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Kun . Raymonct, Schwarlzmi tri"kis , aperitiVOi1' 
. »Nun, kar.a . I?OOto,ri ne f'Orkuros min! « mi pal'olis kaj rur

,ekb,s es.perpl~ne mlajn okulojn : kontrau la serene ridetantall vizagon. 
!'llJ ~l a~ki.s kurage per Jaunuaj j:lemandoj lau la rutirio de ~ong

, cJ:araA;mte~VJlUlst'O, sed, lapoeto per euergia ek~vingodesia pipotor-
'. tranclS mIan fraZón.: ,,' .' 

»Cu vi estas krezrikáflilÓ 'au ' uormálahomo? {( . ll ~~ámeiůs ' 
. »~i k're~s" k~ 'mi .. ~avas .' éoojn de normalulo,« 'mi resporidis 

mrrfraplte kaj humile klims mmn kapon, »esoept-e ke mi. estas Es-
perantisto. « ' , ' 

La poeto vokis la kalneron kaj intertraktis kun li pri nova 
kombinajo de aperitivojpor 1a fremda gasro. Francaj vortoj, klU

, linari3.j fakesprimoj flugis ti,en , kaj reen kaj el cio rezultis ma1hel'l 
hruna fluidajo, ki'un lá kelnero fiere metis antau min. 

»Je via &aIlO, samideano! « diris la poeto kaj, lavis la glason . 
, .»Mia pl'Cferata aperitivo estas ja lil, aniza, bonvoll,l HOti bon mal
'antaú viajn jurnalistajn ore1ojfi~ Cetel'C kielgustas al vi?{( , " 

. »Tiu ci gustás kiel medloillo, « mi l'espondis kun acidá ' mieno. 
,»Kiam mi estis infano, ' nridevis gluti tian trinkajon kaj se mi ne 
volis, minacis batoj de fLavá bastono.« 

La poeto direktis siajn grandajn olrulvitI'()jn kontJ;au min kaj 
:ridtetis sage: »Gi estas la medicino ' de I' vivo kaj lafo'ntof cl kiu m~ 
oerpfls la plej bonajn ideojn . ' . « 

La poeto bruligis sian· pipon. Estis posttagmezo. La suno pikis 
en niajn kapojn. Lit homoj svitis kaj soifis. Antaií ni b'ruis kaj 
ruligis la trafiko de Pariza bulva(.do. Ni komencis paroli pri la bela 
ka:j interesa mbo de ľ gojo . . . kaj , ni rememoris la Parizan Kong
reson, .. 

Gi estis la 'Ullu,a Ů1ternacia , Espéranto-kongreso. kinn li OOestis. 
Mi ne povis kasimi.an m.ii·eg.o,n. ,pékie li konas tiel. »gísoste« niajn 
V'Crdulojn, kiuj:n: li sprite kaJ traf:e priskriJ>á.s ,en sennombraj 'POOru.oj '? 
Cu eMe pere MsM, » sekrětá .sekretario« Grenkamp?, Ou per .kores
pondado? Ou per sm iama fama »Verda Kato «, enki:u regis tiu 
verda atmosfero, tin verda humoro, kies genia poeto~mterp~tisto li 
estas? .. . 

»Oj - 1a lmraj samideanoj, ~ mi diris, »int.el'Csa popoleto, Cu? 
Oni preskaií poVIUS paroli pri ~ verdaj moroj kaj' kutimoj « kaj verki 
sciencan libron pri ili. « , 

»ůu ni povasQ.Iltaiívidi, kio okazos -« . 
, » - eble -:- «, mi daungi8 lrun ffi!ilica palp~brumo. »post jar
delroj au jar~nto3 studenfój ',verkos , doktorájn díserú\ciojn pri ln 
»verda « kulturo kaj )rielJ:iStóciajnfontojn citos viaj~ ,tempo$peg-
ulajn verkojn. « ,k ,,'" 

, " La poeto enpense ekfumis ' je SLa pipo kaj diria nenion. 
»Kian pro.fesion vi ~ýáS?« mí demandiS scivole. 
»Mi estas en mi.a privata vivo bankisto, se vi pénnesas, « li 

r.espondis, »agrabla olrupo, car čiutage tra miaj fingroj glitas Sén
o:ombraj monbiietoj. La~nso, ke ili ne ápartenasal mi, kauzas al 

, , ., 'mi ciutag1.} borum humoron. « C 

" 1l Enviinda homo -« mi murmuris. 
; P.refere eltrinlru 1« li ,admonis, line 
'. bdn~, se la aperitiv()" trovromi~as 
lá ~sune ... 11. ,.," , 

Mi leVÍs la igláson, jetiS ' s.civo1a.n rig-
" 'ar.&h ni biela Paríza ;fraiílino, kiu rende
vuis kun kavaliro ee apuda tablo. 
, :' 'Vi estas í.taiílo, Cu Ile?~ mi de-
mandis. -'~ 

tNe, vi eraras, « li resp@dis. 
, ~Cu mi rajtas cítí. ~ CD publika.re
" vuo~ « 'mi demandis t.oo singarde. 

" ,. Vi rajtas,« li ~pot!.~~'" ' . • 
, . ,' ef:ektive Ji estas ~. ,KaJ lía M-

nut, ~tas tariful sed ''ánka\í par· 
, ' ' kaj e~ ' ěrna; ho'lll:0 

rlmlrl1'P.IUID1lK' " la au 00 1a ' 
~ r poetO" kin ofle . ridas 





. Qr~m.o: en irl ak.fof·,, 
- KA.N KIg.UCI ...:.. 

revi:. 

. V{)Ctil't.)~* ~()())3~ kjw kan~.Huigunjii~:"éu~.)Nebi 
ka:nnoQc.-riki. ".$uueu ' sittaiS<iJl. · MJoo'é()n KánzOOll. Bon
UOJl kaicoo on. Soohi .sekeul}on. zeJoo sujQO-llen. Nell

. Jien . moMoogi: K:anzoon éoO~oo; Ok\IÍ1oos~l:aku: Nooi 
sakuiko. (Svingas la martelon kva'Za'li freneza. Post IDO· 
ill-ento.1icllnosuke §tele alprQksim~as de 1a maldekštra 
f!anko{ de ,l.a} scenejó. kuu ':uuda ,gl.avo ,tenata ce lii 
taho per , la dekstra mano; kaj palpante la vojon latí. 
la tero , per fu ma1dekstra" li alrampassenbrlle au
ta:uen : ·':Rjookai, ·kva~aU inte' cnenióni:. rimarka'nte; 'dafu',e . 
recitas ' la Sauldan SkriliaJon~ Jicunosuke sin preparas " 
por, lin ' ata.ki, hezitaS. Li fipe l~yas laglavon, sed . 
kortuSite dé . 1a ~, tutkótá labo.rado , de' ·Rjoqkai; ' Ďé !,kll~ 
raga." lin ataI,éi .kaj reinginte 1a glavbn, esms forÍronta.) 

. ~joo~aiJsubite '~Ď;1 tUfu,ante) .SÍqjo~ Jjclln~$!lkel 
-Kial Vl mml)'e mortigas? '/' '; 

. (Jicrinosp.ke, surprizite de la ne.atendita: alparolo 
'da Rjookai, re~tas seuvorta. )'" ,'i" . ", .,: 

o, Rjookái . . Vi devas esti ' cagretiáta dá la hodiaua 
ar,lmg'oo Venu,prenu mian ~ vivon. Nun ci tie ,. esta-s 
n~mil1 por VÚl'. malh~lpi. pum neniu venas , Wr sin 
intermeti, jen":('m~rti:gu min': ~ . c, 

J,iGunoSJfJŘe. Rj:ookai, au kiel ajn vi estas nOIDáta" 
nun mi ~ kurag-e .aten~os gis)a tunelo ; estps ,preta. Pro 
\a malkontento de :i:ri.ilitistO, kiu; . kun la malamiko 
antaiísi, devas ateridi se~fare, mi ignoris la pro- -

>ď~esoll; ~;;laritan ., kaj enxatnp\$ P9r yin disf~ndi, $t;ld la '~ 
Jlamo ,de mia -'kolero estingigis de \'Ía pl1rko.ra lqIj' pia 
uoblec,Q, kaj- mi sentis honton alrámpante ",kiel rabisto 

.,au oosto alvi, pia silnlctul9'; .kaj la: m.ano ten~i1ta la 
glavon 'esí:is piu-alizati spite de mia koro. Mi do a:telidos 
pacience ~is \Ti plenu.mos ~n 3urorl . 

. ~ 8J:ook~L;!(sin klinante ·, malalte ,kun la mallÓj sur 
I.a tero). Cu 'Y.i ,pruntos al mi, aJ la plej pekoplena 
bonzo, latagojuneoesajn j?Qr plenu.mimianjnron? 
AkceptÍl inia:jn mil 'ttá:DkOjl1; Pormcio ci., mi·'svmgús 
l~ IDa11elou gis mi pistos m:inen polvonkuu decido 
traborí . ,tute jam eC .1llorgaií aUP9stinorg.ail. Mi , ne 
p,ovas, :sufiče inin . senku1pigi kaiízirite al :fileca ' filo, 
kla vi, tiomda doloí'P. BoÍl~oJu pardoni min. (Aliras 
al .fÍCl'J~osu~ kun n1allevita~,k»,po. t ; . 

<.1icunoStiki. Í(v.ahka1n ni esbls ,malamíkoj, t~otestas 
nja so:Pídestin,o, kaj auskultn, 'RjQOlaů; prefi}re olatendi 
tie éi mallaoo~me lity :riga:r~nte, hi1:>Qri yjn" ln h~Íliojn, 
,kvankam mi ne. tauga'stiel . mnlte., mi pr.enos' matteloll 
kaj helposvin, dehakante eC se nUr Jc.elkajn. splitoju de 
stono . . ;La ' ~P.r9ksi~ de. 18. tag~, ' kiam . vi ati,ll.gos 
Vian ce}on,estás tiu >de la "tago, kiam mÍ' átingo ' la 
mian '< - . 
. ~.~ . · ·Rjoo/W.i" , {icprt~{te) ~ ·Vci .trtúis ;.- oouan": ideou: " V~a . 
~lpo -eStas multe pli ,konficl!Pda ol tiu d~ ' milíonó da " 





virolOm lacigitě r.esidigas, kaj konstatas. ke la, casado 
ta ham UDU ,:rezultQ,n: Li ag:r,wle var:mi~is. 
, , . Al ~a , dUilil()1 .r;- La ~ diris ' 1l1ď6i,~ :~i 
do"' VlN, . lB lD:E!ekto I Alriienau tiom longef .kiom tipe 
genos mm . . Lónge ~i ja pe }l?vos vivwni -sin el1 či .u 
cambreto, ,lde cfuankos ,yarmo' b.j . :mangajo 111 ti, , 

~dgL~Viv:tenis 'sm. PásiS ~'ae~var ;tttgoj kaj,) a' 
m ,. ' ankoraťí: vivis kaj" Aajné 'ee ne malJ:)Órifartis. ·'La 
~iro :kutim.igis tI ti. Attká.ií .gi kutimigis' aUi. NUD ~i 
J~ ' t~te ~enfi,me pro~~nadas . sgr la táhlo, antaňll,. 
d~'P:;li .l~l'as,pa~a~malrá~ide .sur . lia'~' _o · kaj 
sl~as lafoJe :;sur ha vango. Tlam II forpelas gin Pel' 
~acilá: ~anmoY? ~rumh~nte ~resk~ií karesvoCe :. Nú, nu, 
lmpe;rtmenta Vl JíB estas, D'U" ne gravas, séd , ClO' havas 
siajn "limojn !. ' Kaj 180 , inS!6k'tóéajne komprenas linkaj 
elqioomenas 'l'ee 8lltaií li snr la tablo. . 

'}om ~st lom la'V.ÍrO ekamis la unusolá.n kun~st
a~t6p.ď en , sÚ!. ~mb,,ooto, 'Li eC 'ekseptis sin a1alpli $Ól!J; 'ol 
an!'á~e.Kaj li"'ne-í)lu vQh.ls'perdigin. Li Qo' rezérvi$ 'l it 
raJton lDalferDŮ fenestron en sia cambroekskluzive al 
~i Ul-em. Kiam estas , ilksterordinb malvarme li ee 
hijta~ 'pIi 'ol Il(kut\mi~I ~ b.j iamcBj· iani . li . met~s pruh , 
peoetón SUl' ~IOlUlgU]0.rl· por.1a mu~. Kiain li mjJ.tene 
forlasas la litón au kiam li dumtage l'0venas en ' ];a 
c~Il!:breton, lia unua rigax:do ordin~ 'ser6ás 1a msekton, 
~lan~dombes\>éton ( , ',)ij~l 1a, v:iI:P ,' nomas ;~in cn siaj 
i>'8nS?j., P~dante li zorgas, ' ke ' aranoo ne ~piilu ie rej;Qn,' 
kaptilon por Ja mu§6. i' 

ď Sed iun , tagon li nenie vidas ~in. MaltrankviIe, 
nep'~Ate ,li cit~w-ig~&~s. L~ .~~ ho<ňaů ne 'V.o1aS 
progrflSI. S~range., h , pensas, k:e tia mIzera mu§o povas 
ticl eknesti en'la mensode iul ' ' 

, " Fine li ekstaras kaj iras ~in ser~i. :tí trovas 'gin 
sur . la ' :f~lle~trobreto ~ ip.orf4. ;Lm ' ekkap'1:.a$ma1ag,r~w,. 
sento, sento de profurida bedaňro pl'O 1a perdo de 
:-oo§o, kiupor li estis multe pli ol ordinara parazita 
msektP. ,. , ', '. 

·M' "\ Pliol anfuué ,1a viro DUD sentasi' kó ~$tiAis v,inh-O 
kaj ' s61eoe cirk18:ií li. '~ 



. ,,-
En latre a,ntíkva téIn)J? viYÍs dtion~hara r.eto, 

kies idooj, . kvanka~ iOPl : , pol:úri~j kaj klerigitaj de la 
progres-eco '· de malpfQksimaj latinaj ' najha:roj , ~estis 
tamen grandioUlj, _ mu1torna'maj , .kaj seJlgenaj '~ ' kiel 
k'Olwenis ar lia bArbara ': duono!' bi estis 'holno kun 
s~perabul?da fantazió) ~Jcaj .kro~c klin 'l~iítQrlta:teoó ticL 
rlek()ntraiístarebla,:ke lauvole li transíol'mis siajn divel's-. 
ajl1 -'fantazi9jn cu '1'.eal~jo,1n , Lihavis,la kíítin~uJl kón- .'l 

~iligadi kun si mem; k,aj kLaní li 'k;aj li mCm inter
k6nsentis pri io, la a1eoo nepre plenumigis_ Kiam cio 
eX'o de liaj 1 domaj 'kaj 'politikJi,j sistemoj glate 'movigis 
snr sia difinit~ vojo" lia , ;r,la~ul,'Q estismilda kaj bon-. 
hum9ra; sed ciůf9je, klam · ok.azis" mal.granda inter-: 
rompo, kaj kelkaj l elliaj' astroj devojigisde 'Siaj or": 
bjtoj , liestj.s .ankorau pIi m,ilda kaj ~nwumpra, car 
nénio pIi ,placis al li, ol rektigi ion kUl'f>igitan kaj ... 
platigi malg1atajn ' lokojn , ~' " " ' 

. Intel' ,la fl'cmda,j 'i(leoj' prisenlitaj- eo !ia hatha-
~'eco, trovigis la i~oopri }a 1!ubllkaare,no, lie, per el .... 
montro :de vira kaj Desta braveco, lamel1soj , de' líaj 

" regaooj :es~s rafinitaj kaj ' kulturitaj , :. , . 

s ea cč tiul'ilate ' fa supElrabťmda: kaj '; barb"ara, fan- " 
lazio sin , tI;udis . La áreoo de la re~(), esti$ koostruita, 
ne pol' doni .aI lil popolo okazon, aiískulti la ra-psodiojn 
au mortantaj gladiatoroj,u.ak ~r ebligi, Ke gi viau la ' 
n'0o"iteblan fiQon oe J<ol1flikoo ',.intú rel~giaj ; o(!iníoj , 
kaj . maJsataj bu~egoj ; sed pat celoj multe pli taiígaj 
p<Jl' pli1ar~igi kaj .disvolvi la : mensajn kapáblo'jo de ll!. 
poP91o" Ci . tin vasta, -:aIl)fi~atoo, kUll siaj cir.kaiíant~J 

, gale'doj , !liaj npste:raj : kriptoj kaj sinj nevideblaj .kori
d<oooj , estis perilo de la poézia justeoo, 1016 li Rfiriti\) 
estis .pllnata kaj .. la virto):1ekompeoQata:, de la aekretQj 
de nepartia kaj nekorup!ebla hazard o . ,' 









DodokaJ lJal i kvor patr;o; ,_ 
'E~islas1n:fanoj • .J(;j,uj :.... onldi:r~ -lleniam llavi& 

patrou: luď nekon~t~\ .,ci~oI'Jio. faligis)liI1. ep la.lulilon. Nun" ne temas pTI lh. L.a VlVO estas kapTlca kal rOm.an
lika. Nurtitlj. ocas ~jan ' l'QIl1;mtikeeoo, kiuj nekuragas' 
in\:l1ltrí .siau k~ron. : . (Nu bpne, hrqskql.'a kxitikisto, m~ 
ne volas disp'\II~ ." kun ;vi: Vi e~taS. p:av,;\: nul'. la · bomo] eslas temnottIká). Sed hon ·i .. !I, s<e' mu.)' homoJ ap31·tenaS ul, ln Vivo?) . -.. Nu, Oodo, ~la heToo ,- ~e tiu ci historieto " , 
trovita eíl .hur~hu!nora. ga~tejo _:peTifcria, ba.~a~·; samt~mpe \l.var ,píll:to]O, -ec II bavls-"tíun, Ibcs 'npmon II ÍHlre "portas: 
Tiu Ci kvipa 'Patro, kit;( efektive estis 1,;J unua . tamon 
rcstis por ciam nckonata 'pOT li. Patro kaj filo ne ko~is 
!;lnu Jn aJian. La unuu ebJe 'guste :en ' tiu momento trans
páAis la SPjJOD de 1a l\fůrt9. I kiam. -la ,dua', tamburis ce' la porda de la Vivo: Lía -patrirío povis diTi alli nur 
tion: , »jes, via p,ac10 estís :heroo dela batalka:rnpo.:. li 
mortis 'por Ja patrujo· kaj libereco . , . ' li estida plej bona ' 
el la bonaj , .. « El tio ci vi povas -klare vidí, k~ ne DodQ .. ,~, ." .. , sed ; lía historio esta~ -trovita de mi. "e 

, Jen, denove lili esprimis mil) ne. ' ~uste,· car ankau li 
estas tr-ovita , in~ano . J(}S, li c&tas trovitade . sia) kvar . patl'oj. l?or r!'li lía historielo eslas interesa tial, car tlazarde 
IÍliČeestis oe la komenco mtaÍí dekdu jaroj kaj mi havis 
la bonA!lncon vidi la daúrigoI). ,a,ntaú -kelkaj semajnoj, La: 
ko~enco k:OTtu~jS mi!!, sedmi Jor~~3is. ~a ?au~i~o I!?-r- , prJze karesJs mIm koron, eD kelkaJ detaloJ firmígls m1an 
Jú:edon pri la . komika ~a;l'"iIlo de la homa bone co ,kaj 
tial mi surpaperigas la du epizodojn" " 

';.~. 
T 





- I. LeJzero"","icz,LodZ -
" De sang-wHo ebri~is Eiíropo. Homoj ne pol'Ís pIu 
cIteni tiun dresiteoon kaj Čian;tan Slijnigadon de kultur
portantoj . Tro peza esti tiu balasto de huIÓ.aneco. 
M:inacis ja dang.ero: la homoj povos pro ' tiulonga 
sajnigado kutimigj, ankoraii a,lla. homeco(kutirpo estas 
ja nia dua natu1'ol) - kajtiam ' ciuj ideoj de ,libera
leoo povus - Dio gardu - venki La JXlo;ndon, Do oni 
hastťl ."etis for ta maskojn de .kulturo, kiujn senpripen
sajpensuloj, gangrenumitaj idealistoj, nerebon'igeblaj 
geni'llloj eUaboraws "POr la monao .dum longaj genera:.. 
cioj , Por IdQ cetere porti kultul'masko jIl, se ekzist.'ls 
aliaj :niaskoj eble pIi utimj kaj pIi ~ecesaj: gasmas'koj, 

Nu, se oni forprenas '.de nuntempa; homola iomon 
oa kulturo, per kiu li ornamis sian maskou (car --.: 
kiel elmontrigas - interne li neniam .portis gin), ap'" 
I::cas antaii ni primitivUlo kun simbola hokbastono, , 
pllr kiu li fr.akaSa.8 la kapon káj oeroon de l' dudeka 
jarocnto,Scienco kaj béLatto, . penso kaj lit.eraturo 
estas ja bontmakulo . por tiuj kava:Jiroj de ľ. bastono, 
Ho, sankta primitiveoo I Kia f.elioo __ deskui de si 
ciatnan respondecon! Ho sankta vandaleoo! Kia gllQ 
filalliberigi, premi, distreti, ekstermi libérajn spiritoju'l 
Ho sankta oo:bareoo! Kia .voll1pto - p]aiíai per la 
lango, . vidant-e Ia plej belan inkvizicían ludou de la 
lio-a jal'cento, klam sur ai:í.todafeo estas f'Ormangataj 
de flamoj ]a perloj denia filozofiQ, la dia.ínantoj de 
l1ia scienoo moderna, 1.a juv-eloj .de nia nuntempa, 
verkarto! 

Malfeli6a Europol Kio kun vi farigas?~ ,. . 
La 11":al1 de majo sur la opera -placo de Í3erMo , "," ,-' , . '. ' k ,*",' ... 

:;j'i.~,,< ':.t ,'íj < >j"' , .(h, 
. éstts farilta imp<>nega aiítodafeo~ ne lutvanta ion égaIan 
en 'la : historío de l' homaro, En 6eesto de (Ie1cínilój 
da hQIl10jestis publike 1Jruligatáj . verkoj· de 'pJej 
grandaj , s,cienquloj ' kaj ve~kisto.j , . Alten.a.l lá Cielo la , 

, brulstiparó pafis siajn fl~O'l8.ngojn, kiuj: kun křl,l.ka~ . 
' kaj avido glutís kl genion tútbomarap'. La r.ogo de la < 
. flamoj ,disportigis ·v.a.sten tra la tuta monilo't kaj koýris 
1a vízagon.. cle Nu Mbla jkulturhomo. En.1a fajoo .oe l' 
nuntempa: in~vizicio pereis ciuj 6i gr,anduloj, kil1j .OOu
kis nin, flegis uiajil auimojn, DUtris- niajn' oeroojn: 

~ Heine, Mann, budwig,Wassermari, Marx, Freud, Les
sing, . Spill'qza, Einstein ,...- senfiÍ1a estus tiu listo! Kaj 

' ~ble, karaj S<llDidellDoj, 1a flamoj formangis ~ai:t~orap 
unu teruregan veneniuton , de J' homaro: Ludovikop 
Zilmenhof, La me.zepoka inkvizicÍo bruligis bomojn, 

J a nuntempa. -~ la. hornaron bruligas': ' " 
. La koro de l' mono!> nigr~gis de la denJ>;l tomo, 

leviginta ella fájro .vandala. :Funeoru, kiu konscias, 
ploru,kiu silntas la 1íeru'regon de' tiu" hařbar.eoo, Ve ál 
vi, .venkintoj,ki:uj per fajro ' volas~ neniigi l,Jíhton> per 
gJavo - eJspruý'igi la med.olon. el' pensorieaj , ce:tihoj! 
Ne sl:lkcesos via barbara ' agado, Kiel , nigra Jorgesinda 
ombro gi f-orpasos, ka): la fruktoj ,de ľ masa'k:iitaj' 
cerhoj tiom pIi elďlorosj YárIDÍgante la koron de ľ 
mondo, nutrante gian oe!'oon. ~ ,'., 

, La plej bonan, kion ]a genio ~ ľ ",moodo kreis, 
y;olis n:eniigi ']i Tórquemadoj de I' . dtidelái pu-~nto. 
Tauzu vin eu doloro se~fina vi, nobbij spiri!éjde r 

. bomaro, kiujn . ating;B-s tiu hioba sr:iigo! ~ Sutu ~indron 
Sltr viajn ·kapojn , liberamaj pwtoj, bardoj de ,,sociala 
justeco, noblajscienculoj, forg-antaj tuthomarajn soei
alajn tooriojn! ROinpll viajn 'plumojri, "' just:aniáj 'verk-
istoj, car alie .oni rom~s viajn osmjny kaj brungoiJ 
viajn ye~koj? sur pub,lika, pla09'!, 
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. . ' ~b!Ía .estas ' ta kaduKk ~i1,rop~'" 8angavíao veki~is 
-en Ja , stertoranta ,maIjuDulo, Angoriga furio kaptis liD. 
Kiu haros ~a kuragon seI1dangerigi ' lIn? KÍri: havos la 
kuragon laiíte alfuage ekkrii: V AN])A;LO! , , . ( 

'lV~ al la,,,generacio,' ,kiu ti.un ,:humilig~~ travivas 
ne havas forton kon~r~:iísti.!n la barl;J.aroJJl 1 
Parolas almi amikó, impertinenta cinikulo: 
- Vi esperantistoj .e.stas ja esénoe kulturmo va do , 

'Ec pli': kvi ,predi~as recipn9kan interkomprenigadon, la 
evangkli~h dé komúna ' lii}gvo, Káj en kio pIi rone 
mi:mif'llstigas la lingvo, oFen la libro, Vi do efektive 
estas esence po,pplo de LibrQ. . >,', " ' 

, -c 'Ka:j vi esperaptistoj' - dMťigas '1a cinikule 
- havis ja granrum Maj stron , Kun kia fiero vi parola's 
pri li! ' Kaj tiu via Majstoo estis - mi scias , t~OD -

, p.nu ~l( la.plej. ~l1m,!-j spiritoj' de l: mon.d<? Kaj li blo~s 
, en SlaJp verkoJ(laroon, tť;Jleremon kaJ mterkomJ;>r,em

> gemon. Devas do 1á esperanto-libró ' esti -yera lumturo, 
defenda rempru.:'Q 'kontraií ciu 'provo de harbareoo kaj 
}naljusteoo,cl:l , ne? Kion do diras~ . kar.;t arniko, Iii 
esperantoll.j ~azetoj pri la 'aiítod:afooj, SUl' kiuj pereas 
la verkoj de l'p-lej gl'anda:j henoriCáj homidoj? 

Hontorugo : kovras mian vizagon, Kion respondi 
tiú<iínpertinentulo? '" ..' . 

; '· Ni esiá;, rieiítra1íi} --.:. mi " pene ' bállfutas ' kaj 
mi senfas, ke miaj vortoj malfacile traboras'Ja gorgoD 

, - en~ niaj interril.atoj ni ne tu~s politikajn prohl 
lemojn ; ' .' ' .' ,', . 

- SedJio ne estas . ja politiko! - rikanas la 
cÍnilrulo - Brnligi librojn de Spinoza, Mann kaj Lud
'wig sur publika plaoo. cn akompano de dekmilkapa 
jub:ilad~, tio ne .>est;ls politiko! , :ri() , ~stas ,,:vandaleoo! 
Tib esta,sdisfr8$áso' de horila g-enio, de la dÍeoo mem! 

Ka'j heJ'me mi sént;l:s, kiella vortoj: diritaj de 
~ - M 

lín im~rtin~ta cÍni1Citl() mordas mlai ~ animon. ,', ta 
esperanti'stofsciantaj' , fániaroni "pii la , Festo " ~, 1a 
Lili-ro, ' ne scias aú :eYÍtas sub. mantelo 'de falsa" k'aj 
bontiga ' neiítral~oo funebri, kiam la Libro per~8.§ · en 
flaniQj, iline sciasec' krii, ,prolesti, rigardante tiun 
barparajon. La nespertita doloro tremskuas min ~rae. 

La esperantista ' l:iopolo havas sian feston de Ja 
Libro, . 
;, '"i:' Ha, hi, ha! . Ci;· 

'Komprenumin. karaj geamikój: ci-tíe ne parolas 
judo persekutata de inkviziciaj demonoj , Ci-ti.e ne 
élsp'\ltas el la pulmoj Slan .doloron judo, kies fratoj 
travl)'aslaterurojn de ľ vivo, .TiQn mi 'ne ráj tas , j:a 
ho lronio! ::::...: {ari kiel honedukita esperantisto, Pri 
politiko esperantistoj ne paroms, Sed ci tie parolas 
esperant~te, ,uera disciplo :de Majstro Zamenhof, ádo
ranto de ' Libro, pretendanto alhomec6; kaj mi ne 
Oesos kru: La, aiítodafeo dé , la Libroestas sensenca 
kaj sensenta vandaleoo! Oi e.stas profano al Dia plej alla 
kr-edo - la ,kredo je la 'LiblXlf , Oi e8Ť.íl.~ humiligo , al 
nia,"plej intima eseó<x>, a1 niajplej primitivaj rajtoj, 
uknia homeoo I 

Ni, verdstelanoj, grupigantaj cirkaií » Literatura 
Moi)..do «, forganta lajunan literaturon de,- nia lin,gvo, 
ni "éldiru . nianakran proteston' kontraií tiu ' haroara 
atencoal la Libro, En nia senhelpeco Dieldlru : man 
doloron. Ni montru nian konvinkon, ke efemeraj estas 
l~flamoj de ta, Libre·,inkvi,ácio,ke ~i povas bruigi 
sole la foliojn kaj binda:jojn, sed ne elSiros el , nia 
interno iliajn pensojn. kaj instruojn. Ni manifestu, ke 
esperantista verkisto ne. es tas sklavo de nigra reakcio" 
sea. pioniro;-de justa '\Juma mo:rg.aiío, ke ni predi:kas 
arnou kaj fr.areoon,ke ni volas rompila miljarajn 
harojn, kiuj ' dividas la popolojn! 

jara. 'Vi póstri1u de mi 'veston, , . veston kaj ne 'ploru, mi 
ne s;ltas la ploremajn knabacojri ' .. , Kio estas du paroj 
cla 5uetoj?! Vi havos tiajn vestojn kiel ciu ' sinjora knabo. 

", .~. Séd al11.ik.oj, n~ .. disp~tu, .. -:: Celler .. kvietigis ~a 
do. temperamenta)D kam.aradoJn - Ml ' .akcepns la taskoJIl 
de la' prizorgado kaj mi klopodos plenumi jho. Nur ioman 
he1pon mi petis en komenco. 
,,!l'oboly, la graseta ' spicvengisto, ami~adis kun la 

lmabo~ , , 
. - Dodó, aiískultu ",. , Dodo, mi havasproksime bul

ikon. , ,Ciulage vi povos vizi ti min kaj poste, kiu scias, 
vi, p6vos ec helpi min, . , Cu ' vi scias, en mia butiko .estas 
la .• Jl;1e'3 bona, ''kaj plej fre§a terpo)llsU'ker?P~ .. Cu vi Aatl\,S 
1a te:rpomsukeron? " , 

. " _. Estas' bone. ke la knabo ne estas doniía al via 
prizorgado. Certe li suferus pro konstanta ventrodoloro ... 
Tel'pomsukero) , Sed kion oni atendíl de spicvendi8to?Kia~ 
yiI\e' :pToponas piprolJ, kaj paprikónal 13 infano? ~, ka] 
Ko\'ac indignite .stir~lUlis sin ~is ple~a konsterni~o. . 

. Dum Ta , amlkoJ véte konstemadls .lazorgplena mleno 
de Ce1Jers.erenigis. Mio kortuAis la iom ,komiKa entuzi
aSIl'lO< dec , lasimelaj .homoj kaj mi havi~ 'gr~qan ~Qm- ; 
p:aton al ,Dodo .. Posta , dum monaloj tenti.s mm la penso 
priskribi la naive romaritikanekflamigon de roiaj bata1-
ka~paj ko~at?j! ki~c k.o~on oni~ire har~s la .propr~j 
s,uf~oJ. kal bUl fatls,' " l~n forta) kontra u , sentunento], 
tro'l'elllaJ nor en ·romal\0Ji " ,\. ; , . . ,." " ~ , * . 

, Pasis jarpj, lun t~oJ!. antá:iísemajno.j ~ sid~s. en la 
au,fcIJ'tuSo., . KQ~traií ro~.< grasa" dl1:onkalva !l~O vIAlS per 
l"Ó§~O$I~ ~runton, po~te~um~ete pUF~s 1a ~on, 
sed 'kiam ua, ,ngardo ' traflS mlaB Vlza~on, II enpóAlg'lS la 
tnkQn kaj .afable eteodís al Qli , sian . manon . 
. : ' - Iliel ma1of~ renkontol " Cu vi. memoras pri ~i? 

'll' lom trei'ilónge . zj~agis mia .m.emoq>pvo por kidj la ' 
fotgeson. Embarasite mí ridetis. 
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- Kó~aé mi ,estas, Kovaé , tl} , Ía militkaptlteJo , Bug-
urlJslan" la delo/5inlo de la , talarina butera flano. . . .' 

- Pardonu, apenáii mi povis rekoni vin.V(' iÓm diki~is. " . " ",. ',"ft' • 
- Vi estas same, maldikakiel antaií jaroj. Kien? 
- Al Buda ., .. Ver~, s~pjoro Kovac, vi, a~péJctas kiel kapitalisto. ;, . ' , 
- Nu, kapitalisto mi ne estas, sed mi ne plendas. Mi, havas bone .prosperantan tajlorejón en , la kvartálo 

Lipót. Mi estas kompal1iano. ' . 
- Cu hcj m(ln 1 , , , 
-Ne, mi havas rendevuon kun mia fi!o. - Lia 

mieno subite espfimis patran fieron. - Baldaií li finosla 
studadou eti la realgiť!Wazio. Sa~a knabo, eminenta kapo. , ' - Kompreneble vi estM fiera pri li. Ciu patro povas kompreni vin. ' . ' 

-Be!\aurinde estas, inter ni kelkfojc disputado. 
-:- Nu; jes. Patro kaj IDo neniambarmQniasen ~~ ' . ' 

10m mirigiteli rigardis min, poste li ' dau,rigis: 
:- Ne tema:~ pridisputadů inter filokaj patro, sed 

pl'i tio inter }?a!toj. Miaj :~unpatroj ofte c~grenas min. 
- - Cu Vlaj kunpatroJ? Pardonu,fil ne komprena~ vin. 
- Kiel? Cu vi ne mcmOras pri Hodo? 
-- Dodo?! ' "'. , 
- :Nu; jes/ pri D~do. Mi tiel memoras, ke tiun 

vcsper?n, .~iam n~ ~ceÍ?tis ~a patrecon, an~a~ ~i .fe~stis , 
"erdlre, nur en bu Cl momento revIgh~ls mla me-" mQI:povO. ,. ' 

. .- Ho! J.n~jam scias, tem!\s pritiu knabeto - kú\s <' ml ~ncere, 'mmlpte. , " ' 
-' Jes', pf! ' Dodá. Nun estos patra konferenco pri la eslonl:eco, de nia knabo. Géllet, kiu estas 1ia laiíIe~a pri

zorganto, vola8, ke li fari~u eIektrDleknika ' in~enie:ro. Sed li ne ~avas tdecidTajton, car , Dodo apartenas <ll nikvar. De ' 
komenco ~ls DUÍ! ni komunez01:gis pri Doi:lo. Tiu sto
makrnaJsanulo, tiu Gem, la éuisto dézirt,S ' fari lÚl kuracisto. 
Tobo)y, kiel komercisto, elokv~ntas pri la Komerca Ori
enla Akad~mi9. Cetere li llavas ne muILe da rajtoj, car , anta'i1 kvin ~jarorli pn;pill'is ' konspiron. .' , , 

'_ o Cu? Nu, mi '~ep~~is, ke li estas komu'nisto .. - Kiu? ' ' , " , 
- Nu, sinjoro, Toboll' " , , ' 
- Mi ne diris, ke II estas 'komunisto. Ec male. Li 

pligrandigis s~anbutik~n "~aj ,edzi~i~. . . ... • 
- Jes, les, sed Vl dIrIS, ke 1i konsplraclIs. Kontraií kio au ,kiu? . 

• ~ KO~!I~a\l ni, ~aj Dod{>. Jes. Guste per tiu .edzi~o. ~h povas dm, ke estls , akra Jonga bataló. Slmple '1nel sola / 
edziginto e~ ni li yo1is alproprjgl .t;lian lil on ar,' gumentante, ke Dodo b~zoI?as patrinon. Cu lio ne estas vera konspiro? 

- - Vero, vere - 'kaj mi subpremis, la, tikIan rideton. itl. _. F'eljce ni tenis la ,okulojn 1l1alfermitaj. Kvankam 
I?odb mm ~ lo~as ~e li, tamen li .ne .h~vas pIi da rajtoj ~l h ol anlaue. Fohce en la , proksmra . jar(l D<ido estoS mu 
~~$to, . k.ie1 en,1a .antaiia ja;oli lo~js ' 00, 111, h~jmo de Gere. '1 ute srncere, . ml. tre dezlrus, se .Dodo farltus bonsanca, filmaktorů: , Certe li h'aias ta1entoo por liu arto. Vi ne ' povas imagi kior ele~antali aspektas. :K:ompreneble, mi ne . estas ja lastranga ta)loro. ; 

- Sog finfine kiel vi decidos pri lia ~rto. ' ., 
~ -.:.:. Nh ne decidos. ' Li mem decidos. :l:.1 es tas ja in-

~;f~~ta ~abaco. Liaj p:ofesoroj n:~ entů"ziasme ' p<?,~~a~ 
En liu ~ ci momerito hdti$' 1a . au\QbllsOi . Kovac niliaUis. " ", ď " > 

, - ,Mi havis la honoron. Volonte mi invitus vln por montri al vi nian, tDodo. - ' Li fodasis la aiítobuson hj 
de elcstere. aJdollis ,- , Crudim;wce ;ni kun'!l tagma.;né!lS.en , la rc!toraClO de Kese1y konLrat1 la .Nacia< T6jltro ... (i~s' f6\-iilo I ' ", ... . , 

- SaLuton kaj gratulon al viaj kunpatroj 
rckrJis dU!D , 1a aJ)lo,hu~ ,E~Flis min fo~. , .• ~ . ' ' De tlam Dódo kaJ haJ kv~ pau9J of~e mCltas mIap f~~ion. La egalNljtaj 'har patroj; 1ciUJD la ~v.iriganta ' 



liD morfpafi, pro: tio li murdis Martini'n. 6ar ďia murdo 
okazis ~,,~i atestantoj; la urbaj juglstoj ábsolvis , Petrou 
'Frencle. Sed SUT' 1a bieno de Hohenjezar ciuflustradis, 
ke Petro ]'l'Cnck : murd~s. M-artini'n pro Anna. ~~ atcnto 
de .la baEono nun turOlgls fll Anna la unuan fOJon. ,Por 
farl fim)fi al ~a JCianí revenantaj skandalaj intei:luktoj: la 

, barono decidis ; ťkeAnna ne piu venu en Ja kástelon, s'éd 
si :logu ce ~a ďmaljuna -porkopastisto, kaj aq li ~Lhelpadu. 
Pet~o'Tl"en~kfarjgis subiilspektoro, , sed' ciun« súln Jiberan 

•. tempon lip~s,!g!s\ce 'Anna: , Nur .al Anna 'lí, kb.rif.esis., k e, 
;'pTO ' jaInzo 'li ',murdis Martinin. - Dum· 'iu ~ témpesta, 
pluva vesperkrepusko li svatÍs Anna'n . Sed ap:t!lu ol Anna 
estus povmta respond.í; el,la nubelo subite ap~ús gigan~o 
galopanta sur ega, nlgra cevalo. La barono, kiu duní Sla 
soleca rajdo hiiltis antau la domo de la porkpas'tÍsto, nun 
rigardis Anna'n 'Ia unuan fojon. La béleGo ' de Anna 

. ankau lin kore trafis. Li ordonis al Anna, ' iri en la 
kustelon h el caDlbristino., La barono, kV1\Zaií fantom
rujdanlo, malaperisen la ' pIu veta nebulo. 

, -- 1\'e .irn al 13. kast~lo, Anna - péteg-išPel!o. 
Sed' nun antai:;, Anna -ekfulmis la eblo· de 1a brilli e5tonto. 
Kaj fine jen 'estig" ankau la .de .longe , atendit,';; 5q,pirit; 
ok;J'l..o, por' r;ep,á;g:i, al Petro la ' humiľigon kaj i amE-rap. 
doloron, kiun &i.seritis" kiam Petro Jin per;fidis. Anna 
fari~is cambristi,no en la kastelo, sed arislalau sla baronina 
IJlO~to sÍ servis lianpa1'onan moston. L~ ba1'onino lo~is 
cn !lparta parlo, de 1a kastelo, Si ne parolis kun 1a h arono 
de 30 ja1'oj. Antaií nasko si cstis tiaDl" kaj surpri,ás la 
bál'ollon dum dihoca orgio. Pro 1a granda eksciti~o ' si 
naskis mortinlan: infanon. De tiam lá baronou si ne rigardis 
sia edzo, sed , mutdinto de sia filo. La harono sentis sian 
n~ripareblru;t .kulpo~, li f;uj~is stranga kaj so.lema homo. 
Ll , nun VIVIS ,kun Anna en pagana ' áUlrllatO.. Anna 

. jurigis la baronon,,' ke, li prizorgos la naskigontan;infanon. 
Sin ' tute katenis ;Jil polenca kaj timiga b~onO. LUidum 
.boroj ;rajdis ,ja ,:;;l:re~ajn ", kampojn. Anna'ď liidis' po-st 1a 
bal'oTl0 ' ell lalar~a selo; La kampulinoj,)<rucpsignis, 
klam ·1á. gl'ani:lá~ig.ra cevalo tragalopis" la' vila~on. Anna 
vivis en stranga Sin'co; ' si 'p1msis pri sia naski~orita ,infáno, 
kiam fantomaj pasoj susuris cn sia camb1'o. La baronino 
siaris mítau , si kyazaií sorCi tino levanta ba5tonoo: 

- :1\1i' n~ permesas ke ' vi nasku vian infanon - si 
moke krjaéis . ..;- Antaií vi jam multaj servis la lu;ilican 
plezuron de l' barol1o;' sed al nenin mi permesis, ke si 
naskuinfanon. La , lokon 'dě mia mortinta filo nepovas 
okupí bastarda' servutulido. Ciuj n amatinojn ~de 1a ba;rono 
,111i , ordonis ,en ll!. , lago!! . kaj a,nkaii via lo~o e:stas ' til:\. 
Mi e~tasIa Hohen.jezara ,l?atonino. Kaj vj, sefv!.Ítulinoj; 
(\i'uj , g.lwas ' min obei:';jl1orp'ortu vin, elmia ' qomó! 'En , la 
Jagon , . .. Tie ' 'C,s tas"'v.ia ~oko _ inter la aliaj '. / . ' ''''1'''' 

- Mi ne iros 'en la lllgon. 'Mi defendQs . á ian in
íaI)on, -- ribelis kontraií la barohino Anna. ,,,, 

..: La maljunulinp Pllle rigardis al Anna: ""', 
- Gis nun ~iu;j servututrnoj obeis min. Vi estas la 

unua kiu kur~gas rezisti, ne, sorcistino. Kvanlra:tn Vi tre 
bone scias, ke aniháu. ni ne 'povas plti. vivi en 1a kástelo ; , 
upu el ni dcvas irien ' la lagon ! ' 

- Do viá l;1aronina mo~to .iru en la lagon! -:- kriis 
; Anna. " t ' . 

La bllronm 
~ia trema 
cainbro. 
_ '-Via mosto, cu '\lere, J.(e ,au: jam 

. e~tis "ci tie ,serv oj,~uj.' 'd,evis iri .,en la la~oD kaj cu 
v~a barona 'm~to permesls c~ bon? " ' 

La baron!;) terur-e ekkolerÍs: 
, _. Kiéľ vi " kÚr~ás ~ mm ,demandi, . he; "šernstirio, 

kiun mi elpreni$ el la. porkejo! Reportu vin al via Ve;ra 
-loko, mlel' la porlfujn! , '; 

~ Mi ne bavas. :infanojn, miaj infanoj nenaskigis 
hurUs la baron o, , - La gcnton ' de la lIohenjezaraj 
baro~oj ne pova's: daiírigi 'kampnla bastard 

. - Mi tam kos 1a filon de . 
diri! m8l1allfe ' 

, 'Anna e'lins 
ta- vilago! ke 

en)a lago. .. Ciu ~ ia. viÍ~to knlp!~k. nm: Annaln. Neni~ 
vohs kun slďpal'oli. Sl Vl VIS SOva~l~lllte mter la porkoJ. 
La barono arangis grandajn orglOJn en ' la 1i:astelo kaj 
duonebrie: gálopis tra la vilago SUl' sia nigra ,cevalo. Foje 
Ji falisd'e , sur ' 1a cevalo kaj mortis. num la {unehra 
ccremonio en ]a pJie~ejo naskis antauternpe sian infanon 
Anna Leun. ,Lau. la testamento de 1.a barono la kavaIiran 
bifloon heredls Ap.na Leunkaj Petl'o ,Trenck; k\ill ln 
kqnclico, .k~~U' ~edziga~ . k~j ,Petro ' Tre!l~;> legigas la iIl
lanon. Jh, deyos, trltnsdonl ~laten)pe, bJjlenon ,al)a , el<ster
lega infa:no de,A,nha Leun. Petro kaj Anná,>kil)jfoje amis 
unu la alian; i;Jlin es tis devigataj geedzigi. Petro ne volig 
edr.il1igl Anna, sed je la peto de la luta vilago l i ,tamel). 
cedi , caJ' .alimaniei:e la blenon heredus 1a stato, kaj ehle 
ili ricevos seninduJgan, malbonap bienestron. Tamen li ne 
rigardis Anna'n sia edzino, kiel li ne povis rigardi sin 
la sinjoro de' l' bieno. Li ja devos transdoni labienon 
al la {ilo . de la mortinta barono. Petro m'alamis la mal
sanan, anemi a:ninfaÍlOn, kiu ' vivi; nial~ojan o~brovivon. 
lom post iOQl ' ankať't Anna: malvarmigis al la' infano, 
kiam Ai ' Cill.r:riJlIl :kaj pIi resopiris al Petro. Si "idis en fa 
infano sian. ekvivintan pekon. En ' sillnaua t jaro laltCg
lektita, IÝ,á1foita knabeto O1ol'tis, Anna ' k~j . Petro sentis, 
ke nun ' ilj j am povus komenci ' unu kun , la aliá novan 
vi von, riun jam ilia estas 1a bieno. Kaj , ili povos~in 
heredigi álsiaj yropraj venontaj infan()j. l.u.n ~urilu~an 
nokton Petro ~rlS al Anna. Tra, Ja fenestro lb ngardis la 
Jagon. Anna ekkrietis, Blan kaj fantomomhroj venis al 
ili cl Ia lago. La barono, Ja baronino, 1a knabeto , 
Marlim. ' 

-- 'La mortintoj ! - ekkriis Anna, O1ontris al 1a 
nebulsirajoj s veban taj super la lago kaj svenis, KlaDl 
si resarii~Ás el . šia nervofebro, Petro jam ne oslis cn liJ 
kastelo, lia,li~is ., al la" armeo kóntr,au' Napoleono. Post unu 
jaró li; mortig , en . 1aLQ.ona oata10. , . 

'.," AllOa vivis :Sola en Ia bieno .. Kruda', avara, :silentema 
kampuliDo ' ~i ' rel!ti~ en la kastelo de H?he~j~;t;ar. 'Si. rnort!s 
en Sla stlpdekd.ua Jaro en 1849. Sed ~'s la morto ~, portJs 
lainkubón de sia tragika pasinto ' kaj memor6j~ ' ,. 

·(X.) SCHALOM ASCfl.: WARSZAWA, Tiu ci ro
mano efikas profunda, monumenta gravurajo, kun mal
luma tooo. Eu 1a giganta perspektivo del' desegnájo mol· 
volvigas por ni la malespera balalo "de ,l' socialismo 
kontra,ii la kapitaló. Strangall, noval) gll~ton donas al tin 
ci ' bildo; ' al' twci batalo Ja cirk~nstauco, :k~ 9í!Jj roluloj ' 
es tas judo). La vivo, animo, cerbo de .la' Warszawa'j m;\1-
rícaj"judoj .· s~!l ;i piezeQ.tas konsterne akre; ',TtÍmre mizeril 
estas tillci yivo; ,komplikita tiu ci animo,.;kaJla pens,OjJl, 
torditantajn. ~en 1a ' :volvaj6j 'de .1' cerho, lamenso, . kin 
;~kri~Js perta:lmudklal'igoj , dir-ektas ' sencese , al la dezerta 
demando ».Idal?« Cu ekzis4s ceJo? Kiel -eble atingi la 
celon? ~ iJi diskutas; cn tioj ci diskutadoj mueli~as la 
bOVlOj kíes sodon dame sigelas la foraiekstel'a okazajo: 
Jn eksplodo de ľ mondmilito .. , Neíorgeseblaj figuroJ estas 
t:iuj: HUl 'víc, 1a sinjoro ' instruisto enamiginta al la sci
enco, Rakhel.::Ve{l, lia edzino, tiu ci bon-eca, fortaruma 
vÍl;ino; H.etena~ 1a rompi~má . ' varmkorá eta lrfsLrúistino ; 
Mirkin. la iam l'Íca, konfQzanima' banJ(ierfilo, kiu kuras 
pOllUa jusďtó/J<aj]a ceteraj ,,,emi,nente des~gnj'taj epizod
figur,?j, tra,1l:k;;ujni ' proksj.mi~as ,al la , ~ompreno,: kio 
fana~iIcif5aÍ!, la;~?-~\:iduon kaj tra gqa a,ll\ason.; ,ni vidas IQ. 
sCllpovan"batá:lon, doloran malvenkQn kaJeklron al nova 
batalo de k ,miZe;ra homaDlaso, kiun pusas ántaúen ia forto 
de l' idea,lo. ,,' , '< ' " . 



1. n.tqdlistan l~tosrať~aon kaJ .,.e~uz;~, m~~man, ioto
graťan metodon. Ekz18tllS-novaj 'fotografajoj, ' .kiuj prť;zen~ 
tas nUl'anhutonon, aií manol)., tute :prokslme :fotogtafltan, 1~ 
tute akre, tiel ke la huWnQ au . la. mano }ajn,as sur 1a 
bndo aparta stranga monstio.,,' Jeii kiel preúmtas Duhamel 
la '1~on .4e étburga ;, f~iliq •. la , ~p~jn meJJ?-~tpjn." de 1a 
famllio , la karaktterlZaJI? eeoJn - de, la ťarxuhanoJ . . Tute 
prokaime, tute grandigite, tute materia:le; ' au , se lIlacas, 
tnte infanmaniere, aar 'por la infano es:asstranga ce la . 
plej simpla . alero kaj la.; iQfano vjdas cion forte grand-
19ita. Jene fari~as .e11a galé).'iQ de ' regulaj membroj de 
regula bmilio aparte monstra ](a,'. monumeota strangaj
kolekto: T-iu"Či metodo de Buhamei est'a.s, . tute frapanta 
kaj rez ultigas , .ke .la fi-,?uroj de la libro tuj .~ lego 
fari~as travivájoj- kal ' ec infana!a,j travivajo) . Unua
rangflc ' k,olekto de 1a optikaj ' ka,j fiúkaj ' trompl~oj , estas 
tiu ci libro .káj dum 1a lego multfoje xii senta~ nin G.úl
litJer intel' la gigantoj; pór kiu la etaj 'verukoja,e 1a plej ' 
bela gřganto Aajnis grande~aj ran?j. qi tiu komparo ja. ne . 
estas tute trafa, car 1a bildo, bun ·Duhamel prezentas , 
neniel estas sengusta ka,jmalagrab)a, nur· tre jlfla~
i~a. Ne estas ~azar~o, ~e . en . 1a autobiog~afi~ Dubamel 
sm pl'ézentas lilel blo1og(m. Ll Aatas la ekspenmentaclon. 
L~an eksperimentan, priskrill~ , níe!Qdon komplefigas la 
bua situílcio de la tuta volumo, kio 'estas ank aií , por tiel 
dix:l, eksperřmenta situacio. La familio; viv,antá inter tre 
malbonaJ cirkonstancoj, . atendas . pri la heredajo~ravan 
sciigon de Ja notario de Havre. l'iu · ci aťendo 
clonas 1a tutan atmosferon de la vivo de r familio, 
tio ci plenigaS 1a . animon de ' ciu fainiliano. Jentiu 
aparta ' streČita slato, tra kiu Duhamel prezentas siajn 
homojn. 

(X.) JAMES . JOYGE . . ,Ni ekuzas 1a ' okazon, 
internacia Od')'s8ey-Press elclonis en du . volu~oj.1a plej 
mnIte pridiskutitan, la plej multe" riprocitan' ka'j plej'. 
mNlte lauditan roinanon Ulysses,porrakonti tiun stran~ 
anekdoton, kiu koneernas la eldonon , de lia q~ua ,noyel'1 ' 
libro Dubliner's. ' "",' 






