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/;a~ ·Hasidii.D·.o 
Komedlo en UDU a'kto 

c.. T{)omson -

PEBSONOJ: Sonja: Ne, dankon, mi estas tiel laca, mi hezonas 
Sinjorino Feja Breton. nur ~om ripozi. 
Sin joro Silvestro Brelon, rica esperantista- komcrcisto. 
Fraiilino Sonja Andreo, rica ooredintino. 
Sinjoro Gerardo Pulro, sengrosa Ce-metoda 
Osbruk, eefservisto en la Bretona Domo. 

Feja: Jes, ripozi sur viaj laiíroj. Sonja, kion vi ja 
faris en mía bala salono? Su.r la tuta planko estas disje-

instruisto. titaj koroj , la koroj de malf.elicaj sinjoroj. Antaií vi ili 
perdis ilin. Ho mia kara Sonjeto, kiel la sinjoroj flugctis 
cirkaií vi o o 

. . (En la buduaro d-e sinjorino Breton, vespere. El " Sonja: Jes, kiel musoj cirkaü sukero aií pastro cirkaií 
flanka cambro de tempo al tempo venas la sonoj de danc- paroho. La vivpano, mia ~ara, estas por ili grava demando. 
muziko. Estas balo en la domego de rica esperantista. Sed la edzi~ocasantaj sinjoroj klopodas vane 1 Mi vol as esti 
komercisto~ Silvestro Breton. En la buduaro sidas sinjor- amata pro mi mem, kaj ne pro mia mono. 
ino Feja Breton, bela virino de tridek jaroj, dekoltitc Feja: Malsagulineto vi estas. Cu vi estas do tiel mal- · 
vestita. Tuj eniras fraülino Sonja Andreo, belega, dudek- .Qela, aü cu vi pensas, ke la sinjoroj · estás tute blindaj? 
kvinjara, kaj sarne dekoltite vestita.) Mi opinias ciam, ke juve.lo estas duoble pli bela, kiam gi 

Sonja: Ho, Fenjo, kara, konduku min al kanapo estas en ora krado. 
kaj lasu min dormí. · Sonja: La viroj estas por mi indiferentaj. 

Fcja: Hej , Sonj:i , cu vi jam tiel lacas ce mia balo. Feja: Ha, mi komencas kompreni ion. Via koro nc 
Eta pigrulino, sajnas, ke tro da elegantuloj-amantoj . . . estas plu libera! 

· Sonja (sidigante): H0, fermu la buson, Fenjo, pri Sonja (faras silenlan gestan). 
la amantoj, aií mi kricos. F~ja: Do, via koro ne estas ~lu libera. Ha, m1 

Feja (tre carme, sidiginte apud si): Mi sciis, ke vi divenis. 
venas al mi, kiam vi enuos. "(Gel mi povas vin gajigi, Sonja: Jes, se diri sincere, kara Fenjo, mi ~stas 
karulino? efektive enamiginta. Kaj kun unu en la koro, oni ne 

Sonja: Kiel mi envías vin , Fenjo. Vi havas cion. havas tic lokon por multaj. 
Antaií unu jaro vi estis mia konstanta kunulino. Ni .estis Feja : Dependas de la konstruo de la koro. Pregu, 
kvazau gemeloj. Subite vi ha vas cion, kion mi ne ha vas - .Sonja, ke li -ne .. estu jaluze111a. Sajne, Sinjoro-A.m.anto 
rican esperantiston kiel edzon, la amon, belan fonon por eluzas la provizon de 'doleaj karesvortoj , car Sinjoro-Edzo 
via beleoo. · mutas pri ili post la nuptój. Kio do pri virino, kies edzo 

Feja: Mal~atulino, via vico venas. Krome, cu mi estas jalu.7.ema kaj ne plu scias' f.lati? 
estas tiel terure felica? Ankaií mi, kiel vi, gojas eskapi Sonja: Sed, cÚ la kara sinjoro Breton estás homo 
iom el la tro viveca vivado. Nun ni povas babiladi. Efek- jaluzema? 
tive, pasis pli ol tinu jaro, de kiam ni laste skandalis pri . ' /t'ej4 : Jes, .. jaluza kiel po~ko. Denaske li havas la 
la mondo. · jaluzan tilrnperameotón. Sed ni ne parolu pri li .. . 

Sonja: Sed, kara, cu vi povas lasi viajn gastojn? Sonja: Tamen, ni parolu pri li, car mi volas scii, 
Feja: Ho ne · zorgu pri ili: N un ni estás absolutcl volas lern-i ion pri la viroj,. ·piru, cu via edzo ne estas 

ekster dangero, car la tuta hestaro sv.arma8 en la mangejo jaluza nur :pro tio, ke li vin amas? 
p.or sin nutrí; kaj ni povas paroli p.f!_tiu nokto en Parizo ·,. 'Peja: Mi> volas esti amat.a .seu'jaluze. Mi konsentas, 
antaií un u jaro. · ke viro, Id u· forte amas, povas,. sen ti jaluzon, sed vera amo 

Sonja (gaje): La maskobalo! Kaj vi, Fenjo Breton , devas ami senj.a)uze. 
·portis maskon ka.j domenon. Sonja: Sed, Fenjo kara, kiel viro matura povus ami 

Feja: K¡¡j • vi, So:nja Andr~o , portis maskon kaj do- kaj :nc sen ti jaluzon, · se li . vidus, ekzemple, la edzinon 
menon. en la brakoj de alía viro? 

Sonja: H~ jes, ~d mi ne esti~ edzino. . · Feja: 'Tip' estus alía a.fero. Sed mia edzol Lía jaluzo 
Feja: Hm, eta · pruduliiw, ' cu mi ne rajtis porti estas. senbr.ida kaj mal justa . . , · 

maskon kaj domenon, car mi estas edziúo? Efektive, la · ·Sooja: 1~<uneÓ, ankaii ·er tío montras, ke li amas, ee 
masko kaj domeno pli neoesas al edúnoj ol al ludemaj ~as vin, kaj, efektive, 'tío donas al vi multe da povo 
iraií.linetoj. konb:aií li. · · 

Sonja: Cu .vía junedzo ma}kovris la fakton, ke vi sola · Feja: Eb.m jes. Eb.le vi .. estas prava, sed mi neniam 
.c~stis maskobalon jam en la ~ielmonato? . · · · dczÍJ":ÍS' ha vi ~ian· povotl kontrau ama.ta vi.ro. 
, Feja: . Neniain. Riel li jaluzus, se li · séius, ke dum Ji . Sonj~.!' Vf"tJn ja ha vas, k'aj ankaü uzas. 
pasigis la tempon en labork!llsido 'de la Lingva Komitato, "Fcfa: K.ief"vi volas diri, ke mi ~in uzas? 
iia edzino iris . .al Pariza balo en maslro ka-j .domeno? ~,, ~ Sonjn: Ng, au vi oo iris , al la mask.obalo, seiante ke 
· ria edzo jaluzos, .se· Ji tion scius. Do li certe ne jaluzas 

tute 5éa k.aW:-ó[ ' 
" . F<ja: 'Li ja·. faras tiqn tute senkaiíze. Jaluza viro ne 

. iliívail ha vi kaiír'on,' La jaluza. ·sento estas interne de li, kaj 
li sentas jaluzó)l k:iel alía persono sentas amiie.con, aü eé 
la· amon. . . 

.. ,Sonj'a; ,yj mirigas min. Kion li faru.s, se vi vere 
'dO,gus al ~ kaüzon jaluzi? · 

..,; · , ", ll..cja: Li _Uenezitus, mi ·supozas. Se4 ne ten tu m in, 

·~~-- l' . 
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Poemoj de d-ro-Pumpl' 
MACPIE 

Moto : 

· Memanalizo 
pri anim-krizo 
de horno pelita 
el paradizo. 

Apert.a. vundo 
en . kor-profundo 
La vivo, ~i estas 
vivo de hqndo. 

B:rute remaci . 
·sur vivon kraci , 
mizero vegeti , 
fie mortaci. 

Amo kaj ~uo 
teda enuo. 

Homaj ago; eStas nur pala; 
ombroj de la intenco. 

En hrusto prefere 
osoedu truo. 

Morala suldo . -
stulta absurdo: 
La homoj vivante 
viv,as per murdo. 

J en altruismo 
tl·a pl!ra prismo: . 
Nájbaron forglutu · 
Infer-abismo. 

lndigni . je vi? ' 
Ne 1 Pugnojn levi; . 
prajmi la: terglob<;m, 
vidi tin k~vi. 

Kun moka voco 
sen . mens-riproco 

· hruligi l:i tindr~m 
de la kartoeo. 

Sonja: Se mi iam havos jaluzeman ed:Zon, mi Jaluz-
igo lin, mi donos al li kaiízon frenezi~i. . · . . 

Feja: Ntf tentu mio, diablino. Ofte ;mi ,ekpensis 1~-
deli kun tiu sama ideo. • · ' : · ' 

Scmjá: J)u v1a maskobala afero ne donus al Ji kaií-
zon . ~ ~ ? ~ t' r'· i ' 4' -~. ~ "'._• . 

Feja: Tute ne. Nepio ~kaüs, M tiiu niaslwbálo; k~j 
krome 'ki esüs jam antáü ,tro lónge. Mi.ne :p.l.u 'párrilu pri 
~i. 500 pri 'Oi. Kio estas la nomo de ·tiu horno; d kiu 
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Aií jeti bombon. 
en la viv-trombon •.. 
Kaj kun vi descendí 
en . nigran t omhon. 

Gusta celtrafo 
de 1' lasta pafo . .. 
Post mondo ne restu 
ec epitafo. 

VIPE'ROJ 

I. 

»Pensu 'nek pri epitafo 
nek pri temo politika. 
Trinku vinon el karafo 
kaj vin nutru grase dika. « 

La aiítoro de l' sentenoo 
- m~lgraií ties iinitindo 

· sklavas al la abstinenco 
' kaj malgrasas kiel sirido. 

II. . 

Li emfazis tis enuo 
k un signifa ñngro-levo: 
·»Estas unusola . ~uo: 
la bongusta poro' de Evo«. 

. Sed sur lito agon'ia 
li konfesis veron "pri ·si: 
Li en tuta vivo sia 
ne' ' kura~is inon kisi. · 

III. 

· »Por vm de Ja peko gartli 
prenu la ekzemplon el mi: : . 
Timu inon e:C rigardi · 
kaj preferu vi don fermi. ·« • 

Lá moralon 

¡' 

. ( 



Osbrak: Cu la Sinjoríno voias iom da vespermanto? 
Jaro la gastoj pfeskaií mantis la provizon ... 

Sonja: Nenion, dankon. , 
Feja: Alportu koktajlon kaj glaciajon. 
Osbruk: Tuj, sinjorino', tuj. (Eliras Osbi:uk.) 
Feja: Ankaií Osbruk enam1gis al vi, Sonja. Li ra

kontis al mi, kiel la arpantoj amasitis Cirkaií vi, kaj kiel 
ili ne indas tuai la etan fingron de via mano. 

Sonja: Ne turmentu min pri la viroj. Mi ne povas 
elpor-ti, kiel ili rigardas min. (Levitante) Fenjo, cu vi 
rememoras, kicl ni knabinage interpromesis al ni, ke se 
unu el ni edzinitos, la alía faros saroe, sed ke se la unua 
edzinitos malfelioo, la alía tiam dedicos sin al la dancarto. 
Post hodiaü riokte mi intencas dedici min al la dancarto. 

(Sonja faras kelkajn pasojn de gracia danco sola, 
kiam ~miras Sinjoro Silv.estro Breton. Li estas grandko
mercisto, rica kaj impona sed malgaja persono. Kvardek
jara.) 

Br~•ton: Permesu ke mi diru, vi dancas gracie. Kiel 
vi sanas, >injorinoj? 

Sonja: (cesigante la dancon) Ho, bonege, sinjoro 
Hrclon. 

Breton: Estas por mi plezuro vidi, ke vi nun iom 
ripózas, Fenjo. Vi kredeble sentas vin jaro tre laca, estinte 
tiel jetata le l la hrakoj de un u sin joro al la brakoj de alía! 

Feja: {ludetas kún ventumilo, kiun §i jus prenis de 
seto, kaj fajfetas. Silentas.) 

Brdon (ofendite): Sajne, vi estas en tre bona hu
moro! 

SQT/.ja (ridetante): T:ion vere on,i ne povas diri pri 
vi, sinjoro Breton. 

Breion (surprizite): Kontraiíe, mí estas en plej bri-
lanta humoro. · 

Jleja: Ne kredu al li, Sonja. Mi vid'as laií lia n,azo, 
ke li estas forte atakema. Li venís tién ci nur por aranti 
disputojn. 

Sonja: Do, estas plej bone sin savi per forkuro. 
Breton: Vi ja komprenas, ke mia edzino nur sercas. 
Sonja: Mi devas tamen iri en la salonon. Mi soldas, 

jes, la dioj scias, kiom da dancoj, kaj se , mi ne pagas 
miajn suldojn tuj, mi timas, ke miaj kreditoroj min 
trenos . tien perfor.te. 

(Ridetante Sonja eliras) 

Feja: Estu tiel bona, komencu, ju pli irue, -des pli 
honel Ne tenu vin. Mi estas preparita por la p!ej malbona. 

Bret<;TJ.: Sed, Fenjo kara, mi .. ne diris ec unu vorton. 
. Peja: Ne, sed vi estas ko1erega. Tío ja estas videbla 

laií via pazo, kiu estas pli elstaranta ol ordinare. 
Brelon: Fenjo! ' 
Feja: Mi estas tro bela tiuó ci vesperon, cu oe verel 
Breton: (sarkasme) Vi es~ ja· ·tro modesta. 
Feja: Mi koketas tr~ multe kún la junaj ' sinjoroj, 

ne- vere? Mi estas tro Jetata al la brakoj de UDJl ',sinjoro 
al la brak~j de alía, kiel vi vio tiel oong~ esprimis l 

Breton.: Nía tu~ edzeco estás neioterrompita dancado. 
Reja: Mi -oertec-ne p_ovas diri, ke mi dancás super 

rozoj. ' · · "~ 

Br~ton: · lla, Fenjo-,. ~ vi ml'r séíus; kiel ' tu~mente · 
·estas vidi la edzinon :premat<l en la brakoj de alia, cirkaü- . 
prenita de lia hrako, sin 'ñtii e.Q. kapturna v;also .. lto,. tiuj 
baloj, tíuj baloj l · . · ·· ' 

f'eja: Sendanka horno;( Kaj ~ estis \ce unu el éi 
f.iiJij ·haloj~ ke ~¡ trovis 'vian felioon. Ctf vine rememoras? 
Tío estis antaü ne pli ol UDU · jaro, kaj duono. Ta!BeD ú 
'sütis tie !i láip: bele mebliita lo~ejo sea sen la plej bela 
meblo eó la domo, juna edzino.; . kaj tiání ri komencis 
-trovi, k~ esti tnte , scilll' en -~k ánlhroj kaj kuirejo ne estas 

tute sana por ia homo. Tiel statis via afero, kiam m unue 
renkontis unu la alían. 

Breton: Jes, estis ce balo. 
Feja: Kaj kie ~i estis, ke vi petis mian manon? 
Breton: S ame ce balo. 
Feja: Tial vi havas nenian kaüzon plendi. Ni vivís 

bone kune. 
Breton: Ho, oni vivaS· tre bone, kiam oni· ciam ve

turas al baloj. 
Feja: Mi estas laborema edzino. 
Breton: Jes, vi mantas vian panon en la §vito de via 

frunto ce ciuj baloj de la oofurbo. 
Feja: Sercu nurl Vi pentos pri via konduto antaü ol 

vi finos. Dume, mi iros for. 
Breton: Mi jaro kutimigis vidi vin iri for, fakte for-

kuradi al baloj. ' 
Feja: Hodiaií vespere vi vere superas vin mem. 

. Breton: Eble jes, sed mi ne plu povas ci tion toleri. 
Tie ci devos fari~i alia danco. 

(Feja komencas ludeti kun la ventumilo kaj fajfeti, 
kiam Breton sovage ekprenas la ventumilon kaj rompas 
~in en du pecojn.) ' 

Feja (staritante): Vi farigas eiam pli kaj pli bona, 
mia amiko. Nun mi ne mirus, se vi komencus disrompi 
spegulojn kaj vitrojn. 

Breton: Mi sufioo inklinas tion fari ... 
Feja: Nu bone, ne ~enu vin tro, mi petas. Mi volonte 

vin helpos. Jen estas forna fero. Komencu per rompo de 
la speguloj - · (donas al li feran ilon de la kameno) kaj 
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dume m1 ekspedos la porcelanajojn kaJ áha)n mal-
grandajojn. J en ekzemple - (kaptas vazon kaj ~in rom
pas sur la planko). Nu, rompon por rompo. 

(Bruo ekstere kaj la voco de Osbruk - laiíte) 
Osbrulc: Estu tiel bona, la gesinjoroj estas ci tie. 
(Breton kaj Feja iom rekonscii~as, kaj Osbruk en-

venas sekvata de Gerard Fulro, kiu estas juneca, belas
pekta, eble iom pli ol tridekjara. Osbruk riverencas kaj 
el iras.) 

Gerard: Mi esperas, ke mi ne malhelp'as. 
Breton : Gerard, vi , mía amiko. Neniel vi malhelpas. 
Gerard: Evidente, eta akcidento por marki miau 

unuan eniron. 
13reton: La edzino kaj mi nur okupigas j c kelhj 

- hm -- mastrumajoj. Pcrmesu, ke mi prczentu -
mia plej bona amiko, Gerardo Fulro, jus tcveninta 
hejmlnnden , - Fenjo, mia edzino. 

· F{·ja: Mia edzo Liel ofte parolis pri vi kaj pri vía 
kunuleco kun li en la Instituto en Arnhern, kc mi senlas , 
ke mi vin jam konas. 

Gerard: Estas por mi granda piezuro kon'ati~i, sin
jorino. Kiam ni laste nin renkontis, via ec~r.o tiam estilO 
kiel mi estas, ankoraií :fraiíla. 

/Jreton : Mi atldis, ke vi revenís, kaj mi tuj sendis al 
vi inviton. En iu alía vespero vi kredeble I}e renkontus 
mían cdzinon ; sed ci tiun vesperon §i es tas okaze hejme, 
car Ai mem donas balon. 

Fenjo: Né aiiskultu lin, sinjoro, li estas nur tiel 
malica. 

Gerord: Mi lin bone konas, sinjorino, kaj tia li ja 
estis antall ol mi iris alil~nden, por fini en Parizo. . . 

Br~ton: Parizo? Mi ' ¡:ien~is, ke vi instrUís eri Italujo. 
Mirinde, ke ni ne renkonti~is en ·· Parizo. Tie mi estis ·en 
la lasta kongreso por la Lingvokomitata kunsido. 

· Gerard: En tiel granda kongrt1SO ne e~tás #el mir1nde 
mal~afi amikon. Mi ceestis nur por la , Cemetoda fak
kunsido. 

Feja: Kaj tiam ni estis mielmonatuloj , kaj ne povis 
vidi ·multe. Ni forveturis kelkajn tagojn post la granda 
maskobalo. · 

Gerard (vivege): Vi estis en la opera m~;ICpbalo, sin
jorino? 

F~ja: E - kiel vi povas tion supozi? , 
Breton : Tiu maskobal~, sajrias, faras ·eksterordinaran 

i.mpreson sur vin - ambaü. · . · 
Gerord: Ho tio estas rumio. .. 
Feja: Kompreneble ne. 'Nun mi devas ~ faTi · viziton 

al la ~alono kaj ·ne plu málAa:ti ·miajn aliajn:·gastojn. 
Gerord: Don u al mi la bonoron' danci . klln 1ni, 'sin~ 

jo.rino ... 
Fej{J. : Malfelice mi jam estas okupita, s~d mi pr~vo¡¡ 

ZOtgi por vi pri fr¡¡.ii}ÍO(), kaj II!j ópinias, ke Vl ile }>:Cl'QOS 

per la Qan~o. Si. estas juna, bela kaj rica. u lasta ;;ceo 
estas ja tio, · kion la plej multaj ~i.njoroj .es~mas pll\iltl, 
precipe se W!Í dedicas la vivon al la Cemetoda propagando. 

(Feja eliras. Gérardo stara~ káj rigatdas post g¡~ io\:n 
di trite. Breton tuAas lin sur lá Aultro.) . . · . · .' 

Breton: Ki.o estas al vi? Kiajn rememotojn vekis en 
vi tiu maskobalo, kiam vi fari~is .ti-el ekscitita? 

Gerarcl: Ho efektive ' estas nenio. Mi,havis .tie ~á pt~j 
mit·indan. arenturon de mia vivo. ~ preska:tl fiancrgís 
kun hclu1ino, ne vidinte ec ~Ían vizaton. ' . ' 

· Breton:. Kion vi · habilas? K:iel tío . povas oka~:i? 
(Pl"timenetas ~tallen kaj'flank.edira~t·Ehle Fenjo' iris"'al 
•ti' lial '? . . . ·• . . ' •· . 

u o . .. '·. . - ' 
Gerord: Mi xenkontis ~in~ ~ ta halo,_~Ja ne.!•:o!l_a'tap. 

hclulinon. l\:li . audis §iap vocon. Si .diris,_. en nia pura es
·pe'ránta lingvo, ,Dio, kion mi faros'. Mi iris -ka:tate 
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Jen, estas aiítuno, pimo kaj mort' de r jaro, 
La ¡porto de la juno, de l' sole nobla peno, 
Al kiu ja mi son~os en hor' de morta premo: 
La peno sin transvivi en la preta Verkaro. 

Sed ·v~, jen estas J ino de ci . granda espero, 
Jen estas fin' de revo, vana· 'kiel aliaj, 
Sur Jipoj apostolaj forvelkas vortoj piaj, 
Pedidas la plej vigla, ol venos la vespero. 

Ho vanaj, ciam variaj girlandoj de la gloro! . 
Ho tarnen estas triste, kiam ja oni revis 
Ne tute forperdigi, kiarn ja oni kredis 
lom postlasi el si por futura t~~oro. 

Ve, jarn mi rnian rozon sentas sen froS' , sen forto, 
Mi sentas, ke ~i velkas, kvazatl oni ~in sirus l 
Ne fluas mia sango, kvazaií gi laste spirus . . . 
Kaj car la nokto venas, - mi dormemas je morto l 

El la :franca: Lali Blond. 

VESPE'RO 
- Albert Samain -

L' Angelo de l' vespero pasas ínter la floroj ... 
Ce la pregej-orgeno la Son~o-Damo kantas; 
Kaj la ciel' sur kiu la tag' al nokt' sin fandas, 
Prolongas 1' agonion . pompplenan de 1' koloroj. 

L' Angelo de l' vespero pasas ínter la koroj ... 
Virginoj sur b'alkonoj . trinkas amon de l' ve':ltoj; 
Super virginojn blankajn kaj super flor-tacn~.entojn 
Kun !anta· falo lleg;¡_s mildpalaj aiíreoloj. 

En la garden' la rozoj kÜnigas laoe, !ante, 
Kaj la anim' de Séhumann tra la spaco vagante 
Sajnas diri doloron spi~antan al kuraco .. . 

J.c knabino dol'ca velkas al tomba . paco .. . 
Animo, metu si~ofi en libron de la horoj', 
L' An~el' rikoltos;•·kion vi :revis ínter plorbj. 

E¡ la franca: ú:tli Blond. 

;mtatlen kaj , prezentinte min kiel samideano, proponis, ke 
Jlll e¡¡tu sia kavaliro. . .. 

Breton: ·Sia kavaliro'! 
· Gera'T'd: Si portis nigr<!Jl maskon kaj ankaií domenon; 

fakm, ciuj portis -. mask.ojri ,kaj . domenojn, ciuj nigrajn. 
Si estis juria: kaj ~la; pri tio íni estas ·certa. ltondaj 
hrakoj, marmoi-blanka .kolo kaj hrusto .. : 

' Breto'n ·(flanke): Li · priskribas ~in. 
.G'f!ra fd ; :Purpuraj lipoj, 'sub la puntoj de la masko, 

,k_aj brilantaj. okuloj . . . ' 
: · Breton (flanke): J~, 'jes, povas esti ooniu alía ... 

. 'Ger{Jrd: úu-<Vi lft1stultas, Bre.tóo, aií cu vi nur r~vas. 
Aüs~qJtu miu •.. (l.-.as la pknan atentow de Breten.) 
·S( pr-e~is al mi la . m~on káj klarigis, ke Ai estas apar
tigita de sia amikino en la ptemado dé' la homamaso. Mi 
propoais, ke ·mi helpos iiil retro.vi · la pe'filitan. Sed ciuj 
.same sin; maáids kaj , dtiiDet)iiat tNi . ptómeri'is longatempe 
·sénrez~te . . . . " '· "' · · . 

.. Br.eton: Senrezúlte? ... . 
. : Gerard: Jes, senretutte. úu -vi jam sopiras rezultoj_n? 

. Ni }U'enis -kilne si<Lo~ ;en lo~io::"',Si. estis:" spri~. edú'kita 
Jtaj . .amioda: Mi, esti.s duóne ebria tfe amo, eampano kaj 
·darict:nú,iko. ~Ni .~aií sentís · la t\OOn . de rornaneco, 
P95te ni dan~ kaj danciS: . _ , · 

Breton (duonfll!Jlke): E~ la; I>rak.Ój ·~~e ilial · "f· 
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Gerard: En la brak'()j oo alia, ho ne, ne. Mi ne el
lasis sin el ci tiuj brakoj. Mi petegis, ke Ai formovu la 
maskon, car mi mem estas senmaska, sed si estis nemo
vebla. 

Breton: Tro ruza, tro ruzal 
Gerard: Ne tro ruza, sed senkulpa. Si diri~. flustris 

al mi per sia . sor ca voco,· »N e dissiru la misterap vualon, 
kiu estas jetita sur nian renkonton kaj kiu aldonas al ~¡ 
carmon. Ni renkonti~os denove en alía kongresa oofurbo 
en la venonta somero«. 

Brelon: Tio estas nun en la nuna momento. 
Gerard (ne rimarkante lin): Kaj si diris al mi, dolC

' 'ooo. »Lasu min nun iri, akompanu min nur al veturilo 
kaj ne penu scii, kiu mi ·estas, aií min sekvi. Mi konfidas 
al vía kavalireco«. Mi ~ojis pri sia naiveco. Mi prenis 
ringon de mía malgranda fingro kaj metis gin sur sian 
fingron ... 

Breton: Ringonl Mi ne vidis ringon. - Mi elsercos 
gin, poste. 

Gerard (ne rirnarkante lin): Kaj mi flustris en sian 
rozan orelon la versojn, kiujn mi rememoris el la 
Krestomatio. 

Tiun signon portu 
Sur mano vía, 
En mistero restu 
La nomo tnia - gis la revido. 

Breton : Ili poeziumis! 
Gerard: Kaj si flustris. »Mi portos gin ciam «. Kaj 

m1 rediris: »Per ci tiu ringo mi vin katenas. Kiam mi 
vm reYidos, ni disigos neniam «. Kaj si respondis. »Ne-

niam «. Kaj ni diris »Gis la revído« ahkoraií utnl fojon. 
Kaj si sidigis en la fiakro kaj mi estis ekstere kaj si 
klinis sin kaj kisis Il)in sur la frunto, kaj mi pasie kisi;¡~ 
sin sur la lipoj, kaj si la miájn. Sed estis tro malfrue. 
J am la fiakristo .. -

Breton ( cinike): Metis la piedon sur la gason, m1 
esperas. 

Gerard: Breton, vi ciam estis cinika porko. 
Breton: Kaj mi estas ankaií hundo. Mi povas elflari 

íou . . . Restu ci tie. Mi eble povos gín trovi . . . 
Germ·d: Trovi, kion? 
Breton: La ringon. Eble mi trovos . .. Sed vi rest11 

Ci tie, kara Gerardo. Eble mi povos trovi por vi la belul
inon. Atendu mian revenon. Ci tie vi estos sendangera,, 
en la pleja sanktejo de Fenjo. Sidu tic malantaií la sir
milo kaj guu la fresan aeron tra la fenestro. Qis (Breton 
el iras subite ridacante.) · 

Gerard: (sola) La horno frenezigisl Sed la edzeco 
tiel efikas sur kelkajn. (Li sidas kelkajn minutojn silente 
kaj fermas la okulojn malantaií la sirmilo. Dume eniras 
Feja kaj Sonja, nevidante lin ... ) 

Peja: Ci . tie estas neniu. Des pli hone. 
Sonja: Nu, kio estas la grava sciigo, kion vi hav.as 

por mi? 
Peja: Mi estas oerta, ke li al vi placos. Li estas juna, 

- bela, -- edukita kaj eleganta. Li vivís kaj instr~is 
Cemetode kelkajn jarojn en la eksterlando. 

Sonja: Li kredeble vivis tie tiel multe, ke li nun 
reYenas hejmen por trovi ion, per kio li povos plu vivi. Li 
:Carigos kredehlc unu el miaj plej varmaj adorantoj. 

Jí'¡•ja: Ho, li hams, tamen, ion alían, per . kio li 
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povus viví krom vi, mia kara. Ne ~iu viro estas íortun
~asanto. 

Sonja: Viv:i per propraj rimedoj, tío estas la plej 
bona vojo, kiun Ji povas elekti; dudek mil kronoj da 
procentoj eu jru:o kaj fari nenion alían ol esti la edzo de 
sin edzino. 

Feja : Fi, Sonjal 
Sonja: Nu, elsercu la pekulon, konduliu lin tien ci 

kaj starigu lin ínter la vico de miaj adorantoj. Vi diris1 

ke li estas, kio? - Cemetoda Instruisto - Bone, mi 
povos uzi lin instrui la aliajn amantojn - forvaporiti. 

Gerard ( aperaoto al ili): Mi estas jaro ci tic, kaj 
tuj, kiam mi estos prezentita, estos al mi plezuro akcepti 
la dedicitan al mi lokon. 

(Sonja silente agonías, car ai rekonas lin. Feja estas 
tute silenta). 

Feja (tusas): H-m. 
Gerard: Pardonu, se mi vin ektimigis. Mi sidis ab

sorbita per la muziko kaj freAa aero, tiel ke mi - e -
ne rimarkis vian eniron. 

Feja (ridetante): La situacio estas vere malagrabla, 
tamen, jaro estas tro malfrue por sveni. Senkulpe, kara 
Gerardo, vi fari~is subaiískultanto kaj, kiel diras la pro
verbo, aiídis nenion bonan pri vi. Mi esperas, ke vi estos 
kiel la tri bonaj kaj sa~aj simioj (imitas ilin komike) , 
kiuj vidas oeoion, aiískultas oenion kaj diras nenion. 
Permesu prezenti vio al vi . . . fraiílinon Sonja Andreo ... 
sinjoro Ce-instruisto Gerardo Fulro .. . (rimarkante Son
jan) Nu, Sonja, vi tiel tremas... Sidi~u mia kara . . . ,., 

Sonja (side) : Tio baldaií forpasos. Mi estas iom 
nerva ... 

Gerard: Mi bedaiíras, ke mi estas eble la kaúzo ... 
Feja: N u, por puno mi vin kondamnas, 'kara Gerardo, 

resti ci tie kaj flegi la fraülinon, ~is vi povos rekondllki 
Ain, perfekte refortigitan, en la salonon. Mi devas vio 
forlasi. Miaj devoj de mastrino min vokas. (Feja eliras.) 

Sonja (preskaií rebonigita): Sidi~·u, sin joro Fulro. 
Gerard: Mi dankas vin. (Li _sidas iom fore.} 
Sonja: Diru al mi, ~u· ni._ parolu pri la ' vetero kaj 

ekblovo, aü ~u ni estu tuoo sinceraj. 
Gerard: Kiel al vi placas, }raiílino. 
Sonja: Nu, ni estu sii:ioeraj. Vi mio abomenas, ~u 

ne? 

Ktel la Juno . . . 
- w mem Kloos -

Kiel la luno, palar~enta flor', 
Senmove brilas en la blu' vespera, 
Perdinte la petalojn de la kor' 
Kirun ti grimpis el la sino tera, 

Tiel al mi en mire dolCa glor' 
Duonaperis vía form' aera, 
Kaj post .rideta gemo §vebis for, 
Fandigis en la nokta ciel' lumera. 

Vi estas kiel sonto de . felif, , 
- · Senfina ~ojo dum mallonga bor': 
Ce la krepusko mortas ~ia ~u· 
Kiel matenorugo, stela ríe', 
Kiel tre fora, kara rememor', 
Kiun mi perdis kaj ne trovas plu. 

El la nederlanda: Maxim Janido. 

MI estas dio ... 
- Wlllem IQoos -

Mi estas dio en pro~unda koro, 
Kie mi regas, sur monarha tron' •. 
Min mem, la universon, laií l' ordon' 
De propra fo.rt', el prop~a lukt' kaj gloro. 

Kaj kiam bandojn de l' infera horo; 
Sovatajn povojn el malliuna zon' 
Fugigas mía roan' kaj hela kron': 
Mi . estas dio .-en p.rof:unda koro. 

Kaj · tamei,l tiel brUias mia vol' 
Min .premi .U ·karega -"-ia kor' 
Ke miperdigu en -. plorgema ~u' 
K un· ar_do, fiero · kaj kvieta glor' 
Sur Viaj ~lipoj, per sova~a flu' 
De kisoj~ düm ,fórrr:tort~s la . paro!' . . 

. El la nederianda: Maxim }anido. 

Gerard: Ni unuc konsentu, ke mi vin ne adoras, _ Son:ja: Mi kuratis ·preni vin por ~asisto de .mon-
fraiílino. Se mi vin komprenis' guste, vi timas min .pli ~dzigo-, vi kura~is jeti en mián viza~on, ke mi estas sen- ' 
kiel adoranton ol kiel malamikon. 'kora koketuliP.o·, .. kiu sin runüzas per jungado de mal

Sonja : Sed tiam mi ju~is nekonante. N un> kontraüe, ': felicaj aniantoj al sia véturilo de triumfo. Cu ni nun 
kontraiíe . . . estas · kvitaj? · 

Gerard: N un, vi konas min egale nekonaut.e. Gerard: .Mi :povas nenion diri por mia pravigo. 
Sonja: Jes, vere, sed... . . "' Sonj(l:· Mi · p?vus dir;i ~f!l~í5n por la mia, sed mi oe 
Gerard: Sed.. . ~, s.<;ias ve:re, kihl c· :tii komenci~ ¡tiun ci pnroladon, k'aj mi . 
" onjo.: Sed .. . .s,ci~ · arik<>raií pli malmillte, .' kial ni gin- daürigas. 
Gerard: Cu vi efektivo estas sincera, fraiílino? , (Ma:llaiíta muzik,o ekstere.) 
Sonja : Mi nenion volas pli volante· · :-· . e Gerard: . Jes, vi . estas prava, fraúlino. Konversacio 
Ger·ard: Sed, trovinte ke mi estas suiice senhonta estas inalfacila¡~ tia! mia efektiva intenco estas "-- inviti 

no luj fali sur la genuojn,: vi eble havus la :,~eziron 'meli . ~in por la sekvanta_ d_anco." _.,.· . 
min venkitan al viaj piedoj, por~poste havna ,p,ezÚ~;on ~ • (lli graéié' dáncas duro sufiee longa tempo. Muúko 
m in forpu!i. eesas kaj la daiÍco · fini~as.) ·· 

Son.ja (levitante): Sinjoro! ,¡ 
Gerard (levi~ant.e): Fraulino... , Sonja: Mi daqkas. En ci iiu, minuto mi estas tiel laca, 
Sonja: Cu vi ankoraií. havas ion nediritan?· kf .mi devas,. iÓm ppozi. (Sink<J:S sur la kanapon kuu 
Gerard (sciante ke li pekis kontraii ·lá le,tQj de gallta spatto apud si wr iil.ia persOl}O.) ' 

domo): · Mi estas - e _ tro .·flam~a, xni "~ rapi- · · Gerard: Tirun mi vin n.-~:~plu ·~enós~ Gétere fo.rgesu, 
dema, mi volus nur . . . · se al ·vi placas. ke ni irun 1f6llk_onti~is. · (Salutas malvárme, . 

Sonja: Vi volus nur pagi moko1;1 per ~oko kaj min 'kaj '1-apideme fumas.) ·. 
hwniligi. Vin gratulu, Ce-instru)sto Fólro, vi atingis '. Sonp. (~te lev~ante sed tro malfrue): Tiel fini~a¡¡ 
perfekte vian celan. • · · ~a romaneo. ·~~renas la ganwn, kaj meta& iingon sur 

Gerard: :Fraúlino Andreo, permesu... iablon. Muziko ek:!tere.) ~· Li nenirun s,cios. nun, li " 
'-&_" i!"' 
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neniam scios. Mi sentas nun, ke mi scias, kiel sentís la 
mortanta cigno. 

(Dancas ne tro longe pasojn ella Fama Danco.) 
(La muziko ekstere san~i~as, Sonja cesas danci, kaj 

eliras tra la fenestro ál balkooo.) 
, (Eniras subite ~re~on kaj Feja.). 

Breton: Kie estas la ringo? Kie estas 1~ ringo? 
Feja: Mi scias nenion pri ringo . . 
I;Jreton: Ho se mi nur povus . a-m malkovri .. . 
Fej~: Vi nur estas denove ridinde jaluza .. . 
Breton: Mi trovos ion, mi trovos ion! 
Feja: Esto avertita, Silvestro. Vi nutras en la koro 

sovagan beston, la jaluzon. 0-i devoras la veran am~enton, 
kaj., instigante ciam pli. kaj pl:i malborÍajn pensojn en vía 
cerbo, detruas vian homecon. . 

Breton: Ha, kion mi havas? 
Feja: Se vi denove malsage 'jaluzos, mi jaluzigos vio., 

~is vi ploros. 
_Breton (triumfc prenante ringon de la tablo): Jen 

mi -havas la ringon! ,; 
Feja (lerté k_aptante la ringon): .Beleta ludilo . . (Me.

tas gin elegante sur la fi~gron.) Ha, estas diamanto. Bela 
amanto, kiu donas al :mi diamanton, por jaluzigi la cdz
~manton. Nun mi iros en la dancsalonon kaj ·ekbriligos 
la diamanton, kaj sendube kavaliro savos la korpon .de 
malfelica ,Ginevra el' la rpanoj de jaluzema ogro-edzo. 

. (Eliras kure.) 

Breton (sola): Estas la ringo, kiun li donis al si en 
Parizo. Kaj antaü miaj okuloj si forkuras poi! doni sin 
al li, kiu estis ·nia plej hona amiko. Ho, mia · tuta vivo 
t·uinigis. Kaj nu -amá:s ~in, mi amas ~in tiele ... (Li sidas 
kaj kasas ~a vizagon ·en la manojo. Sonja aperas. tra la 
fcnestro kaj eniras.) Ho mi estas la plej malfelica horno 
-en la mon'do. . . 

Sor¡,ja_ (tusantc lian _ vango~): Ekz~stás ank~ií alia 'mal-
felica. · 

Breton (surprizite): Cu ankaü vi estas m'alfelic!l, 
· Sonja. _ · _ . 

Sonja: Ho, jes, mi estaS. _ . . . 
Brdon:: Sed vi ne havas edzinon, ,kiu vio tr?.~I~Pis. 
Sonja; Sed e¡¡tas vir0 kiu kaiízis al mi malfelicon. 
Brelon: Cu ~stas tiu Gerardo Fulro? ' 

. S~nja: Jestio, kiel vi divenis? Mi .¡u;_ amis ti~~ pro
funde, tiel elkore, kaj nun li forpubs mio ... 

. ' Bi·cton: Jes, forpusas senkulpulirion, kaj pFeferas 
knlpan amon kun mia edzino : .. 
~ ' t- ./ e f ' 

Sonja: Kun Fen]'o! 1Io, ne, ne, ne ; neeble! 
< • • 

/frelon: Ho jes, kaj. jes kaj . jesl ,,Si portas ec DUO 

' ringon, kiun li donis . al si , .ee .maskobalo en .Parizo la 
lastan jaron, kaj i4 reciproke,-intedapgis amj!,lrojn. 

Sonja: Ho, monstral 'Estis du maskoj kaj domenoj, 
m1 kaj si. L" donis ál ambau - .· h<Y nekredeble: - al 
ciu el iü ringon kaj a:rppromesojn. Ho fiaCa. viro, fiaeaj 
viroj. La 'viroj ~iani • estis tnensogantoj." Al ambaií el ni 
li donacis ' ringon, kaj inte~is amjurojn .•.• Kaj· Eenjo 
senkulpe kulpa kíel mi .. • (Subite Aí ser,~as ~s~ la tablo.) 
Sed kie estas la ringo, kiun mi jetis sur la lablon antaü 
·ne lónge? Sin joro Breton, .kie estas mía ringo .• _,. 
~ Bre.ton:. Vía riJigo- - mi ne komprenas - (Bruo 
eksf.ere~ , ~reton lkaj Sonjá iras malímtañ la Aiqililón.) _ 

, (Eniras Feja sekvatl!- de Gerardo.} 
Fija (ank'~raií ebte:fe): Hontti S¡¿joro, ne agu Jlno 

nú tiel )Mmhonte .. (Si ,aperas kun Gerard.) Cu la ,·Ce-mil
tadaj instruistój kondutú iiel en Ciuj landoj? 

Gerar(!. .• Mi .amas vio. (Provu Ain kisi.) , 
Feja (evitiote lin): KODdutn malpli aenhonte, sinjoro. 

Gerard: Kaj vi juris ami mio. (Subite sukoesas forte 
Aiu kisÍ.) 

Feja: Sel\honta mensoganto. (Frapas lian vangon 
krak.) 

Gerard: Vi portas mian ringon 1 

Feja: Mi ne scias, kies ringo ¿i estas. (Formetas la 
ringon.) . Mia edzo trovis gin sur la tablo kaj mi portis 
gín nur por jaluzigi la sentaügan, jaluian, malhonhurno
ran ( vidante lin) yentumil-rompantan edzacon. 

Sonja ( elirante de la éirmilo): La ringo estas la 
mia. (Prenas gin.) Mi intencis neniam níalkovr.i la aferon, · 
sed por ke la kara 'Fenjo esto senkulpigita, mi devas 
anonci ke mi rioevis la ringqn de ti u . sin joro Fulro ce 
la maskobalo... (SUrmetas la ringan) : · 
, G.e.rard (kaptante la manon de Sonja): Ho, imagi, 
ke mi ne rekonis sian dolcan, elsor~an vo~onl 

Sonja: Mi rekonis vio tuj. Jen kial mi preskaií 
svenis. 

Gerard: ~j mi estis tiel bruta. Cu mi iam povos 
meriti vian p~donon. (Iras §in kisi.) 

Feja: Halt~, junulo. Vi estas pasia, senbrida, pek
ema virbesto. Viro kiu scipovas kisi kiel vi povas kaj jus 
faris, estas dangero al la publiko, ~ li estas dresita, kaj 
jungita al bela edzino. 'fiu donos al vi okupitecon, (Son
ja kaj Gerard Ateliras malantaií la Airmilon.) Kaj pri vi, 
edzo Silvestro .Breton ..• 

(Eniras O~bruk kun plet~' kaj campano.) 
Osbrak: Mi bedaií.r.as, sinjorino, ke la gastoj for

man~ tute la glaqiajon kaj . koktajlojn. Jen ... 
Brcton: For la glaciajon. Enportu campanon. 

· Osbrak: Jen mi enportis, siujoro. (Demetas la ple-
~ ' ...... ;=- :; 

E. Preis S~ta akto 
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Ventgu! 
- Melnrad .Llenen - ·. 

La montara Lago de Lowerz. . Tie 
1 

Jtrovigas lia figkapta boato. Li sidigas en g¡i¡, 
La verda onOOtaro revadas en la ombro de la sed ne forveturas. Kelkan -pempon li aiískulta.s en la 

U~-mon1o. Sur la Mythen K'usas ru~a brilo; ekkre- no.kito, fumante sian pipon. Fine .li ekstams kaj forbo
pusltas. Nur la nimfeoj lumadas en la krepusko cirkad· · atas; Senlaiíte li cirkaiíglitás la insulon. Neruó suspek
la insulo Schw.a(\aií ankoraií kiel kandeloj kvazaií ili tinda esta¡; aiídebla. De tempo al ltempo resonas goj:
festus eterílaÍl datrevijll10n por lil' fantomoj de la mal- ekkrio · de la nokta ' junularo el la való de Steinetll. 
nova kastela ruino. Kelkfoje ankaií io klaketas en- la nigra akvo. Iom ·post 

Nun estingigas la Iampeto, kiu spareme lumigis iom tedas lin la cirkauvagado sur la dqrmanta lagoL 
la panelitan óambron de la malnova bienula domo. »Li do ne venas «, li murmuras en si ·m'elll', »li ebl~ 
Pezaj pa§oj ril:alsupren bruigas la stuparon. El la domo riniarkis min. Ailli ec sidas transe sqr la bordo 6e 
§o~as la farmlJlodela insulo, la maljuna peza kiami- Büelern kaj mokas pri mi. Estas ja malfacile wr 
pulo Balzwerni, K un siaj largaj sultroj k:ílj brakoj maljuna cashundo, kapti juna!l :ru'lpon. Ké ' 1i povas 
li aspek!tas kiel domo kun flankaj galerioj. esti nm Flüehli-Adamo, t~on mi scias certege, mi 

»Evi! « jurus pri •tio. Sed kiom utilas, ee mi ne kaptas 1in. «· 
>> Jes, kion, .patro?« . Preteritinte domon kaj kapelon; li ciam pli sÍingar-
» Alpontu al mi la tabakujon kaj la lantemon! « &tri·e sekv.as la muroju de la ruino. Nun li átmgas la 
El la <liomo .ree aiídigas pa§oj. A1tlrreskinta .kna- mnrmurantajn kverkojn post ~a ruinigi:nta \utstelo. Ci · 

bino rapidas 'sur la §tuparo. En unu mano §i portas tic 'eStas tirnige. Kroeve :abrupta rokaro aoisini~as al la 
la il:abakujon, en la alia · }a lanternon. »Jen, patro, la lago. Neuiam gis nun li dumnokte venís al ci tiu loko~ · 
objekltoj. « . kie laüdire fantomas j:a:m de jarrentoj. · Li ~~' 

; Kion do vi inrtencas per la l·antemo ?« li ?lur- kaj jam li ·.intenoas retiri~i kiel ebte pléj rap~le,. ~· 
muraCis. · · · suhite sajnas al li, lWazaií li \idus fantomi himstrioo 

11 Kial vi malgentil.as db? Vi ja postulis gin. « cit·kafl arbo. Li k11ucs:i,gnas; ka8e petas Ciujn sankii-
»Cu vere«, li rediras grumib:e . . »D.iable :a:liaj pen- :ulojn helpi lin k'aj faros ·aJikorail kclkajn pa8ojn 

soj tumultas en mia kapo, ol vía lantoerno. Mi intenca~ antaüen. · · · 
iis'Kaptad'i sen lumo ci tiun vesperoo. « Sed subiie li baltas terurite. Antau li kafuás d'u 

)) Tiamaniere vi ne . kapttos multe, pacjo. « nigraj, il:imigaj figuroj, k'ies gigantaj 6mbroj ' sur la 
Li palpebrume rigardas sin k'aj respondas: ll Üka- al1ega muro die la ruino ciam denove ~jrt"as cirlGlií~ . 

zas al mi hodiaü lci,el al. la apostolej. ~i. Ci.,,t!un nokton braki. unu la alia,n. Jen do la fan{oq¡oj, _ &d :sámtempe . 
ree volas ka~ .. {1omojn:' Mi ' Jj.p"C ®ziras~,'Surprizi la li riniark'as du ' lanternojn, kiuj pape star~s únu. aptídl 
malican k'rimutonl kiu •tiel :inside .\'Ízjtu -.riíiajn . retoj:nl la alía: Fa'rigas strang-e en lia kapo. »Fanromoj, lan
lCaj aoolas la •fi§ojn. Se.nli lin k.aptQsr Jhieyos droni. «:. lernoj « li murmuras; »diable: lantern()j , fantomoj - «. 

» ~~suo,~ D~<dc~j ~á·ÍN?I«, ·Ai e~kr,i;ás~:/', N un li aildas paroli: )l E:ci<c, sufiee lái:ítoe diras vira 
»Klan J;>rUQn . v1 pro lt~o , faras.i>.« .. .,. . vooo, )) ne estu do tiel timem~. J;lal;Zwemi, ~a ,palrot 
»Mi surpMis najleri; mi' \IJ'lniils;.«,.,, ,, """'"lleniam ' k'aptos min. Por tío li estas miulte 'tro mal- , 
»lGal lte,'ee sur dék«, Li suspekte' ngardas §in.· vigla «. -· l>Mi ciam estas tiel angora«, mallaiíte ' re-

)) Heiru nun :roj en la óambron al la r~pinilo ldaj diras vir~~~ voóo, » ~i iatn P?vu~ nin s~rprizi. J~m 
metu ICrueeron,' da cidro por mi en la iornotruon, por delong:e li wn s?-sr:eiCtas; ca; li .scras: ke Vl amas m~; 
ke mi 'havu :ion por otrinki, kiam int'reyeñOS.¡« Sed giS nun· llll Ciam bruhgad'is la lmn~peton en 'mla 

• .· ' • '" . "'b" cambro, kiam li estis sur la lago, kaj t\al li nepre• 
»Jes, ~il:~ t< . , . : '':~. - . •·. 1:i.. opinüs, 'ke ·mi si¡las ce lá f~i·no1 pregas ' i-ozarion kaj 
El Steilnen. · oni a~das ~ vente ~latan S(>norila- §pinádas. E&tas • ceite m;. tuté• sincere, tronipi tiarnani~ 

don de la ~re~a . ~nor.ilo. La .maljunuto, ~ep:re~s .,.la · ere pacjon kaj am.illdumi imn tiu, kiu rabas liajn . 
peltóapon de:' 818 gnz.a klapo kaJ kun .la_f!!ifo la'!tvo~ . ' fi8ojn «~ ~ >l HO, vi ~ulino, vi ja scias; ke tío okazas 
prega~ la An~l~ Saluto)l. La. arhegoJ._'ire la msulo nur pro legitima smdefendb. c·ar se mi · ne' úzús ci 
zmnas pro l~ .;"o.,kita ve.nto.. , · , · . .,tiuu ruzon, por logi · Un "SUr la lagon; ni: já netniam/ 

».La. fnpono! la kan~JlOl « . ~r:u~lasJa,1malJunulo.~ po.vus renkon_t~· unu la .alian. « -:- »Jes, ~d·¡~urn igis; 
»se m~ hu surpnros, . nu <~gos .lm! ~ mm tu!. ph dangere: Ji serCás VJ.n ~ sen lantemo. Tütl m ne plu 
supremrul « " . .., : -povas vidi, kieli estas«. · ! 

E vi reiras en la domQr¡. Kaj la '" f.annulo Balz- . >> Bonan 'lleSperon al vi ambau, karaj fantomoj 
werni peze iras 'Jllalsupren la rokan vojetoo al la boata. de Schwanaií ~« Lá farmulo Balzwetni -paSias ' en .la 
haltejo: ·· · lumon de la lanteJ.:noj; »!ajnas al mi, ke viaj lunatika:j· 

. ' 

' So.nja: K'11j la .korvo diris - Neniam! ! 
(Ciu p~enas. ,glaseo da: Cai,npano.) • . 

. Fej.a (T'?,S~: Jen,. ·:suk~n 1J ciu edz~o,' kiu devas . 
, ]aluzigi malsá~e jaluzan edzon. :k,jel dirás.:1;~. Ce~metoda .'-" 
.f in:stru}sto. q,u edzoj, ~s jáluzaj? Jes1 edzoj~estas jaluzaj. -

Bonan sanon! · · 

28 



1a~oj suñ.~ 'OOne amuzi.Sas. Oni do iomete okiupi~as 
levi tf.eZOI'OJD. « ' 
. . » J~o, Dio en la cielo, la patro «, ekkrias Evi 

kaJ te~nte suprensaltas. »N u, jen, Balzwemil « lrun 
gran&J okuloj rinmrkigas Adamo, kiu trankvi~e res
tas sidanta. »Mi ja opiniis; ke vi nun estas sur la lago«. 

La maljunulo ekridlas kaj tiam bruegas: »Jes. 
~nte, tío estus '(lli konveaa por vi, vi fripono kaj kan
a:~lo sur la akvo kaj sur la :tero l Sed cifoje vi tame11. 
estis iom tro malmulte ruza, vi, sellli'IlakUla · Adamo! 
Vi vol~ ltrom~ en~teli vin en mian par.adizon, Ca.r mi 
neniam estus perme3inta, ke vi, m:izera kornopuriaistOt, 
eniru gin laií la ordinara vojo. « 

0 

»Ho, pacjo «; flate dirras la knabino, »Adamo kaj 
Eva estu kune, kiel e3tas skribite en la biblio: « · 

»Aten tu, mi vo1as igi vin citl la biblion «, furioz·as 
la maljunulo, »vin, kiu per la stulta lampeto eksper.i
mentas tíajn insidajn aferojn, vi, ruzulino! Sed noo 
suf:ieas. Vian sentaugan a'm:ankm mi trenos en la 
jugejort. Fine mi lin surprizis «. Kaj li volas lin kapti.: 

· »Ne, .Balzwétni«, li ekkrias, »vi ne havas min 
ankorau! · 

Li eksaltas el la musko', prenas la lanternon sur 
la Itero k:aj Jorkuras tra la arbetajo. La kampulo. ekte
nas la alian lantemon, sed Evi kvazau hazarde stumblis· 
per gi, ,tíel ke gi estingitJs. Ko!ere ekkriante. la mal'
jurmlo,. sekvata de. sÍ;l fili11o, persekutas la jrunulo'll¡, 
kiu forkuras ee la malantaua ter pinto. '' Mi disSiros Iin, 
kiel om d:ispecigas malnovari kovri!on de korbo! (( :tu
multa~ la kampulo. · Sed pro la malhe1o li ne povas 
atingi'_ Ia viglan Aa:amon. Ciumomente ·li ekpu~igas per 
la k'apo au la pied~, kaj pro 1tio li tiotn ekkolerig.as. 
){aj fanatikigas, ke li komeneas saltegi kiel leono. Tial 
li ciam dlenov~ falas ~n la densejo.n. Kaj kiarn li fin e 
post senfrukta persekutado kaj tute gratita kaj lezitta 
veQ.as aJ la lasta_ pinto d'e_la rokaro, Adamo jus debor
digis· kaj .~idante vókas: >> Balzwerni , pardonu, ke mi ci 
ull.ll fojon tíom devás rapidi hejn1en. Sed níi baldaií 
revenos! « 

· ,, N~nia~. plu«; ¡Íost li lcrias, la maljunulo, kiu jus 
ree falis pro arba radiko. »Dum mi vivas, via. fiboatOt 
ne plu albordigos al la .insu!o. Mi bonc atentos, e;tu 
oor,ta .. ,K e oni voku dekmilfoje de la transa bordo: 
Venigu! mi ue lacigos. · La tu tan mondon mi tr~sve

:turigos. Sed vin, -mi juras, mi nooiaro venigoa, ec se 
vi genuigos antaií mi. Se mi tion iam ajn fru·u3, 1iam 
vi, povos havi, pro mi la friponinon. Self an1aií ol tío 
okazos, la ~ mondo krevos. ~¡ 

. La" r.embatoj baldau. ne plu aií.digas. La maljuna 
Balzwerni, murmurante kaj ·blasf.emairte amblé!$ post 

-sia'l1ilino, kiu rapidas. al la kampula domo, kun la rec 
hrulan~ 1antemo, .:tra la arbetaja roka:r,o. . , 

. Kiam Evi alvenas en :sia Canibreto, ~i mallaiíte 
for8ovas v.itrajeton. Susuras super si kiaj sur 'Sian bel
Jeoloran venton. faJas -blankaj · folioj de sovagaj eeriz
floroj, . tiel ,:k'e §ajnas, . ke b~anka . fiancma krouo 
k!u.Sas· sur gi. Si ate11.te rigardas ~ransen . al la proksium. 
borilo.,~ T~ lumeto ir.ás tra· la ,noktp. ··Nun ~i trifoje 
signas per 'sia .lanterno. kaj trifOtje -ekbr.L.etas transe .sur 
la · bordo. Tiam• la" lumo tie ... ma'a:pe:ras. Senhrue 

, la. :k'nabino. ferQUl.s la f~.t~Mil . .:;ka j esti:n 3as Ja .. ,) un-
·~ · . . .. . . . ...,rnon.. . 

"' · Bela 'tago en Májo; Tiam k'aj tíam -en la arbOj de 
Ja ~o Schw~u l'Udas la ,yarmeta po:s'ttag~Z<\ vento 

~ kaj la petaloj de. ~ sov~.aj eeriz<lrhoj daneas super 
·C' Ja · ·tin®te~lo de .la 'ICa~pUla ~~ kaj supe~ 1a 

Stona -dekbvo ~tl la n.uno, ,tiel · ke di §aJn!ls kovntaJ ~ 

~· 

' . Jus la verda mallarta f~boli'to dcl>ordigas ~ la 
insulo; · En gi staras kll.ll larga, kliuita dorso la katrl-
pulo Balzwerni, kaj sur la fiEokesto sidas lia filino Evi. 
ligaute la blonoojn hat·pl4ctlojn en plurobla krono eír
kaií sian kapon. 

"Mi do veturig,as vin al Büelern. « . . . »JeS¡, 
pacjp «: . 

»De tie vi supreniros en la arbaron Stookenen sub 
Ottenfd-3 kaj ko:ektos tiom da fag~branooloj, kiom vi 
pavos. P011tu ilin ma!supren al la bordb, kaj 1<iatn vi 
min rokos: Venigu ! mi hejmen veturigo~ vin kun la 
foliaro «. 

»Jes, pacjo. Sed kial ni ne ko~ektu la folia <on sur 
la insulo? Estus ja pli ol sufiee ei ti-e «. 

»Ni devas havi junan, fresverdan foliaron , J.laj ,tia 
estas trovebla ankoraií nur sm la ombra flanko de Üll
·tenfels. Aldonu ankau belan faskon da arbaraj kaj kam
paj floroj. Mi vo!as ornami ne nur la : dornon, sed ankau 
la kape~on. 

»Pacjo«, ridante demandas la 1mabino, »Ido do 
o ka zas; cu vi volas edzigi ankoraií un u fojon ? « 

» Ne parolu ,tiel stulte, vi anoo:-ol « li ko!erele Intll'

itnuras, »mi estus bmoonta, se mi povm metí vin d'e. e 
sub kufon. « 

»Pacjo, vi bezonas nur pertnesi , ke Flü·ehli
Adamo ... « 

» Silen•tu pri tiu ! « 
, Jes «, si obstinas, l> sed en tiu okazo vi po ·ac; mem 

surmeti kufon. « 
Li ekridiegas. Poste li ko'e.ete diras: »Estas pro 

la vi:áto, ki.un ni morgaií havos. Morgau venos d 
Schwyz nip íeiíd>estro, generala Aufdermaur, Irun kel
kaj sinjo! inoj , por va::.adi, bo:'eto.n .a u do, sur )a insu!o. 

Sídanta aldo 
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Káj pro ilio restas neoese, mi opini:as, ornami iom.lete 
la domon kaj bienon. « 

» Jes, !lio estas neoesa, sed «, ~i demandas surpri
prizite, >>kial do la generalo povas nin viziti tiel neatim
<ite? Mi ja opmüs, k:e li de joras óe la hispana rego.i« 

» Cer~te, tiel estas «, respondas la maljunulo, )) sed 
lin suferigis la nosta],g¡io, kaj Ca.r oni ne volis doni al 
Ji libemempon , - la re~oj ja ,-te bone dormas, kiam: ili 
llJC scias, ke ili.aj s"soj staras en la {lntaiíCamhro - , 
li iri$ al la rego kaj diris: » Via mo.§to, miaj subuloj 
sur la insulo Schwanau ribe11as, mi d'evas iri hejmen 
senprokrastel « Kaj la re~o doni'S al li maUongan fo~·
permoson. N un li estas ói tie. « 

»Tío estis ruza die li«, Si diras. 
~ Tenu vio bone, aü vi falos en la akvon! « La 

boato grincas sur lá sabio de la I:Íordo. >> Kaj nun eliru 
kaj rapidul Kiam vi poste pretigis la foliajon , voku 
min tre laut(}, Ca.r mi estos m:alantau la domo, kie mi 
devas plibonigi la krutan vojon:« . . »Jes, pacjo. « 

Si saltas sur la boidon k'aj la kampulo remas al 
la in.sulQ, ec ne unu solan fojon rerigardante al sia 
íilino. 

Sed Evi dume de~iris rtaiígan vergon en la sur
borda bosketo, per kiu g¡ nun kaptas nimfeojn. Si volas 
Jrolekti kelkajn plenmanojn el la jus ekflorintaj akvo
floroj por la nobla vizito, anta:u ol supreniri en la ar
b.aron. De rtempo al tempo §i scivo1~·e rigardas al la 
vojkurbo, post kiu staras la Flüehli-d()mo, kie logas 
sia amurto. Tiam Si el} zumas la kanton d:e Gemma de 
At-tl~, dume §i dt:~ürigas k:apti kaj altiri al !3Í pluajn 
uimfoojn. Subite iu ektiras si.an robon. 

» Jes, ja, Adamo 1 « Si >ekkrias kttj tu migas. 
»Jes, vil « ·g¡ malioote minacas per la fingro. 

»Cu vi eble vidis min veni? « 
»Mi vidis vin alveturanta sut· la lag~ kun la patro. 

Pro tio la herbejearo elglitis el miaj manoj. Venu db, 
ni volas pretigi la foliaron. « 

»Sed vi dev,as esti sata. « . . . 
· » Sa~ga kiel radeto de yeturi~o: · mi ne f~rlasas 

vir\ eO umi moma¡1on«. ., : · ,. · · 
· Si ekridas. Poste si stakete ordigas la kolektitajn 

uitnfoojn apud la vojr.ando. Kaj rapid:e ili Jtrovigas en 
la arbaro. Post mallonga supreniro ili ambaií kbm'encas 
dismmpi · la ,branóetojn k'un .la !lilke ·®likataj · folillj,. 
Tra la fagoj, Jtie kaj .(}i tie, brilas pece !.O \:le la blua· aielo, 
k~kfoje ec spegu~llf:lto die la montara lago~ Estas earm:ti 
úlepto ínter la arooj. Baldaü Flüehli-Adam? alP9:rta:S 
grkpdegan faslron da brMIX>j kun brile ve}.'daj 3f~lioj 
kaj Evi iOOnas en siaj 'IlWloj belan bukedon da orlcolo
raj primoloj kaj grandstelaj anemo119j; Kaj ki.am du 
fastroj da fagaj branóoj estas pretaj, la junulo pn:n.a.s 
un u , k'aj singardeme gin malsup.ren p6r.tas . al , lá la~ 
kaj l~vi, kun antaiítulro plena de floroj, sekv.as liD rid:.:. 
ante. · · 

·. Krepuskas en .la Vialo. Vespera Jíehuleto,.dacila 
kie:I al·an~ló; ku~s ~uper la lago die l;(jwerz, bf5uper 
In Malgr..au.da Mythen brilas la vespersre:o. · 

.Ten Adamo salte ekst.aras de sia fagbmn~ fasko 
kusaota ce la bordo, tenas la manojn cirkaií Ja bu§oo 
kaj laiíte, vok.as al la ins?lo S:chwanaü~ » Venigii·, ,veu
i.,.u 1 « - » Veriigu! ~ resonas malproksima eho dé 1a 
Urmi-monro. 

» Jt~,$U() ~, lterur;ite ~rías E:vi kaj, siaj floroj faJas 
sur la staliOn & nlñlfooj, »kial do -vo.'ka8 vi? Li já ek-
k(mas vian V()/X)n, ~ rui:nigas ~ion. « _ . . 

. · »Jes«, li· opi~s, »mi ·ne devus. voló ~d,.... sed 
subite io min Jeaptis. Mi tro volonte estus ae vi su.r la 
insulo. tage kaj nOkte. Katulino, tage kaj ookte. Nu, 
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CUDO 
Alex Kay 

Ho ludo, dolCa ludo, vi sago de sensenco, . 
Oaz' de fresaj fontoj, rrialgranda, P'lrad~o 
Loganta en dezerto de nía vivo-grizo, 
Por ciuj vivozorgoj plej rara rekompenco, 

Nobligas per vi proza krudeoo de l' ,esencó 
De l' ter a amo; kovras, . per sorca improvizó, 
Cion kulisoj feaj kun brilo kaj irizo, , . 
Patrino de l' suivolo, de l' arto, de l' scienco! 

Ho, se ni fine lernus ekludi jam sen masko, 
Ne plu posedavide, glavtinte, trompe, turpe, 
Ne k un po:Qard' · kasita pedide sub la bask,o, 

Sed gaje kaj sincere, sencele kaj senkulpe, , · · 
Kiel la bunta brilo de l' plumoj de kolibroj,, 
Aü kiel sur k:ristalo irizaj lumovibroj ! 

estas nun Vldkite. Vere ne povas esti tre malfavóre. Vía 
patro ja ne estas tiel divenema. « 

Si ridas. »Ne, dan'k' al Dio, tia li ne estas. « 
»Silente, io movigas transe! « · . 
Ce la proóksima insulo la akvo ekmur1mu,ras. Jen 

Flüehli-Adamo jam survenltre kuSas en la arbetajo. 
Kaj la ktiabino ekgenuas' kaj rekolektas siajn florójn; 

» Cu li venas? « - Kasite si rigard'as al 'la . insulo . . 
Tra la nebul-eto §i rima1'kias : sian patron, kiu en tiu 
momento dlebordigas sían boaton. »Jes, .li ~s, ~as
igu! « La · rembatado rapi~e alproksim!gas: 

»Evi! « - »Jes, pacJO! « . 
>> Kiom da !lempo vi do bewnis por amasigi la 

folíajon! « 
)) Pro ·tio ·mi ja pretigis,·sufi&tu kvanton, pacjo~<< , 
La boaro grincas sur la bortlOsilil~. Singar<,Wmc' 

la kampu~o Balzwerui dgrimpas, al!lirante i<IDI la ~a
roon. » Oj, vi vantulino«, li, rigar'dlante . la stalógttan 
fagobraneetaron , rimarkigas kolerete; en ÍJOm da ·t:Wtpo 
mi malsuprenvenigus pli d~ fo.'!iajo ol ~a t~riltanta 
feno. « · . ~ · 

i Pacjo, 'tio estas nur - la d'uono, la alía ·' du~no 
ank'oraií trovi!as supre ·en la arbaro, << '~'' ·· ' ' ' 

>; ÚU vi ne povis alponti anklaií tiun? « -'-- »Esti.<¡ 
tro pez e al mi. « . · . · ' 

,,Do, sajner mi . m€1m ~vas venigi la alían par-;
rton «, li malkontent<Fmurmuras, ».kie. gi' estas? k· ~· ·· 

»Jen supre, .iru nur rek!OO ínter , la du kverkojn, 
vi trovos gin facile. « • 

))Diable. ·dlab!.e, kiom da :peno pro la stult.a: fo!i
ajo kaj la bagate1aj floroj! Sed la n'oblaj vi1inoj ja \pli 
a vidas pri tro . ol frandemaj kaprinoj pri verda hego. 
Nu do, mi tion faros. Eble 1 la gener.álo konoontos al 
~. en la ~útuno, ' iom da ra})ato .de la .rrooento .• Loku 
dume ci !liun stakoil· ('O la OO!ltO! « -·- »Jes, paejo.« !> 

La maljunulo forpistas;.· f:ed · suhite .li. tumi~as, 
demandante: » Eví, . cu vi mrm antaüe volcis al ·mi: 
Venigu?« -· '»Kiu ':alia do pov.us eati :vokinta, pacjo? <l 

, ·Li su,spek~~H l'ig8f~s. ~hi:' » N~ · ly.~ la D?10n:. de' 
senkulpa na:tvuan6. Ml )A s01>11S; kta m:Shl!e!na , ~?rcrst
iúo vi estas. Sajnas al mi, kvazaií mi estus aiídmta la 
VO:C)ou de 'Adamo;«, ;, . ' . ' . '" .. 
, ' Si ,tu~ rugig.as. ' »PaejP«., ;gi díras, »vi' ja' il®vis· 
vin ;trom;pi. Mi nur \OOS tie1 laute, tar vi rimarkigis; 
lre vi laboros post la domci kaj alimanioere 
min. « , 

»Povas esti, lni ·· Die scias«, 



cer.te, mi ne fermos miajn okulojn, duan Jojon vi .ne 
plu trompos min." 

Li 'malaperas en la arbaro, kiaj baldaií Evi aiídas 
la kraketadon sub liaj pa8oj pli supre. . 

· »Karulinol « - Flüehli-Aclamo rampas cl la ar-
bustoj: . . 

'' Vidu, preskaií li r.imarkis vin. « 
J> Tuj:, rapidu, E vi, alíe mi malsuk!oesos, kovru 

min, rapide IOOvru mini « 
La junulo saltas en la boaton lmj dbrse lru§i~~ 

sur la planlron. Kaj Evi komencas tiel fervore meti sur 
lin la fagobranüojn, 'ke li estas tute kovrita de ili. Sed 
líah VÍzagon si le1~e kovras per nimfeoj, primoloi kaj 
anemonoj. - »ÚU vi jam povas spiradi?« - »Jes, 
kiel fajro-b~ovilo l << 

» Pst, li venas l « 
Kraketas kaj rompobruas en la arbaro, la kamp

ulo estas . alv.enonta. N un li elir:as el la dien:sajo, sur la 
brakoj portante §argon da verdaj fagobranooj. »Jen «, 
lí profunde e:kspiregas, »vi ltamen ko~ektis plí mul'te 
ol mi pensis. Vi estas vere let1a klaj taiíga lm.ahinol, 
lúa m vi volas. « 

»Ojt« 
La maljunulo Jetis en la boaton la tutan branc· 

a ron. 
»Kial vi !l;iel krias?« lí alparo'as sin malafable 

kaj indigne. 
»Nu ja «, si kun lrolerota paiítbuSü rediras, »V.Í 

dispremis miajn belajn florojn, patro. « 
»Kion, .la florojn? Vi ja povas ilin ree malkovri 

Vi, virinoj, ciam ha vas ion por plendi k'aj lammtadi. « 
Li prenas la Ire1k.ajn·brancoj!ll, kiuj ankoraií ku~ 

sur ·la mjo kaj .enpa.Sas la boaton. Lia filino ja:m tile. 
trovigas en la verdajo kaj klopodas fortiri la branoetojn 
kusantaji;l sur la floroj. La k.am<pulo ektenas la rem
ilojn. Malrapide la boato glitadas al la insulo. 

Jam la luno lumas tra la altaj k'verkoj de la roka 
insulo. · ' i r l 1 ' ! 

»Morga u la vizioto havos belan veteron« ,· mur~ 
mure diras la maljunulo, rigardante supren al Wildi
spitz. 

Jen la boato puSigas l(ontraií la §tona bordo de 
la insulo. 

»Elíru! « grumhlas la kanipulo. - »Tuj , pacjo, 
iru· do unue, mi samll:em·¡ie volas k!unporti ankaü la 
florojn.« 

La kampulo Balzwerrii formetas la remilojn, cir
l.{aiíbrak.as faskon d:a fagobranC9j kaj -surpa.Sas la i>?r~ 

-.. dOn. , .;; 1 

. Nun aiídig.as post li klakadb kaj gluglado. Kiam 
lí 'lllirante turnas sin, .lía filino ek'Kaptas la remi1ojn 
k'aj Iaütege vok.as: »Adamo, kie vi ~stas?« 

· Jen tiel e.k'knaras kaj ekkralcas en la booto, ,ke 
tiu ci ektremas kaj b.ál~~as, kaj Evi nur pene p.:w.as, : 
sin defendí Irontr.au- falo. Kaj iltiÍl ga;pas ktispá kapo 
el '1a fre§ve.rda fagofoliajo kaj ekkrias: .»Jen mi.,estasJ « 

>>·Mil ilondroj 1 « La maljunulo forjetas la branC-
aron el siaj br.a.lroj. , · . ., . 

· Kaj iuj la tuta Adamo elsaltas el la foliaj(} k'aj 
ekiidegas en la" lunhelan ookJtorn. · ' 

Unu momenton Balzw.emi rigar~eas kiel lernej
estro, kiés· kolhason fommntas la kato; aií kiel, tin, al 
kiu perdita pl'OCeS!> estas anonca:ta.. Sed· poste· lt eksal
w; freneze, kiel :tondita .hundió: de sur fol'D:l!ikejo kaj 

· furiozas sur la bordo, lñei la · éd~emo en ,maljiUnlaj( 
fr~iíliñoj. Unne li ·volas .ei:r ~· ~on, se<J.Ji tustatempe . 
memoras, · kie ti estas tnlil1seka:. Ti:jm li <hincadas tien 
kiij reen, kvazaií ti deVlJS ~ vig'IM ,valso.n 4U )a~ · 

en ·la boato. >> AtendU«, 1i ekkrieg.as, »fripono, mi str.an
golos vin, lciam mi vin kaptos! Kaj vin, ruzega, soróist
inaco, mi dronigos en la a1ivo, kicl plenneston d'a jos 
naskitaj katoj, kiam mi vin kaptos l (( . 

»Patro, pacjoo:, plorante diras Evi, siditante sur 
la f~keston, me ekscitigu tiom, estu do prodent.a 1 Mi 
nepre,.ne vol as alian ol Flüehli-Adla.mo;n!, li ja ~stas tre 
saga junulo! « 

» Kanajlo li estas, vir,inostelanto 1 « 
t,Tes, se vi volas tiel konduti kontraü ni«, dims 

Adamo, staranta ee la rerniloj , »tiam ma boato roo for
velos. Vi poste povos awndi, gis k'iam la .lago glaciigos, 
se vi volas se'Kvi nin. Sed, se vi, 41ajbaro, estas honesta 
viro, vi mem devas konstati, ke ia:m vi de la insulo 
kriis al mi, ke mi rioevos Evi, kiam vi mem veturJp;(}3 
ruin al la insulo. N u, tion vi ja ,Jaris. C.ar estas mi, kiu 
vokis vin : Venigu l « 

» Jes, ja, nepre kaj certe, pacjo l « 
» Vulpo, vulpol « kriegas la maljunu~o, '' vi suficc 

oone scias, ke ne tia estis mía opinio 1 (( . 
· '' Balzwerni«, respondas la junulo, »mi ne estas 

jmisto. Mi komprenis laiívorte, kiel vi diris kaj mi 
flosis vian ·p.arolon en mia anima paco «. 

¡j Sed' mi ne volas! « furioze Ió:.iaeas la maljunulo. 
,, Sed mi volas«, rediras Adamo. Li mergas Ll 

remilojn ·en la akvon kaj~ ma1graií la ofendhj vortoj 
de la maljunulo, kun la singultanta Evi li trankvile for
veturas de la insulo tra la nokto. Post la boato montr
igas, en la h~nbrilo, mirind:a ora s!l;rato. 

El Stci:nen audigas la ''enteb'ovata &morado de · 
la vesperaj sonoriloj. 

Jen el la insulo Schwanaií, k'ootr.aií la proksima 
l.mrdo sub la ' Ottenfels iu vokas: '' Alveturu! « 

Dum kelka tempo Cío restas tute si!enta. Nut· la 
ondoj susu.retas' en la sablo. 

Trinkanto 
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~a bestio 
- Bert Brec!)t ..:. · 

lGel rnullsignifa povas esti la loonduto de horno, 
montris antaU. Ire'ongc okazaj<J en la Moszroporn-Hus
l'ilrna~lieroj; gi estis eble semignifa k':aj re>tis ankaü 
son sekvoj, sed havis llamen en si ÍO'n teruran. ' ' 

. Dum la :filmado de la »Blanlm aglo «, kiu filmo 
moutras la pogtornojn en sud!a Rusujo antaü la milito 
kaj malka§as la kond'uoon de la tiama polioo, aperis 
en la atelieroj m.aljuna vi11o k::Ij petis pri okupo. Li 
pclletris gis la pord:i:stlo¿io de la ekstera enirejo lmj 
dir,is al l;t pordisto, loo li volas atentigi la kompanion 
pri sia eksterordinara sirnileoo al la fama guberni
esrtr·o Munroov. (MuraiOv estis la iniciatinto de tiuj 
sungaj interhatigadoj ; li ludis la t.efrolon en la d'irita 
filmo.) 

La pordisto ridis pri li, sed ear temis pri maljuna 
•¡]ro, li ne monil:ris al li tuj la pordon, kaj tiel staris 
la longa, malgrasa viro, kun la eapo en la mano, neee
es•tante en la tumulto de la aktowj k.aj atelierlaboristoj, 
Sajnc eiam ankorai.'t kun rnalaranda espero gajni pro 
siu sirnileoo kun la fama sanga hundo panon kaj 
logejon por kelkaj rtagoj. 

Pres'kaií unu horon staris la viro tiel, ciam Ce
dante por fari lokon, fine li estis repusita malantaü la 
pupitron, lciam li senatende devis tamen veki ateni:Q:n. 
En la filmado A'uste tiam estis paiízo k'aj la aktoroj 
d'isk:uris al la refreS:i~joj aií dLe staradis babilantc. 
La k:Onata moskva artisto, Koba1ov, la prezentunto de 
Muratov, iris en la pordistl~ion telefoni. Dum li 
rl,ari, ce la aparato, li estis avertita de la ridant.a 
pon)is to kuj turniote sin, Ji rimarkis, ce luiíta ridadlo 
de la éeestantoj, la viron malantaií la pupitro. Kohalov 
estis sminkita laií hisooriaj fotografajoj kaj t:iuj ek
konis la »ekstetordinaran similecon «, pri kiu la viro 
ITI,al~nrj;aií la pupitro rakontis al la pordisto. , 

' ,,Duonbpron poste la maljunulo · sidis in ter , la r.egi
so,roj ki-el la J 2-jara Jesuo eq. la !templó,' kaj traktis 
kuh ili pri· sia akcepto. La traktadioj estas tre facilig
it:nj , '• e.a~: Koñalov, jam dekomenoo ne ~tis tro ema 
rhki sian popnlarecon per ·tio, ke li · ludus tian evi
deutan be tión. Li koo~ntis su'bite; ke ooi· faru' pt'Ovon 
p1:i la »Similulo«. , ' · . . 

Én la Mt>Szropom-Rus-filmatelieroj tute oo :<eStis 
eksl.éi'()~·qinare, loo. oni dionis his:toriajn rolojn , anstataií 
al uli:~I:oj> .al similaj tipoj. Tiuj per8onoj estis tráktatáj 

· •»Alveturu1 Alvcturu!« ... 
;Tuj transe boato debordi<rras: Baldaü ,gi ~k\rid.igas 

el, 1~ blua ,k'repusko k.aj singarde·me .alproksil,nigas _al 
la i.nsulo. · 

·• »Cu vi vokis, pacjo?« 
~ Jes, vi ruzulino 1 « 

' ·; N un l:l boati$~ rektiA'as kun fa rerníloj J,:.aj de
uHmdas. .kun itremetanta VQCo: »Vi do estas kootenta~ 
nab~rQ}~ .!Qij .permesas, ke ni geedzigu?.« ::.. ·~ -

. ~ Mi ~lis«, Irolerete li grumblas sur· Ja )xir,do, 
~ mi oorte regWigus· la aferori kun Aoamo, sed :.D:fi"Su's-
pe~t!ls, k~ li tro akte .mordis en la .pomon.11 .. 

, E vi) kun plen'bralro ·oa florc;;j Slilrtas s~ la ~:td6n 
k'aj per ili sutSu1a$ la 'patron. » Bií~jo, ' ka{a pae]o«, m 
k'aresas, »Adámo kaj Eva ~ paro, kiel estas skriliite 
en la b11ilio fi '"---·-·---- -- ·-·-· ·-~- --~,-- · 

}) Jes, ja, vi gran~a rozulinol « li grumhla$ . . · 
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lau tute specialaj regimetodoj · kaj tiel oni priskribis 
al la nova Muratov simple la nudan historian enha
von de la okazajo, kiu devis esti filmata, kaj oni petis 
lin ludi unufoje prove Muralo 1on guste t:el, kiel li 
irnagas lin. Oni esperis, 1m al la korpa similéco kun 
la vera Muratov respondos · ankaií ia siriúleco en la 
kond:uto. 

Oni elek,tis la soonon, en kiu Muratov akceptas la 
deputacion de hebreoj, kiuj lin petegas, ke li üesigu 
la pluan murdndon. (Manuskripto pag.o I 7: La depu
tacio atendas. La apero de Mui·atov. La t:apon k'aj 
sabron li pendigas sur la ·tenilon ce la muro. Iras al 
la skr ibolablo. Foliumas en la mateóaj gaz,etoj ktp.) 
lom smiukita, en la uniform'O de la imperiestra gu
hernieS1li'O, enitis la >> Similulo« en ·la filmejon, kies 
unu parto reprezeutas la historian laborcambron en la 
guherniestra palaoo, kaj li ludís antaií la tuta stabo 
de rcgisoroj · j~oan Muratovon, »kiel ·li irnagas lin. « 
Li ludís lin en sekvanta maniew: · ' · 

(La deputacio atendas. Apero de Muratov.) La 
>: similulo « eniris rapide ltra La ·pordo, k'nn la brakoj 
antaiíe en la po8oj, kun malbona, antaiíenklinita korp- · 
te no. (Pendigas la üapün k:aj sabr.on · sur la tenilo ee 
l' mu~·o.) Sajn~s, ke ti.u? ~¡ ~egi-.reQU}?~ la » simih~lo « 
forgeslS. Sen Slll senve:>tlgl; h tUJ SldigiS ee la skhbo
tablo. (Foliumas en matenaj gazetoj.) La »similulo '< 
faris Lion tute neeeestante. (Kornencigas la demandes
plorado. ) La riverencimtajn bebroojn li tute ne rigar
dis. , Heziteme . li formetis la gazeton, Sa.jnis, <ke .Ji ne 
s<'ias, kiel trovi la tr&ron al la dtemandesp!ora.'do de 
la deputac~o. Li tute simple ·haltis kaj turmeutate 
rigardis la stabon de reA'isoroj. 

La regisoroj tidis. Uuu el la asistantoj Jevigis 
ridetante kaj - kun la manoj -en la .po3oj · ---,. ertiris 
la soorwn, sidigis apud la »similuJ.ci« Ce la skribotablo 
kaj provis be1pi al li daiírigi. . 
' . »Nun venas la mangado de pomoj, << ,- Ji d_iris 
kuragigante. »Pri Muratov estis konata la mangada oo 
la pomoj. Lia aktiveco konsistis, kroín eri liaj bestaj 
ordonoj, eef.e en la mangado de la pomoj. La -~~
ojn Ji tenadís en tiu ci tirikesto. Vidu, joo estas la 
pomoj << . Li malfermis la ltirlreston de la skribotablo 
ce la maldekstra mano de ' la >> similulo «. »La depu
tacio do mm aperos kaj kiam la . unua koroonoos pa
roli, tiam vi mangos vian ~pomtm, filo mía«. ' . . 

. Intertempe Flüehli-Adamo saltis al la bordo -kaj 
altiris la hoa:ton. Per ·amb.au brakoj li ekprenas satg
egon 'di a .fagbtanooj kaj ekkrias : »Balzwerni, mi volas 
helpi · viu ornami la clomon k!aj biaioo . . La g:eneralo, 
via feiíde&tro, kiatn li venós morgaií, devos vidi; .ke 
la paradizo denov.e ~estas ma:lfermita "por .. ·A<Wmo' lmj' 
Eva:« · · · 

Kiel soviígu!o, li suprenrapidas la rok:an vojetolj. 
De sub ·Ja · pf}ndantaj :brovoj la maljunulo M

Iigardas sian filinQil, kiu .'kun brilaj okuwj sekvas "la 
forkw:au,tan Adauron. ·»Kolektu ]a oimfe<>jn, Evi.«, li 
diras preskau geñtile, .>>~aií vi · ja .rerw volas ID'éti 
belan ·bnk'tldon en .. 'Vian .c.amhron. « · 

Singulte si &rk'aU}).ra.kas lin:. ' 
.. . , Ka¡ . de la alta ruino sub ' la SU&Urantaj K'verkoj 

gojkOO efiada¡¡ super la. montlago de Low.erz~ pli gaja 
ol danC1llUQiro: · 

., 



La ,< ~ simÜuio« auskuloti.s ia JUnan llomori Jron 
plej granda altento. ·La pomoj §a:jms je li efiki. 

Kiam la soeno esfis rekomencita, Mu:ratov, per la 
maldekstra mano; · efektive prenis el la . tirkesto m.al
rapide pomón kaj ·dum ~r · la dekstra m:ano li ko-

. ~neis dresegi,Ii ·sur la ·· papero literojn, li fonn.angis 
la pomo~; cetere entute ne spe::iale ghlteme, sed tute 
laukutime. Duro la deputacio esprilmis sian petoil, Ii 
estis .nun . vére okupita nur pr:i .sia po!Iilú. Post lcelka 
~mp(), dum kiu li ne priauskultis, li faris, meze en .la 
frazo de unu el la bebrooj , rapidan movon .per la 
de'ltstra mario, kiu traocis la frazoo kaj la aferon en'
tute fiois: 

Ním turnis sin la »sirnilulo« demand0011e al la 
regisovoj kaj murmuris: » Kiu ilio forkondukÓs? « 

, La eefregisoro restis sidanta: » Nu, cu vi jam 
finis? « · 

».les, mi pensis, ke. ili e3to3 forkondukitaj <L 
La · eefregisoro sin mrnis ridetante kaj diris : 

>> Tiel simple ja ne estas pri la bestioj. Vi devas tameu 
doni al vi rom -pli da peno«. Kaj .li Ievigis · kaj 
komen{:is ripeti kún 1i la sc>tmon ankorau unufóje. 

>' Tiel korrdutas nenia bestio «, li diris, »trel kon
dutas malgranda oficisto. Rigardu, vi devas pensi. Sen 
pensado la afe:ro ne iros. Vi deva3 imagi ,fiun sangau 
hundon. Tiel, en la malgrooda fingro, vi devas lin 
havi. Eniru ankorau unufoje«. 

Li komenc[s nun konstrui la soenon el drama 
vidpiutkt(). Li akcentis kaj karakterizis. La »similulo « 
ne montris sin mallerta. Li faris cion, kioo oni al li 
diris, li ec. faris tion ne rnalbone. Li Sa.jnis same 
l{ápabla preienti bestion, kiel iu ajn alía. Li nur, 
sajne, havis malniulte da propr.a fantazio. Post duon
hqra·· 1aboro aspeldis la soeno jene: 

(Apero de Murailov. ) La sultroj malantaiíe, la 
brusto streéita, mald.eliklataj kapmovoj. De la pordo 
.per a'k!<jpitra r:i.gardo li trafhtgis la- riverencant<ün 
hebreojn. ( Pe:r;¡digas ·lá eap>n kat sahron sur la teni
lon.) La mantelo f~is ~ren; li lasa~ liJn tie. (Iras al la 
s'k:l:ibofáblo. Foliumas en matenaf gazetoj.) Li sercas 
la lfuatrosciigofn s11b ~ linio. Per la mano li frapas 
la :::takton de p6pulara kanzono . . (Koménc:igas la de-

·rilanáesplo.radQ.} , Per ban;ála. JP.OVo d~ la mandorso li 
.reséndis ·la · h~breojn !tri · me:trojh malantaiíen . 
. ·,_ '»Yi ne k9m;pnmas~ , Ki~ .. Vl ' ~ie .,c~fa~s, ¿e • 

eb1a,< diris la Qe.fregiso;to~ • ll.Tio_ estas . tQte sin)!pla 
.tea: too. MalbQn:Ulo de · )a · malaov~ skbl(); Kar.a viro, 
tio ·ne · e~ta§, \q9f1 ·ni imagas ·,,a~ ·ni lio~au ,kiel bestíon, 
Tió ne es-tas ' Mui-afuv. « .· · ·. · "· S ·~ · · 

ta ., · 1nSisti · al Ko-
"ba1ov '. · F~r~ 

Anka~, Idel, 1~ dum ia ~~~ soe.no mantis la ponl9tÍ, 
entute mekamke; dum ¡l¡a ·¡gterparolo tamm1 Múratov 
ne mangis .pomon: Tion unu el la regisoroj rifuzis: 
;; Muratov Ciam mángis pomojn «, li diris ukre. >>.'Úu 
vi entute ceestis? << 

La hebreoj , ' kiuj ne volis farigi suspektind:aj , 
kc i li ne estis ínter la tiamaj mortkandidatoj , retiris 
sin ·timigite post tiu supozo. Mmatov mangis la po
frnon eble mallon~ antaií ai:í mal!on~ post ilia añdi
enoo. 

En tiu moment~ ekestis movado en la grupo 
i':irkau Kohalov. La »siuúlulo «, forpusinte flanJ¡;en la 
antaií li starantajn, penetris gis la cefo. Li k0mencis 
alparoli ilin kun rapidiema kaj avida esprimo en sia 
malgrasiginta fiziououúo. Sajne li ekkonis, kion tiuj 
l1omoj volas de li k'aj pro timo perdi sian panon, 
,·enis al li ideo. Li f.aris nun proponon: 

>) Mi pensas, ke mi scias, kio Sa.jnas al vi ne
klara. Gi devas estí bestio. Rigardu , tion ni povas 
lamen fari per la pomoj. Supozu siiiDple, ·k'e mi prenos 
pomon kaj ltenos gin al la hebreo antai:í la nazo: 
, Mangu «, mi diras: »>Caj dum li - atend'U « - li 
tumis sin al la prezentanto de la gvidanto de 1' depu
tadio, >> dum vi mangos 1a pO'lDon, pensu, gi restqíj al 
vi en via mortangoro nature en la gorgo, sed vi devas 
ja la pomon mangi - se mi, la gubernitestro, gi:n al 
vi donas - mi guos ;tjon, tamen tute gentile, de mi 
ja tio estas gen tila gesto kontraii vi, cu ne, « li tu mis 
sin ·denove al la eefregisero~ mri ja dume povas sub
skribi la montkondamnon. Kaj li, kiu mmgas 1a 
pomon, ilion vidos. « 

La eefregisoro rigardis lin dum momento rigide. 
La maljunulo staris antauenk:li:nita, rnalgrasa, ek~titu 
k'aj velirinta - antaú li, pli granda je tuta kapo, tiel 
ke li povis rigardi super lia §ultro, kaj momenton Ju 
t'egiSOI;O kredis, ke la maljunulo volas li.n nioki, ear li 
pens.is rimarlci en JJaj lumetantaj o!m'oj ian rapidan 
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Du ecoj helpas al N.ancy, .riÍati bone .,kun la J're{D,daj 
al si homoj de Tossa: . si ne .estas fier~ kaj si !tav-as hurpo,-
ron. Sed anka-Q. ci tiu kelkfoje _ malprosperas;- 'ekzeniple 

NANOY JOHNSTONE: 1i:OTEL IN SPAIN ce la kataltina kutimo korÍsttui lá dpmon kaj poJte giu 
malkoustrui, car oni forgesis metí la ele'ktrajrl' dra~ojn. 

Kiel interesa kaj dive.rskolora estus la historio de la A k 1 1 f ·1 k · · .. d k" ' · 
Po~olo~· , se ni _ ne ler:nus en la lerne]'o pri la sep· romaj u aií a a ata a uhmo prehgi supre ouion; Jam om 

li lb ankorau ne qavas ·stuparon kaj · eniron; §i ne ' povis . arnik-
rt' oj, . iuj verdire ne ekzistís, pri la mi itoj kaj ma on- i~i. Ke la loA-antaro ne povas elteni gutori da pluvó;' 'tÍo 
agoj de la: grandaj sinjoroj , pri la ribeloj de la sklavoj ' . !.' r . . . al lb k . 
sed se_- oni donus al ni"kiel _fonto]·n la taglib.ro1n kaj le te- nervoZigas ang mon kuhmigmtan - rrú:r ona ve tero, ' _U] 

"' 1 pri la dentelhro en Barcelona sí scias multe rakoqti .. Oni 
rojn a·e virinoj, kuir- kaj lav-notojn. Bedaürínde en a devas eltiri ~ian dentan. La tuta hospitalo akceptas ·$~n 
.P~IAter~po .'lit , vnin.oj nll;r. malofte ku.ra~is sk~ibe rakonti, kiel sendintinon de l' cielq. Oni, nom'e ha vas novan ·Ope-
klOn ~~ pens1s kaJ travms. N ur la smcera L1eselotte vou · 1 1 · p · k 
d~n Pfíilz, la bone~ vivoforta patrino de Goethe kaj la rac1-cambregon kaj vglas ~in so ene, nia ferm1 . . ro ne on-

. . .ataj kaiízoj 1<!- tuta afero . okazas · jé la dua horo ma-f¡eno. sprifá Mitdame de évigné faris tion, kaj bel ili a:tingu; N · k · · 
senmortan famofi . Bedaiírinde ankllií en nía 'tempo um· ~;:t:r je i~ytee:::.~ t~!e :i:n~d~~~~ni81fi:: :~~r~l!s p~i~i 
maloft-e ' okazas, ke virinoj verkas vivoveran, konvinkun kadavron. Si huste nur havas la anímreg:on doni·al li sig-
vivraporton. 15 • • . • n· 

S d lk · · 1 · non, ke sí ankoraií ne mortis. BonaJ liomOJ· ·la »ne« 
. e , ~amen ke foje virma estaJo kurag1gns GlJ na- a· N f hl k' 1 · · s· 

ture , kaj serene sJ{ribas tion, kio §ajnas al si valora por . ll'US ancy, ·sanas · same a a C le j:lta »JCS j¡ . ·-. 1 amas 
s.ui·paN~rigo. Kaj nun okazas io neaoondita: la leganto de iliajn popolkantojn, iliajn kostum0jp., ilian atmosferon. 

· r - k · · · al 1 1 · · · · f Ciuj angloj, kiuj venas al si, in~:dratigas k un la . enlog-
m~ ternpo, · ullrn~gmta · · · ~ P eJ .strangaJ, sensa~~~~ a. e- antoJ'. ,Subite dir.as la tuta lo.ko: ~heriol · · , 
tOJ, komencas leg1 unue heZite, poste amuzate kaJ fmíme - · 
(~Ílsorcitc Ja en ciuj a:Eeroj de la ciuta$a -vivo dormas Ne .tíel I~lde kieLla enlandajn hi~panojn .si trakta~ 
k:mto, kaj kiu sukocsas f¡;. in laütigi, tiun 001 goje aiískuitas. la anglan , publikon. Jam la. prospekto de la hotelo es~as 
Ticl ankaü la junan itlandan jurnalistínon .Nancy John- tiarnaniere verkita, ke gi d~vas ·forti;rlligi riiúlt~jn. Oi n\e-
stone, kiu l'akontas en sia libro »Hotel en Spain «, kio tas maldiskr-etajn demandójn:· »Cu vi satas melo_né'apel~n. 
okazis al ~i kaj al si:¡ edzo Archibald, skotl~da jurna¡- scn·ilajn ser,·lstojn, organizitajri ,plewr.ojn; tapiokori ' en 
isto, kiam ili realigis la strangan idean konstrui hotelon la supo? Se tio estas la okazo,. po3te fuj flánkénrnctu-
cn Hispanujo. ' - ci tÍIIU prospe'kton.« T.l!meil, aií ~uste pro tio, ,.y,enas gas-

. úl.l la Costa ·Brava, in ter Baroelona kaj la . franca toj en amaso. . 
limo, situas la loko Tossa. Tie la junaj geedzoj, antaií Nature, en ' tia domo la personara · estas l11 ée:faf.ero. 
kelkaj jaroj, post rnalfacila jurnalista laboro, trovis pcr Kaj ~i ·ankaü estas sufioo bona, . car · Isab-el, Jreege grasa 
hazardo libcHempan ripozon. Ili estís ravitaj de netusit'Cco kaj tr.eege ; kapabla, estas la re.vo , de kuiris(mo -,kaj la 
tic la rogiooo kaj de la tieaj homoj. »Ci tie oni dcvus cambristino Quimeta simple estas rava. Sed ·~ki:áma~ie,re 
resti! « ili pensis, kaj, kiel e.n fabelo, ili jain en la samaj interkompreni~i kun ili? .Kie estas la perantb? Li tróv~ 
tagoj senatende ricevis malgrandán heredajon, tro mal- i~as. En Tossa .vivas jtmulo, . kiu 'pstas hotelfakulo. Oni 
grandan, por vi vi per ~_¡ en Anglujo, sed sufice grand:.m, rakontas al Nancy, ke li, ha vas' ·post~rion· malhone pagatari, 
por konstruígi ·per gi hotelon en Tossa. Por la realigo de sed .aldp~e par~opre_non ·enda> famil~a ' Vivo. · S~ • propo~as 
si~; ideO' la; jun,~f;~om;<>j kunportJ.~· kr9,m la malgranaa al b vem al §1¡ .kal .pro~~>:a:s, ~ke li .,tpaJdos lm ne k1d 
s~'~Irikoraú io'íl alitll:i~ ;nept.an .• nesci9n ,-pri la a:ferój kaj familianon, pri hlo · i tuj,.konsen,ta~ ¡ kq.n; ~jLgojoj. : 
mi~·i¿\IJ'~ .J?J~~ón d,é ,sper!oj kaj né~ulan ~agon p~1 H!s: De nun la :liigurQI al ldu koncenti·,igasda t.t:~ta· JumQ. 
pantíJ:() kaJ.prl.la }u~.anWJ de .. tm laudo. Ih ne. povis eh¡h estas · ci Hu savanta an~lo, · Ja jun:J. 1Whlter, ·Leqnard. Sj 
clf}a mirado-. Jaro Ja,¡j,bé!o ele. la konstr.\Íteren.o e'stis'•fuis- nomas lin tiel ,en. sia lib¡;o, ear ~i ' :liakte ,tíel · noi-'(ligas, 
tero. Neótisas, ke neniu S:ciu, · lie oni intentas ioiF aéeti. Canna germaQa junulo d~· plej>bon;t edúkado,; :iustru.~·t:¡: 
1 i; :lilventuaie ·T~ova.§, gin-. akiri. Cio;)ciÓ 'qkazas', estas en .la hol;élfa:J,Uemejo Ae ~?:usáññe, :~~~ áJi~aiíj~go ;'1Io~; 
~ ,· . . . ·Lá ésodarito: de)a _': ho·telo1;· en ld!;t ·ili 'lo~is .,\iel rumka kaJ bona el .kQrO, -li 1gas la ·-arumo qe l;t hQtelo en 
gástoj/ :'salutas ' iJ)aJ:t • decid()n . konkuri .kun Íi, 7k(Jn' J ;ere Hispa,nujo. !-'i: 'cion lernas, ,--li' cion scias,"<li ción fara~, li . 
k;~!¡Uunn,,, cÚTÍD!l ,tqjo; ~u~age ;:ili d~nove s~~tas,,kebi{tie cion k·ornprena:s,'"ah.taií cio J,á 'ar.tóri 1.interr.ilati :kun la' lío· 
la - hOllíQJ ~ .CSfuS tr~ge afablaJ, ODl pavas .rrcevl".'Íllqlton moj, silp,· klasdiferencoj~ : sed en ses :Jingxpj. Jlro tío ;!á 
donilte, set)· rrialbeile ; estas ion aceti. La katalún<>iTj)e- ?~-r~oj.goje ~~as:,3~ . ~ia t nig~~ ha;ro, ·lia ~~~íl·.s~brun-
wíll)nte )<endas, ili' ~iitas, ·ku.timas rekomeJlldi. préfei:e' la · 1glta vu:ago, l 1aJ lielgnzá); s.eriOzaJ:okuloJ , k:¡;]' ha 1"~dal}t;t · 
vJ.nd'ej,on, vid:.al-vidan~ u¡ estas ne)>:' nion-; ·· nek Íá'bÓravidaj. b!-lso . . L_:.t, g~~oj~ su-~rí~t;is: Nlii!c ' ' qe!Papc4oj , ~ri ~e~~ 
Se,r.N'at)cy" volas; .ke.·1a la:boristoj far.u /Ce 1~ clouikonsb;uo kiel ·O{ll . DOl'Jl~ . !m'' mallo, ,ke ,,Naney,: OCCJdas., 
kronl:liol'ojol}, ~i .· de~as · petí k un · lar.moj}eri~la i . al anstatau- ¿i'am·:respondi, "Jir . . . . . . sUJ.:. krtt. estas '1eg-
vii:.i~l(\l',moj n'eriju kitaluno povas , rezi~tí, Tiella. ' toj ~le: »Jes;,:,l{'~t.!-s ' i;liaúnifS· B(¡j! '·)es:, . i f.aspektás ,li¡iél ' lps- ;"1 
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. parlo; ne, 1i estas. germatm; ne, onl ne pavas doní ai Ü 

. trinkmonon. Kie 11i trovis lin? Inter kanoj.« Same granda 
estas lia sukoeso oo la servistaro. Ce 5u bezono ili vokas 

.. ~-Lean al helpo. Précipe, se esti~as ' konflikto k un, la sin
jorino. Foje l¡¡. ~abmo~ jetas kafograjnojn en la elvers,
cjon. ' Nancy diras· kun cokuloj brilantaj pro kolero: 1> Mi 
povus ilirj. mur.di! «:'Leo ' tradukas hispane: » Madame estas 
tre malgooja pri via maJatento. « Alífoje diras Leo: »Ma
dame koleregas pro .vía . neatento. «· Nancy, kiu ne komp
renas ec un u . vorton, doloo ridas ce lía kolero. Poste Leo 
germane: »Pro Djo, estu. do kolerega!« .Si obeas kaj estas 
kolerega. . . . , 

. Tiel la idilio prenas sian daiírigon. DolCe kaj hom
inde la estado fluas. La 'kulmino de ci tiu vivo estas kon
oerlo de Lotte Leonard, kiu estas la patrino de Leo. 
Estas tre amúze 1egi, . kiel la kantistino, kutimi~inta 'm u~ 
zik:i en Iá' plej bril~j .. salonoj r;le Europa kaj A:me~o 
kun Bruno Walter ·kaJ Mengelberg, nun, en e3o, km 
estas · orn'amita per tufo de oran~okoloraj roaizoj, per 
snuroj de skarlatru~aj tomatoj kaj per hrilaj bulboj, kon
certas kun· nekonata ¡¡.kompananto sur aca piano. Ciuj 
aiískultantoj, infanoj, fl1aljunaj virinoj, fisistoj, frukt
negocistoj, famaj pentristoj, 'verkistoj, jurnalístoi estis 

. petitaj mem kunpreni se~oJn. Sed mUltaj preferas aiís
kulti la helegan kantadon de Bach-arioj · kaj SchubeJ"t
kantoj sid.ante sur nukso- kaj fazeolosakoj. Nancy diras: 
»Se mi aiídas kanti lían patrinon, mi komprenas, kial 
Leo estas tiel carm¡t.« Post mallonga tempo, en mal
~oja tago,: Hispanujo ne plu esta.~ idilio. Kvankam la 
militbruo ne estas aqdehla en Tossa, tamen malesperas la 
bona humoro, la kredo ·pri la oerteco de . la vivo. Nancy 
estas tre malgoja. Sed 81 pravas konsoli ·sih mem: »Tia
r.nanierc ni ahnenaií lernas viví kiel la veraj homoj en 
Tossa.« 
. Se oni legas la líbron, oni sentas la varmegan deziron, 
ke baldaií venu la paco por Nancy kaj la Tossa-anoj, la 
paco kiun ili kaj Hispanujo meritas kaj kiun ni ciuj arde 

.sopiras. F. W. V. 

~ . ! .. 

Aufuno 
-M. Strümpfel-

Aütuno iras tra la landoj, 
Brunnigran violonori ludas, 
Kaj kien lude li salutas 
Melankolie sonas kantoj. 

Ektremas ciuj verdaj plantoj, 
Timeme . ciu flor' kondutas, 
Aütuno iras tra la landoj, 
Brunnigran , violonon ludas. 

Al líaj §uoj mankas plandoj, . 
El truoj bruna haüto nudas, 
De temp' al temp' li brandon glutas 
Aü matas k'Crnon .de juglandoj: 

Aiítuno iras tra la lan~oj ! 

NOVA LIBRO DE SVEN HEDIN 
Kiel lasta libro en la vico de la raportoj, kiujn donis 

Sven Hedin pri sia granda ekspedicio tra Cioujo, poi' 
studi la ·eblojn de moderna vojlinio laií la fama malnova 
silko-strato, nun aperis la verko »La migranta. lago«. En 
la unua libro (Fugo de la granda oovalo) Hedm rakon~a~ 
dctale pri ~a milit~umult(lj, en kiuj!' _li venis ~ kur! s1.aJ 
kunulOJ kaJ pro k10 la tuta. ek~ped_Iclo preskau f!askis. 
la dua volumo (Silkostrato) h pr1sknbas la penadOJU pro 
ci tiu. Kaj en la tria li nun montras, kian i'elicigan kon~ 
~irmon tro_vis lía teorio p~i g~ande_ga rivero kaj. lago .cr~ 
mterna Az10, supozo al km h vems sur la bazo de SJ3] 

csploroj kaj de surpri~a naturokazajo. ?-'cn_:¡as. pri la !.,op
nor, km estas desegmta sur malnovaJ cma1 mapoJ 1~n 
tute alía 'loko; ol kie · ~¡ esti~ ~ste. K~aJu Sv.en }le~ m 
antaií proksimume kva~dek )arOJ provlS solv1 c1 trun 
geo19;afian p~oblemo!', h .troVIS tute. dezert~n l~ndo~ , t~<J 
kiu 1am flws verbJn~ nverego .. Ct~ ce . tm nve~-f}lli.!J '~ 
montris trovajoj, k~ tie i~ ~eg1s v1v~ v~vo. ~~ crUJ SH1] 
obscrvoj Sven Hedm konJekbs, ke c1 bu nvero antau 
multaj jaroentoj; pro sia ioma sabligo kaj l<~; ci-sckvc 
okazinta nivelaltigo, sercis novan ~oj~n tr~ ph .rf!alalLa 
tereno, per kio grandega kultur~ .. teritono esbs fongtta en 
ali:m regionon. R:ivero kaj 1ago; kiuj ne havis alíron al 
la maro tiel kvazaü mifl'radis en la lando sen marbordo 

' o . l l Svcn Hedih nun trovis .su.rprizan konf¡rmon, ke :l ma: 
novaj cinaj mapoj raportis ~uste; car nur antaií ·k-clkaJ 
jaroj la akvoj sercis sian vojon denove en la pramalno~an 
riv·erejon. La Lop-nor ne plu estas dezerto, sed senfma 
la,.,.ofaco. Kie iam Sven Hedin iris kun sia karavano pm· 
sc~a piedo, lí nun veturis per m_algranda kaooto-Siparo. 
La sckreto de la Lop-nor estas solv1ta. . 

Pri ci tiu malkovro la libro de Sven Hedm donas tr•~ 
interesan raporton. Li rakontas pri strangaj atcslantoj _de 
malhovaj kulturoj, pri geologiaj íl~oj kaj geograf1aj 
studoj. , pri · s_?'angaj renk_?n~j. Kiel , ciuj libroj ~e ~a 
granda esplonsto, ankaü c1 tiu verK.o estas nepre legmd.t. 

F. W. V. 

FILMO EN ANGLA PREGEJO. 
Anta:ií nelonge · oka~is rimarkinda evento en la m?l- · 

nova fama katedralo de Chichester en Sussex, Anglu]O , 
nome la unuan f(ljon estis montrata filmo en angla 
pl'egejo. . · . . . 

La pl'ezenton aran~is sociew nomata la Relig¡a Film~ 
soeieto, kiu de tri aií kvar jaroj l:J>oris fX?r. enkoruluk1 
bonan re~. film?n e!l la anglaJ!l pre~eJOJ.O· _ 

La pleJ ·nmarlnta filmo dum tm nohnda unua .. pre 
zento, kiu montt.i~ sukoesa, esti~ sveda m~llongfilmo 
noma:ta »Julo!ta« (Kristnaska · frud1se~vo)! fanta. de A~ 
Svensk Filmindustri en Stolibolmo. T1u filmo, kiu ankau 
en . Svedujo iioévis unuanime bonan kritikon, pentras ·vi- . 
ve~ la tradician frumatenan. díservon en mmova sveda 
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k:unr.ara pre~ejo en la kristnaska t~go. Nenio mankas; 
h·ovJgas la sledveturo kun lorcoj tra negokovrilaj arbaroj, 
la Jurnantáj kandeloj en la biendomaj · fenestroj laulonge 
de la vojo, la mu~o de la pre~ejaj sonoxiloj akompanata 
do la tintado de ·la <ievalaj sonoriletoj , la lumantaj kan
doloj en Ja kalkita . pre~ejo , la rnalnovaj psalmoj, kaj la 
solena seriozeco de la publiko. . 

La sveda produktado de mallongfilmoj, kiu dum la 
lastaj jaroj gajnis intei:nacian famon, estas nun trc vigla. 
Inter la lastaj trovi¡i;as, krom »Julotta«, nova filmo de 
princo Wi.lhelm de Svedujo nomata »En mililsipara ha
venurho«, kiu vekis gr.andan intereson.. La pri.uco, kiu 
rnem estis miligipa oficiro, peutras en tiu filmo per 
bildoj kaj vortoj malnovajn kaj novajn aferojn en la 
sveda militsipara urbo Karlskrona. Jam .antaue li faris 
no111bron da altkl.asaj mallongfilmoj, kiuj pentras precipe 
malproksimajn kaj izolitajn partOJn de S ved u jo ka~·· 'la 
vivon de la tieaj logantoj. . 

(Sveda-internacia Gazetse'rvo). 

VOLTAlRE LA KREDANTO. 

Antaü cent kvindek jaroj mortis la plej multflanka, 
kolcse multescia, genie sprita verkisto, kies individ?o \¡.aj 
ki es verkat:o estas plena de kontraudiroj. Verkisto,. kiu 
tlonis sían ' tu.tan individuan, sian tutan .-bata,Ion kontrl\Í! 
la mallumo kaj kontraú ¡¡i mem en sia verkarq. Libroj, 
kiuj ka8as en si, lau unuj angelan, lail aliaj diabla.n 
Spiriton kaj eble ambaú pravas. Voltaire vivís 84 jarojn 
kaj dum sia longa vivo li hav.ls amasajn okazojn prezenti · 
h batalon de la bono kaj malico. 3 monalojn antaü sia 
morto li skribis la ' jenan fra:wn al un.u ~1 siaj amikoj: 

»Mi mortos, adorante Dion, amante mi(Jjn amikojn 
ne rnoklm.anle miajn m.alamikojn kaj malestirnante ciun 
superstiCon << . Ti u Ci. · :frazo donas alikoloran punkton .. .al 
la vivo :de .· oltaire, Ca.r leganti! tion, ni estas ver.e · ko.n
fuzitaj; ¡)Qát la antauajoj oni ec. antaü ~la m orto mal
facile povis . atendí de la pamflet-giganto guste tiun. ci 
frazon . La ' humanismo ja sendube povas danki multe al 
Voltaire, sed · ankaü la malamo kombinigas al tio·, kiel la 
plej diversaj gasoj, intei ili ·ankau yenénaj. Tair.e diras 
pri li, ke ~li konstante : eksplodas«. ~a .ekvilibxo de , ija 
individuo 1estas unu .rel da plej maloft_¡lj feqon;mn!l':i ' .<!e 
Ja ·•mondlitél1aturo, 1taj . sCiante Cíon prí li; : ciujn malp:er-
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fe.kta]ojn d~ lia incÜviduo, · n~ · povas · íiur ;ád.miri '.fiJSn 
ciam fresajn verkojn ~ Eble g1,1ste tial íli restis tio~p. Viyaj, 
car en ili senka§e aperas tiu stranga, geniá, sark:ásma 
individuo, kies nomon tituis kaj ad'or~ 'siatempe regc¡¡j, 
kaj poienculoj, amikoj .kaj m~lamikoj, · aií pli guste ·li:aj 
amikoj, kiuj estis ciam liaj malamikoj kaj liaj malaillik~j, 
kiuj - malgraü pio -:- res~is s~tempe apkaü · Iiaj 
amikoj. Speciala carmo radiis el tiu :Cif ho.Ql.O .. kaj ·kaptis 
ce liajn malainikojn. . 1 

Sendube Voltaire ne tro penadis·' prezenti sin ,pli 
bona ol li estis, sed super cio li estas ~inoera kaj supér 
cio li montras sian neímiteblan, venenari ' satiron en. la 
r3 volumoj de 1' . »Sottisier«, ·en ti u , man'uskripto, . ki,!JD 
oni trovis post Ha morto en lia biblioteko ~aj kiujn 'qu:m 
cent jaroj oni ne kuragis eldoni; en r88o. la vérko 
aperis, sed nur en 34o ekzempleroj. . , :' 

Por ilustri, kiel sprita, ku:r.aga kaj sincera li estis :.en 
ti u "erko, ni citas el gi la jenan ri¡narki:írt ( estis rÍiomen
toj , kiam la maljuna Yoltaire ne ingúlgis ~e sin mem)': 

- La malj~ulo estas kvazaü vastli~ati~ arb¿', :kiu 
havas nek fruktojn, nek foliojn, sed malgtaií ,tio spasme 
krocas sin al la tero. ' 

Aliloke ni legas: - La imitanto estas símila .al la 
malbona stomako; li redonas la mantaJon same .kie1 li 
ricevis. ' 

Ne estas tute sendorna la jena sp~.it~jo: - .Abato 
Gravina ciam salutis la cevalojn káj difis: »Ni suldas 
grandan dankon al· ili, car sen ili já nin jurtgus la -regoj 
antau siajn kale~ojn « . - . · 

Eterna sago aperas en la jena rimark~: JtÍlius Ceasar 
konkeris trioent diversajn naciojn :en Gallio. Se lí estus 
trovinta .tic nur un u ~acion; ec uhJu li ne estus . poviñta 
konkeri. · · · 

Pri la virinoj: La virinoj similas al la ventotumiloj, 
ili nur tiam trankviligas, kiam ili ~ustigis . 

Kion diri? Mallonga art&0ld. - ~e~ ' p0va• doni ec 
ombron de ti u . hom6, ;kiu. iam. ,st~piS" :'tut~n epokon de 
~u~opo. Ans~taú implikigi é~ 1a p.kktá'jt>j . de ' la volte~a 
mdtVIduo, m nur remem~:~pga.s al 1a •leganto, ke bu 
granda kaj stranga homo,:'.kies korpa. Vivp· estingigis antaú. 
tri duonjarcentoj, ec nun ésfas vivanta realo. Kiel Vol
taire diris pri si: »En tia rn,alnova:··.. . .. ' lo :vagadas kelk-
foje spiritoj. « ' · 
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AUSTRALIO: L. E. Thomson, p. a. R. O. Rawson, 

Melbourne 169 Exhibition Str. 

BELGUJO: Belga Esperanto Instituto, Antwerpen, 127, 
Lange Leemstraat. Postkonto nro 1689.58. 

Flandra Esperanto-Instituto. Kortrijk, Magdalenastraat 29. 
postkonto nro 3268.51. 

BRITUJO: Brita Esperantista 
Asocio London W. C. l. 142. High Holborn 

BULOARUjO: Spikturn Internacia Instituto, 
Sofio, str. Alabin 50. 

CEAOSLOVAKUJO: Esperanto Asocio en CSR. 
Praha XIX. 447, Uralské nám. Poatkonto: Praha 1237. 

DANUJO: Centra Dana Esperantista Ligo, 
Slagelse, Rosengade 5 

ESTONIO: Helmi Dresen, Tallinn, Postkest 6. 

FRANCUJO: Centra Esperanto Librejo 
Paria 6e, 11 rue de Sévres 

Postkonto: Libraire Centrale Esp.-iste, Paris nro 19601. 

GERMANUJO: Postcekkonto deVilmos Bleier, Berlin 1380&-J 

HISPANUJO: Ferdinand Montserrat, 
Barcelona, str. Pro venza 75, 2- Ja 

ITALUJO: Itala Esperanto Centro Milano, Galleria. 
Vittorio Emmanuele 11. 92 

Po§tkonto : Milano, efe postal e 3/18715. 

JUGOSLAVUJO: Sudslava Esperanto Servo 
Zagreb, Primvrska 11. 

La Suda Stelo Slavonski Brod Po§tfako 44. 
LATVIO: Tativaldo lndra, 

Riga, Kr. Baronas iel~ 104 dz . 19. PoSteekkonto nro 7. 
NEDERLANDO: Nederlanda Esperanto Centro. Rotterdam 

W. chiedam ehewe~ 209 b. Poateel<konto nro 272818. 
NORVEGUJO: Norvega Ligo Esperantista, Librofako. 

Sro Gustav johannessen, Hamar, Skappelsgt. 3. 

POLUJO: Halina Weinstein, W:uszawa, str. Leszno 99. 
P. K. O . . w. Nr. 27867. 

PORTUGALIO: Saldan ha Carreira, 

Lisboa, Av. Duqué de Loulé 503 

RUMANUJO: Esp.-Instituto Rumana, Cluj, str. Gelu 9. 

SVEDUJO: Sveda Esperanto Oficejo , 
Stockholrn, Bárnhusgatan 8. 

SVISUJO: Nova Esperanto Grupo, f-ino Halter Prisca, 
Katharinengasse, 11. St. Oallen 

JAPANUJO: japana Esperanto Instituto 
Tokio, Hongoo--Motomaci l. Po§tkonto: Tokio 11.325. 

USONO: Amerika Esperanto-Instituto 
Rockford (lllionis) 1111 Brooke Rd. 
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FILATELISTOJI 
De jaroj en mia presejo preligas la el
donajoj de LITERATURA MONDO kaj 
AELA, kiuj donas tiom da plezurplenaj 
horoj al vi. Mia privara distro estas la 
PM-kolektado. Mi petas la filatelistojn, 

sendu al mi P. M. ella lula mondo 
kaj post kelkaj tagoj mi intera. ilin - Jau 
Yvert ai1 Michel - kun Hung., Ai1str., 
Cehoslov., Ruman., jugosl. El la karaj 
mi petas 1-10, el la malkaraj 100. 

S·r• Dezs6 Dercsényi, Csánui·út 1, Yác, Huntaruio 
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1SCIENCA OAZETO 
Po ol cien a r~vuo kun diver enhavo. 

un'lonata, 4-paga ilu trita. 

Fa ile leaebla ec por kom ncantoj. 

fi 'ala or no de m rika o por lnternacia 
kaj Etnoarafia kaj Lingvi tik Fakoj d 

m r.ika ~ p ranto-In tituto. 

Petu tuj 

TITUTO 

NOVA BUL1ENO 
end 

, (lnter az~taro. ) 

Gazeto 

FRATECO 
ta la pl j malmult ~ ta p. peri.odajo l 

i ta lumturo de la paoo, d la vera cio, 
d la ra · · ivo kaj de la int rna ideo. 

bonu gin 
ndante n g.ian r d kcion 

3 r p. kuponojn aü e al aloron. 

dre..,o : 
Gazt to FRATECO 

et·lievo - Bulgarujo. 

III 
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Kompletaj jarkolektoj de maloftaj gazetoj estas vendataj 

La evuo t9o6-1914 
Pl na ~ lekto, 6 jarkolek1Dj bind. 2 jarkolektoj bro'\ uritaj. 

La Spr-tulo 1908-1911 
IIumora aaz to. ) Pl a kol kto, bind. en tri ,-olumoj. 

Esper Pacif-sta 1905-19os 
1 l na ro lekto bind. n k ar volumoj. 

Lngv nter acia 
ult j jarkt 1 ktoj , bind-brD . 

t ra Mondo 
·n a kaj dua p riodoj. En dek volumoj bele 1 inditaj. 

1 na kol kto bindita n unu volumo. 

( \.nt iímilita humor a az to. ) PI na ko~ kto. indita en un u \iOlumo. 

l k\ 1 kto, bindita n unu volun o. 

J 11 m la upre m n iit j prok im:ume 4 O jarkolektoj de dive. ai gazetoj, binditaj aií bro Auritaj. 

kr· al L O 1 R R, oda pe t , ., Király-str. 90. (Hungarujo ). 
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Prol. Franjo Modrijan: l jUS APERIS! jUS APERIS! 

Elem ntoi latina¡ en Esperanto 
D-ro Vallien11e 

IV 

pri l ·il to al la latina linavo. 

F rdo Dela : 

Servisto Jerne· aj lia Rait 

P~ezo: - .2 2 

l. 6. 

A 

la unua originala romano en Esperanto. 

Stile reviziita de 

D-ro K. Kalocsay 
formato 13X 20 cm. 

Du vo 'umoj. - Entute 376 pagoj. 

Dua volumo de AELA-serio 1936/37. 

Prezo: 1-a vol. -·so broa., 1.06 bind. + 10°/o sendkost 

11-a vol. -.80 broa .• 1.06 USA-dol. bind. + 10°/, sendkost. 

Eldonis Literatura Mondo Budapest, Soroksári-str. 38. 

FeleJ6a azerkeul6 éa kiadó: Blcicl' Vilmoa - Pcahid&i Nyomda Vicon - A nyomdiél't BéDik GyuJa fclel6a 
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