la pasinta jaro en [rbit ni travivis:kvindekdu - ~ehee.be :! .MI k.u.ragtls v~tl ku~ l'1, Johano, k~ mla defor-. 
gradojn. Sciu, samlandano, kvindekdu gradojn. Tlo ne 'estas anta amlk~ op~mas mm ~oler.a. ,MI ',kur~~u~ veb; Tut~ nel . 
infanalo, precipe, klam oni devas elhaki arbaron kaj kiam nitl · I.ute ne, f!1la deJoranta ,amlk? I Por pruvl mlan slmpation. al 
mordas mlloj . da pedikoj. ' VI. ' . '. ml nun ... nun' ~ .. Atendu ,Iamete I ..• ,Nu,r lom 

, _ jes, jes . .. ' , da pa~lenco . . . ~~eeheh I. ." > . . ~ • 
- Kiam ni povos reveni hejmelJ? ~ • LI pene elpoSlgls duonhtran bolelon kaj p!ezentis 
- Oni diras, ke Ja r'!sQj jam ne povos longepersisti . . ;' deJora~to. . " .. ' . ' ' . , . 

,~ MensQgo I Mensogo, samlandano, mi dlras ál vi. Tio estas. '., - Jen.! Trmku kelkaJn, .glutoJn da vodk~ '. . .. , ' 
mensogo 1 Neniam ni iros hejmen. Neniam! . '. < •• La de)oranto tr~nspr~D)s la bGtc:l~n. 1.,;13J.okulpJ aYlde ek-

..... Nu ank~raii iom ' da 'pacienco. Oni ne devas tuj perdi la br~hs. P~r lamaDlk? II ~espe.kte,vIAls la faukqn}1e la botelo 
esperon. Ni iros. hejmen baldau. '.~. ~:k~l p.ost 10m da konslde~o 11 trmkls longan .ghiton. . 

- Neniam ni iros hejmen L Neniarn, ml '(\iras al vl., Miestas - ' - B~rr! Tre forta: gl. estas. ' 
jam Ci tle la trian jaron .kalonl tiámdiris,ke .. baldaii .. ~ - Úl n.e e.stas; pre.ge,~ akvo. " . . ' 
Baldáil, baJdau, kaj Ciam baldail ... Neniam .ni iros hejmen 1 ; --- Je v!a san?! - dJ~IS I~ bona ~o~okaJ deno~e trllJkls. 

La voCo de la parolanto farl~is .akre .disputa.Joba.no reK.onis H. u. hl Klel ~I varrnl.ga~! Utlla ~I estás .. e!1 ti . . a f. r,?sta. ve .. tero: .. , -
~n. Li levigls de sia Iitbenko kaj Iris al la'pordo. Tra la tpal- _" - Hahaha! CU',!I aud~s, joh.an?? Utda gl ,est~ e!1 tia f[osta 
termita pordo haladza v3porafo tu'multis en la C~mbrQn. En la v~tero: c.erte .~I e:'Itas . tre bongusta .. : Hrrim' EI dehkata:domo 
vasta halo de la barako estis pll varme. Kompreneble! Kvar'" ~I vent s almt. MI ~stis, en ) a I;lrbo.ka] " .. • 
(:ent ' militkaptitoj, k'unpremitaj kvazaii haringoj, produktas pii ' - Lasu la hablladon ·1 ~ .mterrompl8 Johano. '. 
da varmo ol dek." "..~. , - !'lehl Vi ektimis, ke mi ' klatos, 'kiel maljijnulfóojdum 

- Ne bábUu! li komencis senpacience. -' Oni volas kalotrinko,pri vla afero . •. Heěheh~ Mi .ne estas 'ankoráň 
dorITJ1., La dorrno estas la sola. di;;t donacoen nia: tnižero. J, 'tiel ebria. Eble, se ankaii ,' ltiun' ti aUan botelón :: .. - kaj II 

- Nu bone ... bone ... Ne estu tlel senpaclenca I - resl tlris la alian botel OD el slapoAo. :..... Sed mi ne faros tiOD ... ,tar 
pondls la. alparólito. . ' , < ~ mi estas ' honesta. Tiu" tf botel o: apartenas ' al vi kun liu ti ... 
~ Mi ne estas senpacienca, sed ... sed; .' .. : '. J kun tiu Ci-... . VentronBde ~iQl Kien ml nietis, la pakáJonl .• ~ 

.' - Eehe! Vi nepovas fini' la fraion;'MltuSis genan narikon ,~ Nu' kien? Ah I Jen I Prenu ... nu prenu!. S j sendis! . 
Behě' Tui, tuj, mla Jeara! ...,.. kaj li ridls kun ebria stulteco. ,,;~, ,Li klinls sin alla planko por ,p.renl la .plikajonj· zorge vind':' 

- VI denove drinkls. La odoro de brando • .. ' ",' tf ... itan '.tln sil kpa pero, Sed perdlnte ekvilibron li falis al la deJorantq. 
- \..a odoro de brando, la odoro de bra,ndo ... , Ne pr~iku. , kiu .~kkRptislin "per -81IÍ!Jai1 , b~rakoj. ' ~ ." . ", AA 

Lasu min drinki! Oi est1ls la' sol a k008010 Jeaj mf tlel malofte - f;beťb I Johano I Ebeebe I ..• Cu vLvldas, kieLmin .amas 
~avas okazon . . . ' . liu .~ sa.rnland,ltlO ?;(LI,tirkal1prenas min; Nu Idsnn, -slnilandmo1 

~ Dank' al ' Dio 1 Klson I ,Kiiispn ! ;per la dia~lo .l , ~ ," "" ,'. '" 



L& deJoranto vole,;nevole tijslslln.lobano 'penis treni lin post 
si en la eambr.o·n. '" ' o 

''ff ::..., Tuj' Tu], Johano' Lapakalen ml ~vas prizorgi kaj la 
bolefo}n .•. Nu, tri'nku . ankoraii unu gluton, samlan ... Jes I 
Kiel OIlinomas vln? Mi e~ nekonas viap nomou. , 
, ' - "lozefo BakoA, '-bporálo en .Ia husarr~glmento 5. 
~ Do, Jozefo BakoA kaporalo en \a husarregimento 5., trinku 

je via sano I ~ '. " . 
- Li eterr(lis la botelon al ll, sed vidante jam botelon en lia 
mano, Ji komeneis la1lte rldegi: ' . 

- Hahaha' Ne el tiu ~i ITiu ~i apartenas al Johano. Cu 
, ne, Johano ~ . ' . . . ' .. " . 

--' jes,ies 1 Venu,')e la ao'lo de 010 I La veklg1tol IOsultos mn ! 
- Insultu ili! Insultul Ventron de dio! Kiu kura~us insulti min, 

kiam mi haV,llS bonan humoron. Cetere ~i 'tie estas nia arniko, 
. Jozefo :BakQA. kaporaloel la husarregimento ,5., por defendi nin. 

Cu ne, samlandano? , 
, -- les sinioro vólontoro, respondls sinfide la deJoranto. 

--:- Peiro; , se 'vi ne ~e.sosbabili, mi mem insultos' vin. 
-~Vili?h ,,~ , 
...:.. Jesl Mi mem. Sufieas la babUo', Lasu la botelon Ce la 

defůranta arniko kaj venu dorml. Vi,ebria porko' 
..::. Porko ?, Nurtlun vi.ne estus dirinta I Nur t.ion ne I Cu 

mi ne estas viIÍ plej fidela sam!!ortano, kiu divldas kun 'vi ~ion ... 
~ion. •. , ,. 

. Liaj Iípoj kurbi~ls je ploró kaj larmoj aperis en liaj okuloj. 
,Kun tremanta kaj sin~lta vo~o li da1lrlgls la riproeadon. 
, , - Jen fa dimko' Cu vi , vidas, Jozeto BakoA? Li estas vera 
despoto, v~a' despoto. Sed seiu, 'samlandano, koe mj ne PC?va~ 

" ,kolerť Iin, ear mi estas. tre molkora ... tre mo!kora, kal tJ? I 
, tre amas Iin. ' Aiiskultu,'jozefo BakoA kaporálo el lá husarregl

, mento ,5., kilj ' jugtt Diem. la meron. Vi estas ja sa~a homo kaj 
, inteligenta. Cu ne? Vi estas ja kaporalo. Mi es,tisen la urbo 
. ausfe pro Iia ,' . ... ' , ' , 
. • ....:. Éh I Venu' - diris nerve Johano kaj li, puAis lin en la 
~ambr()n~ 

, La dejoranto hel pls lin kaj senvorte metante la botelon kaj 
la pakájon sur la traban tablon, li volis forlasi la Canibron. 

-Petro haltlgis Iin. 
- Jozefo BakQA, káporalo I}\ la husarregimento 5., vi toleras, 

',ke oni tlel traktu vian amikon. Cu .nehente al vi? Jen la danko! 
" ti dejoranto respekte salútis kaj -eliris kún kaA!ta' rideto. 

En la eambro~ oni jam veki~is.Hirtaj kapoj, dormeme gri-
" macaj'vizaloj. aperls el sub 'Ia kovriloj. 

- Nu 1 Cú- vi jam revenis eI la urbo? ~ demandis basa 
vo~o ,til , iu lito. ' 

- Certe, ;ni revenls. Cu ,vi ne vltlas? Kia stulta demando! 
~ ~al denoveebriillnte? ' '~ 

'" - .Kaj denove ebriitlntě. Nu kaj kiom malhelpas vin tio? 
Celere ml zorgls anka1l prl vl. Jen bo'feIo da bona vodki / 

La vortojfaris 'miraklon. La seriozaj miénoj sereni~is, tra 
la Iipojglltis inalcert~, dormema ridetokaj la tuta societo vigl- ' 
IRis. Unu el1ititls, alla, surmetlntela Auojn, iris al I.a grandega 
fomo. por hejtl per la, restinta IIgno,.ta tria per pael~ema voCo 

,\ ekp!lroliš. · , . ", . ' ' 
, - Tamen vi ne estas , malbona knabo, Petro. 

- Kial ml estu5 malbona? Cu pro Uo, ke miiris en la 
urborr .Por 1!sti servema aL mia Johano? Jes I A1lskultu, [ohano! 
mi estis ~e Ai. le Diol ,SI e$tas vere, tre ~ma, tre be eta kal 
cetere ~ lom ire enamlt1nta al :vi. Sed kru virino ne, amusvin, 
la artiston. ' • 

, ...,.. Lasu I~ , ko~pli!Ítentojni " t . "' • 

. _ \ Ne' prQtestu, Johano,' ne protestu I ClUJ scia~ ' la, ke la 
, :virinoj amas vin. U Hnno de, la generalkllraCisto elutage pro

~ . menaS .anta1l:.nia barako kaj akeeptas kun speciala alable~o 
,,~; Vla~ d'saluton • . La e(jzino de. la, ' stabkapltano , parol.as pn ' Vla 

':' arto kun grarma entuzláSmo. La bofratino de , la komandanto, 
la beta vidvino sendis ' ·al ' vi ee bukedon dum la lasta teatra 
prezentai:lo kaj' en Aía: . apla1ldado estis io pIi ol honoro al, la 
aktoro;"Ciujvlr~noj de la militKaptitejo sie~as vln, ke yi ihstruu 
ilin prí daneo. ' , 

. ~ ,PrI daru:o J - ripetis ,kun dubaemfa~o, la. JjasV~ea; 
,.i .' ". ~Kaj {>rec.ipe' la }mzino Qe la , pro.kuroro~nteresl~as ,,~re 

Intime 'pn VI. -:-. dadrigis Petro. - Jes, les. •. Sl preska1l ~u-
:' tagé venas ,e1 la udia ) ll vl... ' , . ' 

, ~' P-or Jergi . daneo n ,- finis Johano la . frazen.- .Ceter~ · 
li estaS mla parUllno ·ctum ta baletoj, aran~itaj JJor bóruaral ~elol. 

, '. - Ne protestu; JOhano, ear via protesto estas tre suspek 
'~ tinda.YI ,me~i ne povas nel. ke Iavarma, Interesilo de la 
~~ 1;)eIa "" yirlllPflatas vin, ~Kaj mt_ dir;lS .al vi; . mi, Petro. Do8~):, 
' vi. plej fidel,. amlko ~~j ~Iego, ft ,ti 'freneze . en~mitlS aJ VI. 

-ElÍ I Momenta kaprico de hlsteriavlrino, kiun incifas mia 
fremdeeo. " ' , 

- Nu! Fine vi mem konfesas do. 
...,. 'Minenion konfesas, Car mi nenion havas por konfesi. 

. '..:.. Sěd tamen ... 
- Sed tamen, se mi havus ion tian, mi devus abomeni min 

mem. Mi havas edzlnon kaj amatan filjnon en mia patrujo. Cu 
vi opjnias min tia beslo, klu vivasnur por la nuno? 

- Denove, klel ~iam, vi vagadas en la mondo de revoj 
kaí kuras preter la vi~o. Cu vi áiidas, knaboj, kiel aroge li p~rolas. 

Mi ne estas besto, klu vivas nurp'or la nuno,", Hahaha I Rldilída 
~i estas, Johano, vereiridinda. Cu vi neestas viro? La viro ·havas 
privileglon. 

- Hon.tinda privilegio. Masko de vira malforteeo. Se mi 
postulas ' ion de virino, mi postulas la samon ankaii de mi . 
Jen mia princi po. . 

- Kaj vi ludas la belegan. sed stultan ro10n de Jozefo de 
sinjorlno Puti,far... Car vi ludas. tion. La kaAlta sopiro brilas 
en viaj okuloj kaj la virinoj kompren'as tion. Nature i!í komp- . 
renas: Por kio estas virinoj? Por kompreni la virajn sopirojn . 
Celere mi · malamas la virinojn. Profunde mi malestimas ilin. 
Se oni komisius min fari simbolan statuon pri la virino, mi 
prezentus . pavon kun p,ajlo~topita kapo. 

La ideon p'ri la stranga simbolo la samCambranoj akceptis 
kun lailla .ekriClego, sed kiam ili vidis, ke Johano kun dolor
medita mieno rigardas Ilin, farigis subita silento. Kelkaj kom
prenis:lin, ' estante · mem edzoj; kel kaj respektis la sent~jn de 



la samsortano. Post iom da pauzo la basvoCa KeCemen ek-parolis. En Iia voeo vibris pen to. ' 
- Petro, vi estas tro )'ulgara, klam vi ebrii~is. 
- Hipokritulo' Vi dlras, ke miestas tro vulgara kaj ankaň , vi mem sen tas la verecon de miaj vortoj. Per diabloj' La virinoj estas malbenitaj infersojloj, sako! de volupto. MI povas diri lion, Car mi havas kaňzon. Aeaj kameleonoj IIi estas. 
- Petro, rememoni vian patrinon 1 - diris Johano por haltigi la trivlalan vortoSprucon. , , - Hahaha 1 Mia patrino f Hahaha' , .. 'Venlron de dio I -kriis Petro ' kun terura furiozo. Liaj okuloj ' tlmige jeli s fulmojn de kolero kaj per subita gesto li ekkaptis la botelon. Kiel !igro li jetis sin al Johano. Nun li haltis minace antátl li, en la mano kun la alte tenlta armllo. Johano konsternlte ridardis Iin. Longaj momentoj. La taňzita mieno de Petro DoSky lom post lom mildi~is kaj Jarmoj aperis en liaj okuloj. Lifaligis la botelon. La neatendlta konflikto konfuzis kaj rigldigis eiujn. Nur post minuto lil rekonscjj~is. La muskola Keeemen kuris al i1i. Sed jam ne estis necese. ," Petro longe rigardls al la okuloj de sia Johano. Enlia rigardo esUs profunda doloro, sincera pento. Sublte li forpuSis fa IIn tenantan Keeemen kaj kun arda ekploro li .eirkai1brakis sian , amikon. ' Johano pardone karesis liajn harojn. Kio okazis? Li ne sciis. La frazo, jetita al Petro, ja ne estis ofendo. Johano Cirkai1rigardls, kvazaň serCante respondon je sia muta de man do. Ok viroj staris eirkaň i1i kaj eies vizago esprimis miron, nekomprenon. , - Nu, Petro, Iru dormi' - komencis KeCemen per kom-patemavoeo. - VI tro multe trlnkis... , - Ne' Ne I •.. Lasu min I Vi ne scias ... ankai1 Johano ne sclas, - singulte balbuUs Petro kaj forte premis al sl Johanon. - Kion vi povas kompreni? Kion? .' 

- Done, Petro, ni ne komprenas, ni ee ne volas kompreni Uan aferon, kia fus okazis Inter ni, - dirisgrása viro, kiu' gls nun senvorte kaiiris sur sia Iitbenko. ; - Vi estas prava, HeimmUller. Ni ne bezonas tiajn konflilctojn, - aprobis grandkapa etulo, klu esUs oku pita per hejtado~ - johano' Cu vi povas pardoni min? 
L.a voeo de 'Petro ,tremispro la interna ekscitigo. Johano forte premi~ la man on de sla arniko'. , - Nenio okazis, Petro. Nenio. Eble mi es tis vere klllpa, dirante 'al vl Uun frazon post tlaparolo. Nian trljaran amikecon, kiun hardls komunajsuferoj, ne povas rompi tia bagatelo . .. Petro laňte ekploris. .; ' .. - Johano, se vi scius ... se vi ee konjektus.. . , - Nu 1 Trankviljgu' Vi ne estas infanO. Cu vi ne ho~tas plorl žl •.• Nu, Petro ... amiko mia. . . Ii Laarda ploro eiam pii forte skuis la tulan korpon de Petro. La samsortanoj kO!11ence provis konsoli Iin. Poste, ili unu posť 'Ia alia enliti-gis kaj tiris sur sin la maldikan kovrllon. Keeeti1en $idl~is surla ' randon de sia litbenko kaj de tempo al tempo sGivole rigardis ,Ia ,du amikojn, kluj ienis sin koro Ce koro. ',;; , Johano' kun kelkaj mlldaj vortoj penis ,konsoli Petron . • Sed nun 11 subite eksaÍlis kaj, kun terura blasfemo jetis sin al::'sla . kuSejo. 
Johano Iris al , li, kaj senvorle karesis , lian -' kapon. Poste Petro ekdormls. La monotona ronkado de la samsorlanoj r!tme bruis en la eantbro. Johano staris longe ' meditarite en la mezo kaj rigardis dolore jen al la planko, kie kuais rompite la botelo, jen al la tablo, kie proponis sin la pak<\Jo, sendita al Ii ;~ Li rlgardis ilin kaj poste, sidieinte sursian , bton" li rigardis rtgide: tra fa glaciflora ' fenestro en la sen&lelan nokton. 

DUA CAPl:rRO 
Ápenaii krepuskis la tagi~o. kiam iu d,ellkatefrapls la pordon' - Nuuu! - respondis duondorme basa vočo el SUD la kovkilo· La 'frapo denove aiidigis, sed pli -laiite. ' .,' . - Kiu do? . ',~, 
- Cu~permesite 1 - sonis ekstere virlna voeo .' - Envenul . 
La pordó' malfermigis kaj ee lasojlo aperis knablno., bela, aHstatura. Lablondaj buklobaroj kaj 'mar,obluaj akutoL nis lan mildan wmoll a1 la rondeta viza~o; kles vangojn kafe5is rueai la frumatena vento. ' . '.. ,: . :.... Ah" Vi estas. Plza 1.1. - kaj Ia, paro1aoto., Indifereme turnis sin alla muro ' por daiiHgL. la dormqn. ,', <ll 

\La knabino por mo.mento staris~senmov.e, kvazaii. 'ne se Dte klon farl kaj , poste lei1e kaj v,igle Sl eklaboris. Farinte fajron en la forno, senbru.e Si komends balai la eambron. " 

Johano sile~te ťigardis ' ~ian zotgadon- FQje Hlaj ' rigárd,oj renkontigis. La knablnp, ru~ieante gis I~ tempioj, f1ustris: .bonan,· matenon." Johano nur kapsalutis. 
- Cu vi ' bone dormis, slnjoro Bardy? 
- Eč minuton mi ne dormis? 
- Cu vi malsanas? 
- Ne. 
iii eksilentis. Laknabino iom .embarasite Siradis 'Ia borde-rajon desia pelto. Johano deman'dis: 
...;. ,Kle vi pasigJ8 la nokton? 
- En la barako de la kuracistoj. 
.- Hm.! lli estas dellkataj homoj. , 
- Jes, sed mi eunas i1iň. IIi estas arogantaj . ,. Ůuml povas ricevi poteton da teo 1 ',' 
- Oni atikoraii ne portis ein. ' La knabino 'altabligis kaj rigardis čirkaňen. Sia scivolo vagadis de objekto al objekto, fine gi haltis Ce la rompita"botelo. - Cu vi amuzleis nokte, sinjoro Bardy?, ' , - Ne. 
- MI nur opinUs pro la romplta botel o ... Cu sinjoro DoSky ? :- jes! . . ' Johano rulfariscigaredon kaj la knablno serči~ paperspliton por doni fajron al li. SI brulig'is gin en la forno kaj portis al Iia lito. Johano kun kapbalanco danlHs kaj .transpre!1is la f~j:' ron. La mola mano de la knabino intence tuSis la lian. Johano ne volis rlmarki tion. 
- Cu vi koleras min, sinjoro Bardy? 
- Kial, Fiza? 
- Car vi nevolonte parolas kun mi. 
- Vi eraras. Nur, mi ,nenlon hava!l por diri'. 

. ..::.. Mi tre htas la artistojn, preci~e vin" sinjoro ,Bardy. Vi eslas vera artisto. 
- Pro .kio vi oplnlas lion? , 
- Mi ja vidis vin . multfoje sur la scenejo. Vi estas Uel multflanka talento. Jen vl dancas, jen vi ludas dra man rol on, jen ' vi mem verkas teatrajojn. ' ' - .cu pro tio mi estas veraartisto? Tibn povas farr čiu lerla homo. , 
- Jes! Li eble , povas, 'sed ne tlel kiel vi. 
- Sed vi ee ne komprenils la tekston. . 
- 1)0 faras nenion. Mi vidas vian viza~on kaj mi aňdas vian voeon. Tio sufieas por ml. 
- Jes. 
- Jes. 
Johano kun lJ1alcerta mieno rigardls antaň sin. La knablnó sidigis sur la randqn de la lito, I' '. - Kaj ne nur artisto vl estas, sed ankaii tre bona ,hOlilO. Johano ekridis mernironje. La knabin-o kvazaii ofendite insistis. ' ' 
- Jes, jes, sinjoro BilTdy. Tion nenlu ' ,Scias tiel bene, kiel mi. Mi sen tas Uon. Klu mi estas? Clfond de la tendaro kaj tamen vi traktas min kun respekto. Kun tiarespekto, kian mi ne meritas. Sed devas ja ekzisti ankaii tiá persono, 'kia mí estas. Cu ne? ' :', ." 
- Vi parolas sensencajojn, Fiz,a. . , 
- Kial mi parolus sensencajojn'? La vivoes1as tia.,Mia destin,o estas esti ·enono de IÍl tendaro kaj la destino de la prokuroredzino estas paradi kiel princino. ' 
- Kial vl parolas, eus!e pri la edzinode la prókuroFo? - Mi nur parolis. Cu mi ne půvas paroli pri Si? Kial ne 1 Cetere eiuj sCias, ke Si estas eQamiginta al "vi. 
- De kiu vi a.iidis tion? 
:- Oni .diras .. " kaj ankaii mi yidas tion, kiam vi provas ladancojn kun Si s\lr .la sc'enejo. Si amas vin. Nul Cu oni ne povas ami'vin? Ankaii mi amas 'v'fil kaj nenio. Nu? ' '- Vi parolas sensencaJon; Fiza. 
- Tio ne estas. sensencajo, ke mi amas vin.',Ho mi s'Cias, ke vi ne amas min, Car vi estas' pii bona ol ~a aliaí. " .,' . - Nu vidu, ke vl parolassensencajQjfll Pro lio mi es!as ' bona. homo, čar ml ne amas vin. Klu komprenas tlon? .:...., . Ho, ho, Uo ja estas ·tre komprenebla. VI amas mih, sed ne 'tiel, .kiel la aliaj. Vi amas min pii ol tiuj,kiuLavidas mlan korpon. Jes! ,Kaj ,sciu,eč se vi Diem volus min, mi ne dODUS .min al .vi. ,Sed tlon vl nen1am volos: ," ", ',~";;; 
- Pro kiQ vi supoza,s tion? ' . , ~' , - Car' vi ne volas ee hledzlnon de la pl;okuroro, kvant<am ~I . esťas:la plej bela· virino én la 'urbo. f,' , ", " . Ekstere, sur la koridoro, elcsonis la laiitakiio. de la , de-jorllnto -Vekieu' Jru por 1eOJ , 

'~ SUbitegraÍtda bruo komencigis. o,ni Iqara,dis. , .tielJ .kaj retn por plenum,i la ordono:n. La deJorantaJ grupanoJ VlclglS , antaii la ba.rako, Ciutenis' en sia mano grandan ' kaser-olon aii ' teujon 



" . ~. . 'tt' '. 
kaj tréma~tepro la fl'ostg Jli · dancsaltadis surJa malmola, nego. 

. . La pordo malfermigjskaj venis 'Ia konstanta seTvisto de la 
artista Cambro. Máljuna vilagano kun krispaj lipharQj kaj ,barbo. 
- Bonan .,matenon, sinjorojvolontoroj! - li .salutis tiel laňte . 
la dOTmantan , societon, ke 1a songoj 'fuj forflugis de Ciuj. 

. ....:. Bonan matenon, Stefano. - respondis lohano en la nomo 
de. la tuta Cambro. .' 

La mali!Jnulo 'preqis el' la angu!o la teujon kaj forrapidis. La 
sam~ambranoj, unu p'ost la alia, elliíigiš. 'La ceesto .de la kna
bino ne genis ilin, nek Hia matena sinlavado la knabinon. SI 
sidis sen embaraso sur la Ii,to. Ciuj ellitigis, ' escepte johanon 
kaj Petron, kiu profunde,egalspire dormls. . 

- ' Nu, >Fiza, kionbva? - demandis KeCemen. 
- Nenio eksterordinara. Oni diras, ke estas grandaj kont-

rdúrevolucioj en Eiíropa Rusujo. . 
- Revolucio,konti;aurevolucio, - politlkaj ,Sangoj .. ~ kaj 

tamenni estas kaj restas tie Ci, - grumblls Heimmiillllr. 
- '· Eh 1 germana kamarado, vi ne estas kontenta pri ta gas

tamo de la rusoj, kiuj regalas nin Uel malavare, - diris malalta, 
senhara pentroartisto kun facila rido. 

- Jes I iii regalas nin per ba-ba-batoj, - rimarkis balbu
tulo kaj ' li~ detrancis grandan pecon el pano, kies koloro similis 

, al la "humo, en kiu gi kres.kis en .sia tritik;t periodo. , 
, - Varga, vi paro!as Ciam sensencajojn. La batoj, kiujn ni 

ricevas estas por refreSigi la ,malvigligintan sangon. 
- Knaboj! Kiu povas al mi lliri la plej malsagan aferon ? 

demandisKeCemen · kaj li rigardis al Varga. 
lu laute kriis: 

, - La plej ínalsaga ' afero en la mondo estas ,; Varga"! 
- Cu vi 'devas paroli? Ion pii malsagan vi vere ne estus 

. povinta diTi, -, en sia subita konsternigo diris Varga, ne rimar
kante, ke li hakis mem la branCon- sub si . 

. J..auta rideksplodo tremlgis la murojn., Dume la maljuna 
Stefano revenis kun fa varmega teakvo kaj ciu versis pOf si en 
malgrandan poteton au tekrucon. 'Dum Ja tetrinkado oni silentis. 
, Laknabino levigis kaj preninte la tekrucon de Johano el 
sub la lito Si metis en ~n 'iom da teherbo. Johano prenis .la 
ladansukerujon kaj transdortis gin al la knabino. ' 

~ Jen! Prenu ankau por vi. 
La knabino kirlis .Ia leon en la kruco kaj poste; versinte ef 

gi.~n du. glasojn, .si transdonis unu el iJi at.lohano, la alian si 
stngarde metis sur sian genuon. 

- . Nu; prenu,sukeron, Fiza! 
- Dankon. - si prenis sukerkubeton ·kaj tenanlegin en 

la Qlano $i morcietis gin P9st . ciu gluto. - Cu mi ne pretigu 
por sinjoro DoSky? 

- Vipovas, 
La knabjno sercis la tekrucon de Dosky. Trovinte gin, SI 

pretigis la teon, kaj kun delikata tuso vekis Iin. 
,.....,' Slnj-oro DoSky! Jen via teo! 
- Kio? Rion vi volas? - ekparolis Dosky kaj subite sidi-

gis ensi a': lito. , 
- , Tetrinku, sinjoro Do~ky! ' 
- ; Ah! Jes! Bone. bone .. '. - kaj li transprenis IIi glasóJI 

dEr .Ia knabino, s,ed kiam 'lia rigardo renkontis tiun de johano, 
n redo-nls 'Ia teon. , 

- Cu ' vi ne volas trinki? , ' 
'- Mi ne havas apetiton . 
..,.. Jes, Car vi dumnokte iomele /lmuzigis. . 
- Jes. Miiornete amuzi~is, - al kurba rideto li tiris lalipojn . 

. - Ttinku, Pe~o! lom da· varmo ne 'malutilos, - instigis 
J9hano. :. . ' . 
Pdro repreni3 lil ·.glason kaj avide trinkis la teon. 

; Ekstere denove gránda bruo ekis. La. voto de La rusa, bara-
'kestro "'Qmandls plengor~e. . 

-viéi~u ~por Jignopor,t~,ilo! Tuj! Túj!! '." 
- ~ Per diablo! Jahl' 'tiel true?! -- esprimis sian malkonten-

ton K~eemen ; --=- Nu, .knaboj, por Laboro! ' . 
, KeCemen estisla Komandanto de la cambro kaj li devis 

, tiammontri b,onail ekzernplon': Pto tio li ")irenis unuasian sur
tuton ,kaj rapidis for ,el la 'carobro. La . aHaj, unu post la aUa, 

d. sekvjs lin post iom d.a 'bezito. En la Cambro :Testis nur Bardy, 
po~ky 'kajlaknablno. , .. , .. , .. , " • 
'~ .. Johano ritme, Jcvazaii. sin amllzallte, kirlls ' sianteon kaj faj

ns :rnal$ajan melodion • .La knabino iris al la forno por ptizórgi 
1a fajron. :'Pefřo, trlnklnte 1a teo,n, roetis la ' maJplenan glason 
sur:. la plankon hi -deno~e , kuAigfs. Li . ee .u~u , foioD ne rigardis 
al JO,hano. ' '.', . ,.... , ' 
"'d -tu tlu melQdio estas el via nova opereto, sinjQro Bardy? 
'- komencis ta kilabino. '" , .. 

" '"':' jes.t.a ~fa ario. ' . 
;' .,,-"lGim ODl prezemo& ~n? 

. "'.~,.." "~~ 

~ , I\nkorau mi ne scias . 
- Ho kiel mi dezirus jam vidl gin! Espereble gi estos tiel 

belega, kiel la unua opereto. Cu ne? 
- Eč pii bela. ' 
- EC I? Hooo! Vi faras min tre scivola . 
- Nu, vi vidos ~in baldau. , 
- Mi ne scias. Ver~ajne mi devos voja~i al lrkutzk. 
-" Por kio? . 
- Por fari~i soldato. 
-'- Hahaha! Vi kaj soldato! Kia ideo!? 
- Ne estas tiel ridinda la afero, - protestis Fiza kun flam _ 

rugo sur la vangoj. - En lrkufzk oni nun varbas virina)n régi
mentojn por ·la defendo de la sovjeta respubliko. 

- Kaj vi volas soldatigi. 
- Jes. Mi volas soldati~i. Klon mi faru? Dlru,sinjoro 

Bardy, klon mi faru? 'Mi estas duonorfa" EI la gimnazio oni 
forpelis min . . Mia sorto estas certa ruinigo, sed mi ne satas la 
longan mortadon. Eble iu bonfarema kuglo finos Cion. Cu ' ne? 
. - Vi estas nun en tre pesimista humoro. Morgau vi paro-

los ja alimaniere. Virina deeido valoras nur por la minuto. 
- Vi eraras, sf!1joro Bardy, car kion virino volas kaj kion 

si vere volas, lion 'Si faras ec se la tuta mondo es tas kontraň 
si. Kaj precipc vi nekonas ' la rusajn virinojn. Mi kQnas ilin. Mi 
mem 'estas unu el ilL ' . . 

- Povas esll ... - meditante fluslris al si Johano. 
- Tute cerle, sinjoro Bardy, tute certe ... Vi rifugas de iu, 

5 ' 



sed sciu, se ~J volas vin '/etiki, ~i venkos vin. La virino estas an
,gelo kaj dlablo en un'u , persono. Ciam ~i montr.as tiun flankon, 
kiu estas necesa. Kial vi rigardas min mire? Cu vi ne kredas 
1'\1 mi, aii vi jugas, ke mi parolas straQgajojn? 

- Ne. Tute ne. Mi mlras vin mem, . 
- Cu, sinjoro Do~ky, ankaii vi miras min? 
- Ne, - respondis ma\laiite . Petro. 

'<'! . 

. - Neridu [ Li estasmia 'amikó kaj mi nen1am povas trompl 
amikojn. , . 

- Tion mi scias, sed tamen estas elÍtio diabI. komedio. 
· Car komedio esta,s tio, Johano . . Ee subungasince.reco. ne .eslas ' 
en tiu či afero. La edzo nenion konjektas, aii li tro fidas ,vliln ~ 
amikecon kaj vi turmentas vin per seneesa rezigno. :Bith! Komedio! • 

-Cu vi vidas, sinjoro Do~ky pii 'funde konas la . virinan 
animon ol vi. 

-- Vi denove volas komenci la hieraiian .- .. .,,' : 
, Petro eksilentís,La remeinoro pri iahieraiia ineiden~to <60S 
sulkojn sur lIafrunto. Johano havis iom da konsciencripročo 
kaj senvorte elliti~is. , Li komencis': la vestadon. Petro, post iom 
da hezito, sekvis la ekzemplon. Meditante, distrite iIi vestis: sin. 
Johano pii frue finis kaj preninte sian surtuton volis forlasila 

- Mi konas nul' tiajn virinojn, kia vi estas. Johano konas 
tute aliajn, . 

-'- VI vo1is diri, slnjoro Do~ky, ke Ji tute ne konas la viri-
nojn, klujn li konas. ' 

Joh 1no rigardís al la knabino kun riproeo en la okuloj. 
Petro, kiel bona arniko, komprenis la sencon de tiu Či rigatčlo 
kaj volis fini la interparoladon. 

- Plza! Mi volas elliti~i, - li komencis. 
- Nu kaj poste? 
- Cu vi ne hontas rigardl la sinvestadon de viro? 
- Hahaha I Sinjoro Doaky, vi devus esti pii sincera. Kial 

vi ne dlris, k~ mi silentu kaj Iru for. Cetere mi devas jam fodri. 
Nu, ~is revido I " 

Si ekiris al la pordo, sed tie haltis momenton kaj sin tllr
nls al Johano. - Sinloro Bardy, ču vi koleras min? 

- Pro klo? 
, - Cu mi ne ofendls vln? 

- Per kio? 
- Jus venis al mi la sento, ke mi kaiizis al vi malagrablan 

minuton. Indulgu min I Mi estas iom ,tro babilema. , 
- Nenion vi faris, Piza, nenion. Estu sana I 
La knabino jam prenis la anson, kiám la voCo de Johano 

retenls ~in. ' 
- Fiza! 
- Nu kion? ' 
- Cu vi havas gefratojn? 
- les, sed tute malgrandajn, kiujne povas ankorai1 servi 

al vi. Cu en la teatro vi bezonus ilIn? 
- Nel Tute ne, sed tle, sur la tablo estas pakajo da deli

kataj sukerajoj kaj bakaJoj. Prenu ~in por Hi. Certe ni tre ~ojos. 
La knabino , ekiris al la tablo kun ~anceli~antaj paaoj: Si 

prenis la pakajonkaj 3ubite klinante sin al la mano de Johano, 
~i kisis ~in. . 

- Nun vere mi koleras vin, Fiza! - dirls Johano kun 
sincera konsternigo. 

La knablno kun feliCa rideto kuris al la pordo kaj de. tie 

earitbron. " . , 
La alparolo de Petro háltigis lin. . 
- Johanql . 
- Nu?! 
- Mivolu!L parotikun vi. Tute serioze ., .. 

klarigi al vi mian nekompreneblan konduton al vi. ' 
- Senbezone, Petro. Verbjne vi havis kaiizon. Cetere mi 

nun ,ne havas tempon, ear oni . atendas, min en la garnizona· 
teatro por provo. 

- Vi nepre devas aiiskul.ti min, Johano, por ke vi komprenu _ 
kaj povu plene' .pardóni min. . 

-Mi ja pardonis vin sen ~Iarigo. 
- Tamen ' ,' . Mi petas vin . . . 
Johano longe rigardis slan amikon"kiu kvazd petegarite 

persvadis IIn per sia mieno. " "". 
La sunuton remetinte sur la vestpendilon lisidl~s al la 

tablo kaj atendis. Petro. sekvis lin. Atendplena sUento. ' ď 
Johano rulfarls clgaredonkaj proponis tabakon alPetro. 

Li flfuzis ~in. . ,,~ ~ 
- .. Dankon ... nunne •. '. Mi ne s.cias k1et.komenct, čar 

estas ~enaafero. ' 
- - Ni lasu ~In por ,pli konvena okazo ! 

- Ne! Mi devas nun, ear domo borl~is en Dian amikecon. 
- Vi estas tro imagema. 

, - Ne, ne I Mi -ne sentas tion; kaj cetere vi 'estas prava. 
Arniko, kiu atakas sian amikon per' botelo, pro frázo tute ,ne ' 
ofénda, vere meritas male.stimon. · , 

- Vi eiam troigas la aferojn •.• Vi estis lom eb'ria • " .• 
-Tute 'ne! Mr havis . nur bonílO humoron, sed vi ,nevole 

rompis tion, menciante mian patrinon. -
Petro rigardis antaii sin por momento, kvazaii sereaDte la 

·taiigajn komencajn frazojn. Jo'hano senvorte, sed kompate obser- . 
vis la 'barakladon. ·', ' ' . " ~ , §I kriis al Johano. 

_ Koleru, sed tamen mi kisis vian manon I ' " , - Johano I - komencis Petro. - Vi Itavas kompl''fneman 
Johano rigardis al la fermita pordo kaj ai1skultis la 'for: ,auimon. Vi kompatis -ee la knabinonFiza. Havu .nunpor mi iom 

. ' df . d I k bi ' da kompre.no. Vi scias ja, ke la vivo fuA~ ,naiide,k, pro.e.entojn 
pasantajn pIe rapetojn e a na no. de siaj, manuskriptoj.Úi fu~is la sortotí de Fiza; alfuAis. la vian, 

- Vildimo, . mizera 'viktirtío - murmuris Johano inter la kaj milojn de niaj samsortaooj. Ne estas do mirlnde, ke ~i.,; fie 
dentoj. ', "; indulgis min. Vi scias, ke antaii ol mi farigis 'aktoro, ini elJtis 

, - Viktirno, klel ni, ~ plektis piu la interparolon Doaky; - pastro. 
Mi bone rememoraspri ~i, ,kiam antaii du jaroj ~ivenadis ~ju~ " - Jes! Mi scias. Vira~Qntls jam . .' .' 
tage kun sitelo en la man-o por preni kai kolektl restajojo ue - ,Ml mensogis. Mi Aangis ,1a templon de Dio Je la. templo 
nutrajo. Si estis dektrijar.a~ . apenaií ekevoluinta knabinelo. Kun de Thalia ne pro arno al la arto, sed pro J amilla tr@gedio. 
senkulpaj okuloj ai rlgardis en la mondon, naiv-e ~i iradis inter - Tion mi ne sclis. ,-
la vlroj, Kiuj rigardis ~in, kvazaii malsataj rabhestoJ en kago" la -,- Cetere mf estis 'fipastro kiel mi .estas fiaktoro, ear pin'-
alfallntan infanon. Karno! Karno I Nu, kaj ilI man~is ~in. . / doni mi nepovis. La. vera pastro devas indulgi čiun, escepte sin 

_ Abomeninda 'besto estas la viro. ' . " mem. Kaj ti9n mi. ne povls. Mi ne havis'forton 'pór UO. La aktor.oj ď" 
~ Abomeninde kruela estas la vivo. Si estas viktimo de Ia ne . havas indulgon, nur- por si. Pro tio taiigas por mi tlu ei 

mi1ito, rompitakapiero, kiu ebÍe, se lamofldobruo ,ne okazas. " protesio. . ". .i. . , " '. 

fari~as' honesta patrino de multaj infanbj kaj sen grandaj emo- - Vi parolas sllOseneajon, Petro.> . ; '., ,,' , 
cioi vivas sian grlzan vi von. ' , - Ne vi, 'mia kara. Vi es,tas k escepto. ,Vi estas pli.e pas,tro 

.~ Mi nll scias kial. 'Sed senlinan kompaton mi sentas~ al olaktoro. Vi similas al stranga' apostolo, kiu siri oferas por' 
tiu Ci malfeUeulino. .Kiam mi vidas ěin, eiam aperas , antaii mi . komunaj bonoj, kvazaťi vi .volus pruvl ~I la mondo, ke altrtJismo ' . 
la rom3nfiguro de Dostojevsld: Sonja . . Vi 'konu ja mian sim- ne, ,estas socla 'J!lensggIlJó. 'Vi es,tas bomo. " '.:1'", . ,,' ,"';" 

pation al la rusoj. ", "- "., '- Ne I Mi nur vólus 'fariař hOn:Jo,:sed la leraloj kateuas min.,' 
- Kunkiu nacio' vi ne simpatlas'? Kun eiu. Vi estas es'per': - ,Kiu ne havus makulojn, kiam et la )!uno, llav~s Uin. Sed 

antisto .kaj homllrano, :- kaj aperisfacil~rideto sur 'Ia lipoj . mi volas fini miaohlswrion;. eai .oni atendas ViR •• 1,' Fole, ~,:, 
de Petro, '.. .. ~.. . : . dUm dimaneafrumateno. mf trls en"la pr~ejoJl por konfesprena 

- Ne moku min I \fi sciílS ja, k-e .tlo Ci estas mia maltorta servo. Vi konas la k.onfesj)renajn ,s~Qjn enla,pretejpj.Ui estas ., 
flanko, kie vi povas tujvundi- min. .« :i" altaj, Ia fenestretoj k,radumitaj kaj oni "lle bone povas rělConi la . -

- Mi ne volis ofenqi vln per mia sen vola rideto, sed, Par- v!z~~on de 1a konfesprenaritoJ precip~ en duonhebl ~oro. ,,~i • 
donu Dlin, mi ,rememoris pri la ·edzo. ,. ' SJdl~IS -en la se~o kaj tlrlnte min en Rlan profunďon ~i kdi$ 

~ Pri 'kiu , edzo? · . < . mian vlza~on per la Jitolo. Virino venis. Ce la unua[voi'toj mi 
- ,Pri fa e!'izo, kinn .vl instruas pri fa Iingvo 'kaj kies edzino '- rekonls la vočon ' de mta-patrino. Mi estus devlnta atenfigl _ 

estas pretaen ~iu momento adulti kUll vi. Mi rememoras pri " sed diabla seivolo kaptis min. 
la lasla teatra vespeto ~ la .urbo: Úi 'estis vera ,grimaco ,d~ 1a '" 
vivo.,La edzo lérnanta sol/l en la baleambro kun sincera idea1-
ismo en laanimo, kaj la edzino, flirtanta kun lalnstruisto·- žen '" 
la subtera ~esteio de la aktor-Ol. Háhaha I Vera grlmaco! ... 
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seiigt ,pri tio, ke" ,mia patririo; kiu", . mi idole amis, 'estis a~a krom
vlÍ'uUno de alia vira . . . 

- Petro I , . "" 
.,.. Véntron de diol Ne kOl1!patu min, ~r mi meritis la 

pUllOn. La Sclvolo .estas peko •. ;. Kiam" Ai finls la konfeson kaj 
aiendanteabsol"von Ai genuis ,antaii la feneslreto, ,mi rompis en 
furiozo, 'Ia 'lignqkradojn kaj kriis, per stertora vo~o l "Ne estas 
pardono, malbeno sekvu vin ,'" ~ . ". 

Johano kunteruritaj ok:uloj rigardls sian amikon. 
,. '-Si 'svenis :káj mi forkuris ellapre~ejo por rieniam re

veni. Mi Aan~is mian Romon. BonAanca hazardo helpis min. 
" En tiu malproksima urbo, klen la sorto jetis min, mí konati~is 

kUÍ1 ' ftizajunulo. Li estis óda kaj staris "sola en la mondo sen 
helpantoj. Ni 'Kune luis ~mbron en" la antai1urba kvartalo. Post 
kelkaj semajnoj Jinekkompatis lamortokaj mi, alpreninte Hajn 
dokumentojn, metis ~a miajn' el1 lian poAon. DoAky ne estas mia 
nomo, sed nomo de tiu, kiu jam de ses jaroj dormas eternan 
dormon •.. Nun vi konas mian tragedlon, kaj jugu! " 

" ' Du larmoj ruii~s tra laviza~o de Johano. 
- Mi :selas, ke mi . ne meritas vian amilrecon, sed kompa-

tOli,éble :- jes. ". " 
- Kaj ... kaj ..• via patrino. " 

. , - Nenlon mi scias pri Ji. Eble Si sciigis pri mia morto, 
p.liguste pri la 'morto" d.e la vera DQAky Raj nun oplnias min 
momnta. Tlel estas pone! . 
, - Kaj se la hazardo kunportos vin .ambaii. 

'0 :;:" Tia hazardo neniampovos veni. 
- Cu' vi povus pardoni Sin. 
p,etro· longe medltis kaj postekun subita decidemo respondis : 
- Neniam! Mi oe povas pardoni alvirino. Stranga naiuro, 

sed tiel estas. La plej abomeninda bestoestaspor mi la kato. 
Oi estas flatema, ruzit, .hlpok:rita kaj malfidela. Cio estas kaSita 

· ee gi. Se en iu Ylrino mi ekvidas . la katan naturon, mi naftze 
turnas min de Si kaj neniam mi povas pardoni Sin. 

, Johano "mllde ekridetis. . 
"- Petro, vi mem ne kredas tion, kion vi diras. Vi volas vin 

pentri pii nigra ol I"a .nigro mem. Cetere vi amas la virinojn. 
'c. _ Freneze 'mi amas ilin kaj tio estas mia fatalo, ke pii au 

malpli frue mi eiam ekvidas en iIi la katan naturon. 
- Kaj tamen virinó. povús vin savi poilavivo. . 
(letro ;,Jaiite kaj longe ridegis, s"ed en tiu ~i eksplodo estis 

plie .amara dololO kaj trudo ol natura gajeco. Johano sentis tion. 
- La .,virino estas an~elo ~aj diablo, diris "Fiza, - Johano 

· rememorigis lin kaj prertis 1a .manon de sia amiko. . 
-'- Sed ankaii tion Si diris, ke Ai montras tiun flaokon, kiu 

estas neeěsa, - ridis" pIu Petro. . 
, , ;:..- Se ,Ai fari~as diáblo, la kaii?:o estas eia.m la viro. 

- Nu, ne eiam. 
, "Hi ekSílerltis. Petro pungis .per eluzjta alumeto siajn ungojn. 

Johano, por eviti la rigardon de 'Petro, ' skrapii! la 'glaeiflorojn 
de la "fenestrovitro. 

. Petro 5U:bitjllevr~s kaj Iris al Ja vestpendi/o kaj ella poSo 
de sia surtutoprenis ta botelon da vodki kiun hieraii li forgesis 
mefi. sur la tab Ion. . .. . 

. - . Feliee la,botelon vi ne donis al ·Fiza. Trinku gluteton, 
Jol13no, je mia 'sano. >. 

. - Ne I Vi ~ias, ke mi ne trinkas alkoholajon. 
,'. - ' Ntitrinku' je la .• sano de la. pr~uroredzino '! 
'- - ' Ne! Lasu -min! . 

- Nu; 'trinku je la ,sano:de Vla edzino ! , 
,Johano per hezita gesto"prenis 1a 'botelon kaj trinkls longan 

gluton. La trinkalo estis tre forta tEaj Uaj ,olruloj eklarmis. Petro 
.kun petol.~ .malico ridetis . kaj transpreninte la bote!(m li mem 
esUs (rink:onta. Johano kapqs lian manoD'. .' , 

- Ne' 'trinlru; Petro I Lasu ~n por la knabój. Tiú ei bolelo 
· da "vodk~ apartenas al i1i. W 

-, - Nur glůteton !je 18. sano de-vJa edúno:! 
c-:Mi triokls jaurt '. . .' > 

,.- ,Mi trinkos do j e. la :sano de via .amata filineto, ' 
;; Johano ne persistis piu kaj Petro sueis plenbuAan gluton. 

7' Interese, ke vi, Johano, ee ·ne estas scivola pri mia vera 
'" nomo. " ";: "' . .. 

. :...:.. Ví mellF'dirls, ' ke la 'selvolo estas peko. . 
. ...:.., Cetere vi,:estas pray~, ."ear,Jdel mi konas vin; vi estus 

ka,Pllbla fari ion por paeigl min kun mia ··patrino. . . 
• . ~ - Tio ne .estas mia tasko.L.a providencofarostion. 

"-, Lá providencO'l Ho Vi, naivulo! : . 
''...." ... J \lhano por 'maJbelpi la', dallrigoti de:ladrinkado : prenis Jil 
" ootelon el' lia mano. Petro sen protestů. eedis;kaj kun Ironia 

rideto rlmarkis: . . • . . ". ' 
,~ Sainas : al mi" >Jobano/ ke vi'JUris. savi· min porla: vivo. 

MI diras 81 vl, ke vi ne sukeesos. Por kio mi ' vivus aň pii 
~!1ste. por kiu? . 

. "- Mi.:tamen esperas. Ne estas vi tiel malbona; kiel vl 
montras vin. ' 

- Foje vi sukcesis , redoni min al la vivo, kiam sur la 
batalkampo mi kuAis vundlte kaj forlasíle, sed ni ne estas nuD . 
sur:Ja batalkampo. 

- Kie ni estas do? 
Petro eksilentis kaj facilanime ekfajfis. Johano bo.nleore 

rigardis en 11ajn okulojn. 
- Mia kariero estas rompita, ._ komencis subite Petro la 

laiitan · medltadon. - Úi estas enterlgita en la tombejo de tiu 
urbo, kie la vera DoAky ripozas. Ne nur dokumentojn ni Aangis, 
sed ankali sorton. Mi nun eble estus jam altrllnga pastro per 
mlaj ·interrilatoj. Unu el la plej rieaj homoj de la eklezia 
distrikto kaj nun . .. - kaj denove li ekfajfis mallonge, sed 
signife. 

-::- ,Ne meditu pri tio, kio vi estus fariginta, sed klopodu 
ripari la etaron' 

-:- Hahaha' Vi estas pastro, Johano, vera pastro !Eminente 
vi kooas la arton de predikado. 

Johano nerve turnis sin de li. Petro, metinte sian manon 
sUr Sultro'l de siaamiko, pentvo~e diris. , 

- Nekoleru min, Johano! Ne koleru! . . . Iru al la teatro ! 
Eble 1a bela prokuroredzlno jam senpacienee atendas vin! 

- Hodiaii ne estas provo por ~i. 
Iu frapis sur la pordo. 
~ Nu! .Envenu! - ekkriis laiite Petro. 
La pordo malfermigis kaj Ia deloranto .venis en la ~ambron. 
- Sinjoro Bardy I Iu komlsiis min diri, ke la sinjorina moato 

atendas vin en 1a teatro por dancprovo. 
Petro triumfe ekridis. , 
.....;.. Nu, kion mi diris? ! La sinjorina mo~to de la sinjoro 

prokuroro senpacienee atendas vin en la teatro por daneprovo. 
Por ,dancprovo I ' 

- Hodiaii vi estas tre incitema. 
.:..... Cu mi póvas foriri? - demandis la dejoranto. 
:-. Atendu iomete, BakoA! - dLris Johano, kaj preninte la 

bot~I,on de la tablo, trandonis ~in al li. - Nu, gluteton I . 
- Dankon, sinjoro volontoro, - kaj li trinkis. 
Johano rapide prenis la surtuton kaj forlasis la ~ambron, 

sed li ankoraii aiidis la krion de Petro. 
-=- Salutu la belan virinon ankaii en mia nomo ' 

(Daur/gota.) 

r-~'''~'''~'''~'''~'''~~ 

~ RESPONDO ~ 
'1.) ).~ Komprenas .mi infencon vian ruzan, 

Deziras vi devlgi nepre min 
~ Ludadi ial rolon tro amuzan : 'I. I :: ::, m:, ::;~k::;:;; ,;n .. . I 
~ Por gui re l'aspekton de turmenť ? ), 

)

" ... . A , povas esti, simple kolerigi 
Amaflton no~an per la malatenť? 

~ 
~ Ne f lasu min! mi estas jam maljuna, \:.' 
Z Por el pro -vi fari~i arleken' ; t Rlpozas mi-en mia viv' a tuna J' Kaj tremas .mi el cantaii. fajna len'. Z 

~ Se4 se vi ree amas, e; eraras, . .}~ 
) 

/' Kaj volas, ke veklgu mia , sent~ 
'Mi tiun novan .sperton kontraustaras 

. .. Ne pro fiero,. - sole prQ prudent'. ? 
.,~ , Do nun respond(J$ mi al vi honeste: ( 
( sPor mla kor' - 1afala estis romp', ). r Kaj pIu mj "povas nek suferi besfe, ~ 
I. . 'Nek konsoligi per konscia tramp'. .. z 

... ZZ ~ '. - ( c • M; SQ{ovjev . ). 

~ ,~'" . ~ 
':1'-,~!.. .... "-,, ...... --, .... ,,-........ ,,-,,-----t:' 



T IJ L , 
OSyp 'MAKOVE;; '. --PUd 'la vilago K .• ce la rivero Dniestro, aperis virů de neniu konata, tiom nesin-

gardema au senzorga kontrau ciuj ordo 
, noj de la registaro, ke li ne anoncis sin ee la policejo, li nur vagadi, libere, kiel 

en la malnovaj bonaj tempoj. La unuan sciigon pri li alportis Paranjo, servistino de la registara půlica 
postenestro, sinjoro Lupo; si, unue al sinjorino Lupo, 
kaj poste ankau al Lupo mem, prirakontis la ren
konton. 

- Iras mi - si diras - apud la arbaro, rigardas, 
kaj jen, tie ia sinjoro, grizbarba, kun okulvitroj, 
jetas sakon super kardojn kaj kaptas musojn au ion , 
similan. Mi haltas malantau arbetajo kaj rigardas 
kion li faros pIu. Kaj li sidigas tere kaj komencas 
grati, fosi, ion li elprenas, ion li kasas ... Sajnas, 
ke homo cerbe ne kompleta. Mi cirkaiíiris lin de 
malproksime; prefere estas ' ne renkontigi kun tia ' 
muskaptulo. , " 

La raportů de Paranjone estis kompleta. Sinjoro 
Lupo voli s ankau scii, kion tiu nekonato kasadis au' 
fosis, al kiu li signalis per Hu flago au sako, cu i4 
povis tion percepti, - Paranjo ec mem ektimigis ,pťo 
tiuj esploroj, sed si povis nenioh piu diri. La posten- ' 
estro, zorga pri la paco de la cirkauajo konfidita al 
lia gardo, tuj alvokis sian policiston, Franciskon 
Borilo, kaj ordonis al ' li tuj trovi la muskaptulon 
kaj kondukilin al la policejo. , . 

Dum tio okazis, lau la Dniestra bordo, super la 

, ' 

aho, Iris soldata de , limimposta bataliono, Vojtek 
Rapo, kies 'devo estisgardi ' keiu ' el Bukovino ne 
kontrabandu trans la Dniestron brandon en Orientan 
MaJgrandpolujon. Jen, tiu Vojtekek-vidissur Dnie'stra 
roků mirindan strangafon: griza sinjoro, kun o,kul
vitroj, svingis blankan saketonsur bastoneto - kaj 
gusteen la ' direkto de Bukovino: unuan, duan fojon, 
trJan tojůn, poste 'Ii enrigardis la sakon, ' tiris ,el la . poso botel on, sidigis tere - kaj , ne sciate leJon li 
faris piu, car ae malproksime tio ,ne estis videbla. , 
Vojte~ . Rapo komprenis , sian servon kaj kvankam li 
tre ~malvolis , rampi la krutan flaokon de la bordo, 
la devo ordonis alli observi de proksime tiun sus:
pektan sinjorulon. Nenia dubo: Hu svingado per ilag
eto en la direkto de Bukovino estis .plensignifa, ~ li donis signalon al kontrabandistoj alibordaj, ke iIi eklaboru je la tria nokte. _ " ' , 

La muskaptulo sidis sur stono kaj venenis ,per 
alkoholo ,ian papilion, kiamRapo haltis apud W kaj diris minace': . 

- Kion vi faras ci tie? . 
- Cu vi ne vidas? - respondis la OJuskaptulq. 
- Jen rU,mana brando, kiu staras apud vi? ' 

. -', Mi ne scias. Provu! ' 
Rapo levis la bótelon kontrau lasunon, ektri"kis , abunde kaj smacis. -
- De kie vi havas tiunbiandon? 
- Mi acetis. 
La muskaptulo trankvile 'kasis. la papilion .cn la 

skatolon kaj ' rigardis la soldaton iam, mirante,iom , 
________________________________________ scivole. 

~ ; - Kiu· vi estas? - demandis piu, la, soldat@. 4 L A C I G N OV ESP E ft A 1., - Profesoro de la krákova u.nivers{tato. . ~ , ' l - Diru tional iu pii malsaga, ne , a:l mi ! , ~,'" AI ·Ja kristalaj lagp,j, mire diafanaj ~- - ' Bone, se mi trovoS tian, ml diros. : ' 1 Kle melodie fulmas skvamoj oraj, , " R . . . d ' I \ ' Tra I' rigldaj fundoj malvarme-okulaj, ~.' apo ne rapldls re.spondl, sed deman is p u: ,_ t: Kle jam ekdormls , cielarkoj helaj, ' <if ""':" Kiál vl svingi:s ťřifoje per .ta flago en laairek40 ~ La cigno nigra elna~as fjere 4 ,de Rumanujo? ~' .' ~ EI la silenta senlimo. ~ ' _ Car tio estis necesa. 
~ Mirlnda esta~ flugode I' kiepuska horo, ;1 - Nu, do mi ,arestas vin. \ Kiam orlento vualon misteran survestas, \ La muskaptulo ne kontraíís.taris. '. ' f Kaj la aero ' intense-safira Me kvieti~as, ,r En la sama mqmento, kvazaií vOkita,yenis rapide 4, Kaj ,okcidimton dekoras aaloj skarlate broditaj, 1 ,policano , Borilo. Rapo' rakontis . al li ,eionkion li ~ Kaj la vespera al ' tero sin klinas · .. k . ~.. k ' ~, Silento senlima; f . ~~~it~n. - a~ am~au tre , gOjlS, •. ,ap~i tian n~certan 
~ Subtile netaj arbaj siluetoj ,' ~ ' R ť " dO' t ' k' B'I I ' t' Dorme ripozas sur oniksa fono de '1' musltó . , , f ' , apo res IS apu ' mes ro, ' aj ,on o. ne , ongan 4' La arbojnsorcis krepusko de I ~ boro. . . (4~a.ris ' ce~emonion kun , la nekonatů. núr 'ordo,!i;s , alli ~ Inter la braneoj nigreplumaj birdoj ekdormis, - , ~1T1 antauen. , ,." ~ ' Kaj la a'rbaron magnetiz~s, lulas ' ,;~., . ":- ,R,ap~~u, rapid~, 'caf ml!lta~ tenlpon m! ne ' h~vas., ' 1 Silento senlima. 1 , Ml jam suftce kuradls pro Vl ~lel1tllndo. " " . t, En nubo aroma de I'amo de I'svenp ~ . - Cu mi petis .vinpri. tio? ~ ,def~ndjs ' ,sin 1a , f . L~ sinon lukse veluran miqigas ', .. ' ,.l , m'uskaptulo. .v' < • .., , ~ La florá blanka, funebron regan sorban ta '. . • J N ~ r ' kun mi fespondis la poUcano l EI son~aj,ombraj manoj de I',vespero ' " ,- . e ~se:u , . ' .' --:k mp nas ' . ~ Falas la reyema, ar~enteflugila l 1>evere,~ car ser~oJn ml .ne: o , re . . ~ 1 ' Silento senlima. " ~" Muskaptulo eksilentis. " '" '. '. . .' ., , ~. ' ,.; Bnla poUceja korto , jradiS ~Paranjo. '·~iam· si' 'e)(- . 4 Tia! ekdormis míra k'ristal' 'diafá~a,ď ~ vidis 1:a muskaptulon, tuj si -e,kkuris al sinjorino Lupo:- ' \ ' Kaj meloaias oro .de I' skvamoj'siir lílgO, \, . • _,' lras, iras 1a s.,a, m, a, kiuo mi vidis an.udla .arbarQ. fKie aera, intensa. s ilfiro , sJn ,banas" I . , ~ 4; .Kie ejelarkoj jam ekdormis beláj '_ ~~ " .. SinJ0rino Lup~e!kuri~ ~alkonon, , po~ekrig~r"iji}a .. Kaj cigno nigra elna~as ''fiere l' . mmndaJ.on. En 'Vtlago., VIVl estas tre enue, ,fial c. I,U .. t: ' EI Ja si1enta senlimo. ' . M: Ka[ina A • t .~. ' . ,i, '. ~ . novaJo 1~ eresls ""S1O. • • _ . k ,'~ _______________________ ___._________ Vems la musk&ph:ll:o, lm s,ekvIs' la,poltcano; a~bau . ...

' 
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svitantaj, carardis . vármegJ. Sinjorin~ Lupo haltigis 
la policanon. 
" -:- La édzoctormas post tagmango, atendu! Iru 
a1 kuirejo, ,tágmangi ! 'Tiu, sinjoro ja ne forkuros. 

-:- Linur provu, mi lin atingos per kugleto -
'ekrriinacis Borilo,kisis' apetit~ al lasinjofino la manon, 

, ekridetis, palpebrumis, ,al .si kaj foriris al la kuirejo. 
SinjorinoLupo seli. vis .Iin, sed post momento de

nove li revehis en ' la balkon on, car sin tre 10gis la 
babiJado kun la muskaptulo. Tiu sidis sur benko, 

, visadis sian tutan kapon per postuko, poste purigis 
la okulvitrojn kaj spiriš profund,e, - videbl~ li lac
igis. Li aspektis tre malfelice: ordinare vestita por 
vojago,- polvita, kun posego sursultre, lada skatolo 
fronte kaj dua . p'Osego maldekstre; - bastono kaj 
reto por insektoj staris apogite al la muro. ' 

Sinjorino Lupo komencis interparolon: 
- Vi venis ci tien el Krakovo? 
,- Jes~ 
- Por kio?' 
- 0, sci!-" tie ci ce vi estas belegaj "flora" kaj 

"faana" , - Raj ;gin mi voJis vidi. 
Sinjorino Lupo ekmiris: 
- Belega Flora kaj Faan~' ,-ci tie ce ,ni? Mi ne 

at1dis pri i1i. Cu ili logas tie ci? 
La muskaptulo ekrigardis ~injorinon Lupo kaj res-

pondis trankvile.: -
- Tio estas , neniaj homoj, nur la tuta IllOndo 

pJanta kaj besta. Vi havas tie ci en viaj I;)niestraj 
valoj mirindajn .maloftajn plantojn, papiIioj.n, lacert
ojo, serpenton de ,Eskulapo • " . Jen, se iu trovus por 
mi tiuspecan serpentoo, mi bone pagus. Versajne iIi 
estas jam maloftaj tíci. 

- Kaj cu apud ' Krakovo i1i mankas? - diris 
sinjorino Lupo. - Mi }a lernis, ke sub la Vavelo, 
en kaverno estas ec terura drako . 

...:.. Estís iam, - respondis la muskaptulo, 
- ,nun giaj ' posteuloj ' disrampis ce . la limoi kaj 
atakas la trankvilajn llOmojn. ~ 

. Sinjorin'O ,Lupo ekmemoris la vortojn de 
Paranjo, ke al 'tiu ci muskaptulo io mankas 

, sp)rite - kaj .si malantaúpasis al la pordo 
por, , ciuokaze, povi, sin rapide kasi. Sed ~iel 
edzino de policisto, si o pirtii s' sia devo gardi 

, .1in, ', gis BOlilo jam tagmarigis kal Ja edz.o estos 
sufice dorminta. ' ., . ' 

La, mu-skaptulo elposigis ian , mangajon kaj ' 
ekmangis. D.ume · ,al .· la cambro eksonis tondm 

, voců de postenestro Lupo '",< .' ' . , 
- Karonjo 1 ~ Jen li vokis 'la edzinon: 
Kar'Onjo . enkuris la cambronj restis tie mo

menion, poste voki,s Borilón" el la · kuirejo kaJ ' 
ambau invitis la muskaptulon eri lakontoron, 
kune kun Ciuj liaJ sakoj . kaj instrumentoj: f{o- . 
m'encigfs . espJoradJ~> kiun 190mBorilo ceestis ' 
ankaií Karonjo, Car ~n" vilago enueestas v;Ívi. 
kaj 1en okázas .oovajo. , ' > 

- ,I:.egimitajo 1 Nepre I · - 10ndris tuj ce la 
, ,eniro la grasa Lupo. , . ' 

, Lamuskaptulo preientis gi,n kaj modeste ' 
atendi& apud .Ia pordo,-;:neniu.: petis Jill ke )j" 

~ sidigu. Lupo rigardis la " legitima10n 'kat la mus- , , 
kaptulon, ob.servi~, la <sigelojn, meditis-kaj ' 

, finť : decidis: . n . ', ', ' 
", .:-_~Ůi pova~ esti ' er~ legitimajo, ~epre 1 

sed .gi "P9vas esU ' ank~l1'i falsita. <Ni konas uajn 

ruúljojn. , Tie . ci ,vagas en la cirkaaajo diversaj bolSe
vik,oj kaj ukrainoj - kaj ciu havas ian I~gitimajon 
kun ·sigeloj. Kaj mi respondas pri' la ordo - nepře! 
Kial vi ne anoncisvin en la starostejo kaj en la dis
trikta polica komandejo kaj ce mi? 

, - , Car al mi iIi né estis dumvoje. , 
. - Ne dum-vo-je - ripetis moke Lupo. - Bor,ilo, 

faru revizion ! 
. Borilo prenis de la profesorů la grandan ladan 
s.katolon kaj kun eksvingo lielsutis el gi sur 'la liton 
de Lupo cionkion gi enhavis. Tie estis trj orbrilaj 
lacertoj kun bluetaj kapoj, unu serpento kaj du ang
visoj. ' La lacertoj tuj forkuris de la lito sur la plan
kon kaj I.a serpento, kun la angvisoj, disrampis tra 
la lito sercante vojon sur la teton. 

- Helpon! '- ekkriis sinjorino Karonjo kaj jetis 
Slll al. la pordo. Sinjoro Lupo ankaií forsaltis de Ié! 
lito, kaj Borilo estis la unua en la vestiblo. Pro la 
kdo alkuris ankaa Paranjo kaj ku ne kun la sinjoríno 
si faris tian tumulton kvazaa io terura estus okazinta. 

- Serpentoj, viperoj en la domo! Ho, kie nun ni 
dormos? , 

- Ne Umu! - trankviligis ilin la profesoro. -
iii estas, tre senkulpaj kreitajoj. Cu permesite al mi 
repreni ilin?' , , 

," - ' Prenu al la diablo tiun viperajon 1 Nepre! -
ekk(ii~ kalere sinjoro Lupo. - Ankoraa tio mankis 
en ,mia hejmo I. Kial vi ne diris kion vi havas en la 
skatolo? 

. ~ - Nu; se revizio , do revizio! Vi min ne demandis 
- defendis 'sin' la profesorů kaj kasis denove ambai'l 
angwisojn en la skatolo. . 

pume la serpento kaj ambai'l lacertoj suprampis 
la liton de sinjoro Lupo, La profesorů kusigis sur 
la planko, enrigar~is sub la liton, ' petis doni basto-



non, sercis per gl la for}curintojn - nenio helpis . • ' troyigas papi1io' SYltumia ' Pyrl, ci" tieestasfl'6ro 
Poste li mem la liton formetis de la muro, - nenio Cyprlpedium ca/ceotus, Pu/satllla pratensis, Amygdal

. estis tie. ' /4s, Iris aphylla samspe!::a .kiel en Sicilio, Adonis, 
- iii au enrampis tiujn ci truojn apud I~ muro, . akacioj, fama Ephedra dystychia - restajo de antaíí.: 

au estas . en la lito, - klarigis li la aventuron tute diluvaj vegetajoj, belegaj lacertoj .... Kělkion oel tio 
trankvile, - domage pri tiu serpento, belega ekzem- montradis dumvoje la prpfesoro, au elprenadis 'el s,i,aj , 
plero gi estis. skatoloj. . .' ": . 

Dume ankau sinjoro Lupo lamentis: "Kie mi dor- Qnr devas konfesi; ke policano BorHo , dum tiu 
mos ? I" Kaj lia edzino kaj Paranjo kuris en Ja korton, leciotlo nur unufoje kaj nur por momenteto .ekdormis, 
ciam rigardante sub la piedojn, cu ne postrampas pro kio ,rekompence li perrÍ1esis al la profesorů el
i1in la "viperajo". veturigi kaj kapti belegan adonison, kion li e kdeziris 

- Mi diris al la sinjorina mosto - paroli s Par- kiel infanl>. 
anjo - ke li ' estas necerta homo. Por kio taugas al Ce l~ policejo en ' la urbocio okazls multe pIi 
litiuj viperoj? Kaj li ne ti mas 1 Prenas ilin en la glate, olen la vilago.Tie, antau cio, estis policisto 
manon 1 Sorcisto 1 el Poznan, el germana lernejo, kaj tiu petis sidigi 

Sinjoro Lupo grandanime rezignis pri la plua revi- la profesoron, gis venos ]aestro. La estro Kazimíro 
zio koncerne la muskaptulon, car nun pii gravis la Kornfeld, kiu jam sendis petůn por sango qe "Sia 
revizi o de la propra lito, li eliris en ]a korton kaj ~o'mo je Kornievic; cár Ha fiancino ne voHs "edzinigi 
ordonis : kun Kornfeldo, montrigispreskau mondano. Enir-inte 

- Borilo 1 Ci tie en la vi1ago estas judo Holder, lakontoron, li si1ente akceptis de Borilo la Lupan 
kiu alveturispor bovidoj. Trovu Iin nepre kaj sur skribajon, kaj de laprofesoro lian legitimajon . . Ne 
1ia veturi10 vi, kun ci tiu sinjoro, vetu ros en la urbon. dirinte vorton li . a]tabligis, '" ekfumis . cigaredon kaj 
Tie transdonu lin al la s1njoro komisario, ke li faru enprofundigis dum kelkaj . minutoj s:uper la legitimajo j 
pIu kion li mem volas 1 Nepre 1 I;{ial mi sekigu mial1 poste'malrapide kaj serioze ekdemandis la profesoran: 
kapon? Sed .estu singardema, car eble li estas efek- _ .cu vi scipovas legi kaj skdbi? 
tiva profesoro, tiam li povus havigi aJ ni malagrabl- _ Mi scias 1 _ respondis goje la profesor.o. 
ajojn. Komprenite? 

Post tiu respondo Kornievic denove ,profunde en-
. La alurba voja~o sur vetu~i1o kun b~vidoj ne es~tis pen,sigis. Lia ~ervo o~~on~s kre~i al neniu .. s.ed estis 
~lom ma]ag~ab,la kl~m. SUpO~IS ]~ muskaptulo, car '" okazoj kiam ne kredl estJs dangere - kaj tlam oni 
Jnt~rtempe !l . sukcesls. ' mstr~1 ~onl~n, . ke .~a ~p~d~ . ": devis gisfunde :primediti. .Fine ' levJgis Kornievic de 
dme~tra reglOno ~er. sla»fauno kaj '"floro ' SI~IIa.s .. Ja sego, ankorau foje ekdgardis ]a fotogré!-faJon en 
la mgramaran kaj hun de la maro Mezotera. CI tJe la legitimajo káj la profesoron kaj demandis: ' 

~~~~~~'~ - Cu vi havas e'n .cUiu urbo konabdon kiu' atéstus 
, vian identecon? ..... "'" 

1 , '. - Eble trovigos iu :- respondis ·la profesoro.-
v iz~o sur la , pont() ,,~. '. Kiu sfudis en la Krakova universitato, tiu povas min 

/(, iie Ka/ocsoy ,:, " koni. Eb]e estas kuracisto? . 
Kornievic enrigardis ian kajereton~ 

Ůi , esfis . vespero somera, sufokLangvore arda, ' , 
kieL falinta giganto ku§is La monto Oerharda - Doktoron Smo!ynskyj vi. konas? , 
malhele kaj timige. Ka; en gia suM - Jes. 
trankvile rulis sia;n ondojn La elerna Danubo. '" .: . . ' .~. , k' k 
La koro dé I' tago, la suno' eLsangis jam q I' horizonto '. ' . Kormevlc ~~ndls " vo I do toron 
kaj mortis la tago. Subjllnebrajkrepuskvualojmi starissur lapontó" ·'. denove ekpensls. . , 
Surbord~ "!a~Sis la ~ivo de ľ urbl! ' Hompunktoj r:.apldis, kuris . • , .~ď Kuracisto Sontlynskyj e.stis malfavore enskribita 
Vetur/loj tmtls, knarts. La stratoj obtuze murmurls " :: ~ • . , ~ . ' . . 'd' 
la bruon fjutagan, grizan, tedan .. Sed por mla animo ce la pohco? ' h ,:ťStis. ukramo, . ~lU Sl ~s mon!lton 
nun éio ff estis en tíel, fieLgranda malproksi(7lo, ,'en aresto, kaj al klU om ne sukcesls , pruvl la kauzon 
ko} sajf}is ti~/ .st!ang~, .nerea.la, kvaza.t1,marcil!anai .de ti,a maJliberigo, ~ do ·titute ne " ekgojis estivok:;' 
a!l pap'er11}a 'a;~J e~aj flguroj de Luefoj mfan~j. . , :,,'ita al la ' poUcejo. Estas oficejoj al .kiuj .ec an~eloj 
Kaj ml rtgardls, klel venas sUb,. ml en sen/ma, balanca rondo ". ' ',' k ' .. ' :'h . , k '.1 I; '~ 
dancante, lule. glite, kirle ondo post laonda: .. " fjarcentoj, . . !ru~ nevolonte, . aj Di Imagu . omon . u~ ' a ',dlmO 
Kaj ,mi pensis: tra l'temJioj senlimaj ti flUJ1s,1arcentojn sekvas . ::,,,,,esh denaska ukramo. , . c, ': • , 

mi~i~' ekstermas, paco benas; naskitas, pere~s homgentoj, . Feliee la vizito ce 'la ~policejo finigis senďangere, 
káj l trulas ./a akvon, La flavan, potencan, mOjestan · akvoltoloson . ... .• ~ . S '] k ' . .. 1 d k ' k· ··. 
Kaj humile mi eksentis en gi misteran, grandiozail ,patoson: . ·ec :gaje. mo yns YJ emns ~. por pn ' aj, emms 
patoson .de I' Etem.o. Mj, ' pll.semá, eta . híJmb~atelo -.-'; . _ Sinjoro ' :p'rofesoro ' kaj ankau \Ti cf tie <? l ' 
super la etema Danubo-kaj sub la etema eLelo '. . . ~. "" . " , . ' ,"',~, . 
rfgardis .... rigardis . . " rigardis~ .. je strioj ta~zjkis la sfeloj • - Jes 1 kaj mJ ankau tle, pro studo nepodo)a 
en.1o. d(ltlcaj ondsJ'.fguLoj~ ... ~~vibrjs la vi~o.: .eliZumis la·0r.eloj ,"ť<.fauno· . kaj "floro~, ... Mitrovis ci tie ~a p~steulojn 
ekl~ls La ·pon.to .... vuf:lll!j ... 1u1l!do .... ebrta sven,emo.. . ,~ de 1a . subvavela draka .. , . . , 
ve ..... enantmo ... klaskuosublte .. ~ trardQr.soklafrostfJ!remo .. . t, ' ' . .. " . , 0>. ' . ' ' .. k' " ' . . 
La ondoj ... Ia monto, .. la Tempo.· .. kio ?" • • jen,;. nud!lj la bordoj... .' La malqovaJ konafuloj pro, gQjo ec IS1S srn" kaj ' 
s~r '~a~oj rjJuzikas. vento .. :galbpa$ s~va~aj hori/ot·. · .. " . " injoFo Kornievic en tiu 1 kiso C1pi'obis laatéston '!ie " 

. sagl?J~,bloj . . . lir/oj batalaj ... sfertoroj ... h.enoj .• :1O ~rula6 . • ,. ' profesora identeco, ďonisal ;li~kriban permeso;n 
... kajku as ... lamontoOerh.arda, .. laondoj trat:ZkvlleS1Il1ulas.H . . t' .~.. al"'.· k J' ka oJ' kaJ' auwdia.ue li ec 
Kie '!li estas? , . kiam mi esta;? .. , D io. ! .• , La T,!,7t.'()!-.. •. , I1I! (f:,1.. prome~l ra ClUJ v. v,J a v " ", 
1ferutřle, malvarm ·v.ite nutnoll k.onviLlsian . . fperdis . la~_mlan .. ~ 'rJjrezenhs manprernQn. , 

,mi Jtr~'fas en. taJl~hlok[a~on f éTan , ., '..' - '''', La profesoron invitis,ddl kUJ".adsto~ al sia .bejmo 
. por mm .. , por mm oleem. , . pár restl . . por reveni . 't ' 'El 1 '''' raI • O # K' ' . 

·en mian . . . centjaron ... . mizeran . . • ď VIZI e.. . . ' a UA • "a . • , tU.- llZjl1Ja 
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s;<if':iiil"'~'eniam Ji hejmenvenis malplenmane ; inter la 
'multaj senvaJoraj var-specimenoj kaj speci
menflakonoj li portis ciam ion al si, al la 
Onunura. Tiel li alkutimigis arikorau tute 

~é!!!g·· jupe kaj nun, jam forte grizigante, kun 
aiitcorau pll granda :Zorgemo kaj kareSa amo li elektadis 
'Ia aelikatajn lúdiletojn, carmajnbagatelojn, artgustajn 
juvelojn, sentaugaJojn j cionpri kio la virinoj kutimas 
gojL En la-flava, ' porkledakofro ankau nun kasis sin 
malnova, ' turkmqdalantuko kaj vienataso kies ekstera 
parto estis bele herbverda kaj kies kavo brilis en la f1ava 
koloro ' de .malnova oro. Kiam li kuregis supren sur 
la stuparo, kvuaťí flagris en li la gejo, kiom placos 
al1a edzino la ore verda tas(), la multkolora, mal
nová. tuko. Li ridetis, car li pensis, tamen estas bone 
se onI havas iun, al kiu oni povas donaci. 
'v Rideta,nte li pasis en la ,antaťícamb'roh, kie akceptis 

lin servistino · kun plor-rugaj okuloj ; 
- Sinjora mosto, ho Dio mia . . . 
La malgranda hometo mallevis Ja kofrojn kaj 

ektiminte, terurite Ji cirpadis kvazaťí birdeto; 
- Cit , iun trafis io? Marinjo, diru. 

. Marinjo, al ·kies · sultroj apenaťí atingis la sinjora 
mosto, sekigadis siajn Jarmojn kaj kapjesis. 

" La koto de la sinjora most"eto tordigi,s. Li 
m~Uevis ambaťí manojn kaj kaptis en sia tur
mento la fenilojn de la du kofroj. ' 

, - Cu si malsana? Tre malsana? - li de
,mandadis, kaj tremante svin'gis la kqfrojn. 

"Marinjo staris kaj atendis ' iom, poste eb~ ' 
kuis la plorego sian' simplan sin on : 

-:- Ne malsana, si ec ne . estis malsana, 
subite venis cio ' . ' . 

Kun siaj kofroj kuregis I-a fulmfrapita homo 
en, la dor'mocambron, sed tra la malvasta pord
apertur() vane li tiregis , post si la led-tenujojn 
d~ la varspecimenoj' kaj specimenflakonoJ. Cét-

. ere ja ne necesis iri pii internen . . Ankaťí de 
fie ' ci oni poyis vidi la Ununuran: Tie si kusis, 
sur .Ia kanapo, ,en viola .fusten-negligo, kun 
J?~la ' vizag.o kaj .duonfermitaj, -vitra] okuloj . 
. Sia] senkoTsetaj -ampleksajbrustojdisfluis; en 
unu mano,en Ja bela, tolblál1ka manó si pre
madis .mopgazetoD,; cesia kap o,; en ora kag.o, 
témrite sa1tetis f1av:a .kanarid . kaj ci tiu birdo 
estis la sola vi va estajo krom , . la malgranda 
hometoen la cambro. 

,"'" - Cip .. tip, ~ ,diris "Já kanario kaj per la 
. fltígiloj e-i frapadis .!a kagon. · , " 

. '- Renata, kara bona ~Renata, trezoro, - ' 
pepadis dolóre la ••. edzo kaj skuis la :kofrojn. " . 

'.""';"'" Renata) kiun lam honorindaj kaj ,esperpletÍaj 
gepatrojnomis Roza, ne movígis. Si ne levis 
la manon kun. monduma pozo al la ,lipoj de 
la ,edzo, n~e , malfermegis la , revan, . verdetan 
-oJc.!J1paron.~" homefo ,~maIhrQtekomends. ·plori. " 
Varmegaj, puraj 'Iarmoj ruUgis . malsupren sur 
lia , vizae-o .kaj, car -ankoraiíciam li premadis 
la )ed~ofFojn,fC deviSj li ne, povis la. larmQjá. 
'Tiél li !1Staris, Idu seias .ldom· da iěm:po, kiam, 
Marinjo ltovris ,Han vjzae-on per pura, blanka·: -
tu!t0 kaj . prenis de Ji la . kofrojn!' Tra, la . 

fresa siringodora blanka tuko demandis la sinjora 
mosto: 

- Kiam, Marinjo kiam? 
- Hodiáu posttagmeze ... ci tiun modgazeton si 

rigardadis guste. Ec Hom si ne diris ke a au ba kaj 
. jen, bonvolu vidL 

,- . Mi vidas, ho Dio mia, kvankam kiel bel ega si 
estis; kiam mi foriris. En la griza kostumo. Kiel 
b.elega virino si estis. Kaj guste en negligo okazis 
tio . Renjo, en negligo ... 

Li rigardis al la muro, kie pendis la olekopiaJo 
satata de Renata kaj cn ci tiu momento ankorau 
pii tcrurite li sentis, kiel kruela kaj malica estas la 
sorto . . Kio estis la titolo de la bildo, neniu sciis tion ; 
kion gi figuris propre, ankaťí la mal granda hometo 
ne sciis Hon. Maldekstre, sub la toHaro de l'árboj 

. vestintaj sin en la oron de l'autuno, sidis sinjorinoj, 
kun dekoltitaj vestoj, virinoj belaj, b10ndaj. iii mal
fermis la brakojn kaj en 1a dekstra angulo fervestita 
'rajdanto pasis kun klinita kapo sur ' ebon-nigra ce
. v.alo al . 1a foraj, mistere bluaj montoj, a1 la forUkajo 
, perdiganta en nebulo. Tia estis la bildo antau kiu 
la edzino meditadis, kelkfoje ec tutajn kvaronhorojn, 
,kaj toje la sinjora mosteto kJare viclis ke larmor~ri-



Hs én siaj grandaj okutoj . Li ne koleris sin pro tio, li 
ec trovis la revadon tre bela: same, kiel Jí es1imis kaj 
admiris cion, kion faris aií diris la virino du kapojn 
pii aJta ol li. EI la profundo de I'koro, el la sin ce
reco de ľkonvinkigo germis ci tiu admiro kaj teraj 
aferoj neniam povis gin nebuli. Dum · du jardekoj 
mangis Renata apud Ji kun avida mangegemo, ves
tis sin kun krianta sengusto, kriadis per malagrabla 
gorgvoco kaj Ji rigardis sin tamen la ununura nobl
anima sinjorino. Si trograsigis, malbeJigis; antaií la 
malgranda sinjora mostů oni faris tre komprě"eblajn 
aludojn pri certaj junuloj kaj tamen nun, rigardante 
la bildon kun la mistera sujeto, Jí apenaií povis el
porti la kruelan mokon de I'sorto. 

- Ho, Dio mia, - Jj flustris, - mía Renjo en 
negligo elspiris sian puran animon. 

Milda vespero falis sur la cambrojn de la mal
granda hometo kaj Iian koron karesis la larma me
moro. Li ne povls vespermangi, nur iom da salato 
kaj panero li ungumis afliktite. Ankaťí ekdormi Ji ne 
povis, Marinjo vane metis liton por Ji sur la kanapo 
de Ja mangocambro. Pri si Ji pensis kaj sin li vidis, 
se li malfermegis aií kunpremis la. · palpebrojn. Li 
ekbruJigis kandelon, sidigis ce la tablo kaj komen-
cis koncepti per kopikrajono: . 

,,, Kun la profunda doloro de Ja maJgojiginta koro 
kaj kun tia malespero ke tion oni"... . 

Li meditis, ci tiun Iinionli forstrekis kaj reko
mencis: 

. ~ Kun la profunda doloro de la malgojiginta síno 
kaj kun la nepriskribebla malespero de l'koro mi 
anoncas ke mia noblakora vivkúnulino, mia tielnomata Ununura, kiu same kiel. .. " . -

Li ne 'povis· daurigi. Larmo'rivereto nebu1is Iian 
rigardon kaj tra la varmega akvofalp li ne . vidis la 
Jiterojn, sedla vizago de la Ununura sericese sv:ebis 
antaií li. Li prenis la kandelon, pasetadis en Ja dor.., 
mocambron , Li eklumigis la misteran ole-kopiajon sur 
la: muro kaj nun li sentis ankoraií pii ke terura .. mal.,, · 
jl!stec·o okazis tie . -Ci. Kelkajn momentojn li f1ankumis 
dekstren, maldekstren,sanceligante kvazaií flamo de 

. ~kandel0, poste ekiris al la granda, sTanko. Li malfer." 
mis gin kaj kaskildo de vestoj falegis sur Iin. Trovig:is 
tie verda, blua, viola, nigra, fuga, flava, peza kaj mal
p.eza silkoj. Sed ne ci 1iujn U set-cis. Li preskaií per
digis en la grandega amaso,kiamli retrovis blankan 
brokaton. 'Triumfe· li trenis gin en la mezon kaj ,Haj 
larmoj cesis flui. Febre li cirkaiíiradis iomtempe la 
kanapon . kaj poste, kvazaťípetante párdonon, milde · 
li kJihis ,sin super Renata. 

- UQunura mia, ·-Ii flustris tr~mante pro ekscitó, 
-tiel teruraestas ci Hu vioia negligo. _' 

Post u'nuhora lukto li falegis sur segcin.Renata 
~ipozis en sia fiancina brokatvestó, en korseto, kun 
b~ankaj suetojsur la . pieqoj, _kun mirta krono en siaj 
dismetitaj harpj. La.malgranda hometo, voUs kovri per , r--..-.------.;.---~..-.-----..-.------....... l Ja 'vuaJo la vizagon de -Ia Ununura, kiam lian maltor-1 1 tan koroQ denove pugnopremis la doloro. , En fiancina '7 , brokato, sur Ja kap o kun mirto, palvizaga, blu-Iipa ~ 1\1 O li ,., "- li "- 1\1 TETO ~ virino kusis antaií li. Malesperjgínte, la ,kapon flanken-~ En mia .cambro sidas mi , klininte sidis la edzo . kvazaií cagr~nabirdeto. TieI ~ ~ klare li sentis 'denov:e Ja maljustecon kiu sufQkis lian 1 cn la argenta lampa lumo ; ' 1 gorg.on, ke li komencis larmi. ~ -. ~' lacigis mi, ripozas pl~mo: , ~' Longe Ii luktis ·kun siaj larmoj, póste, kvazaií luna-mi I evas, amatin', pri, vi. ~ ~ ~ ~ tiko , denove li starig1s, cirkaiíiris.1a cambron. , ' , -, \. Vi cer te dormas kun kviet'; \. - Li eltiris Ja tirkestojn kaj sercis, esploris. Ma]plen~j-f vín dtlm la noktó ne turmentas ~. ·smírajujoj, elseldgintaj pimpaj flakonoj trafislian 4 doloroj, kiujn mi plensentas 4 ' manon. Sed sajne ne ilin Ji -~er~is. Fine li ekgenuis ~ kaj vi ne scias, kaabinet'. · ~ l{aj malligis la rirnenotl de I'kofroj. Piece li elprenis ~ I '. ~ la .pr-verdan ' vienan ·fason kaj Jamalnovan multkoloran. ~ Mi pregas al la b9nfl Di', ' \. . turkátl tukon. Li ankoraií ne sciis kiop li faros, li .nur, ke vi felica .tiel restu r -prenis 'kaj metis masine. Lielprenadis dekduojri Ha 4 kaj ke doloroj tiaj es.lu 4, specimenflakonoj" s"?irafujojn, potcelan-tenujoJn plen-\ miste~o ciam antau vi. \ manope. fl blanka ,.siring-parfumo li abunde . versis ., ., enKolonjan akvon, malsekjgis sian postukon kaj ~ • \. ·miMe travisis Ja vizagon de la Ununura ' Lian, mal-'l ~ -fortan koron, kaduketankorpon kaptis 'denove la '7 ., Jebro kaj U eklaboris rapide, tremantepr.o , ekscito. \ . E 1\1 O R.ol: M "- R " • ~ La 'plej delikatajn kremojn li e-l,sercis kiujn ,Ii , Hom-., '7 foje ofertadis, la plejmiri-ndajQ' 'rugojn kiuin li tiom~ t . En ora mar' la sun o dronas, \fei.é. Jaiídis en ·'Ci,u llarlumejo de I'provin<;o. ' ,Sur "Ja , ce l' horizont' , ., pjnton de 'siaj s'ubtilaj ' fi'ngretoj li prenis " bl~nkan L. kaj la vespero disburgonas \. kremo~, disfrotis spirdelikatan rozkoloron. Spiregante, , super ll! mond'. ~ tkun plen'a sindono li ·spiris sur la brov~nigr.-igan krajo-~ '7 non, por -ke pIi egaJmániere kaj mole gi kolorigu kaj ~_ En la silenť Ja Jud' ekttilas ~ . kel~fojeJi pasis reen,kjel la pentristoj ' kútimastion • ., de kana sahn', . ~ . ' antaií ~ia tolo, por ke li pii bon,e , vidu, J rarigar:du ~ kaj gia rava kanl' similas ~ la vizagon ae la -Ununul'3:.,:, .. ' . 4 aJ pia pS,aJm'. 4 : ~ ~kste~e ~ér fuga ~minko ,cjeJa <?"Ua'." esti~ ;pent", ~ ' UN VAN ,SCBOOB ~ , nntaJ Ja vlzago.n de ľfllrmamenfo, klam li. pretigi~. ~ ,'. " '., ~. . ~ In.t~r k~lara,kto. de florej ' kaj:, girlandoj,en' , mé~af ... . " _ ..... --____________ ..-. _____ ....... ___ ....... ~__ l;erko npOZ1S ,Renata. En bJank~ brok_ato, kun _ Rllrto ' 



Kiel la rozo, Ja plej beta, pala ,rozo ... su'r la , frubto '" kaj kun la vualo sur la vizago si sajnis 
miLda fiancino.Sla vizago vidigis nur nebule tra la 
vuaJo kaj estis blanka kaj rozkolora, kiel en sia edzi
nlga tago. La fiancina vesto virge ci,rkauprenis sian 
taliůn.' Tion ' rteniu vidis 'ke la korseton renverse si 
surhavis,ke la brokata-n veston dorsflanke kunkroci 
neestis eble. 

Maljuna onjeto ekparolis kun sinceraj larmoj: 
. - Belega, neniam ankorau mi vidis tiel beiegan 

mortinton. 

, . Siaj cikanemaj parencoj, malamik-koraj bon-ami
, kinoj amase venis kaj kun muta ~dmiro, ec en tia 
stato kun envio rigardis sin. Tamen, car ili sciis ke si 
forJas'as ilin por eteroe, ili ne sparis at si la laudojn: 

- Mirinde, - ' Hi diris flustre, - tute nekompre-

' La malgranda hometo kasis sin inter la luksaj 
kreskajoj kaj kiel la skulptisto au pentristo, tremante 
líeEploris, kiel oni miras pri la Ununura. 

- Belega, belega, -'- oni flustris cirkau li. 
- Belega, - li ripetadis inter siaj larmoj kaj en 

la profundo de lia koro Juktis la doloro kun la fiera 
~ojo, - mia Ununura estas belega! 

neble, Roza estas tia, kia antau dudek jaroj . El la hungara : Karlo Bodó 

K A J .ll.IITI8TOJ 
PAVLO VARSÁNy' l: EL I.A LETE ROJ DE RVBENS 

En la koresponElado Rubens (1577-1640) estis kiam ciu parto samtempe ricevas kaj transdonas la 
same admirinde fekunda, kiel ' en la pentrado. EI la sian. Sincere di rite, publikaj kaj privataj laborajoj 

'nomaro de Ia' personoj korespondintaj kun li oni Uel superversas kaj okupas min, ke dum kel kaj 
prikalkulis, ke Ji sktibis C. 8000 leterojn. EI ci tiu jaroj mi ne povas disponi pri mia persono mem, 
granda amaso postrestis nur 200 leteroj, sed ankau tamen, se ni - kiel mi esperas -- interkonsentos, 
Hi donas grandvalorajn informojn por la kono de lia arto. mi nepre finpretigas ciujn tiujn pentrajojn, kiuj eble 

, Ci tiuj leteroj rilatas parte al Haj diplomatiaj. ankorau ne estas finlaboritaj. Sed granda parto de 
komisioj, parte al Jiaj privataj aferoj. La ' plej granda )' biJdoj registritaj en la aldonita Jisto, estas 
parto de 1ft leteroj estas italIingva, ofte f1andra, au finpretigitaj kaj tiujn, kiuj estas pretaj, mi tuj 
latina' ; la hispanaj estas trádukitaj, car li ne scipovis forsendus alvia Ekscelenco. Resuml', se via Eksce-
ci tiun Jing'von; pleje la' fralJca estis lia diplomatia lenco havas je mi fidon tiel, kiel mi fidas je 
'lingvo. ' , via Ekscelenco, estas preta la afero, car mi kon-

Nin pleje povas interesi liaj privataj leteroj Inter sentas, ke el miaj pentrajoj sube registritaj ~is la 
ili unu el la plej grayaj estas la letero sendita al valoro de sesmil guldenoj - por prezo kal k ulita lau-
Sir Dud/ey Carleton, car ~i dOl}as al ni profundan kutime en kontanta pago -' mi donu al via Ekscelenco 
enrigardon en lian laborejon; cefe interesa estas la por tiuj ciuj antikvajoj, kiu] estas en la posedo de 
Jisto aldonita, car ~i montras, al ni lau la veTO la via Ekscelenco, kvankam ilian Iiston mi ankorau ne 
mu1te pridiskutitan kunlaboradon de Iiaj disciploj, La vidis, ec ilian nombron mi ne konas, sed ciel mi 
adresito estisambasadoro de la ,angl~ re~o en Haga. fidas je via vorto. La pentrajojn, kiuj estas 

.En Venecjo 11.. akiris rican kolektajon de antikvaj preblj, mi tuj transdonos a1 via EksceJenco kaj pri 1a 
skulp.tajoj. En , NedeFlando li eksatis la olepentrajojn ceteraj, kiuj por finpretigo ankorau restas inter 
kal voli s .san~i sian kolektajo.jn por bil doj. Rubens, miaj manoj, mi donos al via Ekscelenco plenan garan-
kiel fervora kolektantů, rekomendis al li pentrajojn 1ion kaj kiel eble plej baJdaC mi finpretigos ilin. 
por la s,kulptajoj. Jen ': , Ankau gis tiam mi kortsentas ' pri ti o, pri kio. via Eks-

, Ekscelenca Sinjoro, permia komisiito mi scii~is, celenco interkonsentos kun mi? komisiito, sinjoro 
ke via Ekscelenco 'bavas emon por negoce ' interrilati~i Frangoys Pieterssen kaj ,mi atendas vian decidon, 
kun mi kaj prJ ,ci ti\) negoco mihavas bonanrekomendante min kun plena korů je la bonvolo 
esperon, car mi vidas~ ke via Ekscelenco lojale agadis, de via Ekscelenco kaj respekte mankisante. En Anvers, 
dirante al mía' ko.misiito Ja ' veran prezon; kiom ' Ja 28-an de aprilo 1618. 
kostis Ia antikvajoj kaj pri tio mi fidas je via 
kavalira vorto. Miestas ema kredi ankau Hon, ke L1STO DE L'BlLD0] ESTANTA] CE Mi 
vi Jaris la aceton kun' plenaprijugo kaj lerteco, .GuJd. " Alt. Larg. 
kvankam lagrandsinjúroj iafoje maJprofitas okaze La cenita Prometbeus sur la monto Kaukazo en Moj 
de aceto au vendo~ ' ,car multaj ho.moj volonte kal- kun aglo, kiu siras lian hepaton per sia beko. 
kulas al la prezo de ľ vendajo ankau la rangon de " Originalo -pentrita per propra mano, Ja agIo 
la acetanto, sed mi estas maJproksime de tia agado. Via 500 estas farita de Snyders 1. • • • • • • • . • • . ' 6 8 
Ekscelent;o estu konvinkita,ke mi kalkulos.Ia prezon , Daniel inter multaj leonoj,' kiuj estas 
de miajpentrajoj same, kvazau iliestus · vendataj .pentritaj prinature. Originalopentrita plene ' 
p.or kontanta 'pago ' kajrni petas .pri tio bonvolé" 600 per mia propra mano 2 •••••••• ~ • •• 8 12 
fidi je v~r:to 'de' hon~sta homo. Jus estas ce mi Leopardoj pentritaj prinature; kun satiroj 
hejrrre 1a plej bona parto 'de m1a1 labo.rajoj, ,cefe kaj nimfoj. Originalo pentrita per mia propra 
kel kaj' bildoj, kiujn ,mi retenis je mia ~uo, ec tiaj, ,~ .' mano" :escepte ,a tre belan pejza~on, kiun 
kiujtt mireacetis pii muUekostaj-ol mi e-stis forvend- ' 600 pentris cifaka majstro ......... '. . .. 9 11 
in~ ilin al aľiu19j. 'Sed ciuj .ci tiuj estas dišponigataj . Leda kun la cigno kaj Cupido. OriginaJo 
a1 via Ekscelenco, car mi Satas Ja ' rektajn negůcojn, 500 p-en1rita p,er mia propra mano.. . . . . . .. '7 ' 1 O ." ~ .. ~. . 

l8 



Guld. Alt. Lar, 
Kristo sur la kruco, en lat1natura amplekso, en futoj 

~luld' . .",.' "" '. . ..tJt.'1.art 
Bild6 d~ . Achllles,· en virina 'vesto, de mia' en futot 

kiu eble estas rigardata kiel la plej bona 
500 verko, kiun mi peníris ............ 12 6 

plej bona dj~cipl0, . kaj proprama.ne tute ,. ' 
prip.entrita. Tre čárma bifdo, kun multaj . . 

600 ,belajknabinfiguroj7. . ' . . ',' .. : ... , .' ... ·, 9 10 
:,300 , Nuda St Sebastiano, penti-Ua prol'ramane 8 814 , 

. Suzano, deimu ,mia ' diseiplo, sed pro- / 

La lasta jugo. Unu mia disciplo komencis 
~in lat1 bildo, kiun mi pripentris lai1 amplek
so multepligranda por la majest.a mosto 
princo Neuburg'a, kiti pagis por gi trimil
kvincent 'guldenojn kontante. 3 Car ci Hu ne 
estas finpretigita, propramane mi tute pri-

300 pramane tute prilaborita ........... 1 5 
* 

1200 laborus gin, ke gi estus kiel original0 .. 13 9 
St Petro elprenas la stateron el la buso 

Eí la bi1doj Carleton transprenis 8, Kaj la a~'tik~-
ajoj ' igis ' poseda)oj . de 'Rubens, de kiu acetis ilin :post 
kelkaj jaroj princoBuckingham. 

de ľ fiso, por pagi la imposton, cirkat1 li 
aliaj . fisistoj, pentritaj prinature. Originalo 

I~OO pentrita propramane 4 • •• • , , • • • • • •• 7 8 
Casado, kun rajdantoj kaj leonoj de ' unu 

miadisciplo, lat1 mia bi1do, krun mi pentris 

. • 1 Frans Snyders (1'579-t657), fama bestpenltisto, Ofte kun
laboris por R. Lá bil do nun estas en la muzea de Oldellburg. 

2 Nun en la .kolek/ato Hamilton. . ' 
3 (ji estis super la ~efaltarode I'Neuburg'a pregejo. Poste 

~j venis en la muzeo!) de DUsseldorf, fine en ' Ia plnakotekon 
de ·~tinchen. . por 1a bavaria Mosto. Propramane plene 

600 prilaborita 5. • • • • • . • • • • . . • " • ' " 8 11 4 En Dublin estas ta kO'plO' de ei. tiu bildO' de diseiplO' de R. 
5 RipetalO' de la nLeO'neasado" en ta Munchen' apinakoteko. La dekdu apostoloj, kun Kristo, de miaj 

disciploj, Jat1 tiuj originaloj , kiujn .mi mem 
pentris por princů Lerma. Ciujn mi pri-

. 6 La originalO'j .estas en la ~adriď a PradO', la ko-píoj en la . 
placO' R(\spigliO'sien RO'ma. .. .... .' 

50 ]aboros propramane 6. . • • • • • . • • • • .• 3 4 
• 7 En la ~adrid' a muzeO'. . 

8 · En la Berlin~ a muzeo. 

"P ft O T E ·H T tJ LA. , B E 8 TO .J N ·t" 
I' A. Y . lII ON D S () H W ART ZDE· LA" VEB D A ~ A. T ,o .. 

ne pIu scias kiu e-min~ntul9 dekretis, (Ji '. Kaj la brasikvendisto, kiun mi renkonti~ tiun tagon; 
cetere ne estís Esperanta I) ke • Parizo estas . estis ' nob]anima homo" '- Estas vere, ke; lirante mem 
]a paradizo de ]a virinoj, la purgatorio de sian veturileton tra laParizaj stratoj de J'frua matená 
la virdj kaj la iofero de la ceva]oj", sed mi gis ... tuta disvendo de ľbrasikoj, li .sendubesin sentis .· 

1!:E:::::!:":l~~ scias, ke tíu sagaculo estis tute prava... Íam cevalparenca .. Mi do tre bonekomprenas kial li 
.almenai1 en ~enerala sen co. . admonis la btieistan komizon. . . i. 

Verdire, ja vivetas en Parizo multaj vidnoj, kiuj , La strato "des - Petits':Champs~estas tre roallarga, . 
penege per]aboras sian modestan estadon, - verdire . tro maJJarga por la, mti1taj veturiloj kaj por la homa
ankat1, oni renkontas, precipe eo la licaj kvartaloj , masoj k,iuj ciutag.e~ precipe je tagmezo, ~n trairas. Kaj 
v'irseksajn individuo]n, kiuj ne rajtas plendi pri sia jen, precize a,nta'i1 dril)kejohaltestaris :vetunlu .kies 
faciJa sorto, - tamen, \a tipe karakteriza trajlo de meJankolia ceval0. estis' )USmezuranta la 'ava,:eco.n. de~ 
Pari'zo estas ne nur, ke gi · posedas ]a plej belajn la homa gento Jai1 Ja mahnultaj . havengt:enoj kiuj sin 
virinetojn, kiuj surportas la plej luksajn ' tualetojn (au . obstine kasis en la.fund.o de sakforma . tukma.lÍ~ujo, -
aJmenai1 partojn de tualetoj I), sed ankat1, ke gi pre- ta'men, mi preskat1 Jure' povus aserti, ke tiu'cevalo ne · 
zentas samtempe cion pri kio virina imago povas revi : p,enšis pri 'malbono kiam subite gi ricevis vangofrapon 
distradon, frivola)ojnciam vadantajn. Kaj intertempe de preterpasapfa blicista komizo. - Ria] '?? - Nek mi, 
la honestaj burgaj sinjoroj laboras, klo,podas, perte kaj nek la . cevalo povus -Hon ·diri L ' ..... ,. '. . 
svite, p'or kontentigi la ciam novajn virinajn kapricojn. , . Kaj Ia..h~stprotekta 'brasikvendisto indignite 'p .. o~es-

Sed rilate aj la eeva]oj, - ' ili estu sindonaj tir- tis kiel Homera heroo: .' . ,--
bestoj ať1 dorlotataj vetkuristoj, - la supra formulo "Jen vi agis inteligente, vi 'sangosueant~;I" 
estas preskai1 ciam senkompate oerenv,ersebla 1 ~a bucisto, trafHa' surla ' vunděbla punkto. dt sia 
. Tial la Bestprotekta Societo, kies gr.anda koru . I 'd 
pul sas tra ]a urbo, - ne filantrope, sed ",filipe" - kun ' ~orPkorabcia .hlonoJ]' (>, . s~n tkurntliS

t
, !ll-1~j~Sc~be'f· ktaJk JJ.1a ~~Pl . e

l
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laudinda inteoco metigis sut la fostojn de' la stratlant- car . or o .'p enp ena Je o e 0l '·a.8J " 1 se . oJ; lun -, 1 
b A k '1 . portissurkape, konsilis prntlentajn mOV,Qjn,kaj mezu- , 

ernoj . grandajn skri ~Jojn un la .bonkonsl aj vortoj: ránte ~per f ijera rigardola ' brasikv~ódiston li taijlds: ' 
"Protektu la.bestojn I" :_ , , "Fermu ~n, ko:ta bufw. aii cu ~io' 'kortcernas , vin'?~, 

Certe, estas domage, ke I~ cevaloj ne scipovas ,: Mi ne provos redoni la sukan dia1ogon kiu·nun 
legi I Ili havus pri nia civilizacio tre respektan opinion, .'- sekvis, ~vankam } e.s.tus. aHoge. ~liricjgi JaEspera~tan 
des 'pli keec kelkfoje iu molkora filistro, ankoraťí priat- i"t~]nsu1tan Terminaron je'~erkaj, bone ffempitaj ,esprlmoj 
entas la protektajn surskribojn. Kaj, Uu "ci fakto . mem odorenuancitaj. - : La rapJ~e4·{orgit~j cen.eroj de: tiu . .' 
estas des plimiriga, ke la diritaj skriba)oj pro vento., " dialogů flugis seninterrompe de.ľbuCista komizo.a.J la ~ 
p]uvo ,kaj stratpolvo jam delonge ne pIu, .. estas deci~ bJ:asikven~is.tokaj- retqme ,kiel , si~lantaj pilko] loert~ 
freblaj , -'- ec matgrat1 la lanternoj t ':',' . • • kaptitaj kaj tujsamlerte re.Jetitaj. .:,' 

Sed noblanima homo konas la :bestprot,ektanJcon- . La rondode l'amatofoj,.' Iduj ,btas 'Stra1spe1rtaldojn ... 
silon parkere. ' " ~ p'Jidensi~s, jam homa .i:ligo ', dé gapantol tlaltigis la 

;;: . 
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t[aUkon kaj jam tie klare, laú la simpatioj, oni dis
tingis' du ' parli~jn, la' bucistanojn kaj , la ,br.asikven
distanójn,kiuj ,áviae sekvis la disvolvigon de ľkonf
Ukto kaj kun larga .rido aií aproba ' " Tre bone! Brave I" 
substrekis la retorikajn sukceso]n de siajherooj. Sed 
ari1baií 'kontraií!11oj sajnis en liu fako s.~mgrade buso
lertaj kaj tiam sendube la bucisto memoris, ke li 
posedas en siaj muskQloj pIi pótenca]n argumentojn. 
Li metis sian korbon sur la trotuaron,signifoplene 
relevis la maniko]n kaj kun 'nekasebla intenco Iris al 
la brasikvendisto. ' 

, Sed, ankaií ci Hu havis ke pótencajn argumentojn, 
tutan , veturiJonplenan j~ , argumentoj; - ambaumane 
li ekkaptis alkan f1orbrasikon kaj, kiam . la bucisto 
levis la pugnon, li ,kun forto , de I'malesperopafis gin 
bontrafe' al lá h'ucis.tkomizá vizago, kaj tuj defensive li 
sin ťetifisturnigante clam cirkau sia vetúrileto, sekvata 
de furioza 'malamiko kiu ankaií siaf:lanke uxis la brasikan 
municion . . Kun giganta muskola steco la .hucisto ietegis 
majestal1~ brasikon al la vendisto ka1 ci tiu evitis certan . 'nukrompon nur' dank', al. rapida malapero sub la 
yeturilon, , - sed la brasiko daiírigis slan bolidan 
flugon kaj jen trafis ]a bone nutritan, ventron de paca 
burgo. Kaj ti.o · es tis la signalo de l' granda bucado I 
Car denun la bataUebrovipe skuis la honoran senton 
de la partianoj kiu] tuj aktive, jen atake, jen protekte, 
sin intermiksis.Krom ' Ia brasiko] ankau kotletoj kaj 
bifstekoj fulmis tra l' aero, -'- plilaiítigis raukaj krioj, -
.veplendaj stertoroj, ... sango : .: kaj - la PoJíco 1 

,Ok polici stoj rapide arestis la . brasikovendiston , 
l~ bucistan komizon kaj la .plej- agemajn partopre
nantojn. Ok policistoj .kondukis duoble tiom da ares
titoj rekteal la ,kvartaJa policejo kie oni unue ban
dagis la batalintojri kaj due eríkarcerigis. ~ ; , 

Suf ]a batalkampo enJa strato "des Petits-'Champs" " postresti~ nUI' ., kelkaj dissiritaj kolumoj, koloraj kra
. 'vatpecój 'kaj 'trr ne piu uzeblaj pajlocapeloj; - Kaj 

précizé antaií drinkejo, ha:ltestaris -veturilo kies· melalJ.-
. kólia cevalp filozofe ridetis. Kaj proksíme" sur lan- , 
terna ; fost(), oni povis legl la bonkonsilajn vortojn: 

" ' "Pwtektu la b,estojn I" 

Itl' O lW D , LIT E 'R A T U ft ,A 
OD ,SERVO 

OKA 'FO 

el ~toÍlo kaj Si ne bavas .Iarmojn. Sed sur la batalkaQlP~ vekigas . kverelo inter la armeestro kaj la vlcarmeestroj, la duonluno venkas kaj la imperio de DuSan disfalas. Nova famo ,venas en la fortikajon. La nali junaj virinoj, nali vidvinojkvete.las: kiu estas la čefa el iIi en la fortikajo, sed la vočo de ľ patrinp faras ordoninter iii. Ankali iIi goje akceptas la ven'kon, ankai\ iIi funebras la mortintojn. Nur unu estas inter i1i, kiu tute rbmp
j~is kaj kun neestingeblasopiro ankorau čiam esperas, la edilno de Damjan: Andjelija. Dum la nokto de I' granda batalo And.jelija vekigas, estas en solo kaj atendas. Damjan aperas. Cu li mem au lia spirito? Li volas resti tie por defendi la patrinon, la sendefendajn virinojn, la junajn vidvinojn. Li volas veo4i la hont.on de l' malvenko. EnpaSas la patrino kaj kredas vidi la spiriton,de Damjao. Sed Damja" vivas kaj la patrino minacas lin per malbeno se li ne reiras la kampon de I' qerooj. Andjelija petegas ,ke li restu. Sufičas la glorokaj la viktima sango. Lm vokas la vivo. Sed li obeas la patrinon . kaj Andjelija mortas en Uaj brakoj. Kun ta resto de sia armeo li ekiras kontrau la n,alamika superforto por morti lasta heroan morton el la nau 
Jugovičoj. La tria parto de la drama poemo ankalí estaspopolkanhdevena. La patrino de I' JugQj aperas sur la ebenů de Kosovo. Si promesis al Damjan serči lin sur la batalkampo. La martirvirino povas morli nur se Si trovis lin. Tie Si mortas, surla kampo Kosovo, tie Si ekripozas sur la oraj spi koj germintaj el la sango de I' herooj: 

Dum monatoj oni preparis sin por la teatrafo. Antali nelonge en la belgrada teatro estis krizo kiu kunportis la Moton de la direktoraro. Jam la malnova direktoraro tute pretigis pri la te'atrafo. Stllizitajn dekoraciojn onlfaris por gi, Mirko Polič korpponis la muzikakompanon kaj /zajlovič, la reg/soro de ,Ia beťgfada teatro, scenumls 4in, sed al la stilizitaj dekoracioj kaj alla simbolisma valoro de I' poemo li elektis kaj efektlvigis tlel realisman ludmaoieron kiu, lali la serba kritiko., tute fuSis la teatraJoo. -do 

CARL SPITT 'ELER * EI ~ňter la Nobel-prémiitaj verkistoj mortis hodíali unu el lá mal plej konataj : Carl Spitteler. La svisa literaturo havis en Spitteler sian reprezentantčin figuron, klel ankali la svisa pentrartohavis Hodler, sed liaj verkoj ne resonigis tiel vastan ehon, kiel la historiaj freskoj kaj grandaj alegoI'laj bil doj de Hodler. La svisa literaturo rekonis Spitteler poateulo de Keller kaj CqnrQd Ferdinand Mayer, sed proporcie nur málfrlle. Kaj se por Pantoppidan, konata gis tiam nur en Danio, la Nobel-premio akiris la interitacian - kaj unuavice la germanan interesi~on, Spitteler není,am ekhavis tlel grandan publikon, kiel 'Pontoppldan dum la pasintaj jaroj . 
Spitteler, klu marSis sian 8O-an jaron, havis renkontojn al Nietzsche : rellkontojn en la vivo kaj renkontojn en la literaturo . lom da tempo li staris sub la eflko de Nletzsche, eč se ne ~uste sub ' Ia , efiko de .Zarathustra: kaj li volis revizii la tradiclan mondpercepton de la greka pratempo. Ce tiu či punlcto evidentigas la Influo de la juna Nieizsche; kaj krom tlo Spitteler vergajne ofJe foliumis la Iibrojn ankalí de Rhode, amiko 'káj lernejkamarado ,de, Nietzsche, ear kvankam Rhode restis fidela al la filologiO .kaj 'ne laboris kuntiel audacaj hipotezoj kiel Nietzscbe, tamen al)kalí' li vitlis alimaniere la grekan kulturon, kaj vidis alimaillere la evoltion de la grekarezonado, ol Haj ,plej mu/taj kunu10j ' inter la profesoroj de la germanaj universitatoj. Spitteler, kiu estis kelkan tempon inlltruisto kajčtam legis multe, filtris en siajn Iiteraturajn verkojo parte la etikon de slaj legajoj. Sed apud la efikoj de la legajoj ankllfi aliaj .efikoj montras sin eo Iii Prometheus und Epimetheus kajen la dekokmil versIiniol de la ' Olympischef Friihling, en la du čefverkoj de Spltteler. La Olympischer Friihling rakontas la ' june~.on de la grekaj dloj, la tempojo , kiam I.a lo~aotoj de la Olimpo ankorali ne estis marmorstatuoj ; kaj en la gre.kaj diojde Spitteler estas multe da svisa sango, svisa hum9ro, eble ankl!u i svisa pezmanlereco. Tiuo ei Ollmpon ne konas misteraj nebuloj: la lumigo estas kl ara kllj akra, tia .klel en .Májo kaj ]unio liu de la svisaj montoj. La Prometheus und Epimetheus estas longa vlco de malforte ;'kunligitaj parabol aj bistorloj, kiuj plejparte estas klarvldajtcaLlůarsigpifaj, vere tlela), kaj yere subtilaj, tamen la markanta trajto de la vera individueco kaj la arta forto de la revi-vigone ·tuteesfas la propralD de Spitteler; , , Krom Nie~che li estis en proks.ima Interrilato kun Kari Hallptmann (poetoftato de Oerhard Hauptmann), kun kiu ' Ii iris 

· 'La ellsendi~to de Ci tiu artik ,olo eble tro ma) b.onhumore ko'niga. la v'etkojn de ľfama ve r k i s to., Por m a I a o pi n i o n i aj. p aA' O j v .o Ion t e es t á.s je ' d i s p,o no. (RTm. de r redakt.) 
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kóne en multaj direktoj. De la altajo de I' Olitnpo kaj el hi 
grekaj tempoj kelkfoje revenas Spitteler en sían propran epo
kon, li verkis interes.an biografian romanon, ee, unu-dufo;e Ji 
.uAis la limon de la naturalista romano. Kvankam či tiuj liaj. 
romanoj estas malpli gravaj, ili elvokis pii grandan ehon kaj 
akiris pii multajn legantojn ol la grandaj verkoj de Spitteler. 

Cirkail Spitteler formi~ls mal granda ' eklezio kiu voli s ellukti 
apartan rangon por la svisa poeto en la hodiaiía literaturo kaj 
~i laiíte, 'unuflankeme anoncis la gloron de Spitteler. Tiuj tro
igoj kompreneblene utilis por li, Čar kiuj prenis liajn librojn 
kun grandaj pretendoj, tiuj plejparte trompi~inte foliumadis ilin. 

Spitleler tute cerle ne estas tia verkisto, kies librojn oni 
devas ellegi kun ekscito kaj demeti kUli profunda emocio. 
Sed antaií kelkaj jaroj, kiam ankoraií estis kutimaj la jenaj 
eSletikaj definicioj, oni eslus dirintaj pri Spitteler, ke en la 
n;ilda lumo de ľ vesperi~o estas bone el iu aií aHa lia libro 
legl dudek pa~ojn. ' Ic 

BIBLIOGIIA.FIO 
SOLANDRO DE WALDEMAR BONSELS 

Tradukis dra Edmund Sós. Nova Blbliott::ko Esperanto. No 
2. Eldonejo : Verlag Paul Knepler. Wien. J. Lichtensteg 1. 

La libreto enhavas novelon el la interesaj karakterstudoj de 
l'aiítoroj kolektitaj sub la títolo .Menschenwege· (Homaj 

vojoj) . Per grandaj kaj subitaj peniktiroj li pentras, per kel kaj 
duonebriaj dialogoj li lumigas profunde la animon de mal
prosperinta, disonanca geniulo, viktimo de cirkonstancoj, ~iu, 
per sia granda talent o, nenion kreas, kaj pereas mizere dum 
interbato en drinkejo. , Belideaj altaj paroloj ,kaj malaltaj agoj 
kontrastas, kaj lasas sur la tango ion amaran postguston de 
vantajo. Kaj dume ofte nin emocias la tuSita tragika barakt6: 
rorripi~o de grandaj intencoj, cinika indiferenteco , kiu kaSas bru
lantan vundon. Kiel mizera fari~as Zarathustra, se li perdas 
sian slnfjdon. 

Bedaiírinde pti la traduko mi ne povas diri nepran laiídon. 
Cu ~i preti~is tro rapide? 

<Jenaj estas la konstantaj konjunkcioparoj: se. . . tiam. Tre 
. strangaj: "sin mem konservo', "ni ne el\tas ~í al nia senkul· 

pigo," cellnda povas elam unue nur esll", "eksigi antailla por
pon", "eksspiri". "Balanci" anst "balancj~j"", sufoki" anst, 
"sufoki~i((. "Katenigi, konsoligi, incltlgi, impresigi" kun siaj 
superfluaj-. "ig". • Tio estas bone". "Pii frue", "pii malfrue" 
anst. "antaiíeM kaj • poste" .Prodoma~gojou. "Kutimita" anst. 
"kutimi~inta". • Plej bonuloj". "Plej eminentuloj". "Paseblajo· 
(mi ne komprenas). "Rapidece". Krome: Komoj tre ofte troas,. 
"Unu· estas ofte nenecese uzata. Kaj orte ml dubas ke vere 
la ekvivalenta vorto estas uzata, tar per alia, parenca vorto la 
kompreno estus pii Jaci/a lil! ebla. Sed "eks por mi" aií eble 
pii ~uste "eks pri mi" Sajnas al mi tre taiíga, iom vulgarároma 
esprimo de "Čio finltapri mi". ' , 

MI, revenas al la vorto ,kutlmi", Čar tre ofte oni uzas ~in 
erare. "Kutími" signifas "havi kutlmon", "kutimhavi". .Ekhavi 
kutimon" estas "kutimi~i"; "havigi kutimon" estas "kutimigi". 
Ekzemploj: .Mi kutimas legi antail endoqni~o". "Mi kuti mis 
lumi, čar mi alkutimi~is, sed nun mi dekutimi~is (malkutimi'" 
gis) je la kutimita (kutíme havita) pal!io« .• Malbone kutimlgIta 
lnfano". "Mi vidis ' lin dum lia kuti ma (kutimata) vespera pro
meno· ... Vi devas kutimi~i al Či tiu laboro" klel ajn petfe vi' 
kutimigos vin al ~i·. Sed, "ll es tas kutimita funli", tio estas, "li 
estas kutimhavita fumi", evidente ne havas sencon. Anstatail, 
,.kutimi~i" oni povus uzl ankail la vorton "ekkutiml*. Sed .,kuti
timinta" signlfas nur "havinta" kaj ne .aki.rinta kutlmon·. ' 

Kaj nun mi esprlmu ankoraií mian afliktj~on pri tio, ke" jln 
Esperanto ei.am ankoraií mankas la stila . unueco. Ne malkom-. 
prenu min. Ci tiu sopirata unueco ne signlfas ke tiu "skribu lau ' 
la sama maniero. Sed ke simplajn frazoin čiu ' faru sammaniere, 
ke ekzistu fine tiu ~enerala kanvaso de stilo sur kiu oni povás 
brodi .. Sen tio Či oni neniam scios en tradukoj, Ču ia stila apar- . 
tajo devenas el la -individua stilo de la autoro, aií ella Iingvaj ' . 
kapricoj, Iingva malcerteco de la tradukinto. K~J!!IF 

A V E. NT U ROJ DEM A i S PER T ' U' L O" 

(Fragmento de la verko). Robert Reitzel. Esperant.igis 
Dro Tobias Sigel. Esperanto-Verlag EUerslek Borel G. 
m. b. H. aerlln kaj Dresden. 3~pa~oj. Prezo " 1.20 .gnikS. 

La ' literaturo de Usono ne estas tiom abund.e reprezentata 
:en nia ' Ungvo, ke ni ne povus ~ole s,aluti Iii verketon, kie 

apero kómpensas alme?aií partan t,nankon. " , 
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La libreto de Réitzel konigas al ni 1.1 malfacilajojn de ger
mana jun\lIO, per li mem, kiu forlasinte' slan helmon migradas 
kaj renkol'ltas mil"kaj Inil malhelpajojn por povi , vivteni sin en 
la fremda terparto, en la tute nova ' mondo: .' 

La tradukajo ~enerale faras bonan impreson, ' tamen , kelklli 
rimarkoj pri ~iesfas nepre notindaj. Nl-renkontas sufiče ' oftan 
kaj ne nepre bezonan uzadon de la kunmeti~aj tempoj, kio 
kelklokeigas peza la Iingvalon. Ankaií la vol'tordo kelkfoje 
'pezigas la StilOIi. Precipe la uzo de "ankail" post la vorto al 
kiu gi rHatas. Same la adverbo "multe" staras ófte post áku , 
zativo tre malproksime de la verba en la ' fino de jafr~zo. 
Anstataň "bone" ,estas "bona" (eble preseraro). Same: ~DI ••. 

,doninta ... " Post "d~" ni trovis artikolon. Ankoral1 kelkaj vortoj: 
.emigrintoj", "reparigi" (anst. ripllrigi) "cerklo" estas riproČeblaj. 

Ci tiujn mankojn tdmen la plača eksterajo, manko de preser. 
aroj . preskaťí tute forgesigas al la legantoj. 

LA REGADO DE Sl MEM PER KONSCIA AUTÓSUGESTO. 
E. Coué (E. B. J. nro. 33.) Esperantigis J. Borel. Esper· 
anto Verlag Ellersiek et Borel G. , m. b. H. Ber.lin kaj 
Dresden. Prezo: 0.30 gmk. 

La tulmonde konataserio de Esperanto 'Bi.blioteko ' Internacia 
pliriČi~is per vere interesa kaj aktuala numero. <Ji pritrakta8 

la sukcesojn kaj speciale por neurasteniuloj tre t.angan kurac
metodon de la fama kuraclsto E. Coué, en Nancy. 

La verketo ne nu~ pro sia interesa kaj ' sciencvai:ora temo, 
sed ankaťí pro la flua, neripročebla stilo, estas atentmerita leg- . 
indajo, 'ee, ankau propagandilo por Čiu esperantisto. dr-oth. 

TRl LIR I K b J DE S. H A K E SP E ARE 

Muziko de M. Francis Coates. Vortoj, tradukitaj de A. John 
Ashley. Eldonita de f1:.~ . J. Ashley. Farnley Tyas, apud 
Huddersfield, Anglujo 1924. Prezo per poSto: 1 Sil, 1 p. 

, AI la bone kantebla, kvankam ' ne čiam uauavide klara vers-
·traduko de sro Asbley estas komponitá lerta muziko pOr 

kantvočo kaj fortepianakompano de sro Coates. La Madrigal'o 
kun sia popole melan!colia tono kaj' la ,"Carpe Diem" 'kun sia 
freSa marSo estas plaČaj. ,,,Fidele" sajna,s ,al ' mi malfiča ,je 
melodio. ' (-da) 

.' En la lasta můmentů antai1 la presůf<un , důl-:
ora . kůnsternigů ni 'sciigis pfi la můrtů cfe ' 

...." . • \ .,.~ ,. "" ~'. 

PAlJLO DE <ltIfiDEltI 
Lingva-ti~nll~auanokaJ Akadeiniano , 

De 1a plej frua '.t~mpů li ,estis nia altesatala, 
kara k4nlabůrantů. Neniu , el ni kůnis linper
sůne, sed el Haj leteroj radiis al ni lia amanta 
kůrů, entuziasma zůrgemů, kritika helpemq, 
nůbla kůmprenemů~ Lian nepJacůn Jí kVazat1· 
flustris a] ni,sekrete en pri·vataj leferoj;kaj : 
půst malaprobů Ii ,fuj metis . lai1don půr ne 
ůfendi,půr ne :malesp.erigi. La' repreientadůo ' 
de la gazetů liiari~ kun v~,.a fet::~oro, largv.idÓ, 
dankdeviga ůf~remů. " . 

EI , ci tiu no bla, kara :kaj valůra fervůrů ni 
půvas kůnjekti kiům' ii helpiskaj 'efiléis en sja 
senperacirkai1o. Jen denův~ 'grava,grava perd,ů, 
pC!rkiu niapenai1 půvas.imagi al nikompenson. 

Al liaj apaftenulůj,al 'la Iitůva esper.antis
tarů jene ni -cesprim,as, kun afliktitakůrů,nian 
plej sinceran kondůlencon. 

Lian 'kar·arrnůmůn. Qi konsertrosciam en nia 
ama reměmůrů. ' 



LETEBIiE8TO 
P. c. En via S. letero vi riprocas, ke en nia revuo vi trovis 

la vorton Japal1io, do ni ne uzas la fundamenlan Esperanton 
sed "svisan dialekton". Permesu, ke ni iom parolu ci lie pri 
či tiu afero. 

NI eslimplene rekonas kaj Ire altetaksas la valoron de la 
konserva laboro de niaj lingvaj institucioj; nia lingvo, kies evo
luo okazas Iibervoje, nepre bezonas bridon. Por montri oian 
rekonon, ni uzas oliciale, en la komunikaloj de la rev110, čiam 
la sufikson .ujo·. Sed en la ensenditaj artikoloj ni devas res
pekti la preferon de la kunlaborantoj. Tiamaniere, vi vidos en 
la revuo multajn ;,-io· apud multaj n-ujo". Ni opinias ke liel 
oka zas kvazaií voedono, kies rezultojn eble ankaií niaj lingvaj 
inslilucioj povus uliligi iam, ce eventuaJa, denova konsidero de 
la alero. Ni esperas ke oni ne ju~os nin nelojalaj al la Akademio, 
se ni donas okazon por la evidenti~o de la publika opinio per 
tia tute demokratia vojo. 

Kaj la aferon ni konsideras jene: prefere nur -ujo, au pre
tere nur -io, aií prefere, en paco, ambaií kune, ol du kruele 
batalantaj partioj, kiuj preskaií malamas unu la alian, reciproke 
ne partoprenas en gravaj enlreprenoj, ignoras, eč kontraiípropa
gandas ilin pro detaldemando. Ci tio estus, laií hungara pro
verbo, elverSi kun la banakvo ankaií la infanon. Eble -io estas, 
eble gi ankaií restos, svisa dialekto. Sed eble gi estos komune 
uzata kaj rekonata, čar Illulltoje jam okazis ke diaJektaj vorloj 
enirls la literaruran Iingvon. Oan~era lio tute ne estos, eč ne 
kiel precedento. La longa daiíro de la batalo jam nun sufice 
montris ke Esperanto ne povas disfali, čar iom pii grava Sango 
en la lingvouzo povas okazi nur posl long~ periodo de provado 
kaj post čiuflanka funda konsidero de la afero. . 

Kaj gis tiam, ni restos fundamentaj, sed la aliajn homojn ni 
lasos uzi laiíplače aií la Iingvon aií la dialeklon. Kopar 

P. de M. Pri neologismoj ni iras la jenan vojon: Ni for
strekas nur la evidente superfluajn, devenintajn el ne perfekta 
lingvokono aií el aprioriaj reformtendencoj. La ekzistantan lingvo
materialon ni rigardas finfarita, čiun intencon por ~ia plibonigo 

senkaiíza, sencela kaj dangera. n Tuja kompreno·, nsenmiksa 
romaneco· ktp., meazzinismoj kaj aliaj ismoj kunhavas almenau 
tiom da malbonaj, kiom da bonaj f1ankoj, sed krom tio ili havas 
tiun difekton ke ili postulas Sangojn, do rompon de unueco 
(cu ne sufiČ3S -io - -ujo ?), disputojn, malSparon de energio, 
klun oni povus uzi pii fruktodone. Ni ne diskutas pri la lingvo, 
ni uzas ~in. 

Sed guste car ni volas uzi la Iingvon, ni volas ke gi estu 
perfekte uzebla. Kaj Esperanto estas ankoraií malproksime de 
la naciaj lingvoj rilate la esprimkapablojn de stilo, ci lion nei 
povas nur blinda entuziasmo. Mankas nuancoj, mankas necesaj 
radikvortoj kiujn oni devas esprimi per longaj kunmetitaj vortoj . 
cirkaiískriboj. Ci liuj taiígas en la ciutaga parolo, sed en la 
poezio ili estas senpovaj, sensangaj, ne havas la bezonatan 
kolorva/oron, enkaSitan energion. Ciuj poetoj Esperantaj sentis 
tion. Tial estas granda antagonismo inter la propagandistoj kiuj 
volas klel eble plej laci/an, kaj la literaturisloj. kiuj volas kiel 
eble plej esprimkapablan Iingvon. Zamenhof mem eslis literatur
isto, kaj li mem uzis ebJe la plej mullajn neologismojn. (2000 
estas kolektitaj .) Sed, mi petas konsideri la jenon: Ciu teknika 
fako havas, aií devos havi sian fakterminaron, ču ~in ne bezonas 
la poezio, kies materialo estas vortoj. Delonge mi intencas aper
igi tian fakvortaron, kiu enhavus nurajn čiutage neuzeblajn vort
ojn. En čiu nacia Iingvo estus ridinde se oni parolus poemslile. 
Do, ankaií Esperante oni ne parolas liel: 

- Amara senHmento obsedas min, car vi ne kunjubilis 
mian nuptan festregalon. 

- Angore mi petegas absolvoll, sed ce ľ aiíroro min vekis 
kapdoloro el inkuba dormo, kaj vesperkrepuske mi estis tiel 
langvora ke mi endormigis. 

Kiu parolas tiel? Sed la vortoj estas ciuj nemalhaveblaj en 
poezio, car neniu alia vorto povus anstataiíi ilin kun plena sig
nifo !<aj esprimforto. 

Ciuj, kiuj skribis iam pri la estonta evoluo de Esperanto, 
profe'is iompostioman malpliigon de la mal-vortoj. Precipe liuj 
el ili estas mal opor tun aj kiuj donas tro longajn vortojn. (.Mal
proksima", nmalpermesi" ktp. Por la ullu'.l oni pii kaj pii uz.as 
la vorton "fora" .• Malbon-· en kunmetaJoJ estas Ire Jonga; fial 
oni uzas ofte "mis-" anstataií ~i.) Krome ekzistas mal-vortoj , 
ce kiuj ne estas unuavide certe, kiu estas la rekla, kaj kiu la 
mala vorto. Kaj ci lion lerni, laií mia sperto dum kursoj, estas 
pii malfacile, ol novan radikvorton. (Fermi-malfermi.) Krome 
es tas vortoj, če kiuj la rekta. vorto havas liel penetran karakte
ron, ke la mala vorto pro Ilo aspektas malforta, senpova, sen-

kolora. ("Malmola", ~malsova~a".) Por la Jasta oni nun uzas 
.mllda". Por la unua mi neniam legis, kaj neniam uzis "dura" , 
sed el manuskripto mi certe ne forstrekus gin. 

Tial ni ne estis severaj kontraií la vorto "rara", kiu signifas 
"malofta" en spaca, do ne en tempa senco. Cetere gi estas regis- . 
trita en 1a vorlaro de Boirac. 

Nun mi vidas, ke mia respondo vastigis trans siajn kadrojn . 
Mi rapidas fini. 

Laií mia opinio sporadaj neologismoj, eč nenecesaj, tute ne 
estas dan~eraj. Se iIi estas superfluaj, íli malaperos. maksimume 
cn la vcrkoj de teo konsciencaj vorlarfaristoj ili vegetos pIu. 
Aliaj estos uzataj kiel efemera modo, kaj baldaií vel kos. La 
bonaj kaj necesaj restos, kaj estos oficialigitaj, kaj ili meritas 
ja tion. Sed neluSite de Cio ci lio, vivas sian egalan vivon la 
(runko de nia lingvo, sufiča por kruda interkompreno, konserv
ata cn la Fundamenlo kaj en la bonaj lernolibroj. Kopar 

A. K. Vi malaprobas, ke ni skribas la vorton Finnlando 
pe .... du n-\iteroj kaj per tio ni pekas kontraií fundamenta regulo. 
Nu, regalo kiu rekle deklarus tian malpermeson, ne ekzistas. 
Ekzistas nur tia principo, deduktehla aposteriore. Ni tuj diru 
ke tre saga kaj ulila principo, dank' al kiu la Esperanta ortog
rafio estas vere infanludo. Sed, laií nia opinio oni ne devas 
fari el ~i dogmon, kaj perforti utilismall principon ec kiam gi 
eslus maluti/a. Ekzistas kel kaj internaciaj vortoj, kies transpreno 
eb!as nur per la apliko de duoblaj literoj, čar alimaniere oni 
havus malkomprenojn. Cu oni ~uste komprenus la frazon: "Mi 
atendas la linon," eč se en la antaiíaj frazoj temis sendube pri 
finno? 

Ni do ne komprenas vian anlipation, kaj, latí ni, estas 
strange, ke oni tiel l11ulte hezitas pri la ekuzo de tiaj duobla
literaj vortoj. Temus ja nur pri 8-10 vortoj, kiuj trovi~us plej
parte en teknikaj terminaroj. "Regatto", nkokko" (coccus), "bullo" 
(bulla), "mokko" (uzita de Zamenhof), "vendetto· estas liaj vortoj, 
por kiuj oni vane provu'l proponi pii taiígajn kaj pri kiuj okazis 
jam multaj penigaj diskutoj - senrezulte. Ankaií nvíl1o" eslus 
pii placa, pii natura ol vi/ao, kiu per sia monstra formo avertas, 
ke ni ne persistu pri utila principo, kiam gi eslas malutila. 

Sed la elparolo! Nu, oni ne devas nepre elparoli ambaií 
literojn, lio estus malfacila. Sed oni povas akcenti la duobligi
lan literon. kvazaií ripozi sur gi, mal10nge elparolante la antaiían 
vokalon, se ~i estas akcentita. Kaj en nia Iingvo ja ekzistas 
ekkoni, ellavi, ennoti, plorru~a. 

A. S. Kiel interesan simptomon ni publikas parton el via 
letero, nur tiom korektinte gin, ke gi fari~u komprenebla: 

Mi ne scias ankoraií tiom la Esperantan 
I ing von, k e m i p o v u s k r i b i let e r o n sen vor tar o. 
Tamen bonvolu legi tiujn ci miajn poemojn kaj 
s k r i b i a I m i, c u i I i e s t a s ta ií g a j .• 

Do ne. IIi ne estas taiígaj. Por ni ne. Sed por vi jes, Car 
ili vin devigas foliu mi la vorlaron. Bonan laboron! Kaj send.u al. 
ni la poemojn, kiujn vi verkos sen vorlaro. (Vorlaron de RIII/oj 
ni grandanime permesas.) 

H. I. B. Gesil/joroj dal Mezzío. Tre volonte ni publikus 
la interesan rakollton, sed principe ni ne publikas tradukojn 
sen nomo de aiítoro. Ni tre gojus kaj laií nia opinio ankaií 
ni aj legantoj gojus, se per la t,rovo kaj alsendo de la autora 
nOl11o vi ebligus al ni la preslgon de la novelo. fane Eyre 
estas envicigita inter la publikotajojn! sed ce ni~ .mal~randa 
amplekso ni bezonas tempon por trovl lokon por gl. NI petas 
do iom da pacieneo. 

Vera Potehina. Luna Sonato. BOllvolu legl la respon
don pri "Gesinjoroj dal Mezzio·. 

P. S. Pario. Bedaiírinde ni ne povas publiki la frapantan 
novelon, malgraií gia bela t~aduko! car ~a novelo jam aperis 
en la iama "Lingvo Inlernacla" kaj ankau en la aparta libro: 
"Du slavaj rakontoj". Vi komprenos ke I~ malgr~n~an .Ioko~ 
pri kiu ni disponas, ni prefere donas alnemam preslla] arllkolol· 

NIA. KUltLAUORA1\"l'ARO 

Louise Briggs (Armley). J. Orau (Barcelona), Helmi &. Hi/da Dresell 
(Tallinn) Nlkolao Hohlov (Varsovio), Ivan H. Krestanojl (Pirdop), 
A. Mazz~lini (Fermo). fan van Sc1100.r (Antwerpe~I), Paul Medem 
(Kaunas) 7 iberio Morari/l (B/lcuresti), Paul Nylen (Stockholm). 
Emma L: Osmond (London), Petro Stojan (ChisinaLl), M. Solov;ell 
(Novi-Sad) Dro Leono Zamenhol (Varsovio), Raymond Schwarfz 
(ParisJ, f. ;urisla (Czenstochova), Stanislaw B1'UI~n (Lodz), Henriko 
Seppik (1allin) Daniel Eyoquem (Pam). Zallonl. Responda redak-

t~ro: Dro Béla Rácz de Kovesd L. K. 
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LA GUSTE-
SOLVlNTOJ RlCEVOS PREMION 
LA REZULTO ESTOS 
PUBLlKIGATA 
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ENIGMO 

KLASIKA 
L ITERA '1'URO ! 

IltllTADO DE KRIS'(' O 
ELIROS POST KELK&J MONA 'J'O.J 

PI LI S OLIDt; BINDITA 
'I'EIiS'I'O KI.ASIKA, TB .... TJDITA I)E J , IXG VAJ 

t'.\KtJ l .O.l 

I' U E Z o I' R o V I Z o R A 

s fr. o. III. .1. modeme bindita, tole . . . . . . .. 3.30 3.00 
tole bíndita, ruga rando .. . . " 3.30 3.00 
tole bindita, ora rando . . .. . " 3.60 3.20 
lede bindifa, ora rando . . . . . .. 4,70 4.25 

Aldonu 10"0 por selldkosloj. 
La prezoj same valoras por ci uj landoj. Ni ak 
ceptas monpagon en ciuj konstantaj naciaj va

lutoj, lalí la tagkurso de la alvenotago. 

MENDtJ 'J 'V" t.:E 

SENDU v rAN S O LV\).\ tl l S 31 - A DE l'EBRUARO A L: 
HIJNGARJl ESPERANTO INSTITIJTO 
B tJ DAPEST. TI. KERUI. t :T. EOTTOSotJTCA 8. 8:1AM 
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• • • • KVAK PUNKTOJ 

-Her:i:~s ;~r~:;~:~nto 
DU~~:=:ln .. Ak:::d:r:::::ta 

Senpagajn specimenojn petu de ta administracio 

Horrein b. KUlo, Germanl. 
= == Reprezentanto en Hungarujo: IKA-ELDONEJO, ZUG = = S V I S L ~ N D O = Hungara Esperanto Instltuto -
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__ ~_= Delegitoj en pres- bezonas dekmil membrojn Ciu Esperantisto _=_=~ kalí ci uj urb oj devas estl membro ~ 

CEN'ľRA. OFICEJO: Š § ~uiu ~L U.E.~ . ! l~, BOIJLEV.ARO OIJ THÉATRE, GENEVE § ~11I111\I11II1I1I1I 1 \lIIIIIIIIJJIIIIJIIIIIII I IIIIIIIIIJJIlIIIIII I III I IIII I IIII I IIllIIIJl IIIII III lllllllllllllllllllll III I 11111111111111 111111 III 1111111 IIIIUIJI I 11111 IH I 1111 1111111111 1111 1I1111J1J1III11/11J1II\1II11III1\1I1\IIJJJJlIIIIIIIII~ 
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