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B ,ED&RTA, &NGULO 
Ci [je ni n e presigas refoje la a lvok.on pur kunlaborado en 

I:.t rubriko Arto kaj Artistoj. Sed bedaiírinde tre malmultaj sin 
anoneis. Surne: unu. Ci lio esla s Ire bedaiírinda, car Bi mon-
11':1 S, ke oni ankoraií ciam ne rekonas la si{;:nifon de nia revuo. 
Ni ne volas redakli revuon por la mono de niaj abonantoj por 
lIia profito, (ci li o, celere, estus unu el la plej malbonaj nego
eoj), sed ni vola~ monlri kaj monlrigi: kion povas rad la espe
ra ntistaro en la kampo ar la kaj literatura ,se oni donas a l gi la 
ebloll. Cu ni nun konslatu ke Bi povas Ire malmulte ? 

Do, anlaií ol vi pIu legas, bonvolu elserci la antauan nume
ron, kaj legi kion vi Irovos en gi sur ci respektiva loko. Vian 
scndajon ni alendas. 

La nadiovespero de L . M. bone sukcesis, diras kel kaj. Aliaj 
nenion aiídis. La almosfero estis envia. Al ciuj, kiuj raporlis al 
ni pri si aj spertoj, ni eldiras í:i tie nian sinceran dankon. 

Speeialan dankon ni suldas al sinjoro Kari Minor, al la 
Esperanta Voco Hamburga, kiu en longa kaj deta la parolado 
m enei is la agadon de niaj redakto.-oj, kaj faris radiorecenzon 
pri la Tragedio de ľ ]-(omo. Nian sinceran dankon kaj saluton. 

Se ni skribas Redaktan AnguloJ1, gi ja ne povas esti sen 
alvoko por kunlaborado pri nia rubriko Obseruo. Ci eslas la 
plej orfa duonfilino de niaj kunlaboranloj. Cu nenio okazas do 
en la tutmonda literaluro ? 

J e fino: la malnova pe to kaj plendo! Ni eslas nul' 16-
pagaj I Ni volas esli 24-paBaj! i volus pagi al niaj kunlabo
ranloj ! i volus far.igi klisojn! Ni volu s havi fine revuon, pri 
kiu ni povas konlenti I 

Abonu, vel'ku, prop~andu, h elpu nin por [jo! Cu via grupo 
jam abonis? Kia l ne? Kiom la abonantoj vi jam akiris por ni ? 

Ni finas per ci liu akra demando, por ke Bi longe resonu 
en via orelo. 

La Redakta Komi/ato. 



BA-KONTO EL 

otrlen, suden, orienten, okcidenten, sen Iimo, pIi 
malproks'imen ol c;u peuso; pIi profundcn ol 
ciu vun~o 'en la koro, etendigis ,la eterna ~paco 
Universa, la hejf!lo de la senmortaj dio.i: Giaj 
muroj ne 'estis el marmoro, sed el maldika, 
diafana nebulo, blua kaj griza, kiel vapor9j 

lakh~j, trateksitaj per mil9i ~ kaj mi~ionqj , da steletaj perlaj, 
argentaj kaj rugetn,;, La alta, senfina ' firmamentoestb pura 
lazuro, inistika kaj revema, k vazau trankvila rig,ardo vir
gulina. Subla piedoj' de la senmortuloj flugis nuboj , de la ~ 
plej malpezaj, kiel fero, gis la plej maldij{aj, kiel plumeto 
el flugilo dekotombhío. Grandega, arda kuglo svebís en tiu 
[;i tránkvilo, versante tra la grandioza carmajo milionojn 
" Ia hela'; varmaj radioj. Ci es tis la fonto de la eterna lumo 
kaJ varmo, la varmega koro de ]a Universa, el kiu kuri& la 
sango de , l'vivo tra la lazuro en' cion, kio ekzistas, egale 
tusante tion, 'kio vívas kaj tion, kio éstas . senviva., 
.' Longa,; helaj radioj elfluis el tiu arda pilko 'kaj tremetis 

en la Universo, kvazau fadenoj, sur kiuj, sajne, pendis , cio fi 
, tio. Nek mitaj nimfoj, nek kristanaj angeloj ekzist~~ tie, 

Nenio, krom la muta, ne1113kulita sanktejo de, la ;Universo, 
nenio, krom t iu arda pilko, třuj brilaj tremantaj steloj kaj la 
nuboj" kvazaií fumu de hekatombo - je la gloro - de kiu ? 

Kaj dkazis tiam ke en la senfina 'vidajo subite aperis 
longa perla palto. Malrnpide gi descendis el la altoj; meze 
blanka kaj 'láú sia malklara rando flava kaj ruga kaj yerda, 
kiel la suno, se oni ,gin rigardas tra larmoj. Oraj ,radioj re
briligis de g1a delikata nebula teksajo kaj sajnis, kvaza i:i 
gin portus nevideblaj fingroj .. Kaj gi vib,ris en fajm mult-
koloreco, kvazau rosero sur araneajo. ' 

k~edas~ ~u, aUdu min, mi diras . al vi sincere, ml .la ně 
'po.vas gustc krei, seď rrii povas alifórmi viajn kreajojn, lafl 
mia volo. Kaj, gis tiel estos, gis tiam mi estos pii forta 0"1 
vi. Jen, &teloj kaj nuboj kantas al vi pentan kanton, sed 
estu ja tiu nebula gloro la via , mi tamen ne klinas 'mian 
nukon 'antau 'via kreanta rubando. Mi malhelpas viall labo
ron, kaj gis mi po vos aliformi ciuu vian fruktigintan pensoll 
lau mia volo, gis tiam dauros mia regado. Eh, se vi kt-eus 
.ÍQP plej, bonan, plej belan, ion super mia abomena potenco 
-- eh, tiam! - kaj malica rideto trairis Iiajn Dlokemajn 
lipojn. 

, La Granda Estajo rigardis ~per trankvila kaj enpell
siga rigarao la petolan aperfljoJJ. , 
, - .Jen, vidu tiun ci eron - daudgis la tentanto '- vi, 
kiu kreis senfmajn spacojn kaj peudigis tiun grandan 
olelampon en ' la' malpleno, vi sur ci tiu ero n~ povis fondi 

, . on pIi grandanol tiuj tuberoj, tiuj kavajoj, el kiuj levigas 
malbonodoro sub viaj fenestroj. Kie vi ja trovis Ci tiun 
putrintan ,pomon? Kompreneble, vi ja ne bezonas min, mi 
ne scias krei. Sed tamen , se ci tio estus mia farajo , mi ... 

oe •• Kaj tiam ekrigardis la demo no en la trankvilan 
viza~on de laKreanto. Li eksciis ke la Granda .E&tajo lin 
auskultas milde, sen k.olero, kaj li daurigis. 

.. . mi ' gin 'ornamus, ornamus per vivo. A u vi cble estas 
egoista, kaj vi ne toleras, ke ankau aHaj sur ci 'Uu ero 
dividu kun vi la felicoll, rigardante viajn &telojn? Ho, 
Kreanto, kial vi ne kreis homojll ?! 

. La Granda Estajt> voIis malľermi sian benan buson. 
..Eu 'tiu momento f1ugis antau ,lin milda angeleto, kiun sur 
la steloj oni, nomis KOlJlpato. 

,Sur la nubo sidis la -Maljunulo. Argentkoloraj haroj 
kaj honora rubando ornamis Han dian kapon, miksigante 
kaj d,ronanteen 'la supaj radio; kaj en la nuba neoulcto. 

Ei t,iu arg~ntkolora sarikta rondo rigardis du mi1daj 
'kre:}ntaj okuloj en la mutan Spacon, du rigardoj, pii sere
naj ol lasteloj, pIi varmaj ol tiu arda pilko, pIJ prof\ll1daj 
ol la ,senfunda bluajo ciela. Sajnis, ke en la senvivan Uni
versan dezertoÍl eniris nova vjvo, ke en grandan mortinton 
enlogigis ani1)1:o. Tion sentis la steloj kaj la nuboj; la steloj 
ektremis pro gojo"la mihoj ekbalanci~is pro agrableco. Ah , 
tiel tremetns arbaro, kiam gin kisas printempo, kaj infano, 
kialll, el malproksime li ekvidas sian patrinon, kiun de longe 

- Ho, patro!' - ekflustris la angeleto - ne obeu lirl, 
ne , kreuhomojn. En.la momento, kiam vi vokos ilin en 
vivon, el miaj 9k.uloj ekfluos larmoj, kiuj neniam sekigos. 

.,; ,t, - Malsagajo - rikanis la de~ono. - Au, cu vi, 
ktéimtoj, estas tiel malťortaj , ke vi timas krei la malper
fektajn homojn? Ha, ha, hal Iru do, rulig-u lau viaj mult
koloraj nuboj, sed mi restos ci tie. Mi knedados , provos , 
cerbumos kaj versajne mi ankau kreo~ ion I 

li, ne vidi's. ' . 
, Sed ' tiu Granda Estajoper sia' rigardo, kiu karesis tra 
,Ja gojitj nuboj, fiksis malbelan makulon en la fundo de la 
Universa 1113ro. Sajnis ke lil ero 'pli malgranda ol milio 

' falis de ie, ďě sinjora tablo I'ur laprofundajn nubojn. Kaj 
'la Granda Estajo mallevigis tra la aera oceano al tiu mal
zorga\a punkto. 

La ero ,rarigís pii kaj .pli granda kaj , perdis ec tiun 
carmon; kiun gi hávis rigardate de malproksillle. EI gia 
nel;lula vizago levigis tuberoj kiel montoj, de sub kiuj ruli
~is -sufokaj akvofaloj. 
~ Ho, ~albelajo en la U niverso! .-:. eksonis ies ' gor~o 

kun ralíka rido. c 

. Lil ' ste,lQf malb'eligis,; ni nuboj , karambolis per uragana 
vento' kaj kv:lzaií sin ' preparis: suti fulmojn SUl' la 'diinsul
tanton, sed la ' Granda Esta~o' per sola rigardo kvietigis ilin. 

• - , ElimF-,- tondris la voco de; ťKrel.11to tra rUniverso. 
Per: lá térura lpíivers'"tremo, ' en saiímo de fluidigintaj 

, stonoj; eu malbonodOra fumo' de venenaj vaporoj saltis ,el la 
' ventro' de tiu n~gra ,ero fantomo initlbelega. EI '}jaj fajraj 
okuloj spru.cis rido, , SUl' lia sulkumita frunto eslis legeble 
ke li respekfá:s nemoD. Sed cirkaií.1a nkanaj lípoj kasigis 
ma1kontento, kvazaiipantaiísento ,pt:L la propra malfórto. 

' ,-:, yi voJti& . milÍ,~~- 'mok4s Iii ape~aJo -i kaj'. mi vems, 
por vidi vin.1<:infin,e, mi ja' vol~ seii cion, . obse'rVi cion kaj 
poste --"- ridi je ~io. Ha, ha hal! Mi aiídis 'ke vi 'estastiu, kiu 

.''1& 

Kun tondra krako eniris la demono en siajn stonejojn. 

Kaj supre sur la nubo , la Granda Estajo, eu sia dia 
amo, prisongis la Teron ornamita per arbaroj kaj f1oroj , 
pť:r birdoj , kaj murmureto de klaraj riveretoj. Bonqdoro 
kaj kanto levigis de ~ia suprajo alten sub la cielaHajoj. -
Gloron al vi, Kreintol enis el la felícaj valoj. La sunu kÍ!.,is 
belajn, felicajn , sanajn vizagojn, kaj , tiuj vizagoj estis la 
homoj. , 

Kaj kiam vekigis la Granda Estajo, li trasentis en la 
koro la tutan ebriigan dolcecon de tiu songo, kaj diris la 
for,tan diron: Nasku, Tero, filojn kaj filinojn! IIi estu eter-
naj cn la vivo I ' 

Kvazau fo.rmikejo, vivigis la malmola suprajo. Kanto 
de gojo ekodoris tra la aero. La homoj aperis en la vivo, 
por esti etérnaj. 

Kaj profunde; en la ventro de la Tero, sammornente 
eksonegis ruza, moka ridego: Ha, ha, hal 
--;------------

" ,De tiu momento trapasis epokoj, kaj la homoj farigi3 
- < malboÍ1aj. La demo nO nevideble steliris en i1iajn hejmojn 
kaj 'veuenis la korojn. Per malbondezira rideto li akom
pap.is ciuu' pason de la eternaj idoj diaj. 

" - , Mi ne -scias krei - ďiris la mokanlo - sed mia 
riglilrdo, 'mia muI1l].UI:o,' mia vorto renversis, aliformis ci 
tiujn eternajn vivantajn figurojn. 

...:..... Ido mia - ekparolis tiam la Granda EstaJo al Kom
pato - .jen, kiel malbonig~s , miaj senmortaj idoj teraj , 
MaJbon.a ~pirito venenis ;mian intencon, .li pdrtis malutilan 
plánton jnter la greuojn. > 

, - La hompj estas sensirmo - r~diris Kompato. -



IIi, kvankam etérnaj, es tas senfortaj kontraií li, la malbon- , diaj, Amo estis pusita de Pasio kaj Sinamo en koton. Sa
f'aranto. Ni donu al ili novan forton, ni benu ilin per nova tuloj demandos: Kial mi es tas pIu éi tíe, se ml jam ne scias 
donacol Ni donu Amon inter vian semajon. ...í novajn dezirojn! Malsatuloj vekrios: Kaj pro kio éi tiuj 

Tiam alpasis antau la tronon de la Granda Estajo miaj eternaj - suferoj? . , 
belega virgulioo . Sia posfsigno odoris per incenso kaj mirho - Ni donu ,al ili Esperon, - diris Kompato. 
de puraj kisoj, el sia koro varmigb la sango, preta versigi Kaj tiam inter la homojn venis Espero. ,SUlj ókulpj 
por feliéo de aliaj. rigardis Klare aIitaueo, kvazau direktitaj al kon~tanta , he}a 

- Ekiru en la mondon, filino, diris la Granda stelo. Cesis ,multaj kaj multaj ml\lbonoj,sed kie estis .la 
Estajo - kaj benu la homojn ! demono? Li furiozis en sia subtera ejo. Pro ',kolero li eligi& 

. . . De koro al koro, de hejmo al hejmo iris Amo. Lau cl . sia galo flavan travideblan guton. Poste Ji spiris en gin 
si aj postsignoj, post sia spiro etendis la floroj siajn kape- el sia nigra animo kaj komencis enspruci ginen la homa,in • 
tojn. Papilioj éirkauflugis la amatinon, ekflugis sur arbo- korojn. . , ' 
pintojn kaj pro la gojo versi& orajn polverojn de siaj mult- ~ ',Oi 'eBiis ,gl!to ,el la maro de neeblaj, neatingeblaj deziroj. 
koloraj flugiloj tTa arbaro kaj arbetajo.' O~fino E'spero , eklogh en la homaj brustoj, sed tiuj 

Kaj tiel, engloro, éirkauiris Amo , la m,..0t:tdon, sed de brustoj estis jam ' de ' Iimge venenitaj de tiuguto. Si falis en 
kie si eliris , tien tuj eniris alia bélůlino -:-" jdo, de la de- la' korojn kvaiaň' ventelo sur fajrujon kaj e.k&citi~ ankorau 
mono. Ci tiun li dotis per mil trompaj:éarmoj kaj la homoj, :pli tiúnmiks·ájon. Tiel ;ankau la unua varma sunradio vekas 
kies koro es tis varmigita de Amo, ' ekkaptis ' sin, ambaiíbraIf!l· je vivo la. semou 'de venena kreskajo kaj la ovon de vipero. 
Tiu. malfeliédona belulino haviš du nomojo: Sinamo k.a,j '.' ,La hemqj 'po~tkuris ' fa'ntomojn, fleksigis, kvazau ver- " 
PaslO. ..' : '. : . ... . .. v " ,!,> J,-:rooj, en prénilp' de eterna,. neatingebla deíÍro. N,eniam sutice, 

La mondo pe~egls por SI!! v .k~ntentJgJ. ' . Anstatau
o 
fr~- ' nériiam tro, a11, kaL tiu iÍl~éro, ke oni estu eterna! 

teeo, egaleco ~~.) hber~,. ~nsta~au hu leg!? ?e am~, 1a11 )~lU , . Kaj 'veni;; la ' te:rnPo; kiam denove multaj kaj multaj 
es tas. egala feh.co por ClUJ kaj , egala p~n;ldlzo . sur ' l~ ~e:r~, nomis Esp,eron , _ ;id<;>,o de , Dio _ trompanto, forpelis sin 
npe~ls, per .Ia mfl~o. de la ~emona filmo, . . la mala. ~Ildo, l~~, 'el ~sifl( ko~oj;.ina1ber,tis si~n e!e~eco~ kaj ~omenci~ vagad.i. 
~na:la, mensoga SplrJ~o. de I ~!ll~, ape~Is la ,e~?IS~o. ,I,a ~ ' kvazau ' ~r,arlumo s~per , marcoJ. Kaj al hu malbeno eflls 
J(Jolse~vo al persona~ mter~s0.J' . V,e, ~aJ k~?m CI tlo ~SlS ~ ,el .la pI:ofund?jterur~.o triumfa ridego: Ha, h~, hal . : .. .. 
la pa~1O nerompeblajn flugllojn alla sultroj de la egOlSlY.O... -Ido 'mla! CU ' VI aiídas la mokanton mahcan"? LI fUS1S 
La .h?m.oj, ete~naj ~vidul?~, trarompis:. ~I si . v,~j.b~ 'tra . sj~j ' ~ian 'Amon; ;inka~ Esperon; la eternecon li faris malbeno . 
s~lblglta.J f~atoj, pusante JIm, .e~e~nul~)n , &ub, sJa.J 1.1 "kota.~n 'Ah:" kie ;';i trovú' forto~ pIi fortan ol la lía? 
pledplando.Jn. La homaro dlSlgls ha!ll, en .dJI , ne~gala.Hl ' _ Patro mi' konas unu sed tiu estas la lasta! 
partojn: en unu pii malgrandan, kiu havis. multe, kaj , gust.~ . ' :. : .;., ď • . : .. o ' • . 
' . t' b' I I } '0 ' de t'uJ' kl'uJ' havI's' ma'mu·lte ka' J' ~ Kaj . tlUm, IrIS antau la 'Grandan E~tajon, per m. alraplda.) IH o JO ra IS e a >us JI, ll, . ', , ' . . . S· ť . r . t " d 
en alian tre grandan, kiu havis nenion krom eterna malsato p~SOj, muta, severa •. v~&mo. .1 ~s IS ~m vo vm a e~ e~san, 
en la stomako, eterna soifo sur la ' lipoj. sed ankau eterna mgran pal~on, nur SlUJ okuloJ ngardIs tra la vualoj, serJOze, 
egoisma avido en la koro. . . . sed trankvII~e. . •. ' . . , , . 

Kaj tiam komprenis UDuj kaj aHaj ke ilia avido neniam • ~alraplde ... m,al!aplde, SI desce~d]s. sur la 1e~?n kaj 
estingigos, ili komencis senti la eternecon peza kaj la 100- pasadl~ tra. la amasoJ ?e 1.suferan~oJ, .npa~~a~te dm ~,e.r 
gan vivon enua, kaj falis la sataj en veneneCOl1, la malsa- , !r~kvJl~ ngardo .. Pro tI~ f1?ardo fermlgIs . Ihaj palpe~r~j, 
t . I ' . svehntaj pro plorado kaj sufero. La demo no pIu ne ndIs,. 
aJ en ma esperon. L' . f' ti k I K' t I' f t I I' k . . ... . . .. I percephs mne, e a remlo el'> as p I or a o I. ' aj 

La demono v~nkls; II .ma~bom.gls la homojn donacltajn li kasis sin eo siaj profundoj, kie' li bolaspro furiozo,de 
pe]' etern~co; la VIV? perdIs . slan car~on. , kie li nin atakas malice. Sed li nenionpovas pIu' al ni fari, 

- ~~u estas pl~ forta? ~ tondns el la ventro 1era. éar kiam Ii komencus p.1ej forte síri vian ' koron:, tiam alve-
- KlU es.ta,s ph for~a.' , ha, ha,. ha?! ,.. á nas ti4 trankvila, mula v!rino, Sl kov ras p~r . ~ia mano viajn 
- Ido ~11Ia . . dlfls malgoje la .san~taJ bpoJ de I okllloju kaj la demono malaperas. . 

Granda EstaJo - jen. la demo no venems man Amon. Post . . '. 
mia easta virgulino li sendis la S,inamon . kaj Pasion, mal- : • l\aJ hu virino es tas nomata - MOI:to. 
éa&tigis la korojn sur la Ter.o. Kaj anstataií fari la homojn El la 'kroata ': Pran Janjié 

v I T I DO J . 
ROMANO EL LA VIVO DE S/BERlA] MILITKAPTIT O J 

,JtJLIO BAG ,HT 

OKA CAPITRO 

Du monaloj pasis, venis printempo. 
Eu la vestejo de la teatro estis granda bruo"vigla prepa

J'igo. La tajloroj helpis surmeti la artefaritajnmamojn kaj 
koksojn al la junuloj kiuj 1>rezentos virinrolojn. Belegajn kos
tumojn oni povis vi(li líe, La virina inte1igentaro de la ·urbo 
volonte pruntis kostumojn por írionlri sian simparion al ]a arto 
kaj - fanfaroni, ke "mian plej Dovan balan kostumon portis 
la primadono"de 'lamilitkaptitoj". Tia estis ja la 'Dlodo. 
, Celere la rusoj Ire favor1s kaj subtenis la tealrajn prezen· 
tadojn, arangatajn de lamilitkaptitoj. Ankai:í la kOl\1andantaro 
de la mililkaptitttio donis al la .aktoroj privilegiojn ..... IIi ·.ne 
llevis partopreni ~n . malfacilaj laborQj, Ec la.,kasnjik"~oj 
(noklaj rabistoj), 'kiuj senvestigis la pacajn civitanojn. estis 
favoraj al ili. Poje J,ohano, venanle post noktmezo el la urbo, 
eslis alakata de' ili., Ln senvestigo jam komencigis; ,kiam unu .el 

7'8 

]a kasnjik«ij . rekonis ,.I in. Kaj kUn bonvola ridel0 li redonis 
la forpr.enitan pelton. 

- Nu irutF~izl(En iu opereto li . estis 'noniataFtiz,} , 
JohaIj.o ,sidis ce sia slablo kaj sminkis sin, Jlodiai:í li havis 

du rolojn: L;:tcefrolonen ln dramo de Kecemén ' kaj , .Jacigan 
epizodtiguron en' sin propra opereto. K,rome estls ' la regisora 
~~~ . , . 

Aplld li sidis Dosky,' kaj Sarsy, fia plej fidela belpanto en 
ciu· teatra' afero. Brava kolego, juna talénto ; kun: . belega voco,. 
jlleganta ludmaňíero. " . '-, 

Johano havisp,eslmisman numoron. ' Kiel'uam, li voli s .5ti- . 
muH . sin. Subite li ekgemis. ' , ,ji 

.. - . Ver':.,~algú~te ,mi elektis por lPi la p,tofesion. !'fl mal-
amas la sceneJon. ," . , . " ':', . ". ' " 
" Onl Jam . kO~li.s lín. "La direkloreto den~)V\! stimulas sin," 
- ridetis kaSe UllU aJ la . aHa.., Tllmen SarsY": I?ti ' :~c~is, ke por l!l . 



arniko; incita!a de la b~ldaiía tragika rolo, estas nepre neCese 
ióm diskuli, kaptis la fad enon ,de l' parolo. 

- Kia aserto! vi ja bone scias, ke vi estas ,aktoro laií 
sango! ~ 

- Jes, car , la familia malsano infektis ankaií min. Minj 
geavoj, gepatroj, preskaií la tuta familio estis komediantoj ka j 
ankau mi farigis tia vagabondo. Sed, mi diras, ke tiu ci arlo 
estas dangera veneno? 

- Veneno? 
- Jés, veneno. Prezenli fremdajn senlojn, interpreti frem· 

dajn ' pensojn, faligi larmojn pro fremdaj doloroj kaj pro lio 
muitfoje ne kredi la sincerecon de la propraj, estas fatala 
detruo ' de la individueco. 

- Ciu ,profesio havas mal· 
utiLajn f1ankojn, - 'opiniis 
Sarsy. 

- Vi estas prava. Sed la 
aklora arto venenasprecipe 
la animojn, de siaj fanatiku· 
loj. Oi ekstermas man origi· 
nalecon. Mi forviSus ci tiun 
abomenindan kriplon el la 
vico de la arloj. 

- Profunde kompreni la 
sentojn de aliaj estas inda 
tasko por artisto. 

Johano faris rezignan ges· 
ton. 

- Sed Ja fremdaJojn trans
preni kaj sen ti propraj estas 
sinpereigo. Abomeninda pro· 
fesio. Mi malamas gin. 

Sarsy, kiu .sciis, kiel nefor· 
o sireble tenas la scenejo Jo

hanon ce si, ne 'povis res· 
pondi al ci tiu sintrompa 
mensogo. La diskuto cesis. , 

- Ne .. . ne .. . ne! - li protes ti s energie je granda timo 
de l' barbiro. 

Dosky volis iri al Johano, sed li jam venis, en la mano 
kun la kalsoneto. 

' - Somody, jen via kalsoneto. Redonu la alian. 
La nervoza kantistino malsovagigis kaj senvorte obeis, 

kvankam. lia mieno ne esprimis plenan kontentecon. Estigis 
ordo. Dosky, kompreneble, devis rimarki . 

" 

- La virinoj , ankau la virseksaj , mi diras, estas abomen
indaj kreita joj. 

Johano flustre demandis. 
.. - ~11 qnkaií la edzino de la "tigro"? 

Dosky iom r ugigis. 
- Si ne esta s virino, sed 

m arliro. 
Tria sonorado. Johano Iris 

sur la scenejon. ,Dosky jeti s 
rigardon Ira truo de I' kur
leno aj la speklalorejo. Lin 
rigardo baldaií trafis Katjon. 
Malantaií si sidis Fiza kun 
militkaptitoj. La spektatore
jo estis p1enplena. PIi ol 
milducenl homoj. La orkes· 
tro jam ludis. 

Tra la pordeto de la ak
loroj Ji eliris. Pii agrable 
estos ekslere, kie estos be· 
lega, sun radia tago. Celere 
la dramon li jam koni s kaj 
por vidi la opereton li ha· 
vas tempon. Rolon li ne ha· 
vi s hodiai1. 

Post iom da silento SllTsy, 
vera Don·Juimo, serCis alian 
temon. Li komencis entu

BOUCHER : SINRA NANTA.I NlMFOJ 

, Li sidigis sur benketo apud 
la pordo. La radioj va rme 
karesis Hajn fennitajn palpe
brojn. La 1riumfanla prin
tempo steJis sin en Jian koron 
kaj Jia j pell soj ree vagadi s 
ce 10 cenlfoje pri songita vi

ziasmi pri knabino, kiun li vidis hieraií en la urbo. 
- Si estis belegal Superbelega! Sur la trotuarrando si 

staris kaj kun revaj oklfloj rigardis la marsanlajn solda tojn , 
Si estis kvazau bildo de Madono • . . Si ne rimarkfs min kaj mi 
libere povis gui sianbelecon. Ho, se si hodiaií ceeslus, mi ludus 
nur por si. 

Dosky ekridis. 
- Mi rememoras similan aferon. Oi okazis ankoraií hejme, 

Mi ' sidis en omnibuso, si starÍs ce la ha1tejo. Si estis belega . 
SUp.!\rbelega t Kvazaií vivanta statuo de Venus. Mi imagis min 
sur la Olimpo kaj ... subite si kracis sur la troluaron. Venus 
kracis kaj mi Calis de la Olimpo en Ia omnibuson . . . Ha hahal 

Sarsy indignis. Johano duonvoce rimarkis. 
--.: P,etro, vi estas ne pliboQ.igebla. , 
Oni sonorigis sur 'la scenejo. Johano averti s: 
- La unua sonoradol Rapidu knaboj l 
La bruo pligrandigis. tra ' gi , audigis Ia afekta voco de la 

primadono. ' 
, - Direktoreto, ,mia kara, rigardu tiun ci punlan kalsonelon. 

Ci ne estas helroza. Vi promesis al mi b 'elrozkoloJ;an . '; ' . Terure, 
iu sang'is eble .• . lu noristino: Nepre iu el la noristinoj. IIi estas 
tJel imper\inentaj. Direktoreto, mia kara, mi ne povas ' iri en 
tiu ci cífonajo sur la scenejon. 
,'o Slib la severa ' rigardo de Johano la afektanta junulo 
mallaiítigis la vocon: , 

- Bonvolu, kara direktoreto, ordoni, ke oni redonu al mi 
tiun kalsoneton. Vere estas impertinenteco, k~ . . . 

- Pelro, bonvulo rigardi 'kaj arangi ln aferon! 
Dosky Iris al. la grupo de la vlrinrolantoj. kaj levante la 

'jupoj~ esplorls la aferon: Fine en angulo, kie la teatra barbi ro 
razi8 ln cefkantistinon, Ji biovis ln lÍelrozan kalsoneton. 

- Tiu ci kalsoneto ne apartenas al vi. ' - diris Dosky al la 
konstcrruganta stelo. 

.,-- AI kiu do? 
:...: Al 'Eňdóxia. , 
- :Den9ve aI li? 'C~on aUL Mi' ludu ja 'ec en vira kalsono ... 

CU ne? Mi ne"' donas.~e . . . ne, ' .. nel 
Dos~y klopodis konvinki \in. ' 
- ,.vi ne dancas.,. Vi nur' kantas. Li devas levľ)a' .piedojn 

" @isla . 'kapo. '!Jetere ' vi ' ricevos tre el!\gantan kalsouetQn. Tiun 
de láfiliuo de l' gelÍeralkur~cisto. Mi pova-s diri, ke gi estas 
belegakaj puri'~riCa. ..., o 

zago, kiun nilll t.erte malsekigas larmoj de palrina doloTO. Cu 
ne ridinde, ke li, la konala virinmalamanlo, la sarkasma sin 
mokanto enamigis al virino, kiun ec unufoje li ne a lparoli s gis 
nun? Ridinde, ridinde I Kaj tamen li farigi s revanlo, kiu Ion
gajn horojn teksas obrila jn fa denojn de imagita fe lico. 

. Kolomba plendo-kverado eksonis en lia proksimo. Li malfer 
mlS la , okulojn kaj, post la ceso de la vidovibro, rimarki s la bir
don sU,r la sablo. Gi pasadi s ronde kaj ronde en la sama loko. 
Kelkfoje gi haltis, la beketon sovis en la sablon ka j kveri s 
plende, kvazaií plore, poste refoje komencis la luton. DOsky 
singarde levigis, proksimigis, sed la kolombo mirinde ne for 
flugis , gi kveris plende, dolore. Dosky klinis sin al gi ka j ek
vidis en la sablo detrancitan kolombkapeton. La senvivan 
beketon kisadis la plendanta kolombo. 

Dosky kortusigis. l a ' stranga respektů al la doloro de la 
birdo vekigis en li, ka j kolero konlrau la vandala dekoraciisto , 
kiu oferis al sia apetitů la vivon de kara birdeto. Ka j li , la cini· 
kulo, ekkai1ris, kaj kiel iam en sia infanago, komencis fosadi 
per la ungoJ kaveton por enterigi la malgrandan viktimon de 
la homa avidemo. 

Malantaií li nUIl iu ekkriis laňte kaj gaje . 
. - Bonan amuzigon, sinjoro! Cu vi infanigis au sercas 

kasitan trezoron? 
Dosky rekonis la voeon de Izor Steiner kaj ne lurnante 

sin r.~spondis. 
- Mi enterigas. 
- Kion vi faras? 
..:.. Mi enterigas. Tiun ci ~olombkapeton . 
bor sulkumis la frunton: li rememoris pri Dogler, fe rmita 

inter la frene~uloj . Pliproksimigi li ne povis, car azeno st a ris 
sargite apud li sur Ja vojo, gin li devis teni , ke gi ne forkuru. 
lntetesigante .~i etendadis do Ia kolon, ka j mirante vidi s ke 
Dósky prenas ,gazetfolion el la poso, levas ion el la polvo, volvas 
gin en la pap,~ronkaj melas la pak aje ton en la kaveton. Izor 
mirante balancis la kapon. DOSKY, fininte la aCeron, nun unua
foje ekrigardi s al bor, kies mieno igis lín ekr idi . 

- Cu vere vi enterigis? - sc.ivolis dubante Jzor . 
, - Jes, vere vere I - kaj la rido ankorai:l vibris ce la lipoj 

de ,Dosky. 
Izoraspektis vere komika. Li staris Ce malantai:lo de azeno 

kaj tenis forte gian voslon. La besto persistis obstine pri la 
, plua trotado, dum bor deziris halti iom por babila di . 



- Izor, hufbatos vin la azeno! 
Izor singarde klopodis stari en prudenta distanco, sed la 

voston li spasme tenis. 

ke mi ' estas, kio mi estis. Ec pIi! Mi estas heroo, kiu sin oteras 
pop v:ere patriota afero. . 

- Mi ,ne komprenas vin. , 
, - Nature, car mi ankoraň nenion k!arigis. Aiískultu! Ne! 

Alendu iomete! Retenu anslata.ií , mi liun ci azenou, car se mi ne 
gestas, mi ne povas paroli. Paroli kaj teni azenvoston ' samtempe 
estas neeblajo. ' , 

- Neeble leni gin alimaniere! Tiu ci azeno 'estas tia azeno, 
kiu mordas. Se gi hufbatos, mi salto!>, sed kion mi faru, se gi 
mordos? 

- Vi vekrios'. 
Dosky helpis bridi la obstinan bestoIi. kaj ligi gin al paIiso. 

- Nu, lion mi faros, ee se gi hufbatos min. Sed liel estas Izor visis la svitgutojn . de la fiunto, profund,é ekspiris, prenis 
pii facile eviti la atencon de liu ci malbenita besto. Ci eslas skatolon dacigar.edo· el la poso kaj prezentisgin al 'Dosky. 
rusa azeno, sed same obstinc malsaga, kiel la hungara. - Ekfumu, car la historio estas iom longa. Bona cigaredo. 

- De kiu vi ace\is gin? lam n_ur la rusaj oficiroj fumis liajn. - Li .sjqigis SUl' Ja ben-
Izor ruzete grimacis kaj montris al sia eapo, sur kiu kvin- keton kaj mallaiítigante la vocon komencis. - Vi 'scias, k~ niaj 

pinta ruga stelo pruvis, ke li aparlenas al la rugaarmeo. Dosky oflciroj ne · eslas tre favoralaj dé la ruga regimo. Dum la lastaj 
surprizigis. semajnoj Hi ' apenaií ricevas ee, mangi. La "gisnuna salajro ie 

_ Cu vi perdis la sai'ton? Post heJ'menveno om postulos de malaperás kaj ni!,lj bravuloj vendas kio estas vimdeblap.or havi 
1'\ monon. Nu, se : ili iOlnete suf.eras, do ili suferu! Kial ne? ' !li ja 

vi klarigon? Cu vi forgesis, ke nbj oficiroj faras protokolojn havis gis nuTI' Cion. Ofte ánkaií la nian. Tamen malsati gis 
pri liuj, kiuj aligis aLla ruga armeo? ' frenczigo' esl~s. ne"prudente ... cu ne? Do ili ne volas malsati. 

Ln ruzeta grimaco de Izor Iransiris, en largan ridon. Li , Nu! Fojé mi .vizitis mia'll nmikon en la oficira teridaro. Li estas 
kapsignis, kaj Dosky aliris. !zor ci'řkaiírigal'di~, kaj tiris Iin aI ' rezerva teiítenanto_ c~ ' la . trájnl:íťigado kaj judo. Tre bo~a judo. 
si pii proksimen. _ :Li pJendis. Nature li 'plendis, car ' dum ln .lastaj semnjnoj li 

- Mi eslas laiícope ruga, lniíkape., kio' mi esťis. , La capo. ,';p1álgrasigis pii " ol ok . ki1Qgramojn. Konstati. tiqn oni. ne tro 
diras, ke mi aparlenas al la ruga armeo,. sed tiu ci azeno scias, -~, povas; ' cár li ,:c Ilun, pezas alm.e.naií okdekkvin. Nu, II lamen 

so 

T B I A"J 
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At'entu ,lMj tro mtflte ne deziru! 
Ne kulturadu tro grandan terpecon! 
Car, se vi hon fClros, vi ne hcwos 
Su(lean forton jam por (lni. 
Fiherbo ae kreskos sur la kampo 
Kaj mortsufokos junan, verdan grenon. 

Ne pensu tro pri la amato viro 
Estanta mlllproksime! Se vi tion faros, 
Vin kaptos maltrankvilo. Senkviete 
Kaj turmentite vi tra viv' irados. 

Ne kulturadu tro multe da kampoj! 
Car vi nur vidos kreskantan herbaeon, 
Kiu ri.kolton vian ruinigos. 
Pri amat' lorestanta tro multe ne pensu, 
Car se vi tion laros, - tl.lrmenť vin mortigos. 

p o o .. 
LA' VENTUMILO 

, Tsan-Jo-SiI. (XIX. cen/jaro,) 

Edzino juna sidas en arom~ . sia 
ClImbreto. Sia -cdzo nun eniras 
U nuan fojon , por ln. , edzignokto. 

Si fenas en la manoj ventumilon, 
Sur ýi skribite estas per penik' slibtila : 
"Kiam oera ardas kaj ne blovds vento, 

Oni min amas, petas pri malvarmo. 
Sed kiam vento Iresa aeron trablovas, 
Mi restas senatente lorgesita ... " 

L' ,edzino juna legas 'kor/usite .; 
Ci tiujn> lJ,ortojn, - pri l' edzo ·.~rpénllas 
Kaj tre malgajajpensoj sin ekkaptas: , 

Si pensa~: "Koro de amato mia 
Ardege lIun, senbride flamas, -.:... tial 
Al mi li venas, por gin málvarmigi. 

Sed iam estos lia 'kor' malvarma, 
' Li min !orpusos kaj ne vo/os koni, 
Tiam mi estos ttUe lorge$ita/" 

MIS'rERA FLUTQ 
Li-Tai-Po. (VIll. cent jaro.). 

Poje vespere. kwm flor:oj 
Kaj arb/oUoj eiuj bOllodoris, 
Alporti.~ vent' al mi de malproksima fluto 
Kanton. 
Tíam detrancis 'mi branceton de saliko 
Kaj respondante /lugis ' mia kunto 
Tra la floranta nokť. 

LJe tiu ci ves'pero, kiam dorm,a.s tero, 
En sia Iingvo addas dialogon birdoj. 



'plendis kaj la fumajitan , fisonkiun mi ace.tis por vespermango 
al Salamono - Salamono eslas mia kunfirmano kaj fripona 
judo, kiu ci/lm volas min trompi - li glutis, kvazaií rnuson 
hUl/do. Li, glutis kaj plendis kaj kortusis min kaj de tiam 
ciutage mi stelis min en lian bara'kon kaj nutris lin kiel oni 
nutr'as lil hipopotamojn en la zoologia garderio. Nu! Foje, kiam 
li 'estis englutonla kvaronmetran kolbaseton, venis en la eambron 
kapitano Prokec. Vi ·konas lin, cu ne? Kapitano Prokec, kiu 
acetis paron da orumititj suoj por nia primadono, Bone. Li 
envenis kaj rigardis avide la ' kolba seton. M,i s,ciis, ke 'aukai1 li 
tuj plendos kaj :mi ne povas aiískulli 'plendadon. Kion fari ? Mi 
donis ,al li la porcion de 
Salomono. Li danldts, m,au
gis kaj plendis, ke la 'rusoj 
nel, ,ke la ' rusoj ltiel,kaj 
Liel pIu. Li diris bonkare , 
a! mi, ke malgraií lio, ke 
mi estas judo, tamen mi 
estas honesta homo. Li di
ds : "Tzorcjo I Vi povus savi 
nin el la mizero. Estu nia 
konstanta liveranto." , Ajve! 
-mi pensis. Bela afero es' 
trus la hones-teco, sed ee la 
p"lej honesta judo ne povas 
esli tiel malSage honesta, 
ke lL nutru kelkcenJojn da 
'ma1sataj oficiroj je da pro
pro malprofito. Sed, mi po-, 
vas díri, ke kapitanQ Pro: 
. kec estas pii saga ol ' la 
plej ruza judo. Li kondukis 
miu al majorů Hitzinger, 
-Idu posl longa konsidero 
kousentis, ke mi estu la 

. koustJanta Iiveranto por la 
veudejo dekapi.tano Pro kec 

" 

sed en la tranceo? Kial pafi? Nu díru, kial? Ni jam estas post 
la tuta afero. Ni povas pli\roli malkase. 

- Ni devis pafi , car oni pafis ankaií nin, 
- Aiískultu, sinjoro Dosky! Foje mi estis en la tranceo 

ce la telefon!). De mateno estis silento kaj mi guis la silellton. 
Mi pellsis .pri la ' kvin infanoj, pri ln' edzino, kiu nUD rakolltas 
pri mi aj heroajoj al III, najba'rino Rosenblut. Subite la rusoj 
frenezigis. ]Ji komencis pafi kaj pafi tie! furioze , ke mi eslis 
Iri metrojn sub Ja Irancerando, tamen mi jetis min surventren. 
Tiam, tiu malbenita telefono eklinlis, bruis. Mi devis alrpmpi 
kftj preni ln niídilon. EI ln slaho iu kolonelo demalldis "kial 

pafas ln rusoj ?" Li deman
dis lniU, kial oni pafas " 
Kiou respondi? "Oni pafas, 
car estas milito." Se vj es· 
tus audinta la blasfEm1R,
don, la ofendtorenton de liu 
kolonelo! Cu mi ne estis 
prava ? Kaj lamen li uomi s 
min bovo. 

- Nu Izor, vidu , vi mem 
diri s, ke oni pafi s. Kial do 
no" pafis an:kail vi? Vi ne 
esfas nazareno, kies religi , 
malpermesas lusi al'mi)on. 

- Mi dil'oS al vi sin cere 
!a kailzon de mia Sajna mal, 
kw·ago. 

Oosky jam antai1e ridetis 
pri la respondo. Sed Izor 
fnrigis preskai1 solena . 

Kiam la kapora)o 
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montris al mi mian lokon 
en la lranceo, mi pensi s, ke 
ci fie tiel multaj homoj pa
(adas. ke unu pii au malpli 
jam ne efikas. Se mi estus 
sciinta, ke mill, kuglo finos 
la lutan aferon, mi estus pakiel granda judo li . estas. , 

Li voJassatmangi kaj prófiti monon. Nu! Por esti konstantn 
liveranto mi bezonis permeson de la nuna regimo. Sed la ruga 
i'Egimo donas lian permeson nur al {I!TlO de iu fakorganizajo. AI 
komerci stoj ec tiel ne. Kion fari do? Kapimno Prokec, tre ruZll 
homo, elpens1s, ,ke car a! ruga .soldato cio estas permesita, mi 

I aligu Sujne al la sovjeta arrneo por ,savi la oficirojn el la malsal
morto. Majoro Hjtzinger kaj kapilano Prokec faris dokumen
ton pri tio, ke mi serva s en la ruga armeo nur pro patriola devo. 
IIi subskribis kaj jen tiel mi farigis heroo. Kaj kiel mi diris , 
tih ci , azeno scias tion. Car sub gia selo estas kasita liu doku
mento. 

Dosky havis skrupulojn. 
- Izor, tiu dokumenlo eslós tre dangera, se gi trafos en 

la manojn de la bolsevikoj. 
!zor ekklakis per la lan'go, ruze ridetis kaj metis la manon 

Sur la sullton de Dosky. 
, - Sinjoro Dosky! Mi diros al vi tion, kion al mi diris 
kapilano Prokec. Kvankam vi estas kristano, tamen vi eslas 
tute honestah'omo. Ne ofendigú! Mi 'nur sercas. Tiel sercas la 
jJ,ldo. Mi turnas min al vi kun gr:mda pelo.Konservu. tiun dan

'gerán dokumimton kaj 'kiam mi , bezonos 'gin, redonu. Gis tiam 
{:i restu ce vi. Car vere, tiuj Ci ru~aj soldatoj ne komprcnas 
liajn serco Jn kaj ili tuj' p.afas. !li cíam paia's kaj pafas. 

Dosky konsentis pri la pelo, .sed Jia ridelo montris ke li 
i091 moke opinias pri.' la !!.uragej::o de lzor . . lzor laňte , protestis. 
: - Ne! Vere ne! Mi, ne eslás tiel malkúraga, kiel vi pensas. 
Sed mi d'evasgardi mian vivon por mia familio. Pensu, ke mi 
' havas kvin infanojn el kiuj la laslan mj ankorai1 ec ne vidi s. 
Kaj vidu 111. meron! Kiam mi petis tiun~i aserton, mi pensi s 
rekte pri Hi. Kion mi dirus al , la longbarba Abrahamo, se li 
tiPToCUS min, ke mi eslas la unua judo, ,kiu faTis' ion sen 
dokumenló? Sed tio estas nur serco. MLesllis povinta peti kapi
tanon Pro kec mem" ke Ii konservu ce si la pok umenton, sed ... 
sed ., .. ne .ofendigu, · kara sinjoro Dosky, lied llu kristano. · kiu 
e'~tas pIi ruza, pIi ne,gocema ol judo .... ne ofendigu . ,. _ ne povas 
esli. 'honesta bomo. ~. .,.. 
~- Dosky plengorge ékrjdegis' kaj frapis snr ln sultrón de Izor. 

- Izop, Izor vi tiinas la ' pafilonl Celere' vi estas'· praval Mi 
nur ne povas ' imagi, Itiel vi poJ/ls pafiJon uzi en la tranceo. 

- rfute simple, Mi ne >JIzis páfilon. . ; 
- CI,I vL,ne uzis? 4ilbIé' vj.lumiam pafis'::en lavivo? 
- Mi pafis, sed..~am. singarde, ea;,T unufoje, kiam la canon 

, mj ektiris, ; tiu malsaga l;'afUo tieI forle yangofrapÍs min, ke 
preskaií mj ,rlsputi,s .la ,dentojn. Mipmadjs sur la ekzercejo, 
~ .. - '- , ' • ~1.: ...... , 

finta ec se tuj mi e'slus mOl'linla post Lio. Sed unu kuglo ne 
h~lprus, Gi , nul' pligrandigas la bruon. Ka j poste mi pensi s 
pri la kvjn infan.oj, tiam estis nur kvar, kaj mi pensis pri 
mill, edzino, kiu eblenun ekbruligas la kandelojn .,. Mill ma l
felica edzino kun kvin infanoj, tiam estis nur kvar, ka j mi ne 
pafi,s. Mi pensis, ke en III, alia ma.llllmika lmnf,eo estas simila 
malfeliea judo, kiu havalS kva r infanojn tkaj li ne pafa s. Kial 
ni pafu unlU IR, 'aIinn ? Kial ni reci proke orfigu infa nojn ? Kion 
ni povus diú al la lougbarba Abraham o, se li dem andos nin, 
cu pafadi esl:as pii profildona ol hones!.e brokanladi en Mar
maroil 1- Tial mi ne p,afis do I 

En la sama momenlo en la teatro ektondri s enluziasma 
aplaiídado. Snjnis al Dosky, ke tiu aplai1do koncernas ankau 
liun ci mizenn homon, kiu ne pafis, car eble li eslus mort
pafinta .alian judon, kiu havas kvar infanojn. Se éiuj estus 
pensintáj kiel Liu ci bagatela brokantisto l ... Eh, pIi bone ne 
pensi ! Kristanoj kon!raií kristanoj , homoj kon!rau homoj kaj 
nun _ .. nun, lerure, fratoj konlrau fraloj , moj kontrai1 pa!roj. 

Emociite Dosky ci rkaupreni s la judon kaj tre ,brue, por 
malkasi sian kortuson, li ekkr.ii s. 

- Nu, IzorCjo, donu tiun dangeran fromagpaperacon ! Mi 
bone gin konservo s kune kun ",ia sekreto. 

Izor prenis el '. sub la selo de la azeno la dokumenlon , 
cirkaiírigardis singarde kaj sovis gin en la manon de nosky. 

- Nun mia vivo .es tas en viaj manoj. 
- Mi ne perfidos vin, IzorCjo. 
-- 1:ion mi seias, sed ... - li ekgratis sian nukon - de 

kiam mi estis la dek tri a en via éambró, mullfoje fro sfolremigas 
min la penso, ke eble neniam mi pOVOB piu brokantadi en, 
Marm!jroil. 

- Izor, Izor, ne estu malsagc superstical Vi sane revenos 
al vja:edzino kaj kvar infanoj ... 

-:. Kvin, kvin, kvin l - Iwrektis Izor vigle, ec fanfarone 
kaj preITi's novan .s,katolon da cigaredo el sia poso. - Sinjoro 
1)osky; bouyolu fumi li on je ilia sano. Ankaň la cigaredfumo 
flúgas . suprcn aJ patro Abrahamokaj ne cagrenos lin, car gi 
eslas vere bonega éigaredo. Bonegal 

La publiko dum la pauzo elvenis por spiri freílan aeron. 
!zor malligis la azenon kaj adiai1is. Li jam estis forironta , kiam 
'io' venis en lian .kapon. . 

- 8injoro~·Dosky, mi forgesis la plej gravan. Mi renkonli s 
la ba,l'akpostistonkaj mi vidis Ce li ·Jeteron 'por sinjoro Bardy. 
Ci estas ci tie sub mia éapó. EJpren~ gin, cal' se mi laso!> 

$1 



forglili 1a azenvoston, 
luta profito. 

tlu C:j malben3ta heslo ťorkuros 1wn ' mia 

Dosky elprenis gin k a j Jzor ekirigis sian azenon.Dosky 
r ign rdis ,Ia leteron kun sincera /lojo. Gi estis el Hungnrujo. Pii" 
ol duonjuro pa si s, ke .Johano ricevis la lastan ., Li , r api{}is ell la 
ves tejon, ki e Johano stari s meze de entuziasmaovacio. 

- Joha no , jen la plej bel a premio! Letero el via hejmo, 
- li kriis. 

La seriozaj trnjtoj de Johano, kiun ver e t edis la gratuloj, 
fuj heligi s. 

- Donu , donu , mia kara l -' kaj avide li desiris la koverton, 
sur kiu li I' ekonis la skribon de si a patrino, 

Oni silente kungojis. Sed nurkelkajn momentojn, car la 
JU s mildigintaj tra jtoj baldau tuuzigis, la lipoj kunpreHligis. 
J ohano fal e sidigis al sia stablo. En )ia j trajtoj estis tia cagreno, 
ke n eniu kuragi s interesigi pd la enhavo de la letero. 

Bardy rignrdi s sin en la antaii li staranta spegulo. Li ri
gurdis sin, sed ne vidis. Longe li forgesis pri cio Cirkaii si , nur 
kiam Ia dekora ciisto raportis ke la scenejo estas pretu por Ia 
oper eto , li r ekonsciigi s kaj aHlure ekI:idis. 

- Kion mi diri s al vi , Snrsy, ke pro fremdaj sentoj ni devas 
form eti la niajn. Ehl - kaj metinte la leteron en 1a poson li 
kom encis sin sminki por la nova rolo. 

Dosky kompate ntentis lín. Li vidis, ke Johano luktas 
lcr llran bnlalon por regi sin. Mil ducent horooj volasnun ridi 
a leudflllte la for san komedion. 

Dum ln tutn prezentado J()"hano, kvazaii peiforte dronigis 
, in en ln nervdifekta ta sko de regisoro. 'Li estis iom ec tro 
bagntelemn, sed oni respektis Iian nekonatan doloron. Llf 
sukceso estis brila , la entuziasmo brne ovaciis kaj post 10 fa.Jo 
dé ]a kur teno ln publiko per tondra aplaudado ' postulis lin 
Hnlnii la lampojn. Johano nun apartenis al Ia plej egoista; 
nmnso knj ne nI si. Li Insis rari cion ,kun si lnu gia despota volo. 

Sed 'kram li flnc enÍrls ,lit ve$tejon, faľanle sU1" "segon li'ekplo'rls 
'k a jploris,p'loregis arde nehaltigelJle. , 

En lil vestcjo ciuj silepte pa'sadis, Huslre' ,parolis. ·Lavestejo 
iom post ,jom malplenigis, restis , nur 'Ia tri amiltoj. Kiam Ja, plp- ' 
rego ciom cedis, D"Osky mallaule demandis. , " , 

- Kio okazis ,al vi, lrollano? Kara ' amiko, ' ki~ okaiis al 'vi? 
" Jó'kano eklevis Ia ·kapon. 

- Nenio, "karajl 'Vece neniol N.1U - mia -patro mortis 
, kaj . , , kaj . . , pii nenlo. "", , . 

, LieksRuis Ia kapon, poste longe ,dgardissian "srninkitan 
vizagon en ]a spegulo. Kiel ridindel , Kai li 'ekJ'idis, '1'auke, 'kaj 
en subita kolero per pugnobato li disrompis.'la ·spegulon. 

- Mia patro mortis kaj nenio pIi! 
Sarsy ,voUs konsoli lin. Dosky ·silentis. Strangelin , impresis 

titÍ hezila, dolom "kaj". Johano'prisilentis ion. Eble duanmnlfe
,licon. Nevole li pensis pii Dogler, sed li, forpelis la p~nson. 

Timema .frapado sorii!> 'SUl' la pordo: Dosky .ins ma1fermi 
gitl. Antllu la pordo staris, Fiza kun la málgra.nda knabeto. 

- La prokuroredzino atend:;ls lin - flustris Fiza: · , 
- Si atendul VersajneBardy hoqiaií neemos akompani sin. , 

Kio okazÍ$? , ' , 
- Li iicevis leteron. Lia patrino sciigis lil morton de la 

patro. ' 
, Fiza, emo'ciita, 'voli s kuri aI Johano, sed 'Dosky retenis' sin. 

- Estus pii sage, se viirus al la sinjorino kaj sciigus 'siň 
pri la malfelico;si revenu sola 'en la urbon. ' " 

Fiza ekiris, sed Dosky haltigis sin, kaj post pripepso ,Ii 
'doriis alian instrukci.on, ' , 

, ~ Tamen, ne! Diru, ke Johan<;> 'baldau estos preta, sed 
nenion pri la letero, kiunli ricevi'sl Cu komprenite? ' 

F,iza kapjesis , kaj ekir.is. Alltau III elirejosi haltis. Si mala
mis ' tiun ci virinon, 'kiu, lausia g,ento, nur luda~ kun Johano. 
}'Jo, si konis §jntrebone. Anlaii Johimo es.tisplultaj kllj post 
Jehano venos mul taj. La edzo fermasla okulojri, caI'li bezonas 

_____ '..-. ____ ...... ---_____ --------------------------------- liun ci pupon, kies belecoakiras protek,tantojn: Si taksis; sin pii 
, , ;. hOllesta ol la carman belulinon. ' 
1 F A {; I LAM U ZO, Si staris .ka j meditis. Kial ne .volas Dosky, ke si sciigu qnkau 
, L. la funeqran leteron? Dum la sciigo oni , povus bone spioni f , sinn mienon. Per tio oni povas multe' divenLSi decidi~ kaj 
..I " malfermis la pordeton. , . ' ' 
, ,U. S. A. "Kaj la senpaciencan Katja Sl trovis )"ekte antau si. ,Momen-
" S I k "f ton Hi interrigardis fikse. Katja rekorus la knabinon, de kiu fOJ'e ť "e onga se eco.. . ' 
J Ofte veni s el Usono, ~ si forprenis sian leteron. lom genitesi ekparolis. 
1 Kable aii ec sen Iadeno, ,, - Cu sinjoro Bardy estas jam for.? " , 

~~ Bmreklama fanfarono ~, Fiza kape 'montris al la, vestejo .. Si ankorau hezitis. 
Pri mirakla fenomen o . . . "Nun" post pauzo, si elpúsis: Lia patro modili. 

Si -rigardis esplore la vizagon de la virino. ' ,(;i mOlltrÍs 
~~ Senlambllre, senlrumpel.e ~ sUI'prizon, sed nenion pH. 

_ Ho kruela ironio -' , - De kiu li scias tion '? 
Pcr I!'. posto tre diskrete L. - Li ricevis leteron. 

~ De nun venas - helpokrio I I ., La mieno de Katja ma1heligis, tusita de nialg~abl~ ,penso. 
~ , Si demandis senpilcience. 

Tri literojn iIi m elas, , ~. Cu li nenion komislisal vi? 
~ ,.U .. S. A." sur banderolon, 1 Fiza forte akcentis. , 
J Kaj ni gllste interpretas ; , ' - Li nenion. Li vece nenion. , 
l "Urge Sendu Alkoholon I " ~ , L. La tono de la stratknabino ofendi's Katja. Si rima,kis' an~aií 
~, duonkasitan rideton en siaj okuloj . . Si ' ne povis teteni sin. : ' , 
1 . .l ' - lom impertinente vi respondis. ' ' . 
~ LEGl, SKRIDI KAJ KALKULl ~ Fiza large malfermis la, okulojn, fatis naivan ,grimaceton 
1 Kial en lernejo peni ,-kaj kun falsa humileco demandis. , ' ' , , 
~ Dum jUllecon oni guas ? , . - Cu impertinente, šinjorina ' mosto ?,. Pardonu , min, . sinjO" 
, t ion gllste ekkompreni L. rina 'mosto! Li diris 'hénion, vere, nenión, .sinjorina mostů, '.,.,';,. ,kaL 
.l !\ in la vivo mem instru'ns! , ' en siaj okuloj ekfulIÍŮs malamo ,kaj koleró, se<Isia voců- res,tis-
, , humila. - Mi sincere' bédaiíras, ke, Ia sinjórina mostoscntas sin 
~ En okuloi de knabino ',. ' ofendita de miarespondo. :P1\rdonu tre 'allestifuata sinjotin!l 

~ ~l ~~~:a;á~/~~oi:~fi~:1 ~mO§~~tja sentis 1~ ~rJ;.asm~nde la multf:~j; , ri:peti~ "sin}órina",;: 
~ T:c senlerne vi jam .. . legas I ~, ,"' mosto'" Si ektremispro ' koler'o~ Cif6nó de stráfomokassin,kuri " 
, , imperiinente humila in.cito. "Sin; la~okuroredzinon, t iu :ci i;ies; 
Ir K!lj promese, por leterne, ,Ir tílin,o l La.o~end$i!a vantefco pellis)ka. ,sb~~gon 'cn ' §ian~apon; §fÍle' " 
,. Per ' kisegosur ve uron ,. , pov~s reglsm. 1 vaugorapls , n, , nalllpn. ,, :ď' '" '" , 
, De la Hpoj. t,-c senfem e ~ lla '1;lato ,né .,estis- forta, apenaťi !usis 1a ,v~ngoll, ' séd , Fizat 
L. Vi . .. subskribas ' nm an juron ! L. " kvazau ·tigrino, furioze: sal1ís ' a h la ' sia 'brusto. 'La" silka~ bhizó 
, , ' ,sii:igís . ~ub , ~iaj uJ;1goj: Si~joku]oJ ' sovage , turnigadis, ,siilj .' denlo} , 
, l{iel ' edz' sen embaraso" :gfineis. Rauke,~albU'te ', eligis d,í,óp.vorioj ,el - Siábu~o.;N~lgaral 

~ ~~\~:~:l~~~n:::~af~V~~~~n r. ~ne:ekr~t~:k::~~~í;:s~r:;~: 'sed t ~~ť~ ", ,,",I , 
J Vi jlllJl1emo,s l H . .. Knlkulon ! I ~ ď, Fizi!.' jám _ star:i~ ,Aenóve kOI\tra,ň 
1 , " , , .' ,;" .' tr,emis, §la 'br\Jslo OridiS, §ia' lu:sroc '- ~ ' ':'l! _'' '- '''~ -' "'<''~j;~![~~~~~~!;~t",l 
~ " ,RaymOJldSChwar,t,',z" ' " ""," ', " ~atja ' ťtemi~;'" VOIiS, ',' kr,:tj, sed :"' né ' 
~ '. " ..,. , ' l~,dl!-~l!lg0I!" L.o.ng~ " sP;1i"blilta 
___________ .............. _____ ...... _____ """"r ...... _____ ~, ...... ___ ..... _ kaj tn~lsa~e ekt'l,,~m.s. 



- Nu, kamaradino, sinjorina -kolegino, ni fnr,igis egalaj, Pii 
honeste líel! Mulle ' pIi honesle ol preteriri sen kalkulo. N~ 

limu! Mi ne lusos vin. Nur kelkajn vorlojn mihavas nnkornu 
al vi. Nur kelkajn vorlojn, Ire eslimala kamaradino kaj salola 
kolegino. Malfermu la orelojn! 

Katja lom rekUl'a~i~is kaj denove ekiris al la pordo. 
- Lasu min! Mi ne havas kun vi aferon! Pri la hodiaťía vi 

respondos antaií la jugistaro. Foriru el la vojo! 
Fiza ridis triumfe. ' 
- Ankoraií ne!. Atendu lomele! Mi finos mallonge. Aus

'kmltu, kamaradino! Mi scias, ke vi faras kruelan ludon kun liu , 
kiun vi nun atendas. • 

Katja surprizigi s, poste ekridis longe kaj moke. 
o _ Ah, amkonkuto, jruuzo! ... Kaj mi ne divenis! Kaj li 

ludis anlaií mi komedion" sankt:m ermilon, kiu kontraťístarns 
ciun tenton . .. Hahaha! ~ subite si turni s sin for de la kna 
bino' kaj ekiris, sed Fiz,a ekkaptis sian manon. 

- Reslu! Vi eraras_ Ee per unu fingro li ne tusis min. Cu vi 
komprenas, kolegino, car vi estas vere, kolegino. Mi nur avertas 
vin , ke ne ludu pIu, ne lenlu pIu lin, car mi ne vola s, ke li 
havu saman finon kiel viaj viktimoj. 

- Miaj viktimoj?l - kaj Katja faufarone ekridis. 
- Jes, vi aj viktimoj! Se vi forgesis iliu, mi rememorigos 

vin. Anlaií tri jaroj, antají via edzinigo, la juna kaiíkaza kapi 
tano. Li mortpafis sin. Dum la edzi~a festo, fi , ce mi mCI11 
honlas, oni surprizis vin kun la generaladjutanto. Via edzo 
en duelo kripligis lin por la tuta vivo. Rememoru pri la depu lilo 
de la svedu Ruga Kruco, kiu en via dormocambro lralrancis 
siajn pulsojn. Poste venis ,1a vico de abomeninda tragikomedio 
kun negroartislo, kiuu via edzo forpelis per kozakaj skurgoj 
el la vestejo de la urba teatro. Kaj antaií Johano la junu turka 
oficiro kiu mortis en la malliberejo. Kaj nun estas lia vico. Ln 
saman ludou vi faras ankaií kun li kaj mi scias, ke la lulo jam 
eslus delollge finilao

, se li eslus kapitulacinta al via hislcria 
kaprico. ' 

Katja staris mule, kvazaií stoniginte. En la okuloj de ln 
knabino refoje ekbrilis la sovnga f1amo . 

- Kiomfoje vi trompis vian edzon, Dio scias nul'. Jes, Ire 
estimata kolegiuo, vi estas 'Ia diablo mem. Vi mistifikas vian 
edzon. Vi sajnigas vin martiro, kiuu la viroj ampersekutas. Vi 
esta's pIi kulpa ol , ni , stratknabinoj, car vi forprena s sagon 
honeston, animon. Faru, lio estas via afero, sed ne kuragu ludi 
kun tiu ci viro, Car vi trovos miu konlrau vi. 

Katja retrovi,s siau kuragon en Ifl momento, kium si rimar
k.is, ke Fiza alvenas al ln sen limenl ala punklo. Si ekskui s sinn 
belegan kapon, kaj moke, sed kun plena ('nrmo ridetis al la 
silenliginta knabiuo. 

- Ne ludu kun li , car mi amas lin. l<iel vi ne dil':l s tute 
mrukase. PJihoneste lÍcI. Multe pii honesle tiel! 

En ln okuloj de Fiza nperis Inrmoj . Katja rimarkis ilin kaj 
pliakrigis sian sarkasmilll lonon . 

- :Rial vi ne diris luj! M-nlespera amot Kiel romantika! 
Vere kortusa 'afero. Indas verki romanon pri gi . Mi sincerc 
kompatas vin, cl , tuta koro kaj por rckompcnci vin mi I'aros 
amkonfeson ,mslataťí vi. Li havas vakskoron, emas al 1:1 1'0-
mantikeco kaj vi eslos priaiískultnta . Hahahnhn! Ci, cla gard 
angelo! 

Fiza severe kunliris Ia brovojn. 
- Kaj mi kondukos lin al tomboj de viaj viktimoj. 
Kaatja ektiris la sullrojn , la lipojn mokeme kunliri s. 
~ Konduku do! Li ne kredos al vi. Nenion li kredo s. 
La pordeto subile malfermigis kaj Johano staris sur la sojlo. 

Ma lanlaťí li liaj amikoj. Fiza, kvlÍzaií surprizila infano, mnll cvis 
hl ,oli-ulojn. Katja paligis. Si neniam vidis lian dolore trankvilan 
viz:igon; kia eslis tiam la vizago de Johano. 

, Li I.urnis sin a l Kaatja kaj tre gentile, tule senáfekte 
sciigis sin pri sia funebro, pelante ' pn. rdonon , ke hodiaťí li ne 
povas akompani sin al la urbo. Dosky bonvolos lin anstalmli 
flis ,Ia slacidomo. La lasta vagonaro ankorau ne foriris. 

Kaa lja esplore rigardi s lin dum li parolis. 'Si volis diveni cu 
Johano audis la kompromilan konversacion. Sed kiam Johnno 
mut e levis la capelon por ndi aiío, si forrapidis. 

Johano rigardis longe, dolore 1)0 sl, si, kaj li rekonsciigi s nul', 
kiam timeman tuson li eksenti s [:e ln mano. Kun si nccre pen
lanla mi eno staris Fiza ap ud li . 

- Pardonu min , sinjore Bardy, mi es tas malsnga vilagan · 
ino. Tre malsafla. 

Johano senvorle ekiri s. Fiza luklis kontraťí ekplol'o kaj 
~reme: si f1uslris ni Dosky. 

- Cu vi aiídis cion ? Tel'ure! Mi es ta s vere kulpn . Sed mi 
mem ne volis lion. Eble li 3mns sin. 

Dosky amike prenis la brakon de Fiza sub ln sian. 
, - Eble li - jes, sed si cc rl e - ne! 
Fiza malgaje klinis Sifln kapon kaj cagrene gemis. 

Kaj mi montri s hod iau nI li mian "diablan" fl ankon . 

FA-BELO EL L A ' D E K A DE ft O N O 
JlI.H:AELO BABITS 

1. 
~~:n;řili- apenau konas historion, el kiu la miraklo de 

l' sopiro kaj cio, kio eble estas plej arda éll 

la virina animo, elbrilus liel mirinde, kiel tl 
la pikarita historio de Lisetta da ca Quirino. 
Mi rakontos gin, kvankam gin rakontis la 
frivola messer Giovanni Boccacci antaií kvin

,cent jaroj gaje kaj sprite; mi ree rakontos, car sajnas al 
mi , ke ,ci liun {abelon oni ne devus rakOntl gaje kaj sprite, 
sed io devl!s esti en gi, kio tiel brilu en ,la historio de la 
stulta vi rineto , kiel sur ridanta vizago paro da soífaj kaj 
malgojaj okuloj. 

2. 
Estis do; afablaj sinjoriÍl()j, en ImoJa, homo de malica 

-Vivo kaJ malbona' moralo, n'Omata Berto della Ma'ssa, kies 
fa"ritajn agojn oni jam tiODl konis en Imola, ' ke kredi ai 
li , ne la mensogon, sed ec la ' veron,. apenaií trovigis -homo. 
Tial do, .kvazau malesperiginte, li translogigis en ,Venecion', 
rezidencón de ciuj kulpoj , kaj "kvazaů mordi:lÍe de la Tipni· 
coj de l' konscienco -,pro lio, kion li fads antaue, vestiute 
sin . en ll:! plej humil.án humilon kaj montrante sin pli ol 
ciujk'at6Hka, jen, li sin' monanigis kaj sin nomls frate 
Alberto da Imóla: Kaj en tia vesto li komenciš vivi 'severan 
vivon kaj tre, rekomendi la fa:stOJ;l , kaj la pentOfai:on kaj 
ankau li ne mltngís viándon ka,j ne.·trinkis vinon, kiam tio 
'ne estis lau !ia p1aoo. ' Tíamaniere do, ,okazis, ' ke la dekdu-

-. ~'.. . ,. - I 

~rbe-fama , sentaiíga fripono farigis granda, sankta predi. 
kisto, kompreneble sen tio k e s iajn p ekojn li estus forlasinta, 
car ja sekrete ' li povis ilin fari. Kaj car nun li jam fa rigis 
pa,stro, dum meso antaií la altaro, se multaj lín vidis, tiajn 
kyantojn , li larmis pri la torturoj de ľ Savinto , kiel iu por 
kiu la Jarmoj ne multe kos tas, se li volas. Kaj per la orato r
ajoj kaj larmoj dum mallonga tempo tiel li ekplacis al la 
venecianoj, ke oni komencis vizíti lin kaj k vazau li farigis 
la komisiulo ' kaj deponulo de la plej multaj testamentoj 
kaj gll.rdanto de la denaroj de multaj ka j konsilanto kaj 
konfesprenanto de la homoj kaj precipe de la virinoj, al 
kiuj . éiam placas diri al beleta, juna pastro siajn plej 
sekre'tajn kulpojn. 

3. 
Kaj )íel.okazis, ke juna virineto, stultuUneto, kómpatinda , 

kaj ans,erineto, kies nomo estis Lisetta da ca Quirino, 
edzino de gr:mdkomercisto irinta Flandrion kun siaj galeroj, 
iris por Konfesi kun alíaj sinjorinoj al ci tiu sankta I'rato. 
Kaj kiam·si .genuis antau la m onaiio, nu, car si estis venecia 
"irino kaj,_ tiuj kompreneble, ciuj e~tas 'van taj, demandis 
s in la konfesprenanto : cu s i ne b avas amaton. Kaj ricevinte 
nean respondon, li denove demandis, cu &í ne sopirus je 
tio; Car peko estas ec la sopiro . Tiam la virineto ofendi
ginte respondis jene: 

- Ej, messere 10 Irote, cu vi ne havas okulojn? eble 
:ajnas al vi ke ankau mia beleco esta!;, kia liu de aliaj viri-

, . 
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noj ? Po du ml Ja havus el ili por ClUJ miaj fingroj, se mi 
sopirus je tio ; sed mia beleco ne estas por tio ke {:i<\ aéulo 
umu gin. ' 

Frate Alberto tuj vidis ke la vanteco konfuzis la kapon 
de la virineto kaj li decidis ke li fruktuzos sian stulteeon; 
car vere bela si es tis kaj dezirinda . Sed bridante sia,lll ~opi
rojn por iom da tempo, la monalio. nur por montri sin 
sankta, komeneis sinriproéi, 'dirante, ke éi tio estas aiídaea 
vanto, kaj tiel pIu; je kio la virineto diris ke li esta~ mul
snga kaj ke Ii ne scias, kio estas behl. Je tio frate Alberto, 
ne volante sin tro konťuzi , :ibsolvis sin kaj , delasis kun ];1 
aliaj. 

4. 

Oni devas seii ke madonna Lisetta, malgraií éiu si" 
vanto, estis virta virino kaj dum la edz:ů iradis por trezoroj 
tT/ins la muro , si pasigis siajn tagoJn en ,pia \.Jteitad. '. 
Ankaií foje, iumatene, guste sur la prega skabelo si gt>nl1i~, 
kinm uperis en la éambro frale Alberto, gemifalis antaú 1:1 
virino kaj e1i.pnrolls: . 

- Maďonnu, pnrdonu al mi, kion dimnnée mi dil'is, 
parolnnte pri yia beleco, éar pro lio terure oni tru"ipis 
min tiunokte, ke ee mian kusejon mi ne' povis I'orlasi , 
nur hodinií. ' 

- Kaj kiu trnvipis vin tiel ? - demandis mirante la 
virino. 

- Mi rakontos - respondis frate Alber tó. - Kiam la 
noklon mi pasigis lati mia kutimo cn pregado, ~ubite mi 
ekvidas grandan brilon en mia celo kaj kiam mi alrigar
das : kio estas tio, mirinde belan junulon mi \ idl!< sU\Jre 
kun granda bastono, kiu, 'tiregante, mían kapuéon kaj 
jetinte min teren, tiel tradrasis min, ke krakis ciuj miaj 
ostoj. Poste, kiam mi demandis lin, kial li batas, li jene 
respondis: "Car vi kuragis ripr.oéi la éiel,an belecon de 
madonna Lisetta, kiun krom Dio mi amas pIi ol fion." 
Poste mi demandis : "Kiu vi estas?" je kio li r~spondis k~ 
li estas éefangelo Gab~ielo. "Ro sinjoro - mi diris tiam -
mi petas vil1, pardonu al mi." Kaj tiam li diris : "Mi pardo
nos vin, je unu kondiéo. Iru al si kaj petu de si ,pardo
non ; kaj se si ne pardonos, mi revenos kaj tiel virt pro
vizos, ke pro lio vi lamos, dum vi vivos." Kaj kion poste 
li diris, mi ne kuragas rakonti , dum vi ne pardonis. 

Aiídinte ln virineto la vortojn de la sankta homo, mi-

'BOUCHER: LA TUALETO DE VENU~ 

rincla gojo kaj nedireblaj imagoj kreigis el1 si kaj si sentjs 
l\e s'ia koro batas. Kaj si diris al la monaho: 

- , Volonte mi pardonos, se vi rakont.os, kion 9.nkoraú 
diris la angelo. 

- MadoI;lna - respondis frate Alberto'- éar vi pardo
ois, volonte mi rakontas gin; se.d mi avertas vin, ke tion , 
I,ion mi diras, gard,u vin, rakonti al kiu' ajn en la mondo 
se vi ne volas fusi tutan vian ,bentecon, car benata vi estas 
inte.r la virinoj. Angelo Gabrielo diris : tiom vi plaéas al li 
kun ,viaj virtoj kaj beleco, ke Ji jam estu& al vi plurfoje 
descendinta , sed Ii ne volis vin morte teruri. ' Tial li nun 
sciigas ,per mi, ke li vizitos vin iunokt~ kaj restos kun vi 
iom da tempo ; kaj éar li estas angelo kaj en !ia angela. 
formo vi ne povus lin tusi, Ii sciigas ke, por via plezuro, 
]j volas ven i en homa formo kaj ke vi sciigu al li, kiam li 
venu kaj en kies formo kaj Ii 'venos; tial mi diris al vi ke 
benata vi estas inter la . virinoj. 

5. 
Me.~ser Giovanni Boccacci rakontas ankoraií, kiel petis 

la sankta monaho la virinon 'ke-si-permesu ke la ángelo ven u 
en lia korpo; éar tiam la arigelo ellasus lian animon el Iia 

, korpo kaj lasus gin en la paradizon kaj dum la angelo 
estus en lia korpo, lia animo estus en la paradizo. 

- Mi bone scias - li diris - ke vi, madonna, kiel 
virta virino, vidus la angelon plej volonle en la 1wrpo de 
via edlO; sed via edzo es tas malproksime, tral1s multaj 
ma roj kaj ankaú tro maljuna li jam estas, por ke la pezo 
de ln granda animo de l' angelo (éar ankaií la llnimoj 
havas pezon) ne difektu lian korpon. Tial mi kuragas vin 

'peti, faru al mí tiun ci komplezon. Kaj lasu ' malfermita la 
pordon apud la kanalo, por ke la angelo, kun korpo, povu 
enveni tra gi. 

* 
En korbata felico kaj sankta tirpo pasigis madonna 

'Lisetta sian tutan tagon. Ci tíu juna kaj virta vir.ineto, kiu 
havis ' vere malmultari plezuron pri sia kalvakaj- éiam. 
vojaganta edzo ' kaj kiu en sia stuHa , pieco eé alrigardi ne 
kuragis aliajn kavalirojn: - propre ' estis enamiginta' al si 
mem 'kaj al siaj nedireblaj kaj senkonsciaj sopiroj. Si estJs 
fobIe enamiginta al la éielo, al Kristo kaj ,a] la angdoj , al 
la sangroza korpo de sankta Seba sti ano kaj al éio, kio vekis 
en sia malklera kaj. soifa animo la imagon ' de , apenaťí 
konjektataj , transteraj turmentoj kaj plézuroj. J:en pri kio 
messer Boccacci ne parolas. Ci, tiu malklera, primokata ec 
de siaj amikinoj, kaj sin izolinta virino eble, sen tis jam de 
sia knabinago, ke sin la cielo destinis por altaj sentoj kaj 
transteraj plezur.oj. Al neniu si diris, eble ec ne al si mem: 
sed en si eble brulis io , kiel mistera ~aglumo .cn kasitaj 
grotoj; kaj sia senscio nul'. nutris la fajron de si,aanimo. ' 
Klam nesatigeblaj kaj rrepercepteblaj sopiroj ttirmentis 
sian korpon, si imagis ke neniu , alia havas tiajn sopirojn 
kaj ke éi ,tio es tas la sopiro de l' .éiéloď kaj éc ne !erdeven:a. 
Kiam en spegulo §i v~dis " sian kase flamantan ~orpon, ' si " 
tigardis sin kiél la bibliajnvirinojn, pri kiuj ·lapastroj' 

,' parolas, filinojn de homoj, al kiuj angeloj iradis" amumi, 
'. Kaj sur la benkoj de Sankta Marko, ce :'la piedojde diknj 

kolonoj,sub grandaj, rondaj, oraj kaj brunaj VÓ!poj, ' sia 
animo elimagis turmentajnkaj timigajn artunciaciojn. , 

Kaj al mí sajnas o,ke.en Ja 'histpl'io de , é1' tiu " pririditu 
.virineto :ni devas senti la senfinan tragedion de ln plej 
altaj kaj plej aťídacaj, la plej nedireblaj kaj plej ~anktaJ 
virinaj, sopiroj. Ni imagu sin tíel , ' .. klel ' messer ' Giovanni 
Boccacci ne imagis Sin, tiun vesperon, líe sidanta o, SUl' la 

Jogio de la malgranda palaco, "de kie oni' vidas tra la-- mal
: proksitIla karialo kaj atendántala angelon; o, angelon Gab: 
. Helon. En ' óra lunlumo sin ,banas la', verda lagun'o ' kaj ora ' 
. luno srn banas en la verda laguno'. Malproksime, konjek
" tataj k"antoj krozadas en la . tremanta aero ka:j mirin1e .... 

rúgrajgondoloj ,spiretas . sur 'la akvo; ,MalprokSimeď spiretas 
Ja gQ"do}oj j dum kontraťíflanke mu1tkoloraj pa1aeoj l:fsas 

"DJalsupren e n la akv.on , ner.ve 1remantajíi,ťlu1tk:910raip~ c 

grandájn om~rokurtenojn" , :kvazai1, qrientajn taplsbjn·. La 



dckolora pompo de l' marmoroJ 10m post iom endormigas 
en la mallumo. La kapricajn marmorpuntojn de la trifo
liarkaj fene~troj la hrno lavas negblanka kaj bluigas per 
mistera bluigilo .- Argeptaj radioj, bluaj ombroj; kaj verda 
silko de akvoj senvente susuras. l{aj sonorilo, sonorilo, 
Yespera sonorilo; el aerkapaj, syeHaj turoj milde varma 
vespera prego. P-regoj kaj sopiroj kaj nigraj gondoloj 
spirantaj sur malproksima akvo. -

Kaj la . malkler:;t virino S.idas tic post la trifoliarkaj 
fenestroj, kunéielujsopiroj kaj atendas la cielan angelon ,' 
kiu sin amas. Tremiga-j konjektoj kaj timoj kuradas en sia 
Iwrpo kaj sia vizago estas blua, kiel la oblikve kusantaj 

' lunlumaj, bluaj ombroj de la puntaj fenestroaTkoj; car ne 
estas vera sopiro sen timo. Negblankan veston surmetis 
madonna LiseUa kaj 1a negblankan veston per sia mistera 
blnigilo bluigas la luno, Kaj kiel cin pimpa arko havas 
ombron sur la muro: ciu ma1proksima brilo havas sian 
ombron en la animo de l' virino kaj tia estas anli3u tiu 
ci. animo, kia 1a ca Quirino, au ia mistera, eta palaco, en 
kiun tra ' pimpaj arkoj enfalas la mensoga luno per si'! 
argenta pluvego. Kaj time .remante, kun turmenta volupto 
hatas la sopiro de ľ virino al foraj lumoj kaj transteraj 
p'lezuroj. AI cielaj angeloj 'kiuj deseendas al la elekte belnj 
minoj de I' tero, por kasi en ilin, kvazai1 en konsekritajn 
vazojn, la Cielan trinkajon de sia amo. Descendas ln kava 
liroj de ľ cielo, cielaj abeIoj, kun éiela mielo kaj salutas la 
malSatatan , malkleran filinon de !'tero. 

- Saluton al vi! - ili diras. - Benata vi estas inter 
ln virino j. 

6. 

Madonna LiseUa es tis pala kaj pensis pn 1U bildo, pri 
bildo kiun si vidis en iu templo kaj sur kiu es tis pentrita 
la blunkvesta, pala Maria, antai1 orste1a, blua' kurteno kaj 
antai1 si ' la angelo, en kavalíra vesto, en ora} sandaloj kaj 
blankan lilion li tenis en la mano. Sajnis al madonna 
Usetta, ke si sentas la svenigan, narkotan parfumon de la 
blanka lilio kaj sajnis al si ke si vidas la angelon, en kava 
lira vesto kaj lía vizago estis la vizago de frate Alberto . 

La vesperaj sonoriloj jam eksilentis kaj solena, granda 
silento ekkusis Ja lagunon, - nura atendo, - kiam la nigffl 
gondolo haltis untau la pordego kaj pasis el gi frate Alberto 

. rn- kavalíra vestQ. Kaj estis frate Alberto belkorpa homo 
kaj_ fortike .kaj brave li staris snr la piedoj, - jene skribas 
messer Giovanni Boccacci. Kaj kiam li aperis en la blukur
tena pordo kaj la lunlumo puntis sur lían vizagon la etajn 
figurojn de la fenestroarkoj , madonna Lisetta, tremante 
kaj en plezuro, falis antau li sur la genuojn. Kaj la kavalíro 
de angeloj komencis paroli al si pri la neimageblaj voluptoj 
de l' cielo. Pri voluptoj kiujn okulo ne vidis, orelo ne 
audis; kiuj tiel inundas la korpon, kiel la fajro la olean 
fonton ' kaj tiel bruligas la animon kvazai1 fulmo frapas en 
la domon de Dio. Pri transteraj, eternaj voluptoj, por kiuj 
estas dolEa la morto, kiuj haltigas la tempon kiel Josué la 
sunon kaj kiuj -nenHgas la mondojn. Pri teruraj, nedirebJaj 
voluptoj, kiájn lá antikvaj dioj , senti" kaj supre sentas la 
sanktuloj kaj angeloj . 

Kaj certe ja, la animo kaj korpo de madonna LiseUa 
trasentis ciujnplezurojn kaj vo.lup.tojn de ' la Cielo dum 
lun)uma nokto kaj si ,fJugis sen flugiloj kaj pTO la volupto 
'SI eligis tTansterajn .kriojn kaj estis benata inter la yirinoj. 

* 
~aJ ~~azis'. ké }}ost' paso de tempoj la edzo d~ la bela 

. vidno; ~te siajn sipojn per trezoroj, revenis hejmen 
el 'siaj vojagej ikaj , ekv.idinte la edzinon (ci tiu aÍ.ero ne 
trovigas en la hi~kftio de' messer Boccacci) , jene Iialparolis 
sÍl~ : ' 

Ho karu edzino, -kÍó1fi'IA' .santtigis. Via ' vizago estas 
!>vaz-au floro ek.f~orin!R de vespe~-,tis matenó kaj eil viaj 
okuLoj brulas mistera fajto. Cu la sop'mo je 'mi pur.igis vin, 
kiel fajro. la oron ,kaj faeetis , kiel d'iamanl(} ·ta~aírtanton'? 
Ho, .kiom 'mi an1as~ viĎ] Kiom qů. ~ojas ke fineJ.:l .povis 
enkasigi mian ' monol!' ;en ·.,Flandrio kaj ·denove · nli !6tas .. ~ - ~- , 

apud vi. Kun pH granda plezuro mi brakumos vin, ul kiam 
unuafoje vi , venis en mian palacon. 

Sed la bela virino respondis kUll pieeo : 
- Ho, sinjoro, pardonu min , sed mi ne apartenas pIu 

al vi kaj al la teraj kisoj. Mi estas fian cino de la cielo kaj 
fefangelo Gabrielo trovis min inda pOl' sia amo. Augelo 
Gabrielo descendis al mi en la formo de sankta homo kaj 
la tera amo ne povas esti 1a mia. 

- Kiu estas tiu sankta horoo? -,- demandis la komer-
ciste. 

- Frate Alberto, - respondis madonna Lisetta. 
Je tio la komercisto ekkriis kun la plej granda kole ro: 
- Portu vin de mi, senhonta kreajo, kiu malhonoris 

miajn domon kaj nomon per viaj nauzaj kulpoj. Ec vidi 
mi ne volas pIu vian inferan beleeon . Portu vin for túj , se 
vi ne volas ke per la vipo de hundoj mi elpelu vin. 

Sed Maďo.nna Lisetta ridetis: 
- Mi foriras, sinjoro ; kaj se mi frosto.s kaj malsatos 

kaj se mi suferos batojn , ' Cio. jam es tos por mi plezuro, 
ťar la angelo deseendis al mi en IH formo de sankta ho.mo 
kaj mi estas be!\ata inter lá virinoj. 

7. 
- Mensogo kaj mensogas la lunlumo - vi diras --

('ar ne la angelo aperis en la forml) de la sankta homo, 
sea la sankta homo aperis en la formo de I' angelo kaj 
delogis la virineton. 

Sed la kredo feliéigas kaj koncerne al madonna Lisetta, 
si vere ne povis vidi ion aIian , ol angelon Gabrielon kaj vere 
ne povis senti ion alian , ol transterajn, sanktajn plezurojn, 
Tíu éi malklera virino, kiun maJSatis la sanktul()j kaj 
priridis la diboculo.j , eble estis pii ~ankta kaj pii diboC::a, 
ol kiu ajn virino, kun pii sanktaj sopiroj kaj pii flamantaj 
,;oluptoj. Si vere ne estis la amatino de frate Alberto, sed 
amatino de angelo.j, angela amatino. La du plej grandaj 
areroj, kiuj povas esti en la animo: religio kaj amo, brak
umis sin en sia malklera animo kvazau du angeloj inter la ' 
nuboj. En sia trompita, priridita stato si vivis pIi felicun 
kaj pIi valoran vivon, ol, kiuj trompis kaj priridis sin . Kaj 
oni po vis sin moki, puni, ofendi ; sed oni ne po.vis forpreni 
d(' si tiujn momentojn, kiam si estis benata inter la "irinoj. 

El la hungal'a : Karlo Bod6 
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EL ~B:KIVOJ 

MARIA STUART AL REGINO EL/ZABETA 

Mi jam seniluzii~is, Sinjorino, mi kalkulis je via indul
gemo kaj animnobleco. 

Kial vi ne volas vidi min? Anstatau oferdoni al mi pa
lucou, kiul vi euprofundigas mih en mulliberejo? Kial mi 
altiris sur min vian malamon anstatali via amikeco? Kia
rajte via Konsilantaro kaj via Parlamento kondamnas min 
je malliberejo kaj je éenoj ? ' 

Cu vi, Sinjorino, persekutas min pro lio, ke mia kredo 
diferencas de la via kaj pro tio, ke ni ne estas filinoj de l' 
sama Eklezio ? Cu estas politika motivo, pro kio mi devns 
suferi vian maljustou ? 

Se vi ue havas afablon por mia rango Ivlj miaj mal
felicoj, tamen konsentu, Sinjorino, konsideri mian silu
acion : mi kunportis en mia korpo ln rajthavanton de I' 
Skotlanda trono. 

Vi klopodas teruri min, tion éi mi scias, ku i mi scias 
pro kio ! Eksciu ke mi timas nenion. Eliz~;bcta n;lkorali ne 
konas la animan grandecon da Maria Stuarr. , 

Sek ve mi suferos en silento mian doloron. Car mi havas, 
por min konsoli, Unu , kiu donas kaj forprenas imperiojn, 
kiu starigas kaj renversas tronojn. 

Hegu, Elizabeto, regu en paco kaj gloro, sed ne forgesu 
regi Juste kaj humunc. 

Maria 

RESPONDO DE REGINO EUZABET.4 AL MARIA STUART 

Mi ne vidos vin, Sinorino, gis kiam vi estos maljuniginta 
kaj paliginta pro via restado en Ia anglaj malliberejoj kaj 
ťorlusos ilin nur por cce~ti grandun tragedion, cn kiu vi es
tos la cefa aktorino. 

E/izabeta 

~B T o ~J 

DE L' H I ST O ,. ·I ··O 

MATUA STUART AL REGINO ELlZABETA 

Sinjorino, 
K vankam mi estas kondamnita je morto sekve de sen

tenco subskrlbita viamane, ne kredu ke mi mortas ,'mala
mike je vi. Mia religio instruas al mi suferi éiujn mondajn 
malbonojn ,; la via permesas al vi ilin fari senpune, 

Kvankam kondamnita kvazaií krimulino, mi estas sen
kulpa. 

Mi estos senkapigita ne pro atenco kontrau via vivo 
sed pro lio, ke mi surportis kronon, kiun vi avidis. 

La fido, kiu kondukis Stan PaUlon al prego por 'Nero, 
kondukos ankali Marian Stuart alprego p'or Elizabeta. 

Cetere nele~a regino ne estas inda je la indigno de re
gino, kiu tenas sian sceptron la'li rajto de náskigo. ' 

Sendube tíu éi parolo vin frapos, ~e~ post 'kiam 'mi 
estas mortkondamnita, kion mi ~evas pIu timi? 

Mia ekzekuto, kiun vi opinias malhonoro por ~i, kom
pletigos mian gloron. Sed ne kredu, ke min oferi vi povas 
senpune : memoru, ke vi estos jugata kiel lJli estos mem. 

Malgraií tio mi es tas tlom malproksima de venga 
deziro pro mia morto, ke mi sentus min feHéa, ' se latempa 
morto, kiun mi baldau suferos, estus rimedo' por laenlu
migo de via animo kaj por ,vi a alkonduko al eterna vivo. ' 

Adiali, Sinjorino, kredu al mi, krono estas dangera 
posedajo: gi kostas al via kuzino sian vivon. 

Maria 

EI la angla: Teo H. Ro~' 

~R T I T o J 
PAVLO VARS.{NYI: KRITIKO DE DIDEROT PRI ROV(lHER 

, 
a unuaj francaj periodaj ekspozicioj, la t. n. 
Set/on-oj b:wis ,sian .koollencon en la jaro 1673. 
La progresa'nta Uf\1ia vivo de Paris hezonis org,a
non, kiu inde povas rep'rezenti la gnwajn arliajn 
aspirojlll kaj klopodojn, 3JIllkaií en mternaca 
rHato. Cti tiOIll celisoorono Grimm (1723-1807 ) 

per la eldono de la maneskribita revuo "Correspond(lnce" 
redaktita ekskluzive por superaj rondoj, kies kunlaborlJ,nto • 
estis ankaií la fama encikloped.isto: Denis Diderot (1713-
1784) . En ci tiu revuo aperis liaj famaj rubrikoj, la "Sa
lonU-oj , de 1759 gis 1781, kiuj bavis grandaÍl ' efikon al .Ja c, 
posta artkritiko. 

Li bonege konis la okazajojn de l'siatempa arto, Ii 
vidis la ba talon inter la akademia, antikvisma direkto kaj 
ln rokoko ; li vidis levi~i kaj brili la sunon de Fronfois 
Boucher (1703-1770), kiu post la morto de sia majstro 
''''' atteau (1.721) , daiirigi~ lian direkton kun tripmfa suk
ce~o - kaj li vidis la finan plenumigon de éi tiu direkto, 
en la arto de Fragonard (1732-1806). ' 

Sed la naiva éarmo <;le l'rriitologio, la kasita senmora-
, Ieco de l'.antikvaj pastistaj idilioj kaj la 'historioj de I'Mal

novu Epoko jam estis tedaj. La evofuanta ' burga klaso 10m 
post iom ', forJasis la guston de }'. privlIegiaj rOlldoj kaj donis 
al la artQ la signojn de ' sia propra karaktero. Siméon 
Chardin (1699-1779) kaj Jean Baptiste Greuze (1725-1805) 
pripentris la simpJajl1 scenojll ,de l' ,burga vivo kaj ' en iliaj 
bildoj preskau ciam estas' rekonebla la morala telldenco, 
kiél reakcio kontraií la ofte mensogaj kaj frivolaj pas.tistaj 
bildoj. La stelo de Boucher ciam pii kaj pIi mallevigis kaj 
Diderot, kiu komence ankorau satí lian arton, forlasis !in 
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kaj ekprotektis la novan direkton. La sube prezentita kri
tiko, kiu aperis en la 1765-jara "Salono", malgraií sia sen
kompate forta tono, donas sufice ,objektivan prijugon~ (jin 
povas tute akcepti la nuntempa al'trigardb, kiu klare, sen ia 
inflll() au intereso, povas prijugi la valorojn de ci tiu direkto 
kaj kiu en Watteau vidas la fonton de l' vera arto. ' 

Du pastlstaj ld~loj de Boueher. 

Nu, mia arniko, éu vi komprenas ion el ,Cl lio? 
En 113 mezo de l' I;lildo pa'stistino, kUn éapeleto. sur sia' 
kapo, kondukas ,azenon, el kiu nur Ia kapo kaj dorso 
estas videblaj. Sur la Ilorso de l' azeno estasciuspecaj 
ajoj, pakajo kaj kaIdrono. La. virino teIll3.s1a ligsnuron 
de l' besto per sia maldekstra mano, per sia alia m,an,o 
si portas florkorbon. Siajn okulojn. si ~s 'aI ~'Ja 
dekstre sidantapas.tisto. Ci Hu · sidas sur la ter-o Kaj ' 
tenas kagon sUr sia genuo, sur .Ja kago estas blřdétoj. 
Malantau la pastísto, ne malproksime; ' staras kflmp!l-ra 
knabo kaj jetas berbojn ' por la birdetoj. Sub -la .pastisto 
estas lia bundo, super 'lá .kampara knabo, pli.malprok
sime, domo, IUce konstiůita elstonoj, breto), Iil pastis ta 
logejo, prikiu ni ne scias, kiel ' gi yenis tien: Cir'kjtu 
la azeno estas .safoj; r1ialdekstre, 'm,alaIíGfu la paStis
lino estas vilaga plektbarilo, ' arbój, pejzago, malan~aií 
la pastistlogejo denove , arboj kaj- ,p~jzag9. Tute mal
supre; eo la lUltauspac(); estas deno~e . safoj - kaj . Unu , 
kapra.' Cio ci tio 'en lauplaea ' malor;do, bonega ekzem
(llo por juna lernanto. pri hl 'arto : -rusi la efcldon'per 

' la amasigo de l' objektqj kaj)aboro .. ~e pl.ťólante' pri 



.a",Ko1proj, ~'kal'akter9j, pri la ceteraj detll,loj, CIO estas 
kiel kutime ce Boucher. Cu ne estas, arniko mia, poli
cistojei tie, en la akademio ? Kaj . se por l:a bil doj ne 
estas policistoj; kiuj malhelpus, ke tia venu ci tien, 
cu eble ne estus. permesate piedjeti gin tra ~a tuta Sa
lano, malsupren s.ur la stuparo, en la korton, gis kiam 
pastisto, pastistino, lqgejo;azeno, birdoj, kago, arboj, 
infano, la túta pastista idilio estas sur la stroto ? Do
mage; ne. Ci devas resti sur sia loko, sed la indigniginta 
bongusto severe, sed prave; ekzekutos gin. 

Cu vi kredas" arniko mia, ke mia senkompata gusto 
estos pii indulgla pri la alia bildo? Tute ne. 10 krias . 
en mi : "For, for gin el la Salono I" Vane mi ripetas al 
gi la sentencon de Chardin: "Nur siIente, nur silente", 
- gi lwlerigas ec pIi kaj krias des pIi laute: "For 
gin el ia Saleno I" 

Ci e,stas bildode frenezo. En la antauspaco, dekstre 
denove pastistino - Catinon atl Favart - kusas dol" 
mante, kun sufiee granda svelajo SUl' sia maldekstra 
okulo. Jen, kial sidormas en tiel malseka loko, kun 
kato en sia sino? Malantau la virino, de la rande de 
l' bildo gis la fono, estas I1apoj kaj brasikoj kaj bulboj , 
kajargilpoto, kaj en la poto siringfloro; kaj granda 
stOIiJamaso kaj SUl' ci tiu granda stonamaso granda 
vazo kun florgirlandoj; kaj 'arboj kaj legomverdajoj 
kaj pejzago. 

Kontratle al la dormanta virino staras pastisto kaj 
rigardas sin, kiun disigas ' de li nul' vilaga pléktbarilo. 
En unu mano li tenas florkorbon, en la alia rozon. 
Díru do, arniko mia, kiel povas esti kato en sino de 
'ViIaganino, kiu ne dormas antau la pordo de s.ia ka· 
bano ? 'Kaj kial ne kUnas sin tiu stultulo, kial li ne 
kisas, ·au intenCJas kisi la buson, kiu proponas sin? 
Kial Ii ne proksimigas silente? .. Cu eble vi kredas. 
ke ci lio estas cio, kion la pentristo opiniís bona por 
jeti SUl' la tolon ? Ho, ne I Cu ne · estlas transe ankoraií 
alia pejzago? Cu ne levigas fumo malantau la 'arboj , 
sendube el la kamentubo de najbara kahano? .. 

La sama senorda arango de ľ objektoj kaJ Ja 
sama mensogo de I' koloroj, kiel en la aIia bHdo . Kia 
trompuzode ]a fadleco de I' peniko! 

Kaj nun,. Se ni a]donas ]a ~ritikon de Richard Mu/her , 
ni vidas ne nul' la saman vidpunkton de nia epoko, sed 
ankaií la tre interesen diversecon de la kritik aj sfiloj. La 
rafinita esprhnkapa~lo de r moderna kritikisto es tas okul· 
videbla; "I;a dekade.nco. de Ia epoko de l' Ludovikoj, la 
d.eIikate paliganta, ee en la putrado odora dispolvigo, la 
rIzpudra maljunigo smi~kanta la sulkojn de la vizago, la 

e{otikg . sopiranta diboeo,n ee , cn la . ma]junegeco, ,nauzas 
la' sanan gúston per la tro rapide produktitaj biIdoj de 
Boucher. Li estas moda dekoranto de I' dormocambroj, li 
pentras la bildojn unu post la aHa, kvazau per kvar manoJ, 
laIimonadguste éarmajn meblobildojn, por milda incitado 
de agaj ' sinjorinoj k'aj Iaea maljunigantaj sinjoroj" ktp. 

A REBOURS 
MARIE UNDER 

Mi ja neniam por longa tempo profundon dormon allogi 
[povos. 

Koj mi ,neniam trankvUon 'trovl/s, mi gin ne -lrovas, mi gin 
[ne trovas 

Mi guas yojon, sed tamen io en mi saferun akran vokas, 
Pli ruza ja ol mi gi estas .- felicon mian gi eksufokas ! 

La koro 'ordas kvozai1 estus nun fes.fo {jojo, festen' solelw, 
Sed efektive gi estas brulo, pere' terura , turmento plena / 

Mi volus kvazuu en rowrbuston min jdi en pasioflamojn 
Por ke kruele sangigu dornoj, dum plUl)' pe ta/a, l1un miajll 

[manojn! 

Kaj dum felico senguste naiíw , dum gmnda ekstaz' de 
[I' sintur mento 

Elversi plen on venenpokalon, gisrande saumantan pro dub
{fermento! 

Kaj kvozau fadenoll jam ekputrantoll dissiri la rozkolorcm 
[humoron, 

Por ke denove so!eco envo!vu . per teruranto mall um' la 
[koroll. 

Kaj la ludi/ojn diversko/owjn senzorge jeti el llWflOj plenaj : 
Por ma/riCi!íi, sed Iiberigi - selli[ji je ' donacuj (jen-Ctj. 

Kaj ree senespere min ornami per solcc' (lera. 
L.a tagojn kaj floktojn faci/onime mťlHpori dum viv' mia 

[efemera. 

Kaj piu ne trinki el kruco ora, je !Ji rezigni indiferl!l1te, 
For.iri, esti ree sola, kaj morti pro soifeg' turmente. ' 

BI la eslona: Hilda DrcseD 

·, ft O :~D , L· I T .EB A TIJ ft A OB8EBVO 
PENSOJPRI SHAKESPEARE 

II
' . ~ Í9i6, mi, I~ ' unu~n fojon:~iziti!i tealron, por ceesti 

. ' dramojn ·de Bhaliespeare, (1564:0--1616) I{.ies tricenl-
., jaráIl ,datrevellOn -oni festis.Ciu .semajn:e mi eeestis 
,. . 'prézÉmtadon, ',kaj treege interesigis; Kiu estis. tiu verk-
isto, Ides :v:erkoj estis . tielvi'vsimilaj" . kies , roluloj estis tiel 

siajhomaj ; " ".. ' , 
vli"Ď'me· , Wi stydis ' lia:jn. biografion kaj epo-

.JÍ)ultaj.nverkojn ~é, liaj,.samtempuloj, 
' M~r19we" M"assinger, Ford, Beau· 
ebster,.-Ben , Jo.ns~n~ , .kaj aHaj. Mi 

. ~uP.ereco '·de , Shakespeare, kaj 
s'ínjplilil~-,ilkoIIDJl're:n()-: .de,.:virina karaktero. La 

iíJ l a-knaboj aÚ .juuuloj 
au.tat1 .,1~2, vi.tÍnoj ne 

$'11ljd(J~~lP.I}·llre sajfleestis verkitaj 
kiuj:estas' gajaj, 

~UdeJ>leuc:laj la ~Qlo kiuu 
havas 

viIinoj la saman gravecon. Mi deziris eltrovi la kauzon de tiu 
malsimileco, do mi legis la. biografiojn de la diversaj verkistoj. 
Multaj verkoj trovigas pri Shakespeare, sed, se oni elprenas 
la sendubajn faktojn el 1a supozitaj okazintajoj, trc malmulte 
estos . ,postrestinta. 

'Kion ni efektive scias pci William Shakespeare el Strat-
ford-ou-A-von? . 
• " "~o Li naskigis eu tiu malgranda urbo en 1564, kaj ' dum la 
sekvanJaj dekok jaroj, preskali nenio eslas konala pei li . Eu 
'1'582,:' líedzigis, kaj denove, krom la naskigo de filino ell 1583, 
vualo .kovras lian vivou gis 1585, ki.am lia edzino naskis geme

- lojn. ;En 1587 li vojagis al Londono, kaj logis líe dum dek 
jarQj, for de la familio. En 1592 li estis unue menciata kiel 
al.ttoro, k.a,j en , 1593 lia nomo aperis sur o~ciala ,listo de 
gealí.t9roj. 

):\a' ak~O);a profesio estis. tintempe tre male~1:imata, kaj la 
. dramyerk-istoj partoprenis liun male:.-timon. Lordo ' Barleigh 
opiniis~ ke 'poezio estis vantajo,au ee pIi malbona, .kaj ' li 

"malfidis tiuj!l, kíuj verkisgin. En :.,Lernejo de' Ofendo", pub-

/. 
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likigila ell 1579, ]a aMoro lai1das .. la sl11Jorinojn bUl'llinojn de 
Londono, car ili sin regis, kaj pl'opravole aboOlenis dramojn" . 
AJia aiHoro, en .. Refulo de la senkulpigo de akloroj", (1615) , 
skribis. ke .. oni neniam vidas en tealro milljunan burgon, 
cuslan sínjol'inon, modeslan junulinon, gravan parlamenlanon , 
au sagan jugiston. La sola uudanlaro estas malpiaj amindu
manloj , civ ilanilloj, kamparaj stultuloj kaj malbonuloj" . Ke 
gl'ava persono au nobelulo povus eldoni aň publikigi ion, tio 
es li s opiniala kiel nedigna kaj neinda. Selden en .. Paroladoj " 
skribi s: .. Eslas ridinde, ke nobelulo presigu siajn poemojn; oni 
povas ilin verki por sia placo, sed malsage eslas publikigi ilin." 
Johano Donne konfesis, ke li estis Ire kulpa kaj malnobligis 
sin per la publikigo de siaj poemoj. Samuelo Daniel, la klera 
guvernislo de Maria Sidney (palrino de la grafo de Pembroke 
ell Kiml'ujo) , pa trono de Shakespeare, neniam sali s, ke oni UZll 

liajn dramojn en tea lro. En "Epicelle", dramo de Ben Jonson, 
rolulo ekkria s: " Kavaliro , perlabori la ViVOll per poemoj! Mi 
espera s, ke li ne faris ilill tiucele. Li ne malhelpos tiom 'siau 
eleklon a l 'stalofico!" J en la generala si nl enado rilale at la 
aklora ka j dramverki sla profesioj, ki am Shakespeare supozeble 
ludi s kaj vel'kis, tamen ell 1597 li, iel amasigis sufice da mono 
por afeli domoll e ll sia naskigurbo. 

En 1610--1. li revenis lien kaj neniam revenis Londonon: 
Li okupis sin kiel ordinara civilano, pl'unledonis monon, 
negocis pri dekonimposloj, grundoj kaj domoj; laň la urba j 
dokumenloj li rifuzis repagi malgrandan sumon, kiun lia edzino 
prunteprenis posl ki a m li forlasis sin, ka j li procesis konlrau 
pcrsonoj, kiuj suldis malgrandajn sumojn al li ; li sublellÍ<s 
na jbal'on, kiu sen suk cese penadis alpreni pa rlon de la urba 
komunherbejo. 

En 1616. Ii teslamenli s siajn havajoj ll , afereme mencianle 
delaJe, domojn, landou, glavoll , lilon, ef argentornamitun pel
von, s,cd nenÍll aludo al poemoj, dramoj, libroj, au manuskrip
loj trovigas en la lestamento. Libroj, en tiu tempo, estis altva
loraj tl'ezol'oj , malofla j, alte eslimataj, do cerle, felica pose
danlo' de ia Iileralurajo, eslus leslamenlinla gin kun aparta 
ZOl'go. Kvankam li ne mem skvibi s la testamentol), li lrioble 
subskribis gin, ka j li ankau subskribis du-lri aliajn dokumen 
tojn, sed nek lelero. nek poemo propramane skribila estas ie 
lrovebla. La iífame, hl slrofo gravurila SUl' Iian tombon estis 
verkita de li , gi estas iom kruda kaj stranga. 

"Bona amiko, pro Jesuo, 
Ne elfosu la Cindron, ~i tie enteriyi tan, 
Benata es/u kiu sparos mian lombon, 
Malbenala estu kiu forprenos miajn ostojn," 

Versajne li ne estis famekonala en sia propra urbo, car 
neniu priskribo pri morlo de bonfama homo trovigas; oni ne 
scias, cu kunaktoroj venis el Londono por fees ti la enterigon. 
Neniu verkis malgojajn poemojn au laňdojn gis sep jarojn 
posle, ki am Hemminge kaj GUlldelI, kunaklo'roj de Shakéspéare, 
kolek lis kaj publikigis liajn verkojn ell 1623. Por líu volumo, 
Ben Jonson verkis laudan poemon pri la morOnta verkisto. 
Kiam Ben JOllson kaj aJiaj malpli gloraj poetoj morlis, granda 
fUllebro okazis, kaj ili ricevis honoran enterigon ell la abateja , 
pl'egejo de W estmillster, la cefa pregejo de Southwark (nim · 
kaledralo de Southwark) kaj aliloke. Lá frato, Edmund' 
Shakespeare, ankau akloro, eslis ellterigita anlaň la altaro en 
la Southwal'k'a prllgejo, kie lastalempe usonanoj starigis belan 
mOllumentoll al William . 

Cirkaň l676. kelkaj personoj interesigis pri la dramoj, kaj 
iH klopodis akiri detalojn pr1 la vivo de la aUtoro, seq kvan
kam oni povas a kiri in(ormon pri ciu faniekona ta dramverkis~o . 
'kantislo. oratoro, jugisto, historhsto. eltrovinto, preskau nenion 
iH ellrovis pri Shakespeare. 

Dum li a ' vivo la potenculoj mu1te malfidis la dramon, 1:ar " 
gi tre laňgis pOl' eksciti la homamasan senton per politikaj au 
religiaj aludoj, kiam la ga.zetaro ne multe funkciis . Pro 
"Philolas", .kiu temis pri la graf9 de Essex, kaj p'ro , .. Sejanus" , 
la dramisloj, Samuelo D!luiel, r éspeklive Ben Jonson, ricevis 
malapl'obon de la registal'o. Dum la dek jaroj,kiam Shakes
pea.re logh en Londono, la regístaro timls. ka j laupove m al
helpis la dramverkistojn. Ben Jonson devis eesigi la prezenta.: 
don de ,,La diablo eslas azeno", :kaj li 'estis maUi.berigita, kune 
kun Ghapman kaj Marston, · liaj kunhelpantoj, pro "Orienten " 
(Eastwa rd Hoe). Intel' aliaj aňtorojpunilaj, ,malliberigitaj, aú 
ia~anieTe malhelpitaj estis Daniel, Dekker, Drayton: Fletcher. 
Nayward, Kyd, Looge, ' Marlove lpi.j Wither_ Sed, kvankam Iro
vigas en la dramoj de Shakespeare multn j aludoj kaj kritikoj 
pri la konduto de regoj kaj aHaj ;altranguloj, H líe estis puuita " 
aň malliberigita, au almenau lio ne estis registrita. 
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Kiu estis ' (iu favorit o de la Sl1rto? Multaj eminen~iIloj kaj 
~impluloj havis grandan ,scivelon ,pri li ; ili esploris la dramojn 
por eltrovi infol'mojn. Vnu bavis teorion, alia neis ~in, sed 
neniu trovis efeklive kontentigan respondon al tiII ofta demando. 

Kelkaj ' kritikisloj opiniis, ke la verkisto álmenai1 laboris en 
legista oficejo pro sin perfekta kono de la augln juro. Fame
konata juristo, Lordo P enzanc.e, aserlis, ke Shakespeare ' sen
erare uzis la lerminnron, eefajn aksiomojn ka j · maksimojn de 
la angla juro, sed aliaj verkistoj, GampbelI kaj Grant White, -
diris, ke Shakespeare, kiel legisla oficisto, estus . nepre· subskri~ 
binta kelkfoje dokumelltojn, sed tiaj dokumento j 'ueuie Irovi
'gis en la ses provincoj apud lia hejmurbo. 

Tiel vivsimile Shakespeare prískribis bata lkúmpojn , siegojn. 
kaj aliajn aspektojn de milita kaj soldala vivo, ke aliaj per
sonoj opinias, ke li e~ lis iam soldato. Ncniu ba Lalo okil zis en 
Anglujo dum lia vivo;<ll1lncn Ire trafe li pdskribis la suferojn 
de nacio dum mililo, kaj lá influ.on de mililo SUl' soldatojn; li, 
elmonlris la malordon kaj detruon kauzila jn de mBito, sám
'lempe riproeanle tiujn, , kiuj malhelpis giau sukceson. Same 
IdeI Sir Tomáso More, li malaprobis, ke oni devige ' rekrutu 
limemulojn, kaj konfesante, ke eiu regato 'su'ldas obeon al la 
rego, lamen li aserli s, ke ciu homo rajlas ,es[ri siau propran 
animon. 

En la dramoj eslas tiom da aludoj al bibliaj lemoj, ,ke iu 
personoverkis libron pri lia kono de tiu libro, kvankam el la 
dramoj oni ne povas trovi ion certau pri liaj relig,iaj ideoj . Oni 
povas nur konstati , ke li estis larganima kaj ' lolerema, ' "ee 
kOlltrauhebreoj, kiuj eslis nenie estimataj en tio. epoko, 

lnteralie, trovigas verkoj priskribantaj la medicillall konon 
de Shakespeare, Jiajn konojn pl'i Ia presar10, Jimi sperton pei 
bOlaniko, casado, muziko ; kaj ee en leiuj 8 ne sumigas lit lulo 
de lía mirinda klereco. Ben Jonson 'diris, ke Shakespeare konis 
"malmulte da latina, ka j ee pIi malmulle da greka lingvo"., sed 
li sajne konis la francan lingvon, cal' ne· nul' estas francaj 
frazoj en la dramoj, sed pro la simileco de ·"Hamleto" al dana 
rakonto "Amlelh", ellatinigita eu ,francan lingvon en 1570; estas 
kredeble, ke li konis tiun rakonlon" ka j gi ne estis anglen ' 

'lradukita gh kva r jaro} post la publiJkigo de Hilmle to, (1607) . 
Rilale al lia muzikokono, oni trovas en la dramoj ne nul' 

a ludojn, kaj citajojn el popolkantoj kaj rondkantoj alliglaj, ,sed 
ankau aludojn, al irlandaj kantoj, dancoj, kaj m\lzikiloj. Multaj 
per sonoj cerbumi s pri la signifo de la sajne sensenca frazo eo 
la dramo "Henriko Va", kie Pistol kaptu!s .francan iSinjoron., 
kiu diras france, ke li es las sinjoro "de bonoe qualilé" (alta 
rango). La respondo de Pistol estas di~ersmaniere donila 
eu diversaj eldonajoj. Intel' iIi eslas, "Gallino 'custure me.", 
"Galin, O custure m e.", · kaj unu anslalai1as la , frazon jene 
"Kalilé, vi nomas min, ihlerprelu al . mi".. Nu, la anlaňe cititaj 
fl'azój donas la anglan elparolon de irlandaj vorlqj , ,slgn,ifau
laj " juna knabino, kasita trezoro" (Gailiu óg a stuir). Pi slul 
~e konante la francan · lin«voh, kunligis la 'sonon de la volClo 

·,j.,qoolilé" kun Ja ideo de eJ,aceta prezo,k.hUi li demandos, ·kaj 
sendube li rememoris la kanlon, pubJikigitan en kanUibro en 

' 1584, sed verkita en la ,' komenco de la 16a jarcento. Eble fal
slaff aludis la samau kanton, .kiam l r kriÍs al la supozila Anrie 
en "ga ja j edzino de Windsor" "cu mi.. kaplis mian eielan juve
lo,q ?" cal' " stuir" signifas ankaň, cielan objeklon, aslron. 

(Daurigota )_ Emma L. Osmond .. -
B I B L I 'O G B A. F I O ' 

PARVULI 
' Albert Bessíěres. Tradukita 'de Ramo_Eldonis,: Espe~j.l 

Ka tolika, 55 Rue de Vau,girard, Paris (6). "32 pagoj; ,lá1/:iXi,9. ' 
Escepte !Ie tre malmuUaj s tHdifektoj, pro Ii!I. bone flua. ~I.o 

la traduko estas leginda.~ Precipe 'por katolikój gi e,stas tauga 
legajo ankau pro la eaťíniínpresa ·cenhavo. ",' 

, G ,E O R 6F; "p O X , ' 
Henry van Etteri, EldoniŠ : FriendsCauncii for lritér~atio'níiI 
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Sed, sendube, oni povas fik si Ja sistemon de la Esperanta 
vortkunmeto. Tamen, ci tiu sislemo estu bazita sur simp laj 
konsta/oj pri la Jingvouzo, kaj ne sur apriorie faritaj reguloj. Mi 
faros nun la provon : ekspliki ci lÍun sistemon. Kaj mi provo~ 
monlri . ke la ufiksoj estas metataj lau la sama sislemo, do vort
kunmelo kaj sufiksa derivado estas en Esperanto principe tute 
la samaj. 

VORTKU METO E ESPERANTO 
Ghelleralaj reguloj. J. la cefu vorla slaras en la flno. ll. La 

(-efa vorlo, slaranta en la fino , fiksas per sia senco kaj grama lika 
karaktero la gramalikan karakteron de la anlaua vortparto. III. 
La supraj du reguloj (kaj ciuj reguloj de vortkunmeto) validas 
ankau pri sufiksoj kaj finajoj. 

(Esceptoj por la III. regulo es tas: et', eg', aC', éj', nj', Ulil ' . 

Iii ne havas gramaLikan karakleron. Iii propre eé ne es tas su· 
fiksoj , éar um' estas tute kaprica, sekvanta nenian regulon, kaj 
la ceteraj propre ne aliigas nur modifas la sencon de la vorloj. 
Oni povus ilin nomi pseudosuflksoj, au modifi/oj. 

Detalaj reguloj. I. la fina vorto estas radike substantiva. 
1. Se gi estas substanlÍva vorto (kun finajo o), la antaue 

slaranla vorlo eslas Ciam subs/antivo. Se gi ne es las radike sub· 
stanliva, gi subslanlivigas. Ekzemploj: homkoro = homokoro. 
varmenergio = varmoenergio, dormcambro = dormocambro. 

La analizo de li aj vorlkunmetoj povas okazi : n. per la pre· 
pozicio de, (koro de homo, energi.o de varmo, cambro de 
dormo) ; tl per la adjektivigo de la unua vortparto, (homa koro. 
dorma cambro ). Sed analizo tl. povas okazi nur, se la nove· 
farita adjektivo montras ne kvali/on (vera adjektivo), sed .. ilaton, 
apartenon (pseudoadjektivo). Do varmenergio, gentilllomo ne 
eslas dismeteblaj je varma energio, gen lila llomo , car tio al iigus 
ilian sencon (energio de varmo, homo de gentilo). Analizo tl 
do eslas ne ebla, se la anlaua vortparto estas radike adjektiva. 

Inverse, se el du vortoj (adjektivo kaj substantivo) la unua 
signifas nepre kvaliton, iH ne estas kunmeteblaj en unu vorton. 
(Sanga mano, ruga vizago , tima llomo, ne estas kunmeteblaj en 
sangmano, rugvizago, timllOmo.) 

Ekzistas ankorau Iria maniero de analizo, analizo y 
aplíkebla nur ée certaj kunmetajoj , ée kiuj, kontraue, ne eslas 
apHkebla analizo a Ci liu analizo konsislas el la simpla apud· 
melo de la du vorlparloj , car ili n e rilalas unu la alian, sed 
ambaií rilalas nur la ideon esprimilan. Ekzemploj: orator· 
majslro = oratoro majstro majslrooratoro; bovoviro = bovo 
vil'O = virbovo, scienculpedagogo = scienculo pedagogo = 
pedagogscienculo. Kiel ni vidas, la vorlpartoj de tiaj vortkun
meto, guste car inter ili ne estas rilalo, estas inverseblaj sen 
aliigo de senco. (Tiaj vorloj estas ankaií: soldatkamarado, 
membroabonanto. ) 

Ci tiu analizo es las aplikata i';e sufikso ino. (Instruistino = 
instruisto inu = ininstruisto.) Kaj ce sufikso eeo, kaj ajo, (vidu 
posle). 

Car, regulo I. 1. rilalas ankaií la sustanlivajn sufiksojn. Pri 
an', er', id', in', ing', ism', estr' ci tio estas evidenta. La ceterajn 
mi priLraklas sekve: 

Uj'. Cigarujo ~aroujo. Lavujo, banujo, tenujo 
lavoujo, banoujo, tenoujo = ujo de lavo, bano, leno. Ana/o
yioj: cigarskatolo, bankuvo. 

lsť. Botisto = boloisto. ' Inslruislo, pentristo = instruoislo, 
pentroisto = islo de inslruo, pentro. Oni povus fari la vorton 
belisto (es tetikisto), kiu estus ne beta isto, sed be/oisto, isto de 
belo. Ana/ogioj: vinagento, konstrumajstro. 

ll'. Trancilo, kovrilo = trani';oilo, kovroilo = ilo de tranéo, 
kOHO. Facetadilo = faceiadoilo = ilo de facetado. Ana/ogio: 
tranéilo - tranéinstrumento. 

Ej'. Ankrejo = ankroejo = ejo de ankro(j). Ankradejo = 
ankradoejo = ejo de ankrado. Analogio: pregejo - pregdomo. 

Aj'. Pri gi oni devas paroli pIi detale. Gia signifo estas: io 
konkrela, au spertebla. - a) Posl. subst, radikoj gi signifas: io 
spertebla de x (analizo a) , au io spertebla rilalanla al x (ana
lizo B). Bovl3jo = ajo de bovo = bova ajo, (Iau la lingvouzo : 
mangajo). Sciencajo = ajo de scienco = scienca ajo. - b) 
Post adjektivaj radikoj gi substantivigas la antaiían radikon kaj 
la signifo estas ricevebla per analizo y. Be/ajo = belo ajo = 
belo, kiu estas ajo, aií (car ajo eslas io sperteb/a): bel o, kiu 
eslas sperLebla, alivorte ': sperteb/a manifesti{jo de abstrakto belo. 
Analizo ~ ne estas ebla, Oar gi aliigus la sencon. (Belajo ne eslas 
beta ajo.) Ekzemploj: Li monlris al mi la belajn ajojn de sia 
éambro kaj poste, tra la fenestro , la belajojn de la regiono. La 
aiítomato eslJas sprita ajo. Li diris spritajon - c) Post verbaj 
radikoj gi same substantivigas la radikon kaj signifas simple: io 

konkrela au spertebla de ago x , (analizo a. ) au 10 konkreta all 
~perlebla rilatanta al ago x (analizo tl). Kons/ruajo , pen/rajo 
estas ajoj de kon slruo, de penlro. La regulo, ke ajo signifa s : 
un/ujo posl ne transiraj, antajo aií Uajo post transiraj verboj, es/as 
erara. Ce la du supraj vortoj ci tiu regulo ja sajnas gusta, sed 
bindajo jam ne es las io bindila, Car Iio estus la libro, garnajo ne 
eslas io garnila, Car lio estus ln viando, dekoltajo devus esLi ln 
vesto , klp. Pri la gisl1.unaj vorloj Sajnus gusta La regulo, ke aj o, 
post transiraj verboj , signifas la rezullon de 113 ago. Sed garanti
ajo ne estas la rezullo de garantiado, amuzajo, amajo, rega/alo 
ne estas rezul,toj, ili , kaj an kaií la supraj, estas simple: io sper
tf:bla, konkrela de (aií rilalanta al) ago x. Ci tio esta s iom 
l aq~a regulo, sed gi diras la samon, kiun Zamenhof en sia 
Lingva Respondo : "Ia gusta signifo dependas de la vorlo 
1.11 elll". 

Ul'. Ci signifas: persono karakteriza/a... Ci tiu "karak
terizata" ne kasigu s in/er la elemenloj de ln vor tkunmeto, sed 
enestas en ln sufikso mem. Ci tion monlras ke ul' ne esla s 
uzata mel11slare, au nul' moke, car gi, sola, signifas: persono 
kar-akterizala de .. ?". Milionulo = persono karaklerizata de 
miliono, riéulo = p. k. de rico, timulo = p. k. de Limo. 
Analizo tl estas ne ebla, car gi aliigus la sencon: Belulo es ta s 
laudvorto, dum beta u/o estas preskaií in suito. Ulo de beto 
(analizo tl. ) eslus ebla, sed gi ne es tas uzata. 

Ec'. Gia signifo es tas: kvalito. 1. Aplikebla estas nur ana
lizo y. (Homeco = hOl11o CCO, eco hOl11o). Car la tuta kvnlilo 
llomo, /a llomo kie/ kvalito eslas abstrakto, do homeco esta ~ 
abstrak/o llomo. Analizo a kaj H ne esLas aplikeblaj, Car llomu 
eco kaj eeo de llomo havas aUan signifon. Ekzemploj: La 
homeco konsistas el diversaj llomaj ecoj. Inda eco de hOlilO 
estas klopodi je llOmeco. Aií : La pacienco estas edza eco. Po~1 
fianceco venas edzeco. 2. Post adjek/ivaj radikoj estas aplikata 
same analizo y ) (Beleco = cco belo). Car la tuta kvalito de la 
abstrakto beto estas nur unu kvalito, I. e. kvalilo belo, eco post 
adjektivaj radikoj signifas kvali/on. Analizotl' ne estas aplikebla, 
(oar bona eco evidente ne eslas samsign ifa al boneco. Ekzemplo: 
Li havas l11ultajn bonajn ecojn, sed ne bavas bonecon. 3. Post 
verbaj radikoj la analizo okazas same, sed ci tie eco estas mal
ofte uzala, oni uzas anstataií gi la sufikson emo, preskaií sam
signifan: timeco - limemo, aií la simplan verbosubstantivQn : 
timo. Gi estas tamen uzinda, kiam Ja verba radiko havas pasivan 
sencon. Fikseco de najlo signifas, ke la najlo havas (onian ) 
fi/rson, kiel kvalilon. 

Krome ec' eslas uzata en la senco :simi/a. (Vitreca = vitro
~il11ila.) Sed éi okaze gi ne pIu eslas La substantiva sufikso eco. 
sed tule aJia adjektiva sufikso eca. Ci liu dukal'3ktereco de ec' 
es las cerle malava n.lago, gi povas maJhelpi eventuale necesun 
precizecon. En la moderna Esp. oni pJi kaj pii malofte uzas éi 
liun eca, hel pante sin per vorlkunmetoj. Plej bone estus ek uzi 
apar tan sufikson de simileco, (o ida aií, helpe de la adverba 
finajo, ea.) 

I. 2. Se la dua vorto, radike substantiva, havas la finajon 
a, la unua vorto havas ,tian sa.man karakteron, kian gi havu s. 
se la dua vorto es tus ankaií finaje substantiva. AJivorte: ln 
sango de la fina fmajo o je finajo a ne sangas la karakleron 
de la unua vorlparto. Aliparle, i:-:i tiu Sango kaiízas la kunfandigon 
de la subslantivo kun la antaiíe staranla epi(e lo. (Bela vizago 
- belvi.zaga.) Nu, car subslantivo postulas antauan substanlivon 
kaj adjektivo ne povas adjeklivsence flUndigi kun substantivo, 
(Rcgulo I. 1.), oni pOVI3S diri ankau la jenon: la unua vortparto 
eslas laiísence : 1. substantiva, se 113 kunmeto povas ekzisti ankau 
o-finaje, (urbdoma - urbdomo ), 2. adjektiva, se post la sub
stantivigo de la vortkunmelo tiu Ci disfalas je adjektivo kaj sub
stantivo, (belvizaga - bela vizago; grandara - granda aro.) 
Resume : 1a subslanlivoadjektivo kiel dua vorto 1. substantivoll 
kaj adjeklivon antaiían ne sangas, sed - nova regulo - verban 
radikon postulas nepre en substantiva, aií adjektiva senco 
(Skribtabla = skribolubla; timkora = timakora. ) 

ll. \{jam la dua vorto es tas adjektiva radiko kun finajo a: 
1. lu unua vortparto, se gi eslas radike adjektiva, reslos 

ad jektivo. (Helverda, plenplena). La analizo de Haj vortoj 
okazas per ta. adverbigo de la unua vortparto, (hele verda, 
plene plena), éar la adj. alributo de adjektivo eslas adverbo. 
Sed en la kunmelila vorlo mem la unua vorlo estas adjektivu 
I ilule 131 la dua adjeklivo, kion ni rekonas dum la pluformado 
j~ subslanlh'o (helbluo = helabLuo) aií je adverbo (helblue 
=helabluej . (Rimarku, ke forte amata ne esta.s kunfandebla 
je fortamata , car for/ ' restus adverbsenca ankaií en 113 vorlkun
meto mem, .kaj la pluformado je for/aama/o, resp. fortaamate 
donus tute alian sencon, ol tor/eamato, forteama/e. Vidu ankl3ií 
regulon I. 2.). Kopar 

(Daurigota) 
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Konvinkigu kaj mendinte la verkon sendu vian opinion al 
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ilTENTU! Prezoj sen afranko: 
Simpla: 63.000 Hung. Kr. Luksa: 102.000 Hung. Kr. Bibliofila:660.COO Hung. Kr. 

TEHNIHA HOMEReA KURSO 
de prof-o Raphael de Souza Nogueira Mi
rauma E. Do Rio Brazilio petas ekspozi
cian materialon en kaj pri Esp eranto. 

Kolektantoj de paperDlonoj t 
Dum la hungara komunismo cirkulintaj maloftegaj 

monbiletoj estas vendataj ! 

Po serio (7 pecoj) 1 svAr. au egalvaloro. 

I Hungara Esperanto Instituto 
I Budapest VI, Eotvos ucca 3. 

LEGU BONAJN VERKOJN: 
Madách: La tragedio de I'homo (simpla) 68.000 h-Kronoj 

(luksa) ___ ___ .__ ._ ___ ___ ___ ___ ___ 102.000" " 
(bibliofila) lede bindita, kun ora rand o 
kaj surpreso, jam nur 15 ekzempleroj 
imponaj volumoj ___ ___ ___ _ ___________ 660.000 
simpla bindita _. _ ______ _________ ___ 120.000 ff 

luksa tole bind. ___ ___ ._. ___ ___ ______ 190.000 
jarkolektoj de L. M. binditaj kun ara sur-

preso 1922-23 _____ ___ ___ ___ ___ __ 350.000 " 
1924 _ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 210.000 .. 

Dr. Vámbéry: Kriminologio ___ ___ ___ __ 25.500 " 
Kvat hungaraj noveloj ___ ___ ___ ___ ___ 10.500 
Karinthy: Morgat1 mate ne ___ _ _:_ ___ ~ 7.000 " 

AI la prezoj aldonu postepezo]n. 
HlJNGA.RA. ESPERANTO INSTITUTO 

BUn" ..... ST. VI •• E()TVC)S-UTCA s. 

~ ••.....•.............•.......•.......•...••....•..•.• ···························t 
~ ~ 
~ ALIGU AL u. E. A. ~ 

~ VI PABOLASPBIUElWTMILOJDAESPEBANTISTOJI E 
~ PRUVU, KE ESTAS ALMENAtJ DEKMIL! ~ 

~ UNIVERSALA ESPERANTO ASOUIO ~ 
~ ~ 
~ BEZOl\"AS DEKMIL MEMBBOJN ~ 
~ ~ 

~ CENTRA OFICEJO: ~ 
~ 1~. BOULEVARD BU THÉATRE, GENÉVE ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~lT~~~~~~~~~~~~T~~~~~~~~T~~~~~T~~~~T~~~T~~~\~ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
GBAVA 

RABIO-Al'IATOROJ! 
La "Radio-ek sperimenla Slacio de la Hungara Rega Pos lo" 

Budapest IX., Gyáli-ut 22. sema jne trifoje - marde, jaiíde kaj 
sabate - vespere de la 8-a gis la 10-a a rangas radio- provo
ko ncertojn . La ondlongeco de la stacio estas 565 metro j ka j gia 
energio eslas 2 kilovatoj. Ca r la stacio eslas lre favora al E pe
ra nlo ka j gi bezonas la h elpon de la radii sloj-esperanlisloj , 
ni petas komplezan aiískullon de la stacio ka j esperanllingvan 
informon pri : 

1. La loko de la kaplo. 2. La sistemo de la aparalo. 3. La 

AVIZO! 

ESPER&NTISTOJ! 
alteco kaj grandeco de la anteno. 4. La Corlo de la 50no pro
porcie al sonCorleco de radio-slacio ('n distanco de 100 kilo
metroj kun energio da 1.5 kv. 5. La klareco de la voco kaj 
komprenebleco. 6. Kia j ajn a Jia j rim a rkoj. 

Helpanle la radio-slacion , vi helpas la propagandou de Es
perant o ka j la rev uon 

LITERATUR;\. HONBO 
BUDA:P-EST VI, EOTVOS·U. 3. DUNGARUJO 

••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Globus presa.rlinslitulo A. S .• Budapesl. Direl>loro Nil>olao Biró 


