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LA 
PIRATOJ 	

RAKONTAS 

/73"/Se.  

Durn nokte serena, kiam neniu kaperajo Montrigas ee  1' hori-

zon., la piratoj kunvenas sur la ferdeko, eirkai2 k centra masto, 

kaj rakontas... Ci tiun nokton k saipano Mutzumbr ekbruligis 

sian pipon, abunde kraeis sur la ferdekon kaj ekparolis : 

Tio okazis dom mia  eeesto 

iufoje, kiam nia lipo ĵetas  la ankron en la haveno Tralala, 

éefurbo de Dzimbumlando, mi kutimas viziti la éefrninistron. Li 

estas, sed ne tre precize, mia kuzo, ĉar lia patrino servis dum sep 

semajnoj ée mia avino, kaj mia avo... (En tiu éi moment° la as-
kultantoj lattte malaprobis la parentezon kaj postulis la daeirigon 
de la rakonto)... Li do  estas mia kuzo. Kaj ni rilatas tre amike. 
tarIi estas tre okupita pri  la diversaj aferoj  de 1' egodo, li 

ko- lo akceptas  min en  sia kabineto kaj babilante kun mi. li 
zorgas  pri gravaj aferoj, alprenas decidojn ktp. Cetere tia laboremo 
pruvas, ke li ja estas  mia kuzo, ĉar  de  tiam en ada familio... 
tRefoje la pirataro per kt'-kaj-kraè' devigis la fanfaronulon reiri 
al la temo)... 

Tiel okazis,  ekzemple, dum nia lasta vizito, ke mia  kuzo akcep-
tis, kiam mi éeest,s. genian elpensulon, kiu jam de longe  estis 
petinta pri  andienco. Tial mi po*s nun rakonti al vi, kio okazis. 

Humde, tro  humde, la genia elpensulo eniris, enLoodokt de 
bela °fichu, bombast 	ajes 	kaj serio 	kiel striglata azen, kaj 
li klarigis: 

e Mi elpensis aparaton, per kt, oni povas langi la op jojo, la 
sentojn, eé  la  intencojn kaj decidojn de kiu aju ,C1 toe,', Stfiéas. 
ke oni  kompostu per tiucela klavaro to omon, antannomon kaj 
agon de l'trafoto, kaj poste, ke oni pream specialan butonon 
streée pensante pri la deeido, kimt oni deziras sekrete trucli al li. 
- Mi alportis aapparaton t,t la sojlo de via palaco, esperante. ke 

via motIto deziros fari provon. 
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Lia n,gt, honvolin. 1.n stranga vieitanto elfrit& por prizorgi la 
pli or ton de I' mi>inel:r :9,311110. I.te stranga viritanto, baldae poste, 
revenis kun plu sklavoj portantei nrcagt eedee keston, r l kiu li 
eltiris Ia faman aparato, kun eleganta kleenro, kun tuboj, radoj, 
bohenoj. fadenoj kaj tiel plu. Kaj Ii demandis, pri kiu persono 

tentas,  kien  opinion aa senton lia nwdto deziras inspiri al tiu 
persono. Nu, konkludante IeO la proponitaj personoj kaj deziroj, 

mi  konstatis, ke mia mallelita kuzo, kiu regas grandan landon, 
kie li guas renliman potencon kaj samtempe amon kaj respekton 

de 1' tuta popolo, havas en sia propra hejmo neniom da aŭtoritateco. 
(`.ar jen. ion, genate, li ordonis, ke lia filo rezignu tiun projektatan 
edriion koe kaldronist-filino. — La genia elpensulo fingrumis sian 
instrumenton kaj sammomente eksonoris la telefonilo. La ministro 
dekroĉis la aadilon kaj — ho mirige ! — estis lia filo, kiu informis 
lin, ke li ne edzigos ! — Nun definitive certa pri la valoro de l' el-
trovo mia kuzo deziris, ke lia filino ne iĝu monaĥino, ke lia edzino 
ifu fidela. pli afabla (koncerne lin), ne spitema. Mi ne plu memoras 
pri tio. kion li volis ŝangi en ŝia karaktero, sed mi pensas, ke ĉio 

eeal, tn. 
Kaj nun, ĉar mia kuzo ne plu havis ion por deziri al si, li 

pensu pri la feliĉo de la lando. 
Bonvolu do, » li ordonis, « neniigi en la kapo de l' armil-

fabrikantoj ĉiujn militplanojn kaj malpackotnbinojn, ĉar ili estas 
pli potencaj ol mi, kaj tio, kion ili volas, ofte okazas. » 

Cu via mekte do deziras, ke ili ne plu fahriku armilojn? 
« Ne, — mi volas nur, ke ili ne plu favoru militojn, kiuj mult-

obligae iliajn profitojn.» 
« Via morto senkuipigu min, » ĝemis la konsternita, elpensulo, 

— „ mia aparato kapablan ŝanĝi la homan volon, sed gi ne povas 
aliigí la homan naturon. » 

12  ETSIGOR. 

ENKETO PRI FAZEOLO 
(Komunikajn de Ia Akademio) 

En la monata bulteno « Pikarde Stelo » (Ne 55) ni trovis di tiun 
dialogon inter elefantoj 

Juna e%/ante. — Kion oni aŭdas? La tondron ? l.e pafilegon ? 
Maljuna e/ejanto. — Ne! Mi mangis fazeolojn.... 

C.ar ni tute ne komprenas, pri kio teman, ni pensen, ke ĉi tie 
estas io neklara, kion klarigi estos certe en la intereso de @iuj Fs-
perantistoj. 

Laŭ  Kabe (ázrolo estas n vegetajo (legomo) el la familio de 1' 
fabaco, i p/rasen/us ). » Ce iu povas kompletigi la supran difinon, pravígante ie komparon inter farcoio ka j tondro ut~ -filog, f:u ekzistas rilato internacie k enete ? Se jes, laŭ  kiu vidpunkto ? 

Detalajn respondojn bonvolu direkti rekte al nia Akademio, 
Selccio por Teknikej Vortaruj. 
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