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:t . 

simil.a~· 
1

al vtilk~no. Oni n.eniam scias, kiam gi e~upcios. 
•.• J ~· 

Tion seiitas ahka·ií nía entrepreno, kiam ni vidas, · ke 
,.. f ' 

niaj fidelaf abonantoj 1:\ezitas sen di·· sian abonon al 

Me~~E~r<A~o, 'kie ·la situacio estas nece~ta kaj sancela. 

l Jn~· po'~t alia ni rioevas qemandojn, e~ ni ne timas 
•,' 

)a -~kvon samah, kia trafis nian movadon en Aiístrio? 
1 ." : ; ., 

Ni devas díri, ke ne. La si·t~acio en Hungarujo ne estas 

, ~irnil~ ai'' tiu 'de •Aiístrio post~ili.ta. Ni, hungaroj fidas 

~iene~ en 'la ·prudento de .Ja :r;-egistaoo, kiu scias bone, 

. kiaj :teriuaj kónsekvenooj trafus nian malfelican lan

i ~o~, se i1gi sekvus , ekzemplojn najbaraj~. Neniam rii 

. ok~pigas pri taga . politiko! sed nun ni op
1

inias neaese 

.. ; . kon~Íig·i al 'niaj legantoj la traktadojn ínter Hungarujo 

, kaj la najbaraj landoj de ,la malgranda Antanto 'pri 
o\ •,' )• 

pli intima kunlaboro. Tiuj traktadoj dauras kaj iliaj 
~·· 

"t•): 

,. 

su'kloesoj ebligos la konser~on de paca, ·evolukapabl~ 

atmo~fero e~ H ungarqjo: Se,
1 
estas en Hun~arujo, · kiuj 

ta.mén ne ~stas tiom fiqnaj pr~. la estontÓ de la ~litikb 
,, ,. ., 
. interna, !estas · fakte neniu, kiu ~i~us mom•entan nllliton 

Mez-Eiíropan. La motiroj de tiu ci malt~o estas jam 
r. ' : 

pli komplikaj , ol ke ni. povu . tion publikigi en tiu ci 

simpla informa arti:kolo, se~ ni plene alig~s al tiu kon-
1 

vinkigo. Tamen, ni scias, ke ~n la ~tereso de ;niaj 

abonantoj : kaj en la intereso de nia movado ni ne poWts 
• 1 

dirersreligianoj. Ni do povas garantii, ke iu ajn su bita 

sango en nia eefa sidloko ne inflúos 'pli la , agad,on de 

nia eldonejo, . ol kauzi maksimume duse·majnan mal-

fruon provizoran. • 1., 

Kiel vi vidas, ni faris cion home ehlan por ke ni 

seninterromp~ povu ·· labori por la progresigo de . nia 

literl\turo sendepende de iu ajn sango Europa. Estas 
• 1 

nun la vico al niaj fidelaj klientoj, ke ili eblig~ tion 

al ni. Se niaj klientoj ektimigas k.aj panike retenas 
1 

sian monon en la po.3o, acetas nek jam aperinu,ajn lib-,, 
rojp, ne~ sendas al ni siajn abonojn kutimajn kaj 

nepre : por . nia laboro neoosajil, ne la Eiíro
1
pa situacio, 

sed ili mem paralizos la funkcion de ]a (fiere ni povas 

diri) nun plej signifa Esperanto-eldonejo, de~igas gin 

al malk<u;~stnlO de gia organizajo kaj preskaií
1
a riuligo 

de gia ag~do. Se niaj klientoj fidos .plu, tio e~ligos ne 

· nur . ~ni_nterrompan laboron, sed ·eluzon de tiaj cirkon-
, (. • • j. 

stanooj, ~uj nun estas donataj al nia eldonejo. Ni jus 

konrtraktis kun g~ava presejo en Hongkong, .kiu presos 

por ni librojn en la amplekso de 6ooo (SESMIL) pa-
. • 1 • ) '. 

goj~ jare. Neni~m aperis entute tiom da , ~iteroturajoj 

en Espe~anto dum unu jaro. Estas la viao de la fidel.~j, 
¡ . 

entuziasm~j esperantistoj, ne malaltigi ·siajn elspezojn 

poF Espe~anto-libroj kaj per tio ebligi evo1uon, gis nun 

esti sufiee singardaj. Pro ~o ni jam de post la jaro · eC. ne supozitan. ., 
• :¡ 

1 g33 efektive estas tute aliformintaj 
1

~i~n entreprenon Ni fidas la bonvolon kaj prudenton de la espe-

sur plene · internacia bazo. Niaj kvazaií kunposedantoj 

kaj reprezentantoj en plej diversaj landoj de Europo, 
•J 

inter ili en Nederlando, Svedujo, Svisujo, ~stonio ebl-

igas al ni transmeti nian agadcentron en ltiu ajtl. nw-
. . 

·mento al kiu ajn taiíga lando, se tio montrigas neoosa. .. ' 
Niaj presejoj nun funkcias krom en Hungarujo ankaií ,. 
en lta1ujo, JugoslaYio, Latvio, Belgujo kaj eefe en 

rantistaro. Ni en metas eri titm · fidon nian monon, man 

labooon, nian Yivon. ·, 

Fidu vi la estonton de la movado mem. Jen estas 
;·¡ .. 

ma peto. 't: 

. Se ni ambau fidos, ni pooduktos komune labor

aq~ rezultojn ec en la nunaj tre cagrenaj kaj afliktaj 

tempoj. 

Ni montris kaj montras la rezultojn de ma fido ____ ....... 



Virlno -sl~npla. 
- -Brlce HUalre .,... 

Unuavide, Corinne Bal'te poVIs aspekti kiel la k:amparo, !U ko.nservis la antaiíju~on , ke Pa1'Ízo igas la 
tipo mem d~ la moderna junulino. Tia si tamen ne homojn ·tuberku'ozaj. , 
estis; car 11tj11~ID SÍ havis la ideon Sa:ngi en anglan Corinne nenialn havis sentimentaJan viron. Se ~is 
nomon la .romau1ikan antaunomon, donita,n, dudek- liam si malink1inis al edziniA'o, si tam'e:ll ne volis sian 
k1injarojn antaiíe, de t re maljuna, iom frenezeta on- lutan vivon pas:igi ign(muite l'l fizik:an amon. Teorie §i 
klino. Tiu respektinda persono asertis, ke la nomo de lre bonc imagis, kio povas esti la amo. Nenion novan 
la infanoj muite infJuas ilian destinon. Tamen, Corinne instruís al si la realo, kiam si renkontis Marc. 
havis ~ivmauieron, -.kíu Sa.jnus amara al junaj virinoj Ne volante ligigi kaj timante komplikajojn, kiuj 
de 1 83o. Si laboris de la o,k;a maten e gis la se._<>a ves- implikus siau karan liberecon, Si multfoje ant.aiíe flirtis 
pere, en komerca firmo, kies vicdirektorino si estis, kun nekona1oj ,'' séd rneniu placis al si. Kelkaj minutoj 
- rango atingita post sep jaroj de sindona laboro. ¡guficis rtaksi la edukiteoon de la renkontit.aj lj.ro'j': 
Kontentigis sin sia situacio; nenio mankis al sia vivo, un u paro lis kun cigaredo sur la lipoj; alia ce ne proVÍ·S 
Gajnis al si. Si estis orfa k'aj vivís sola en studio. La plej e-tan geston por levi la mansakon, kiun si faligis; 
solaj malglaW.joj . 'kiujn si konis, venis de l a malfruoj alía , fine, kun kiu si konsentis te-triuki, peze sid~is., 
de Sia kud'ristino, .de la senwrgo de &a logej-purigis- kiam si ankor.aií staris. Corinne pensis, ke tiuj· maní
tino Si ekkoleretis nur kontraií la vento, la pluvo au eroj pruvas seneduku~on. Pri rtio si parolis kun Zirna, 
kontraií la homoj, kiuj kunpusigis kun si· sur la strato. kiu asertis, ke ti.u:i detaloj tute ne ha vas signifon, ke 
iCiuj' ci estis aferoj, al kiuj si ne povis kutimígi. Sia ti11j ~iroj, estas el . malsupera situacio aií rirovis neglek!
plej granda pleiuro estis sin rigardi en la spegulo. Si tatan edukon. 1 1 ' 

legis, sidante. en . fotelo lokita fronte al sia bi~do, kaj DimanC'1:! Corirme promeni.s en Luxcmhourg-par
levis la okulojn, kiam sin tevigis sia legajo ; üam sia ko. Dum iaj someraj tagoj la gardeno estis preskaü 
Iigardo :trafis sian duob'on , kaj si opiniis tiun bildon senhoma kaj retrovis la carmon, kiu gin probable 
tiom earma, ke si observis gin ciam kun miro. Ne de stampis en la pasinta jarcento, antaií la aiít'Omobilo'j. 
vanta orgojlo naskigis tiu . kontempla,do; _si estis tre Tie, antaií Co'rinne aperis Romeo, kUn sia amirnda 

· obj.ektiva kaj séÍme vo'onte rekonis la earmon de la faiíko de griforio feliea kaj vila. Corinne amegis la 
aliaj· virinoj. bestojn . Malgraií la delikateco de sia robo el brodita 

Neniam esp1imigis per vor:toj sia fel}tim~entaleoo, muslino, si prenis la hundon sur siajn genuojn. Gia 
kaj gi vekig.is sanie 'bone anta u be la infano, §tofo, posedanto siavice aperis: Ji estis juna k:áj g.éntilaspekta. 
}u velo aií pejzago, - kiel anW.ií la delikateco de sia Oni scias, kio remitas el la renkontigo de viro 
propra rnaleolo. juna kun ''irino bela, en gardeno, kies foliaroj versas 

La Jiberajn l1orojn·, kiujn si ne utiligis ·por sin konfidencan ombmn. Unu fojon pli, Ia flustrado de 
rigardi en la spegulo, , si uzis por legi_ romanojn. Sine susuraj bruet()j, la tepideoo de som~ra postt.agmeWI, 
multe satis la modernajn romanojn, opiniante ilin tro pro sia jarmila soreo, kuntt:eni.s du estulojn kiel eble 
realismaj. Kiuj ne, estis rea1ismaj, . tiuj .aspelrtis .1l §i malplej prcparitajn por sen timen tala aventuro. lli ad'
neversajnaj, - kiuj es1is nek realismaj, nek neverSa.j- mirinde harmonügis. Corinne estis f Í1entoem:a, Marc 
naj, ttiuj estis neh>mpreneblaj. Si amis la aiítorojn de la estis malparolema. Ili 11e pro~ )ioni alion .o\ kiun Ciu 

_ 19-a jar~n:to (cu <lo prav~ sia maljuna onklino?) kaj el ili konsentis esprimi. Marc diris al Corinne nur, ke 
la anglajn romanver~jn. :O.ank' al ili, si povis kon- si estas bela, kiel la perfekto. Kaj oni ne sLi.as preciz~, 
tentigi la etan _revo:-soifan ló.u stampas pli-m.alpli ciun el kio konsistas la perfekto, ·nek kial oni gin amas. 
vir,inan imag~apablon. Corirm:e sercis en· la libroj· hero- La am-in'tenil.atoj esttis daúrintaj longan tempon, 
inojn al si fi;milajn. Si adrniris Clelia-n . Conti, la se ne ekzistus la »Métro« (urna snbtera fervil?jo). Por 
por.tugalan ' lhlonahinan de la. »Leteroj<« 1Cáj males- iri aUa· f!orplena '.:bj komforta amejo, necesis, ke g1 

-timis , ~njorinon ~<,war,Y~ pe:n~aute ke la vikt~moj , nur pasigu longan I!ordoon~ en tiu fentojo., Tío klaiízis al 
m'a:lofte estas intéligentaj. La virinoj , kíujn si roo.kontis si kaplrialsanon dum la irado, naiízojn d\uni la reirado. 
en la . vívo, ttéd'is .Corinne per siaj et-mensal:_plendoj Foje, ear pllly,is, _si Jtelefonis al ·Maro, ik'e Ai ne venos, 
aií per la stíilta'- ~trank'vilo de -tin'io esti tromlpit.a. al li. Por la · unua fojo; sia ·amanto §ajnis emociita; li 
Tial Corinne lia~ nur unu ~on, Zi:na, kíu' okupigis' petis· prí la kialo de tióm suhit.a decido. La juna viri:no 
pri pentrarto k:aj· :neniam ' paro)is pri siaj' se.ntoj. Oni ne k'Urá~S diri ]a . veran pretekston <l'e sia . laceoo. Si 
ja klaCis, ke Zina liav.as aliJa.nton, Sed p:ti: ' tío neniu do alkrocis la parolilon sen .atendí la finon de lía frazo. 
~rtis: - Tiu dis~o ~uf:e ~e tnSis la se~neoon de Cor:i:qne. Gi 

. Jam k'elkfoje' Cor.inne estis svatita. Si Ciám rifuzis lásis nenian 'mÉiinorajoo .en Aia k'arno, nenian-poStsig.no.n 
ec ne eJCzamenaote. la faritaj;n proponojn, ¿aJ. si opi.:. en sia spititO. ~m ·ai -provjS :reimagi- la ~~on de 
nüs neto1erébla ec lanur~ id~-on, ke neko:ri~to povus Marc, ~ia memoro penis rek'onstrui la ·trajto'jn, kiujn 
~angi ioMaj:ri en ~~ ~ueginda monotoneoo de sia vivo. si tamen · atente ek:i.amenis, kun same ti<IDll dá atento, 
De ·Ciam si.: ha vis ~gravajn · manietojn; kiujii ,genus la k'un kiom ~ • rigimlus sin mem etl 1a spegulo. La nura 
Oeet!to de alía perEIOJÍO. Ek'zemple~ si amis do~ kun impreso, ~1{ reJifi,s neta, estis lía voto; kiu d'onis senoon 
la piedoj ek'Me'r ~ ' lito ; ciuhokte ·si veki~s je lá riua ai ciu vorto: »Vi plaeas al mi. .. Vi éStas bela ·: : 1

• 

por ~ang.eti tul.Koj~. Si · do:rmis nuda, kun .-stra:nga V\.l100naü r;i ne · provas 1darigi vian kar.akteron .•. Mi 
Upll!ato EtkSita al sia dorsc> kaj Jigita al Aia · tplio per v~lu~ , konserv,i. vio looge.« Jen estis Car'maj- vorto¡, 
I'OzJioJora robandO, Tiu jungilo, pertsiganta pri ·pllraAut- cerfe, Eed kiaí Marc lo,!is tioni malproksíme? 
sako, ~te ámplé .éstis remlsi.a vato, kiu dev!s p~kti t'Jorinne -ne seiis, ,Jria intenco pu8is Sin t.akonti al 
la pu1mojn ·de COrinne lrontraií la eblaj tr.al;l,Ovoj ven- Zina la aferon dé sia amr.ilaro; cetere si · rakQntis. 
-aotaj- el la: . ~fermita 'fenes_tro. La junulino- -~tis · nur · malnniltet ec :né menciant!) la ndmOn de ~e~ 
H>irio~ sana," sert;"-&r m. pasigis sian infa~ 11ur »Cq vi kr~~s, si diriS, mia sola bedaüro estas, ke 

'· . ·'~ • ; •• ,""· 1 , 
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Poemoi ,de Betti .· .f!!:Lu~er 
. El la estona : ltílda ,Dresen 

A u tuno< 
Cardeno flavas jamlkaj pi~arrtide 
sur mato fruktoj tro maturaj altas. 
Sur paviJona sojlo roalrapide 
~·irin ' en v~st' ar~~mtumita :haltas. 

La man', sovanta harojn for de l' fnulto, 
·hruneta estas kvuzau nuksoS<Jlo , 
kuj §ajnas, ke kutimis Si ~is fundo 
~i vsukojn trink_i ~uh t~ppik~cielo . 

Si sturas kaj aüskultas: el aero 
sisnalo kv'azau sonas birda bi'. 
Si sentus, post la varmo de l ' somero 

ankorai:'l swgo ardas pro ·pasi ', , 
' sed koron jaro ekkaptas ~talisento 
p¡·j p:tt:o granda kaj pr.i net-silento. 

Dimanetnfano 
Al ¡¡liaj buboj oni hatojn danis, 
li, sunknHho, p atron sian el\ . ne konis. 

Aliql' :faligis panon k un bu ter', 
.dum de lia pano fali nur saler'. 

Aliuloj studis, tule ne ripozis, o • 

li jam .de l' fr.ua~o pordojn hok-111alslosis. 

Aliulon trafis slon'• au m~tensuo.; 
, sed sÍll' lin · faÍegis . monskatol' k un bruo .. 

... 
Aliul' .enuis pro fidel ' .ciama, 
lip,, sunknabon, trompis junulino flama. 

Áliul' obec v'ivis sen akiro, .. 
')i vhavigis, . kion volis; per tra~cil~ . 

Aliul' malsanis, tedis kus' enlita, . 
li dum t.ag~ d~tnanca e~tis pendigit!l: 

~.l. 

· La poezio en ·ekzilo 
Se ~c'ajn 'Vinojn fa popolo safus_. 
dum koten · falas sul.ó perle br:i'á; 

··kaj poezion< la :popol' degradas 
al . cindr.ulina rolo plej . humila, 

·~ .,_ . 
foriras' la poeto sen riproco 
él la ebria negocista rondo) 
pcir sola ce 1' altar' per ,pia voco 
aáori . lum,on f6r de 1' nai'iza mondo. 

S~mkiel kri' k0lerá de infano, 
.kapta~te van~ ór~r¡tdion ~unari; 
insúltoj de 1' popolo kaj rikano 
al Ji ne · san~os la irison loman. 

Li scias, ti~r lJandó ~un rilatas 
al ciu bel' eternlJ. maHa,voreJ . __ 
per or-CJonacoj iam ~i persvados 
la poezio.n kaj ~in seréos plore. "' 

.Demono 'de" la¡ tibero , .. ' 
N in jesado · humiÍ~ ne · iogas': 
.]a neeblon ni voli arogas, 
vi - la gvidanto, .sekyas mi 'vin • 
dum ,vagad' tra marco kaj ' slim' .. 

Kial bataloj negravaj . altiru; ' 
· éiám adn;lonas vi ¡:nin: . pre,teriru! 

·, Polvo Aajnas ' dezirof kil.j a,.ín', 
· .kfam. ·tusas min via .:man'. ' 
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S~. S:.r~ auriw{ ]¡:;~S, té~ riut pro timeiri() ka) ~-
~(l • lia yio-ditektocino . évitas lian rig~rc;lon. . 

" - Fraiílino, li dicis 1om óagrenita voóo,, mi kiom 
eble plej prokrastis alpreni decidlon, al kiu mi alvenis 
nur malvoJon1:e: :Vi scias, 'k!iom la afer-cifero de la, 
firmo malkreskis : dum la lastaj monat.Oj. . 

Corimle kapjesis,kaj el'lllnis; ¿j, .. foje, la rigardoo 
de Buinan. Sia miro esti:s pli forta ol &ia abomenó. 

- Vi estis sat;inda kunlaborantino, li .aldo.nis, sed'. 
:plej malgraiívole1 mi estas devigáta s·en~i min de vi. 
Mi pagos al vi tri monatojn de vía salajro hltj v1 
havos la plej óonan a~s1on.' Vi estas laborema, juna, 
kaj vi ce.t'lte trovos facile alian · laboran. 

Corinne staris muta pro . miro. Cio okazinlia de 
hieraií faris .al si' kapturnon kiel kat.aklismo. 

Ekde morgaü vi estos libera, li diris plu, hodiau 
vi vi dos la · svedan re'prezentan :On 'd~ » Cd · and Co « • 
Vi ltraktis kun 1i lastan jaron. N un, ni . ne plu pov.as 
mendi. · · 

S-ro Buman kondukis Cormne gis la pordo. Li 
varme premis sían inanon . . 

- Kun ciuj· viaj k'valitoj, kaj saga, kía vi estas, 
vi facile edziuigo8. Kredu a1 m;i, por virino la edzin
sta to estas la sola ebla kai'iero: Cu mi povas konfidenci 
ion? Se mi estus lihera, jaro de longe mi estus 
p~tinla vio igi mia edz.ino . . . . · 

Corinne salt-rektigis. Tiun simplaD: frazon S-ro 
Buman prononois kun la akce1111:o de certajo. Nu do! 
Car si estis lía subulino, obeeni¡a, ei tnall>elega mal
junulo rigardis lkiel honorigon diri al si sian nereali
geblan revon. La vaniteco de la m:albelaj' viroj estas 
vere uemezurebla, si pensis. Sed itro multe da aferoj 
k:irligis en si.a kapo, po;r ke si daiírigu siajn prikon~ 
siderojn pri la 'manieroj de S-ro Buroan. Si mJelan
lkolie reíl'is . sian ofioejon. Si estis· korligita .al tiu loko, 
kie si pasigís la plej gr..an'dan panton de sia vivo. 
. Cíujare si rekovris la kusenojn de sia fotelo. La 
kupTa iukujo bri i~. dank'al siaj atentaj zorgoj . Sur 
la muro pendi,; kelkaj bildoj .a:pal'tenantaj al §i. i 
deros fo1·preni iiiu. Cp n.e estas eble k'oodi al io daura 

.< 



en la ~ro? Ci tlé~ resume, M malm~~ 'havís P9,l' . la 'lGano en Ja Ato~ • . Gr~dari kQ~~ ti ek~s 
fati; ~lkajn ta)pendajn Jeterojln, k~lli4jn riooveñdajn por si. - . · · · ·· .: . 1, • - J , ' " 

~rezenllantojn. En kió konsistos aia nova laboro?' ~ · Hejme, §i ,t:rovis pneiím~Je.te:rori . .Est.is 'la sk1ibo 
Kiajn Jtedajojn, 'kiajn . mikspérsooojn si devos 'wleri? de Zina. La . e<ta, ,l>lupal),llra ~ktángií.:lo ,héligis Ja ihal-

Subite ai ek'pensts pri Eric Has<Ni$t,' )a ,, svecJ.a' se'renigi~ ~<;>Ijzpn!on,: »Conny ~ra,<-~doou ·al ·91i. ,· : 
reprezentanto, k'iuatendis en la ápuda earilhro. S.U.>ane ' Po~ pruVI. VIaD anrikeOOD; Yenu lieJ~ ·~vespere ~~~ 
lin konis. La ántauan jaron li tré enamigis- al ~;i. ·Si el\ kutime .. Zma. «. . _ . .· ' . ·• 
IOOnsenti.s kun li veaper:.tniroA"i Si · .nomis lin Ve~gilio, . . · ~tel Jru:time, Co.rmne1, ~org~le.J;lus. SWl . tu_aJ;et9~ 
ear li Oiam parolis pri si:aj arbaregoj. ~J .SlliD s.mmkon; kJel kt~tí,m~, anf;,l~ .ol ' fonri, ~ ~· 

· Eric . eniris. la o.,:f,ioejon_, · I®C sia alta talio, . s~j r~d~:tis al Sia spegplo, Jwnstatante,~ ke ·sia aspekto ~stas 
buklaJ luír<ij, kaj sia 'he)a suntuto, kiu duobligis Iian pede~te sukce~. • . , 
atletan stawron. P:re'mante s,ian man:on, li ekkrüs :. . 

~ Cu hone, vi, malgrau la · bankroto '? 
- Kia bankroto? 
- Cu oni ne diris 'al vi, .ke .Buman hanhotis? . 
- Ne: mi scias nur, b ·oni min Illlaldungas. 
- Kio.t:n ~j~! Vi estas nun ·libera por min 

e<higi. 

La ves~rajn festojn de. Zina óeestis ~mm ~ek:__ 
k vino da personoj: , ke!hj )iter.atutistpj, .. aiiUI.tor.aj , ar~~ 
·ti1!toj, kaj aliaj, kies nomojn ne,,sciis Corinne. La: viroj 
veuis kün sia ama~o. malmultaj }ñ¡.11 si-a. edzino. Tio 
kredeble k:larigas la bruplenan atmosferon .dé la salono, 

· kie 1\iu rii3is e'dirante frazojn, kiuj estus certe, ~Jcintaj 

- Ne diru stultajojn. Jam estas sufioo dolore 
por mi ltrovigi en tia situacio. 

Eric graVInienitis. Li ltordet,is sian eape1on ·en 
siaj, grandaj lru!,noj de blonda koloso: 

- Mi sci.is, ik:e mi hav~s nenion por fari ci tie. 
Ne por mendoj mi venis. Mi libentempas en Parizo 
k'aJ Parizon mi eleMis .por vin revidi. Mi tiom timii:s 
ne retrovi vin 1 
( - La amo estas tre persista en vía landb, V~r-
gilio. 

- Jes, en mia lando k;onvenaj viToj amas virinori 
dum sia tuta vivo. ' · 

llabelai~. . · . . · . · . "' . · • 
Oni ludís ~lind-pafpi, po1k:-saliti. Kii'm anh~~is la 

spit'?j, raiíkigis .4t rido'j, tiam ' opi sidig.is Jcaj , kla~is. 
La hazardo de la tronve;rsacio enkondtikis nomon; ' 
pri kiu naski@s polélniko. Go:ci;n.Qe estis la sola,_ k,i~t 
,trovis por la neóeestafita Vi~o kompa,tan vortón 
ki? famigis sin bonkora. ., .. ' :. " 

úi itiun .. vespe~n, la festo . estis. ·moma. Zina, kiu 
generale :eS'tis la animo <k tiuj ' kunvenoj, restis si
danta, premita kaj . malfermis la bu8on ntu· por ó:lllila
fahla vorito. Si nomis. Paul M4rtfu; la reoonzistQII~ 
»aea hierro« ltaj dir,is ~ al ·,Coljnne, lre . §i similas ¡ al 
»Penelope post la .reveno de lniso«. La invititoj Aajn,i.s 
surprizitaj k.aj fociris pli frue ol lrutilne. Zina reten~ 

. Gorilme. · _ 
Corinne duone ~ulltrolevis. Post la okaza3oj· de 

ltiu tago la propono de · Er.ic · estis al ~í agr.abla. En la 
daiíro de dudek-kvar horoj;· 1i vivo senig.is g¡n de Cío, 
sur kio staris 8ia netu§ebla serenero. Sen sia akso, kiu 
~giS áin fo1ta kaj indiferenta, Si sentis sin- sen.direkfa 
Si perdis sian 'laboron,· kvaMü sian panon. Si perdis 
la amilreoon de Zina, neoesan por sia morala sano. Sur 
kio, sur kiu éi nun apogu sin? De kelkaj· horoj - ~i 
denove aparte:nis .ál · la sekso materie ma)'Silpera. Si 
rei~is virino. · De sia · infanago ~i vo1is neniam plori 
antaií l.':oostanto. Si metis. la Ic.apon sur siajn b-:ro!$:ojn 
kaj fren.eze plorsing'Ul.tis .. Tío estis la Unu.a pruvo de 
konfido, -Jdun ~i donis :al Erio, sen ke li ltian ec SUSo:
llekltus. Li volis !in konl!Pli kaj ~rolis svede · kun . 
granda . ~t#lueoo. . , . . · -- .. 

· - Mi devas ral.«>nili ilion, kió ókazis, mia .kara .. 
. ~ ~vis . ~~1 Ma:c. dranmn. itlte~lori~ Vin miD!ante 

!Iin lin palig¡.s. Cú · Ví sclas, klonlutuJ ré5pondis? 
· ·-Ne. · · 

COrinne . Jevis .sian lluman vizaton_ 1m3 diris: -~ " 
- L.asu mill, :amiko. úu _mli vidos vin ttlbrgau'? · 
- :&oe, ' ditis . Eric ~. Jen nua IÍ;elef<>n-

flUIDel'O. w • 

__..:: Mi vÓlas · t(llf;ro1'i tiun vUinon. 'Mi 
donu al mi §ian .adresón. . 

- Mi esperas, !re vi :tion ne 1ari5. ' ·. ·~ .., 
\ , - Dankon, Coriimé. ~ t~ori ~speris de ü. Vi " 
!romprenas, se . li ne .retrovm \jn, li forgeeo!> vin; 
'mi povos lin., 'rekonkeri. · . " 

- Li ne' ~tnivos. DÚJ;t, "Zina. 
Zina premia ' ~in en siajn 'ht.akb'j : ~ ~Jrutima 

ardo. ::V espere, ' COHnne arikoraií malf.aclle ekdOrmis: 
»K:aj se an'lmú mi c!amus tiün Me., §i pensis, Jfioo 1m 
flirus?, úu pot 'plaei ,·al la; a~ mi ~fel'ÚS la 
amon'?« · , .. , ;; , , ; ... · · ·. 
. Si re&tjs ~· S'r mome~" siajri lri:ikójn, 

.kiujn §i trovis ~ séngustaj :' "'~ • ' ~- ·· ·· • 
~ ·,:.' . . ~ ._· -~ 



·Japcinesk bj 
- Alex Kay-

'·-?>:~ .• . 
Trilon , de' 'grilo 
~ur kampó~ en mallllino 
De 1' somer:-nokto, 
Akordoj ak<J'mpanas · 
De fajna fojn-pariumo. 

.. :La senhonta rezo 
I::a 'rozburgono. 
Petalon post petalo 
Mal.fermas· nokte. 
Jam nudas1 Ve, ·Se v-enos 
Maten', estos skandalo! 

Revo 
· La vagabondo 
En la ves~r· s-erena, 
V;'ersigi las~s 

L' argenton de la luno 
Ál ' sia pos' malplena. 

Augus-ta ' nokto 
La ste1oj pluvas 
Kaj pluvas kun persisto. 
En mía koxo . 
PrÓ J.•. stela~ piuv' el~ermas 
La fru-aií.tuna tristo. " 

kaj· li skulptas Virgiílinoj~ kaj .dünojn . el ligno. 
Corinne ~tr-emetis de plezuro 'kaj angoro. Ciuj ci 

nekonamj do Cidcauos §in. ' Ja §i devos treege klop<5di 
, :por · ofei:i · siajn ·.manie'k>j1,1. Bezonon pri soleoo, pri 
· • sileoto, ·la. nai~~n .mangeton j.e la d11á matene. Aliflanke,; 

ne plu ._ tralmri fu labol'-efe.rtejojn,· ne plu sentí sin 
en la granda dezel1to d:e la uTb-e.go. Eric párola·dis, 
&el} zqrgo, cu ]~ estas aü~ta. ", . . · . 
· ' .:.:.:. · Cu vi ··scias; ' nii ha vas monon pür fari vio 

:feliea: Cu vi amas rajui? 
- Ne. · · 

kon.as ' 
s:i. estis 

Gruoj 
En triang~io ' 
La _gruoj grege iras. 
Liter' giganta 1 
.M:i volus VO prononci, 
Sed VE mi elsuspiras . 

Prujno 
Kia teruro' 
Fantomis tra 1' arbaro, 
Ke pro 1' hororo 
Al ~i dum unu nokto 
Grizigis ciu haro? 

Diseipto . 
Someran ricon 
Aütuna frost' ekstermis. 
Krei kaj murdi, 
Ho vi Natur' kruela, 
La Horno de vi lernis 1 

Viktimo 
Printempo milda 
Donacas floraromon, 
Verdon kaj gajon; 
Tamen, kruele murdás 
La povran nego-homon. 

· -_;_. Ne, p1·i :mia nomQ mi parolis. 
- Ne, mía hela, cio en vi estas bona) ce v:ta 

nomo. 
Eric paro lis ,tia m , p~ ~ si.aj arb.arego j , mahxrul!Jle 

pri sia amo. Sed li.a rigar·do estis , profunda, kiarn 
gi fiksigis sur la juoulino. La tempo pasis, plena 
de 1' fantomoj de la fotoalbumo, klaj unu post la alía 
la p¡;qjel,(itoj, úmtomoj ankoraií pli malpez!lj, plenigis 
la áilenlon. Sénpnpense, Corinne l:Jl'enis te.-tudSela11;r 
k'O'mbik>n kaj tenere komhis la palajn hal'Ojn de Eric; 
Si iliri bukligis sur sia fiitgro, pensante ke ili havas 
pla~nájn .re_bri!Qw . . Si ri~ m~u~?jn .sendiMctajn kaj 
raraJn. Ne11um ,Ara serenero a.tmgxs tian gradon. 
. La kTiaea sonmilo de r itelefono mmpis la ea te~ 

con de. ci <tiu ~mento. La senforta VOOo de Zina 
aüdi~~ •. Ce ,la .allit,Jirio de "la d:rá1or . · 

-J.l: Sén.Irolp~ mio, .m.a, ke _tn.i, tenas .vio en tiu 
ci horo. Min m¡J:belpas oormi Jterura songo. Mi. son
gis, ke ·vi estas .. apud Maro, kaj nú volís oo.rti~i, ke 
gi e~til¡; , n~r in~ o.~ Mi petas ,rin, Corinne, 3~ru 
al nii, ':Jge vi ne'iiUrm lin pbJ -Yidos. 

Corinne ekkoJeris. Sr ·.sentís, ke Si i~as . kruelega. 
Tiu ;ta~ .estis ~unda je . ..surpci.zoj),.aj neofdin.araJoj ;," 
A! k .. < ' ' • 
:» rus.: . . ... . ;;¡ , ' ' , • ··' 

.,:.,.. ~m. zut, ·zutl* ~ · , -~ -~ -
Kaj malnífloo ~i realk!i~is lá aparaton. Kaj, ear . 

rigar<lo de . Eric éin .demand'lS: 
"- Esti&;;¡r~" da~ · · . · 

, .. "' ' ~ . 
'" ·"" (Ella fr.anca: Rog!f" .Be,Md). 

pro tello, éu 



Noto a1 la Artb Poetik.a' cíe Verialne, 
kuit atdonaj rlmarkof pri la poezio 

'. kaj la sprito 
. - G. Warlngblen -

Jam de longa tempo mi ' intencis traduki ci ti un 
peoon de Verlaine, kaj ,plurfoje la okazoj memorigis al 
mí miau intenoon : unuafoje, kiam mi legis, fronte de la 
poemaro, kiun N. Hohlov publik'igis en 1928 sub la titolo 
La 'l'ajdo, la faman vers.on cititan kiel moto: 

De la musiq~ .avant toute . chose •' · . 
duafojé, kiam én ,xg32, Kalocsay publikigis en nia Gvid
libl'O sian »Arton Poetikan «, :kun rrioto el Th. Gautier , 
kaj tiu resuma unua ·vet·so: 

Jen post Horac' , Boíleaa, Gautier, Verlaine .. . 
triafoje, kiam en aprilo tg36 Kalocsay ( ciam li 1) pre~igis 
en ci tiu revuo mem la tradukon de la »Arto« de Tb~ 
GautiCJ:: mi opiniis. e:fektive, kc la jusleeo postulas nepre 
la tradukon de la »Arto Poetika« de Paul Verlaine, car 
tiuj du pecoj estas respondaj . un u al la alia. Ambaii 
deriuncas la altternan, lar~flugari lirismon dé la romant
ikuloj, ~ar ili ju~as tin pli reto:dkajo ol pura poezio. Sed 
pri la pozitivaj konsiloj, ili tute opozicias inter si : Gautiet' 
volas, ke la poeto konkuru kun la penttisto au la skulp
tisto, ke liaj versoj prezentu al la spirito bildojn tiel 
prccize elvokivajn, kiel la marmoro aü la farbo - idcalo 
de la skolo de »Arto por Arto«. La refajo estas la teknika 
majstreco de la verkisto: la ~emo ~istas , malpli gr~l'a ol 
la formo. ' 

~ l!aul Verlalne - · 

Muzikon ¡mtaü Cio alial, 
Do la neparajn ritmojn .prefere, : 
La pli solveble svebajn acre; · 
Sen pez' kaj paüzo Hum_'flug' ili"a! '' 

Prenu, jen estas bona regulo, 
V ortojn s.en trocla senco fro nuda: 
Plej carmas kanto grize aluda, ·, ' 
Kie najbáras klar' ~u~ nebUlo. 

J en, post vualoL okulój belaj, .. 
THgme_za , Yibro de.- 1' granda suno, 
J en sur ciélq -de milda. aütuno 
La blua svarmo de l' steloj helaj ·! 

Nuancon ni volas, j~n nía· norího, 
Ne la Koloron, sed .nur la Nuancon 1 
Ho la nuanoo, -sola alianco · 
De rev' al rev' kaj de flutl al k01·no! 

Rifu~u de la Pintuip' wortiga, . 
De r Sprit: JCruela kaj Rid' malpura, 
Pro kiuj plor:as viza!' !.azur¡¡. -~ 
For, tiu ajlo malnoble pikat 

L' elokvenrecon kaptu kaj · lincu 1 
Prave vi dum la pen' energia 
Bridos. ekscesojn ·de l' Rim' or.gia, 
Se ~e, ~is kié -~ pe~o~ nin, cu? 

Kiu ktim-listori de 1' Rimo faras? 
Cu sutda knab' aÜ negro'· :í~enez¡t,. 
V in . por ni for~, júvel' • gooApr~za,, 
Kiu_ sub f_ajlo, false miskna:ras?_ 



ni pavas diStingi 't.i'i. spe®jn : 

a) la mistran~o (trance: calembour) estas - vortludo 
bazit¡t -sur la faktp, · ke ti u aií alia radiko identaS al kun
nie~o de ' aliaj radikoj, kaj Aajnas sekve prezenti eblon di? 
ufistrancado. La niistraricoj abundas en nia Aerca litera~ 
tut:o. Tip~_ }lkzemp_lo estas la du poemoj de R. ·Schwartz 
»Ne· estas ,di1erenco«, eLkiuj jen unu strofo: 

' Pri liogvoj st'udojn_ faras 
La moAto profesora~ · 
Duro lian filon logas 
Knabino facifmora, · 

Kaj malgraií diverssenco 
Ne estas dHerenco 1 

, (En ambaü okazoj estas 
_ .. . F-ilologol) 

Unu ;el l a termoj povas ec k'onsisti el pluraj vortoj, 
kiel en la vortludo, kiu -· -fermas la lastan poemaron de 
Sphwadz, pri »la stranga butiko« kaj » las~anga b~tiko« . 

b) la proksimumo (f~. un d-pett.-pres) estas vortlu_do 
ínter· du radikoj aü kunmetoj , kiuj nur similas inter si. 
Jeii kelkaj ekzemploj, tiritaj el ·la 'lasta ·»Angulo de 1'· 
humoro « d.e Schwartz, en la decembra no de Franca 
Esperantisto; (par.olas David Windsor) : 

• ~ . · __ , ' 1 

» Feli~a estas la horno; kiu ne havas bopatrinon, sed· 
mil~oj ~ pli felica estas la horno, _ kiu ne havas bo-Bald-
winqn!.. . ... t. 

Kion li rakontis al sia a'rnata pipo? 

»Li estas · la re~o, tial cio ,en li ·devas e~ti brita,, 
fbnde briÍa; Kaj 'lia amo estu por éiam funehrit11, por 
ke. vivu .Britujof.« ~ .. . 

, , .Mi dcvos atenti, · ké mt ne tro diki~u,- 'Cár ~jam nun 
nti:, estaS abdikulo : .. . « 

' ~ é) la ' son~lte~no (fi: -· contrepeterie) es~s ' vortlodo 
- bazita su.r la intedan!o de la komencaj - aü finaj silaboj 

de du najbaraj vortoj. Jen skema ekz~mplo: »pli utilQ 
cs;tus mastri la J{Ulojn, ol kas tri la .mulojíí«. Nur skemon 
mi. citas~ &r la . ve'rajn sonalternojn oni ne povas citi en 
tia,. revuo, 'kiel L. M. Lar.spico "de tiu . vortludo kus.as en 
la koatrasto ·ínter tute banála ·ftazo kaj la skándala aü' 
obscena sepco, Iiiún oni ricevas per la alternigo de du 
sonoj. 
' ·~ . . En la: dua ~a,tegotioi ni tr-ovas d4 :·specojn! 

La simidean~j "vsntl.§ 
Ciam gardi la Esperon, 
Sed - · ~in tre false kantas , .. 

1 ~ 

Espereblc ~iuj scias, -ke La Espero e3tas la .titolo de 
nía · nimno. 

e) la pintumo (itale ' conoetw, pensiero ; fr, concelti; 
pointe; angle point) estas :speco de sencotu:rno, kiu celas 
ne l'idigi, ~ed _piki la atenton kaj v~ki admiron. Pintum
ojn oni trovas precípe ée la poetoj de la Renesanéo kaj 
en la ama, poezio ; la pin~umo pres:kaü ciam lc.uni~as kun 
antitezo. Ekzemplojn oni ;trovos en la »Dekverso pri ne~o « 
de Cl. Marot (L~ M. deC~?mbro xg35); jen unu e1 soneto 
de. nekontentígita amsopiranto: 

Se devas eterna atendo 
Forpe.li . la ar4on de 1'. sento, 
La mort' estos mía destin'-. 

' Spit' al via :flat' mi su,feras: 
Ho Phillis, oni malesperas, 
Se oni esperas sen fin' . 

jen alía, metíta de J. Racine en la buson de Pyrrhus, kiu 
tiamaniere . kontrastigas ~ian amon . al Andromake kun 
l_a incendjo de veiilcitaj urboj :. , , 

Sentanta pliajn flamojn, ol kiom mi bruligis . .. 

. La pintumoj . estas la plej ruakteriza trajto de ti:u 
unu kvankam diversaspekta pensmaniero, kíu .regis la 
eüropan li~raturo¡;i je la ko.menco de la 17-a jarcento; 
la italoj nomis tiun marinismo/ l a hisp'anoj gongorismio 
aü culteranismo, la angloj euphuism kaj _la francoj préci~ 
osité, kaj mi proponus por ~i -e~ nia lingvo la ~eneralan 
nomon rafini.~mo. Kvankam oni nun malofte renkontas 
pintumojn en la poezio, la rafiriismo estas ~iam viva ten~ . 
d~co; tial oni pardonu al mi, ke mi provis precize nomi 
~in kaj ~ian ~efan karakterizikm: 



Li eS!tis tomant.ika knabeto ~kkV:injana. Ciu he
zonas en sia vivo -ian subtenilon. · Oiu, ldu e.stas ne tute 
feliea. Li, kiel dekkvinj~ra knabo estis rie vere feÍiéa. 
&d la vivo bonvole donacis al li romantik:an naturon 
látj Jtial li rigardis multajn af~rojn alie ol efektive ili 
e.stis: pli afablaj, pli bekij; l&lj preqipe die la estonto 
h multe atendis. De la estonro, kiu ja ankoraií ne estas, 
IC~j ~m~· li fl<!V'as ~gi al s~ .ltiel malpeza k:aj agrabla, 
kia h g-m -dettras. 'Ll eble VIVís iom too en la esto!nto 
pli almenaü, ol _la sataj homoj lin edtikantaj trovi¿ 
honve?a. Car ;obtzis kelkfoje, ke li faris la hod'iauajn 
aferoJ'!l ma~ph bon?, ol Jti~j sa~aj ~omoj. rajtigis. sin 
~tuli de h; pro tío, ke h roo nnagxs ke Jam é1mstas 
~o, ki~>n li ankoraü devus faci. La juste·co postulas 
konfeSl, ke la neatenta knabo tamen havas sufice 
da In?tivoj . rigardi la hOdiaiion ne tro serioza iffij 
p~-efen la J8Dlan. guon al ciu bela ~j noor'dinára, 
k:ion la e tonto, J.am en · tre malproks~ma tempo; al-

·pontos. 
Li nomigis Kes 'k'aj estis lernanto en la dua klaso 

de inttuista seminario en malgranda urbo. Li estis 
la pléj m.algt·anda en- la kla&O kaj krom illo li ha¡~ 
ankora1'í ion special.a:n : li sola es:tis lernantO ill Luhorista · 
farnilio. Cente tío estis grava eraro 'die li, sed li ne 
vlidis ltion tia k~j verdil'e, li estis tute ne kulpa pri tiu 
~erura falúo. · · · 

.Ko:mence li ilion ne mul~ scnti:s. Li neniam veniS 
e~~r . ~an ro~ton . k:aj la gé.amik'6toj el ~lia - ju.'leoo 
CiuJ es~s proletinfanoJ, sarpe kiel li metn.'. Kiam ]j 
veni . e~l la serninarion, li senpen3e envicigis sin in'fur 
1~ ;ahaJO¡ .ne ri~-ar~.ante, b li iomete distingi~as de 
lti:llJ ~r Sia eluz;tta Jak~:to, pet' • }a ma.llQnga rpantáJooo~ 
ki~ oo. 1~ g~~lU~j _rnalbele bri)~g~s, , k~i per la duo~ nigre 

,br~aJ :uoh ~llJ jure. atestis, ko ili ~ntaüe estis :;POI
ItataJ de: knab111o el ph bonháva klaso. Ciuj tiuj estis 
bagateloj, en lia ~Oi<O tiel kutimaj, ke li ee ne 
lcrnis atenti ilin. La aliaj,- kiuj jam frue lernis, ke 
homon pr•ezentas la ve to, kí:>mpreneble konstatis tion 
k'aj mi ue p<>vu rlil'i, 'ke tío plifortigis ilian ~sti:mo~
al .la kat~arad~to. Li a11kaii ne parQlis kiel .la -aliaj·, 
kaJ prempe . la kna,hinojn, kiuj preskaü Ciuj ve;nis 
He l~ »kriabin~ernejo « ,- li a&niris .. pro la civilÍZI!v 
ueonlinara m.amero, ~n-- kiu ili eligís la sonoj!li, am
gallte~, . a~naü komilreneblaj. Li tí,ovis tioo beleg:aJ, 
,sed H estis tro. p:l!Odcsta hj :tro konvinkita pri sia 
de1!as~a malde1_~ateco.. por provi ili1} imiti. J.á . Cio · 
es~ tlel nova kaJ ·grava por li, ke li ne rima:rkis, kiam 
om mallaiíte mokridetis, -se subite li uzis mtalricul
kv~I,talao, e primo~!- aü ,. :tro kru.dak®lte .. parolis, ~u 
c'Kzempl(} reo portíS tute ne elegaotan »novan « v.est-
a.3on. Jan1 Mla - • · 

sin álpafoli. Si tre mallel-t;i} sin .moVIS per ia 'giiti!Oj · 
k11j rtial -li s.i:n kompatis. Si ja estis agráhla hlon<la 
knabineto lrun beleta dolcruga.. riza$Q .super la hruna 
peltkolumo. Ku:a.ge · lj alkuris Sin kaj .,t}eprenis -~ijlu 
capori, kiel pedante oni kutimis fari en tiu urbeta 
Seminario. .. 

li afable proponis kaj 



,.,Ankorau nia ti Tempo pasas 
kicf ni ple~~re 'povas fronti , . Dum jQJto ciu vojo nin invitas 

se nia vivo plu ñe havas celon, kaj ~u foro éajnas ·sin proponi. 
Sur pint' plej alta ni aspiras troni, 
ec pen~· pri cedo morde nin incitas. 

se l' grizan, plumhe pezan vivnivelón 
ne ig~~ vigla dezi:vento ondi;? 

Pl~j akran pintan tempo igas rondi, 
plej bril¡q¡ klingon te gas rusto5elo; 
grizi~as ,jun' kaj :malbeli~as belo, 

Sed tempo p~as. Jaroj preterglitas. 
La spitan »ni« flairldovas grasa »oni «. 
Ni lernas kompromisi kaj duoni, 
pruntitajn pensojn servoprete citas. · · · kaj plu nur' morto emas nin renkonti. 

Sed du.m ne dronis ni en jaro§limo, 
" dum. I)Í ne venis ,alla lasta limo ., 

ankorau daiír~, d~iíras ofensivo: · 

Kaj iam nur, sub sprono alkohola, 
sin Airas el la ce.rb' ha ose ·bola 
kaj provas kapon levi pens' aiídaca. 

ankoraü gojas ni, se gojo venas, 
ribele luktas, .. sé hin fat' katenas -
arikoraií nía . ~i, lá' 'varma vivo! 

Sed van e ~1 alarman gongi pro vas: . 
' la korp'·inerta sin jam plu ne movas -
gi estas laca, peze, morte laca ... 

( 

1935 

La vivo estas nura bunta festo 
La vivo estas nura bunta festo 

. por tiu, kies .konscienco blindas, 
kiu l' okulojn rozvuale vindas 
kaj cion prenas kun facila gesto . 

. ~ ' 

Li né rimarkas signojn de tempestó, 
ne sci3.$~ ke .la paradiz' ·pasintas. 
41 lia aiído flata gajo tintas, 
kaj . li do~li1'·· ,kvazaü sata hesto. 

~ " ~ • '·::- j< 

Sed lo' u lion, .cion vi di ·de vas, 
al la éiel' 'minace pugnojn levas 

· en · si~ senkonso~a malespero, . 

·, kaj pr~as, kaj pefegas kun pasio, 
ko prenu lin la ciopova lo . 
for de la Ter', rfur for, nur for de .!' Tero! 

gan mon,stron de pantalono kaj suprenlevis la okulojn 
al siaj >gepatroj , kun la eta espero, ke ili r:Wante .dirQsl,. 
ke Ó.O ~fas UUl' :Se;r.::ajo, ,:La p.atrQ ;ta)nen, kapj~s se-
rioze Ióíj la patrino dirjs r.avita:: ~ 

»Belega pantalono, ¿une Kes? ... kíaj fo.rtega! .. 
kaj por preskau neniom Q;a mooo . . . atenta ee Pipecrs 
la br~nww ~r nw· 7 5 A}lldbj .•. PreskaU:. ni preter
iris lin: sed, felwe mi ekvidís' .tffi pendí 1 « 

»-IGa, Vi no~s ~in?« ·aema'tldis la patro ·k'un in-
tereso. . , . · ' ··· ' · 

·.~!t rcmcf;i$'~ la pauta!onon suda tabtori k'a j etvoee . 
demanltí,s: ·· ·· ' < • •• ~ · , 

~ Gu mi devas tin ·eorti?« ' .' 
. . .Jfii 1~ tooo ~lare evidenti~~' )ce la ~tálooo ne 
-v~~""',etl, li ~uz~smon:·, Maík'Oii~~e la patro

1 
:r~ 

ponws.: ·· ' • ·· ' ' ~ + · . • 
·1 , Kompreneble, ·100n alian vi .volus P«n: ti fari? 
Ou A:f'ne piabas ál·:vi?« .• . · ' · 
. . j;BY ~.sta$ ®n8a ~~lonoh< .. kms Kes~ lrun ploi-.:. 
vo&J.' »K:aj mi¡¡eestas, la pkj liialgtandll' el. J.a fda8()! ¡c , 

»Mahiato«~ · deci!;lis .. la pa~; .t'vi ja . ne Qa1n 
pov~s :tes-ti en . ~u~tablo? Vi hav.as deJi biu 



jarojn, vi estas ~mioariu1o, . ver.di:re vi devus g<!ji, kc 
. vi rioevas . longan pa~talooón «. ·~ 

»Sed estas tiaj malbelaj strioj en gi kaj la tuboj · 
c&tas tiel str:angaj 1« 

>>Tia estas Ja 'modelo«, kbnsolis la p.atro fakule, 
»estas pli da tiaj pantalonoj «. 

r. Ankaü la Jterlaboristoj portas tiaspecajn « bon-
vole informis la pli maljuna frato. · 

» Kaj la hanC:il-.akrigistoj « .aldPnis ~rioze la pli 
juna. . 

Sed la p.atro lwleris: 
>> Fenuu la buSon ... cu ~i malplacigos .al li linn 

l1elan novan pa:ntalono,n?... Hola«, li daurigi.s al Kes, 
>> surmetu gin por pro vi ~u gi sid'as k<mvene«. 

Soleca sldspuro 
- Bertel ·(,írlpenberg -

Skispur', .kiu sercas, sol¡~. 
por voj' al arbarpr_ofund', 
sinua skispurp 'mola 
trans montojn al va,loiund', 
sur rnarC'' kie .kide mu~a_s 
ne~ve~to k;tj krjplas pin:: 
jen mía pemo. (ji. fu~as 
solece al malproksim'. 

Skispuro 'frosta. forbluas 
solece eil la dezert' -
homvivo, kiu forfluas 
sur vojo de la necert'. 
Deman.dojn mi portis .bruste, . 
en foro sin . ka~is .respond' ~ 
zigzag a sp~;~r' . negokr.ustc: 
jen mil). vagad' tta. mond'. 

Oboo Kes p;renis la pautalonon k.:aj iris al la 
k'ujrejo p.ot· gin sul'me·ti. IGam li revenis, Ji bavis 
rugegan vizag:on kaj klinis la kaj:K)n. Lí havis senton, 
l<vazaü. la ;tu:ta. p.ezo de la mond~ lin §argus. La strauga 
pantalono fuée pendjs laiílooge de la mallongaj l<ruroj; 
'd'um 1~ pa~1do li sen:tis)a .§oofon f!irti ~irkal't la male- Skispuro sola., .. ,G'i.n finas ·' 
oloj, kaj li sc:iis 1n neditX~ble ti.dinli'a. Sed· noo.iu rid1s. Subite roka ekinut'. 
La aiítodtat'O . d-e la patro estis rrotu~ebla k:aj, d'um kie kr)pla .pino sin klinas 
Kes estis en la Jéuirejo, li malp:ermesis ciajn stuhajn trans randon de .l' nígra krut' .. 
éer<:ll~jojn . . . Do la admiro estis unuanima, · kaj sé Kiél froste la steloj faJas, 
Kes povus k're<li ilin, li devus esti ravita de la ekster- kicl ombras la arbomur' , 
ordinara ielióo poscdi pantalonon, kiu akiri tian <ul- kiel ne~o malpez:e kristalas 
miran laüdon. · · sur duonko,·rita spur'! 

»Gi havas la ~ustan mezuronz< aprohe ' diris la El Vasperoj en Tayastlaml , I!Jll. 
patro. . 

» Kvazaü almezurita. «, admitís la patrino. . E.L la sv.~da~ : M4gda &lrlsson:' 
Kaj la pli maljuua frato hipokT.it'fl dekl~ris, ke ··· .................... ._. ______ •--•--• 

lia nura deziro estas, iam posedi saman veslajon. .. »He, ·~ ,. 
Post tio la maljun.u frato .diris, ke tiaj ·. belaj vesta.Joj 
ne estas aes.tioitaj por labor:istoL · sed' restos konsei·vit¡¡.j 
por instruistoj k'aj al~j sinjoroj . , . . K un vera plezlHO 
Kes en. rtiu momento .estu'! niiOrtiginta sian tutan fu:mi
lion, k'aj kiam lia jupa frabo, tiu pikemulo, ~-e povis 
kbvri sian falsan karakteron . ka j senkomp.ate diris : . 

» Vjd'u, hl.el g-oja li estasJ «, tiam . la malfeliea 
Kes üerte estus lin. atakinta, se la patro ne faru3 . tii>n 
superflua, donante al la ju(iaSQ fortan voogofrapon, 
kiu puS.is liQ flanken, plorantan. Tio iO'mete p!ibonigis 
la humown de Kes, sed li :tamen ne · ~vis reteni la 
gJ"S.ndajn )át'tnojn, kiuj .sutis sur liaj ,vangoj. Per 
!trema "vot)o · li demandis: ' . · 

»ÚU vi ne povus 'rom ·dett"S.nc.i: de la pantaionot 
pan,jo?« 

Sed la patriuo kPlJsternite diris: ' .. 1 

ll ÚU d~ 'tiu cimna pantlllono? Vi d'evus' honli,"'\ ,¡' 
pedantulól <1 · ' · '--

Kaj la'. pat:o decid~ :aldoll.iS: ' . ' e ' p 

>' eer ltio v1 malbolugus la bo~an ,.,modelon~: . 
Ti(ll la a:few 1(lstis finita kaj la verttilctg k()nfir-

mita: ltinüe ¡¡ aperos kilil la unua ·e¡ quj ~j <k., . 
sia k1a :o en la senll.nal'io ·kun la longa " ~talonl?, Ji, la , 
plej malryi:anda . .. Kiij ne'k ¡;iuj liaj grandioz,('lj p}~n~j 
}'>Qt' la ~e tonto, nek Ha d'igno de, seruina;r~o .po~is C1 
itiun fojon lnalhelpi ~~ ves¡>ere 'e,q _s.ia. _hto Ii)onq-~n 
1tempon ,plora;dti senespere P:ro c1 tin fatalp, kl,u 
lin malhon:origá ; kaj · en liaj sou~o.i tin jam hu.moo
ti ' la ~igarooj ki).j la rikana:ck? 1iaj saml~rn¡ej.á.nojl ' 

• Ltú)de Kes''l.ris allá leroo)u ~alr@;pide,3fe máJ,.., 
raei~~. Lia ~~P? .. ~liniti . .,al. lia ~rus~. L\ pli v_olo~te 
m~rb) 9l Jll•'IZ4'Vi b \h~mo¡n. Lr. es~ ve1.::e ~onvmk1~.: 
J<e aiu l'iaéta"' (,lfO lia Strml8!1 a.Bpekl.Q, _ka)- :k"lAm Sumle 
Y6kis ató-a knlli v()til: ' · 



tan vireton kun 
lono. 

longa panta- Strlgo sur mla libroAanko 
, , ~ :tudmllla Jevsejeva-

Tage .blinda, nokte verdokula, 
Gí spionas min de s!ll".la §ranko. 
Cu pro símpla ina scivolemo, 
.Pro_ intrigo, aií pro ta:ktomanko? · 

Kurba nazo kiakas kontrolante, 
K'ion ~ibas mia Jaca plumo: 
Cu pamfleton, verson, nekrologon, 
Ce kandela finbrulanta lumo. 

Se pedide min :forlasas Muzo, 
Kaj dormelrio §minkas pala vangon, 

' Gi ridácas, strabe rigaroante, 
Kaj senhonte mon~ras aL mi langon. 

konsciis pri sia · máldeca konduto kaj detumis siaj:n 
okulojn. 

»Mi hon<tas pri vi« li malrapíde diris, »cu vt 
volas · fana-i iristruis1x>j ?« 

J.a. koJego .silente foríris. l.a géknabOj iris al la 
lemoca:mbroj, ne sciante kiel sin)eni ... 

Kiam Kes vespere venis al sia profc:.o;o por ·for
ponti la librori , tiu starigis malantaií sia skribtablo. 
Li vidis la 'malgrandan kn.abon kun lía str.anga panta
louo kaj ridetis. 

E:es ree ru~is, sed Ser(le l4 proferoro frapi s per 
la libro :Sur li¡m. ore!o,n. . 

»Malsaga knabo « li did:s serioztoue, »eu vi'.bontas 
pri la maldeca mokado de grupo da nepensantaj ge
knaboj? 'J;iu pan!talono de vi indas es ti honorsaluto al 
via patro ~j patrio~. Gi pruvas· nur, kiom . ili devat! 
oferi, ':por; k'e vi povu studi. Vi -ne devas tiel rapide 
cm6arasiéi ... esta- pli 5a~al ... · Jen estas via libro. 

· Rapidu J:ialdaií hejmen kaj dirú al vía patrino, ke si 
pov.as esti vere fiera p.ri sia klera ~Kes. Diru, .ke tion 
diris mi . .. Saluton, pantalonulet?l « 

<·Kaj'an:taü ol Kes lin poviá aanki, li j.a:m ·mal
aperis el la eambro, saj staris sur la stra1x>. Cent fun
rojn pli malpeza, ol ee la forláso de sia- hejmol, K-es 
revenís. Sed profunde en lía vunruta an :mo tamen res
tis la d9Ioro pro la -hun:úligo-. Kaj la rid'inllii panta
l~n? j~in. d~IQnge estis ~luzif:a, 'oa~taií ol li m~ ~v~s 
rüli ·pn c1 JQ'u <Jagreya histono: ~d senamara 0tlU; ndo 
taroen an\:oraii úe eatis. ' . '· . .. 

·Estas véra ~rio, kíun mi 'rakontis. Nur lliiinon 
mi iom pl~ojigis · ~. ~i vere estis. :Por· konrolí m'Ín too m, · 
troh léredas. En 1á -Sieínioario, p.ri 1kium'Í p;u"Qlts; oor:te 
estis tiá proleroro, tiel sa~a kaj tiel bon.a, kid tiu, kiun 
mi paroligis. Sed, malfeli~ por '}{es, li ne alvenís en 
tin fa tala momento. Se li estu:s veninta, li oerte estus · 
p,aro1inta kaj agi~ta i:iel, kiel mi ;fih prezeníis., Kaj, .~ 

. mi ·já n'\Üt .regas' la .ok.azintaJojn; kíal mi ne v:e;nigus 

. ~usb:no.mente· :tiun ~ par· Qlildjgi la ':sufe.ron 'de 
la nilllgra'llda Jinabo: kun la stranga pantalono? úu ni, 

ke .c:o igu be]~ t n 

H~ Jf.;;. Alings. 
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t;a fjJstorio , de Viviell 
- .IIDD.Ie VJvantJ -

Estis antaií kelkaj jaroj kiam mi iris aiíslrulti Mi ~e scias.. . mi ne scias . . . el tiom da 
jw1etan polan violonisron al Queen's Hall en Lond'ono. k'aiízoj! 

La knaho aperis pala kaj inspirita; la nigraj· ha- La violonisto senti.s sin eksterordinare flatíta kaj 
roj , glatkombitaj kiel akvo, falis .al li Cirkaií la viz$. emoc.iita. 

Li levis la violonon. Kaj jen, sub liaj k.Onvulsiaj - T:iu mfano devas havi talenton - li diris. Kj¡al 
fingroj forsaltadis la tonoj, idaraj, fluaj , dum la vi ne lasas sin studi violonon? 
a1·eo jen flugis kiel plumo, jen premis sin grave sur - Vere, mi ne pensis pri tio - mi diris. · 
la vibrantan kórdon de )) sol«. - Cu ~i konas la muzikon? Ou ~ konas la no-

Mi sentis pri la gracia tcnaho grandan mal~jon tojn? - demandis la májstro. 
kaj kompaton. - Ne - diris mia edzo - ni vivís en la okloi-

Reveninte hejme mi iris sm· la pintoj de la piedoj dento; la malgranda interk:Ompreni~s nur k un bovi;noj 
al la lulilo, kie dormis mia m:algranda filineto , tute k'aj eevaloj·. . 
roz'ko~ora , kun blondaj haroj m.alordigitaj sur la frunto. - Kaj kun serpentoj - a~donis Vivien, forviS-
Kaj mallaute mi diris al ~ia dor~nta animo: Ho vi, ante siajn larmojn per la dorso de la mamo. 
infano felica, kiu kreskas en la delikata církaiípre.no - Do bone, se vi permeS<JI", mi do:nos al M lec:i,o-
de patrinaj brakoj, vi ne ekkonos la suferon de gen~ nojn - deklaris la a:rtisto. 
antaiítempu, la angoron de antaiítempa gloro1 Ne, VI Kaj efe'lrnve li venís la sekvantan ta.gon, kunport-
ne devas esti, vi fari~os neniam »infano gajnanta« 1 ante - en\'olvitan en papero, m.algr.and!an violonon. 

Mi rememoras, ke ~ste en tiu momento la etu- Ni trovis gin tre bela, fre§e lakita kaj de koloro 
lino, tordinte la bu~ton en la grimaoo k:arakteriza kaj eokOlada. . 
timata, kiu antaiías tiam §iajn p1orojn, pu&s sin.gultom La 'majstro diris, ke estas Gu.a.rllerius kaj igis min 
Poste ~i komencis ploregi malespere. Mi remlfmlor&s pagi por ~i 200 lirojn. Sed tio estas detalo. . 
an!kaií, ke mi pensis : Kía stranga koincido 1 Mi diris, Vivien unue ~in voHs uzi ank'aií k;iel mon8pa:rujon, 
ke ai ne fariA"os »infano gajnanta« kaj §i ploras. Mi sea mi rakontis al ~i, ke interne d-e ciuj 'violonoj· vivas 
iros tuj por diri ~in al John. fcino, »la spirito de la Muz;i,ko « kaj la etulino estis per 

Mi trovis mían edzon en lia studejo, enprofundi- tío ~oje emociita. · , 
gintan super ia po\tik'a artikolo, kiun li skribia poi" lun ltagon nritnovis §.in,kfiam en laskulptajon ))S« 
>~~« . Mi rakon.tís al li la olrozintajon, sed li & verSis panon k'aj lakton, por ke la feino povu lsin 
~jnas ne kompreni. nutrí. Kaj iom pli poste, en ak'ord!o kun kureto Ted(l'y, 

-- Si havos malbonan digeston - li diris. ~ per martelo rompis je peoo} la kbvrilon, por k~ la 
- Sed kiel? Malbonan digeston? - mi 'ekkriis m- feino povu veni ekstere:n. . ·· ·" ·~ 

digniP;inta - sed vi ne kompTenas, ke estas ~ia animo, Sed la feino esti!s fodrurinta. 
kiu al mi respondis? La profesoro alpof!is novan violonon, kiu tíufoje 

John klinis sin rapide super sian politikan arti- ne kostis pli ol 1 2 lirojn. .Li diris, ke ne ~stas Guar-
kolon. nerius, ltamen mi trovis, ~ ~i tre similas al la alia. 

- Kion vi faras? Kíon vi pensas? mi lin de- Wvien volis nénioo .scií pri la studado, se la feino 
mandis. ne troY.igas en tiu ci violono, 'lmj, .por sin oertigi, .ai• 

- Mi pensas "- li diris ridetante kaj karesanteal vQ!is sk!ri.bi al si leteron, lciun ni enkestigis tiun vespe
mi l. a vangojn - mi pensas, kiel karaj estas la m!tl- ron en unu el la aperturoj de la viol010o. La f~ dum. 
gra.ndaj okuloj 1 la nOk'to ~in elti.ris ·- ne -nur - iled marene anstataií 

Mi foriris ofendita. gi ni trovis - Yideblan el la skhlpta!o - respondolñ 
V ere, la viroj ~ha vas nek intuicion, nek fantazion. sur papero Gi.ela! . . 

* La feino skrihis per tono ;afabla.·káj p.er inko or~ 
kolora, rememorigánte .al la etnlino la studadon. Se vi 

Pasis jaroj. 
Vivien kreskis carma kaj ·friponela ; kaj mi ja.m · 

fOJ•gesis la nristeran anonoon de ~ Yenonta wrtó, 'kiaín 
ian tagon venis :al ni sinjóro, barbita kaj n:gra, kun ujo 
por violono sub la braklo. · 

Estis ita lo, kíu voli · doni koncerton en Londono 
kaj venis al ni kun rekomwd!etero. Li proponis sin 
por· ludí ion al mi kaj 'inia edio; b,j subite ·rektigita 
en la mezo de la s.alono, sen akompano, li komencis 
la » Ciganinon « d~ Sarasate,. , 

Li ludis sov~; kun ;kapo klinih, batante la ar.fun 
sur la k'otdojn, balan08llte sin, kun haroj- en malordo , 
kaj barbo hirtisita. John observis linJ~rite mirigi~. 

La pordo malfer~s kaj ¡jen eniris . Viv.ien, blonda 
kaj mar-,·erd-okú1.a, kun ·la pupo sUb la hrako. ~ · 

Si restis sur la s.ajlo kaj · ·taris senmova, rigard
aote la "ioloniston. Ce la: lasta a~rdo ~i lasis lfali la 
pupon kaj ekploris.- ·Si ploris longe, laiíte, kun la pug
noj sur la okUloj'. Al ni, kiuj demandis, kial ·Si: pltmas, 
~i respondas konfuzi:ta en .singultoj : '•· · • 
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studados multe, iu:a tago,n vi vid6s min. Pensu, ire ¿iu
foje, .kiam Vi ·eklemos unu gamoo, kreskos a1 m!i uam 
plumo en la flugiloj k:aj dnam estOs kreskintaj Gi.uj, 
mi povos flugi de tie ~Ci kaj ni nin vidos.. . 

Kiaril k etuliJ1o trovis tiun let~ron bj gín .legig.is 
per la patro, estis iu, ki11 sentís teruran pxemón de 
rip.roüo, vidan:te §in :paligi de miro k:aj ~ojo. , . 

Xaj tiun tago.n Yivien stu,dadiS multe~ 
V espere mi vidis ~in k1initá, kun orelo ~sur la 

~io1ono. . . ~ 1 ; 

..__ Sajnis al mi, ·lié ·mi sentis ·movigi 1a feinon ~ . 
~¡ flustris ikun olruloj IIDtaj kaj 'timigitaj~ l{aj ;e&tis" 
antroraií iu, kiu sentís p.ró{und:an premon .- ae ripiob>. 

. · ~· Sed k:iel konfesi ·la tro'mpon? Kie1 . aiñ al si: N e-: 
nio estas ve.ra,' oo estas tie feinoj. La Spirito «;le la Mu- , 
zil(o he · ~kzistas. Ekzistás' nur p:rofesoroj die kooser
vatorio ' kaj lrie'tbdoj de Kreutter. Es(á$ i:u~r; griza; 
mondo; ''Sén ·feinoj. . ' ·· .: ' lli. 

- 1 '·o . .., j. O • - !{' 

. Mi ne ha~s 1a ku~~on, . La . di9 ae la ~trinoj :-L 
mi pa.rdonu. ·. " , . · : / · : '· : · .. 



Poemoj de ffendrik .Adam$on 
Kunulo 

Tre trjste tretas triope 
harbulo, razito, junul' , 
kaj la du aliajo miope 
rigardas la barba kunul' . 
Li al la razilo emfazas: 
»Mi scias ja, kamarad', 
Sur nura mirago gjn bazas 
Vía fama mov-aparat'. « 
»Ne diru, ho onklo! « admonas 
gemante Íin la junul', 
»lin helpul se monon vi donas , 
mi estos la vojkunul', 
ni kune vizitos Manan, 
Saturnon vizitos ni! « 
» Revuogirlojn kaj farson 
mi preferus multe plil « 
»Ho onklol « geme balhutas 
la junulo per lasta fort'; · 
sed la harba kunulo mutas, 
sciante, li ·venkos sen vort'. 

Ludo 
Fingroj, batu, hatu kordojn 
kaj eligu la akordojn 
kiel zumon de abeloj 
kaj orlumon 
argentfumon 
de faheloj. 

Fingroj, batu , batu kordojn 
kaj malfermu al ni pordojn 
de la Belo pleje alta, 
de ser,¡)no 
kaj sunpleno 
plej ekzalta! 

Fingroj, balu, hatu kordojn 
kaj distauzu nordajn ordojn 
de silent' kaj morn' ohskura: 
ravu gluto 
el ;Soj-puto 
freae pura! 

Malnovajo 
S taras kaj fiaras pri pano la mond', 
uloj , ulinoj kaj idoj en rond' -
panon priflaras, por pano servas, 
amon deklaras, pri amo vervas. 
Sed kio estas la amo sen pan'? 
Cu do ne samo, 
kio po~· la infan' 
mal plena su cm amo? . 

De nun la etulino skribis cÍUill vesperon al la feino 
'kaj se tin ne respondís, e3tis horoj da p!oro. · . 

' .· La korespondado kun la feino daííris multe kaj 
· multe da tempo. D~üris jaTojn. La famo Cirkaiiis 'jam 
pet· lauro kaj radioj sia:n 'blankan frunton, kiam la mal
granda Vivie:n je mateno de ciu koncerto ankorau en
kestigis leteron en la violonon: 
· Kara feino, lasu min ludí bone tiun ci vesperon. 
Mnltajn' kisojn! · Vivien. 

Kaj la feino respondis: · · 
~ara Vivien, vi ludos boue. Mi zorgos pti tío. Mi 

cirka·Ubrakas vin! Feino. ' . 

* ' 
. /~a lecionoj'Jrun la barba virtuow daiíris; ses mo-

0(\19j~. Je 1~ fino d,e tiu epoko .ni estis invititlj· d·e iu 
on:klo de mia edro poi· ·pasigi rinu .moW}ton en Parizo. 
La majstro adiaiíi.S' Vivien kun larm,oj en la okoloj. 

:Vi lel1Ú.s en ·ses monatoj pli,ol aliaj en ses jaroj, 
li diris .kaj ne volis esti pagita. 

* ' 
::kiam 1a onklo;a:~dis la etulioó~ ludi, li dais al Si .: 
-:-- Nun eliru . k'un via val'itiStino kaj aootu al vi 

Cion, kion vi dezir.as. - Kaj kiam si estiS ·for, g.ojege 
k'aj hri1anta. Ji tu:mis sin al mi. 

. ~ Estas mi?nde - li cliti§ - OO<:eSfl.S aiídigi sin 
al :erofesoro SevCik, gratula ~Jstro ooha. " . 
· >~ "'' 7 .Dirite, f{!:~jte .. Ni re~eg.rafi~ ..al P.cafui á.l la fama 

majs\fo, petante in.terkonrenlbn.. "' 
· La respondo ·veojs: · 
1 ~~.tau® horof w konservatorio.. Seveik.« 
.;' Estis marde:. ·Ni tuj ekvojaps al Pr.aha: Vivien 

bj ~ni .. ·& Yaltist:iOO bj la . violooo, );l9.Ste 1a multilj ajoj_, 
',;./!.~ ":/\ . . ·' '1i '¡(.k ' 

kiujn Vivien estis aootinta por si: granda pupo en kos
tumo alsaca, cina balono, elefanto, kiu movi<:~ la kapon 
(kaj tiel aea, ke oni ne povas ec diri), blanka muso4 
malsovag-igita, fermita en skatolo de kartono. 

Ni havis ankoraií fromaAon por la muso (deodoro 
malagrabla) kaj du kolbasojn, kiujn la etulino volis 
aeeti en iu automato en la stacidomo. 

Mi estis tre konfuzita kaj forgesis pagi la vetur
igiston. Mi rememoris pri tio en la vagonaro. Poste ni 
perdis la skatolon kun la eapeloj. Kaj la muso, la 
violono ka j la kolliasoj donis al ni aspektoo tiel mal
ordigitau, ke Ciuj estis malA-entilaj kontraií ni. 

Ni alvenis, kiel Dio volis, al la hotelo Blua Stelo 
en Praba. Ni estis lacaj kaj malbonhumoraj. Dum mi 
malsuprenil)s por demandi IOOI.bjn klarigojn en la ho
tela oficejo, la vartistino lasis Viv:ien por k'elkaj DJO.-

mentoj sola. . .. 
Kiam mi revenís s·upren, mi estis kOnstemita, vid

ante ke ~n (a varma:n akvon, preparitan -por ~ia banÚ!, 
Vivien trcmpis la violoo:on kaj la aróon kaj il,in lavas 
kun granda energio· kaj multe da sapo. 

- Tiel estos eio purigita por SevcSk - si diris 
kun earma rideto. 

Ni eulitigi$ lacaj. Sed la tutau nokton tiu terma 
muso mordetis sian skatolon dé brtono kaj m.alhelpis 
nian oormon. . 
.- · Kiam _-\Mt.ene ,,Viviep voHs provi la violooon -
gi estis 'Dluta1 La kovrilo estis tute renkolnrig.im kaj la 
aroo á,lgluis sin al la lrordoj. 
, V:hien plp.r,is klaj p.Ioregis, - d'irante, ke la feioo 

ems ,;IDO~. Kaj Jine ni ron:e~ al ~rvl\torio, 
~lfrue tAJ pro~~ korp~rmfaJ. _ , ' 
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. Ni . eniris gr~Pan ~lan, . m.alplemm k'aj sonoran. '" 
En ~a fono estis plialtigita estr,ado, ·sur kiiu tronis ·rdu 
fort.epianoj kaj- kelkaj piedestaloj. La ideo, ke Vivíen 
devas tien suprenü·i, kaiízis al mi malvarmon. 

Unu poroo sin ' malfermis léaj · la fama majstro 
eniris · rapide. Sekvis lin, portante violonujon; junnlQ 
Ieun bukla kaj nigr.a har,aro; U S&jnis esti ítalo. 

La majstro venis al ni renkonte kaj· salu:tis. Li . 
estis serioza kaj mallonga en parolo kai i.nspiris al mj, 
multe da humilo. . 

Mi 1darigis al li, tMmaute, la historion de la lav
ita violono 'k:aj li, sen ia rimarko, turnis ~sin al la jun
ulo, kiu silente staris Jlanke: 

- Marescalchi,. donu al mi la Gaglianon. 
Tiu ~r rapidis pre'zenti al Ii la ujon kaj . la pro

íesoro prenis el g-¡ instt11menton gigantan kompave al 
nia pseüdo-Guárnerius - kiaj donis ~in al la infano. · 
La malgranda apogis ~ al la ~ultro, kurigis siajn fin
grojo sur l~ kOr?oj ka~ po~te, pre~inte la ar~ •. kiun 
la profesoro al ~t etendts, hbere ka) sen~ne §¡ ms sur 
la .estradon. $i aspektis -tre malgraoda inter la dü gran
daj ÍOJ'tepianoj. Kaj t:iuj piedestaloj e'stis pli altaj ol si. 

- Kiu .vin akompanas? -'-> demandis la majstro. 
-·- Neniu, - · éi ditis. Mi ludas sola. · 
La protesoro ridetis. - Bone - Ji diris - ko

mencu. . 
Kaj Vivien komenciá. 
Si ludís añtaüe ian ekzeroon de Ferrara. .Poste 

»Lultcantoo« de Grieg, )??Ste l> Romanoon« de Svarid'sen. 
SevCik rigru:dis §i•n kun mieno penetrauta. _ 
Kiam la v:iolono eesis, li ek:flamis: - K un tiu Ci 

infano oni povas korrienci de la -fi:no! - kaj turnante 
sin alla ju.na italo: - Ou? Kion vi diras, Marescalch:i? 

La junulo alpr:okSimi~i de la fono de la ,ha,~o; 
tre \<>nfuzita. ~ Estas mirindajo, -::-. li .'d:i;r,ÍS;· Porc ·loom
preni ~n estus necese kredi al la tramigro .de la animoj: 

· Sev6ik konsentis. Poste Ji 1umis sin al Vivien k&j 
prenis el . siaj mano j la violonon. Je · mia surpriw mi 
vidis, ke li malstreóas uñu kordon post la alía. Ki;im 
restis .nur unt1 - la kordo »sol « .-:. ·ti ~in redonis al $i, 
JM?Ste li ·• altiris un u . p~edestalon k:aj ~tis sur gi folion 
de muziko. Kaj li ~ds al , la infano: ~- Ludu -iomete 
tion Ci. 

, Estis'la Variacioj de Pagauini -sur »La pre~.o d~ 
Moseo«. s'kribita llOr tinu kordo ro1a. , · .:.· 

Kaj Vivien ..:.__ ludís.. · - , ' 
Kiatn éi finis,· ·ekesti-s mallonga silentó. Sevcik 

metis la manon sür ~ial) kapon. kaj diris. • 
_ · ~ ~one. Revenu l1odiaü je la 2-a boro. , : 

}· i¡ ~- * . 
• T.o la 2-'-a ·ni l'eYetíis. Kaj la profesoro Seveik' doórs 

al Si la unuan lecionon. · ,. 
Verdim, la leoionoJl li donis. al Maresualcbi, kla:t:

iga~te al li ;ID~n, . pi'i ~1? li . voli.s; ke ~n farula infanu, , 
La mfaJ!~ sfan mter iÜ du, 1.-vn.Ja nolono. óela ~ultro, . 
rigai'dallte jen al unu, jen allá alía ~ vivaj inspiritaj ' 
Qk:uloj. · 

·· ' Kiam pa!íl-s .un u hooo, 'Se.vCik diris: -:; Adim1. 
P-ost ro ~goj vi 'revenos k~i IndOS al ~i la konoerton 
de WieniawslCJ. · P.arkere. 

- IJone,- - ·diris Vivien. . . . . ;- . , : ~ 
La profesoro kaj Máresealchi ridetis. , 

. Post· tio cin, trifojc{ en nÍOn•to. Vivien iradis po-r 
un u bOro · al profésoro S«ívtik. En la ·lo ~goj da paüzo. · 
in:tet· unu lesiono kaj la alia, estis ~rescalchi, kil Aió 
instruís. l.i venadiS je ~UJ . horoj BQldau roa ' logé~ 
eu illta Pr-áhá, kie .JÚ iesfadis, l"688Dis de úar&A kaj' 
Ciaoonne de hludoj UJ Fugo; k.aj mi lernis dmtingi'' 

. . 0 - ' ~ 

,. ·· ~tugflo 
__:. eetr 'oezruc -

Sunbruna viro liava:s' ·hardán. lukton 
sur 'kampaj heaoj sdh p.laüda tril'; 
Ji pagas 31 tero lastjaian frukton, · 
la mano .kt~sas· sur la plúgQ'. . -

La svito perlas (1lstas própraj hedoj ), 
li pensas prí la Jale-tinta jubil' ... 
Post la cevalo pa8as ~a .. piedoj, 
la mano ku§as sur la plugil'. 

Longe mi :fiaras fresan sulko-ambron, 
rigardas lin kun muta hpmil' ... 
Sekvi sur ka,mpo cevalw . ~plon, 
la- manon teni . sur l¡~. plugil' ... 

Por tiu ne taiígas Úíbor' ideala, 
kiun brulstampis urha ekzil'. ; 
'N e ' r,evu iri post' ambló oovala, 
la manon 'teni sur la plugir, . .. 

Foje 0e Opa ... :, B01·doj pl~n-poplaj, 
kaj longaj .. kamp<>j kun griza argil'. , 
La av:o paAis ,sur , bedoj stoplaj, 
.la manon tenis sur , la plugil'. 

Cu la sentenoo indas je kredo, · 
ke nivó revenas post j aroj mil « ? . 

. ÓlJ, mi cevalon S\3kv:os sur hedo, 
· kaj tenos manon sur la plugil'? 

El ia .ceha: P-ro Pumpr. 

Bach 'd:e Bee~oven, Sa~~-



OJO mÍ tráktas nur kieÍ enkondukoo en Ía )~reratútad 
verkadon.« Koín~reneble, ke N'o,' M. Wankowicz tre 
ekiriteresi~is pr.i 1~,- n~utima aütPro kaj, dank' ¡¡l la 
klopoBoj d\l li kai . de aliaj verkjstoj, la Atatpr:ozidantq 
donacis ~ al li la restintajn kelkajn jarojn de la nJalliber
ejo. Nun Scrgeo .P.iaseck.i estas libera horno, konata 
afltoro, kie verlco rikoltis jam ke~kajn eldonójn. 

' K.aj vere, la' v.erko »Aman,to de la Granqa· Ursino« 
estas n.e talen te skribita. La · st~Oa. en havo · alfor~as la 
atento_n de ~a legant9, a~tai:i. ki1;1 m~lfetmi~as .nova mo_ndo 
kvar(.au en ia se,ns~c¡a Jilmo ekzotl~a. KaJ ~l mo,n.tras la 
polan Eldoradon, polan sovetan hmon, k1e- om multi~ 
kontrahanc!as diversajn varojn, . tute mankantajn en Sovet
rusujo : oron, íremdan valuton kaj homojn, kaj noklc. 
en ciu s.ezono de )a jaro, ju pli mgra, milluma, do des 
pli bona ~i <estas;. tra arbaroj, marcoj, arbustoj mi~tere 
glitas kiel f<lflíoq10j·· Ia- homoj sar~itaj per m1,1ltekostaj 
objekloj, 'ako.rnpanaritaj aliajn homojn, kiuj, pro diversaj 
kaiízoj, volas forlasi · sian - patrujon. La morlo atendas. 
multajn. Malbone pripensita pa8o, malatento, kaj ja!r1 
gardistoj polaj aü rusaj pafas sen pardono. Kaj oft.c 
pafas ne 0 ur gardistoj, sed ankaií konkure~tcaj kontra
bandistoj . La houia , vivo ofte nenion ,valoras, sed -Cl)tere 
multe ma\pÍi, -Ol kelkaj f )avkoloraj mOnCl'Oj aií bri.lan~j 
stone:toj. Kaj tamen, en tiu vivo· plena de dan6éro, satu
rita de ma1noblaj · instinktoj kai pasioj, regas 1a speciala 
kavalireco, kamarádeco. Ne mankas-·la ,. humoro de l)(•o
dur.notoj « kaj sentir.na· braveco. 

Mu1tajn epizodojn el la a,venturema vi1•0 de konll·;¡
ban9~sto . rakootas. Sergeo _ Piasec.ki su~ la. pli 'ól 4.o? pa~~)j 
de sta hbro; kaJ kvazau belaJn k~d.ro1n ne d1s1gehlnJn 
de la tutajo, formas la priskriboj de la naturo, montran
taj, ke la aiítoro ~in vere amas kaj komprcna~ kaj sur•~r 
la vivo kaj morto, mizero kaj :rieeco, pasioj kaj deúrOJ , 
supe.r cío sur la tero, eterne hrilas la sleloJ de »la 
Granda Ursina«, ofte la solaj aknínpanintoj cu dum la 
libereco, cu du!ll' li' sendorm:aj no~tof en la malliberejo 
de la nova pola verkisto Sergeo Piasecki. 

(1, Dratwer, Yarsovio ) 

BOLESLAV LESMIAN LA POETO DE L' FOllPA-
. SINTA ROMANT~KISMO. 

, . ~:n la kom_el?-co 'de nove~hro .de 1~ kru:anta jal'o 
mortis en Yarsovw konata pola ·poeto de ph malJuna 
generacio, Bol~slav Le8mian. Li restis fremda al la nováj 
tendencoj kaj temoj en la poozio kaj Ciutaga vivo. Lia 
ver,_kado estas kvazaií ia mistera teks11jo el sopiro kaj .re

_vad~; ~!lhli.maj ~giroj ltaj fantaz~aj .. vizitoj. La cefaj~ 
. mot~~,OJn .;h cerp1s ~ el ~a p.aturo,. kiun la . poeta +t~ . aDll$ 

· ka(, j>e¡·s¡J!li~ en. maj p_oe:mo¡. K'Yazaii ~odirita de 1~ 
cfeklWO h pnkantis la IDISterOJD d~ ensorc1ta ~ardeno au 
malil<>va .kverko. Per moligitaj neblllaj 'li.otoroj 1i pcntris 
rev<>jn de siaj son_!pj en maldorino for -de 1' tero. Tiu ci 
romantikismo frapas ankaú en Iiaj erotikajoj plenaj d (l 

ia nekuta~a adorado · kaj preskall . reli,gia síndcdieo, . oftc 
I:igi:taJ '· kll? bolanta:j jento~. La ~ó~k!JXD . en iim fantazian 
l~don, lúu kara~rlZas l1an or.Igm:alan kreadon; konser
vi~i~ :anka~ en. lia.t tradukajoJ. ~lt:~a~ ~mian tr!l-

. dUió$ poezte onentaJ.n fabeloln ka¡ la IDISWl"aJn ,·erkoJn 
de E. Á· Poe: . - . . 

. . . A:ñkaíi 'la ling~o tle :la poeto estAs aparta. Por povi . 

. , :i?!'.n~ '\siajn . nekutirn:~n .temo)n )i , kreis neologismojn, 
:Sé'd !}>rófunde oúazitai:n je la spuito .de la pola lingvo. 

La tuta -vet;ltar.o de BOlesla:v ·.iLesmian konsistiÍ:s el 



La ,gr;anaa :-l.);ep$0a~~: 
- J:UU~ -~.,~~] - . 1 .,, 

lJir. ektor~ . Ern~soo Si[Jdlet ~··. e.;k~erw··. rigardis· he1p.i. Pro .fih. li J1at~re ~.·· .. 4tent·· · i~Ja fe~on" iraj:~ mí 
la' lar~an ~illendadolion sur . sip sk_rilx>\il))lo. . . kredas, se .o!it ne ~akoop~s ~Ju¡.n m._v~,~· ll. pe~s -

»La dékQ.nua. '" BüttneJ:. Jlospr~ó Sudo. Kiru~·ga sed .cente g1 10n t~;~ugas, lla m vento ~ ki® VI o.pmtas? << 
fako«, esiis ~ur ki legebla. ' · , , · Sindler ltrovis:nu:r · dbloran rideton.' .. , "'. . 

. . Lía· frunto su1ki~is. :Ke la ialeganta feropeoo dte~i~ , »Vi ne lasis témpon al mi, prezeriti D?in, síojioro ' 
trafi tuste ói tiun pl~j diligentan klaj ka:páblan el. lia,J BütEner. A,nkaü mi volas al via f:ilo.J!i ~s~s Oil:e.lqprt;' · 
labotisroj 1 Rigar~ ' sur la horlo~on. Duono anf:ai1 la · Sindler. « ':.., ., . · ~ ~ · 
dek!unua. Li ekstaris, jetis 'l

1igar®n tra: la fenestro; la · » Kuracist~vizito finita!« }a l flegisto v'~s en la 
aüto-es~ preta... . . . , . . , .. · . . ~ualgraiHlan ·~jon,. Nun f~rgesis Ja . ~!}una Büttne: 'e<; ' 

. Buttne~?. ~ll~!lCl', ""-- · h s~bite pensiS, --:, J'en J~ sian grandan m1rk'onsternon p.n .ct tm ' re~k~to ~ka~ · 
esij.s. ankorau 1? alm --: cu .la J?nulo ne ~ntau kelka~ rapidis en la ma•sanuHambron. _SJndler .• suk':oosJ¡¡, parol,t . _ 
ttagoJ .antaií'metis al la mvent-fako ,<fu La Stndler-verko] k\tó la kuracisto. . . 1 ' 
~á p~bón . . d~ nova. ma:Q~o? _Sindler ·tis. nun ne · »Ne, sinjoro Sindler, m\ ne ~k'redas, ke l~ 4;t·n~s: 
~~tereslA-.18. tm !vt, eed .1nter. ttaJ ork'onstanool - eble v~nas. Yersajne Ji . IOO~;j~ ·h§:djau. ~d ~ ,nt ank~u 
~), >!amén lOD taug.as. . . . . . • . transtirns lin, ne eSt\1-S por lt oono. .KorpaJn ' IaboroJD 

Li $~rpre_nis la auslrul~on . kaJ 1g~ sm ltgt l:cun Ji ne povus 'plu fari. Sed, kiel <li~te, mi ' preskau ne 
1~ .unua ~geruero. )) La .POOJe~ ~ Buttner --: ,ne, havas plu· esperon.« . . . . ~ 
snlJOOO d1rektoro - nemon valoras, kostus al m nur Alltaü la po:r'do d'e la malsanul-óambro Sm<ller. 
lmOnon ~ mi ~nsi.lus m!lll~k~p,t~ .·-:- entute ~e~zebla devigis sin al vera gajeoo. Poste li eniris. · · 
- sed -Mehnent Ja povas ekZamiCID !in .anlrora.UfoJe - '»Hallo Büttner-l« li 'diris afable. . 
khmpreneble, se vi . dezira~, sin joro di~ektoro: « La ma~o, kiun ~tenis · patro Büttner, e~~rerrils.. • 

Kun óagrena n;deto Smdler sur:znetts la V aus~lt- ,,Sinjoro d'irekitoro, vi venas ....:__ 'pof dit1.al mL --::;-
ilon: lia unua in!enler-;> sendube ~Ü!' tre. tauga_ vu'?, ke oni mian ... « Kaj jen "Sinill~r .Jtrovis sian granda'll 
sed i~'Ill .pedanta kaj 6tam jaluza pn la JllnUIOJ. Tw illiDuwn. Tute · trankvile kaj _afereme J!: responllis =. . . 
estas J~ afero ho'lnll.. . . · . . · ·. · . . · · »·Vi pova.s pensi, .Bü>t_tn~r, 'b .ne :nur p~ s~mpla 

En la hela, pro~ ~ndbro de la lcirurga. -fako Ue · malsanul-viziro mi, venas '-Ci ti.en, ~h, W J.R .vt tute 
la hospi~lo Sudo s~ri~ lá, f!egi:sto. ne statas 'tiel ffi.a:lbone. Ne, te~ . p~i v.ia in.vento. Gi 

»Ml bedaiiras, ~"J?ro d~~ro, la sinjoro pro- estas .Ja plej . boná, .Jó..qn 'oni pro~ al ~m · <lum l~ 
fesoro !uste nun fa~~s st~ . rondlron. « . • . . lastaj jaro j. Ankoraii en ti . tiu boro mt a6etos la , 

!--i ~~d)s la ?~ita.n~.o1~ en. Q'lalg~an~ logPa~bron. tproje'ldort. Kaj. se vi ~s~ .~eri,?ve 8ana, \'Í ne vepo~· e~ 
Jam 1u s1~ en ~~. _~l.Juna Vlro kun sulka,i ~orgoplen.a la · mun'l:onalon1 Sed en la oficeJo~. Ko!llp.ren.:eble. mt tu~ 
·viz~ko· Se~interrompe. ~ ~ekstr~ mano. v~1S· tra .s~l' elpagigtis ·al . vi n~ ~gra:D:dan monsum~) .por · ke v.t 
1~ pu~a ~a , ~estajo, L~r b~ua1 . o~OJ ~tr:m~il~ po~· ~rmes1 al v1 :rordc'áJ . he hai u""_ zorgoJn ... « 
ngardí.s tt~n. !'8J ree.n. EstiS la sama) okuloJ, k1el úUJ . :·. _Kaj poste li . Ji!v.ie~· .prenis.lii ~'alcleksfran ·m.:m~ 
de la ]Ulla !l~ttner~ , : . . . . . . . de la 'lmllsantilo klaj· sentis <pu)SI lA A·arman. ~gon ka~ 

»I:a •SlOJOro. volas ~me f-8f.l . ~W-Vlz_~~on ~ « viilis la gojan 'QrilOn etda drufoj, kaj li e~tiS ~ra, ke )~ , 
demaru~is la rna_l3Uf!ulQ! tuste ~am Sm~~. yo.IS lin elpam!is la plej ·grandta'n mensogun. ~ sía v1v~. Í 16&t!l 
alpaP?li. La .dew:o fut•. el , ¡~ ront!'b. de StaJ tur~,n.. . li lasis ilin ariibau so1áj k:aj r~vetuns ·err ·la uzm?n .. . 
tantaj pensoJ per papo.1o; · trarom.P~Is en la málJuna . Antaü Iia labórt,ani.boo ni.alpaqenoo atend1S hn 
vito.· • . . ·· • · . · ' . .. · . : . . . ,- .. : · ekscitita juÜa yi.ro . . Estis }.a .juna-in~enie¡·o M~hn:Jrt. 

. . » V1C}:u., h .estas ,tll,t.a ft!o ~ l~)m:trafiS ho,: ~~- :- · » Siójo~ direJcto~, mi esp~~~is la ·pro3e.kton d~ 
a.u, frue en .:mat~n?. ; qr~ndega ·pero. da f~ro tu§Is Bdttaer, ;Túte grandh afero, .· sfuwro. ~tJ:ektDro, ·kuJ 
]~~n ,~po;",, dj~_pe,~g1s b.~n .~tro.rJ;, ::UU· n~ s~as "--;- ~a ne.(i'u1Jebla. Oi',~tas ~i.újn" . kontr~üdirOJD.-« f ; •.. 
Jéti.raClsto,~ Jjl ~:e· d1~1ls ew;n, --;- .lffi.J ~';IP ]¡ ~~sas e• .. tie . r En la simTa ~s'ÍJ!e.ro la laho~to IJans B.vttqer ~stts . 
- sed, \1du, ltl'llil~ k9lpas p:I'l .o,, 1~ ·~ ~la, ~~m . mortinta. Li. mortis tute· trarikvi.la, en l¡¡. inma kreOO. 
nur . pensi .:Pri !a inven~o. - lll~~ ; _Ji , far~~'~ti.an, ~te :. p~·i la véreco ·tte la plej ~anaa'~ Cle''Ja dir~kt?ro 
grand3:n pl~m~, ·_ka' .~r~s~ t·~· ~1 ~J<!!O S~ SiiidJer, menSógo; kiu ~men·t~stis vero. . : -. • . 
ler1 kaJ. d_:_tiam ~. P!nSIS 68~m ~~: .P~:t: . ldó .es:: · • ,. . " • ~, :. ·· "· ~· ·E.l Ía g~~n=~ 11'. W. •. " l'~ 
se a sm~r-ve_ J f!iAn a, S .. ~-:- . ~l '' 1 >povo:s <. ' l. '• .,,f" ' . . .. . ~ ""' ' •. " . . . . 



e~s' nepdskdbebl~ ·feU~to, Sento, sen ldu_ la horno, 
kaL_ptecip.c l~ ver~~~· ne~ _eovas . ek.Zjsti •. La ?S!lDSJ ~e iu 
· ar,tvurk9 . ko,nSIStas en la . altig~ta kaJ p~noblig4ota ~ento• 
kiun~i vekas en la "'aiísk'itltanto aú rigardanto.'l\'aj ci :ti un· 
sénton gi ne . povas · Y.eki, se gi . ne .estas .kr.eata . kun sin
dono. Kaj por k:e. "mÍ restu 0e mía arto: ni povas paroli 
nur tiam pri literatura majstrovérk9 aií artverko, se la 
aut'oro kreis ion grandán, a1tigitan de homa valoro kaj 
en~ bela formo. Se{ por ke la a.utoro sciu, kion 1i ha vas 
po~r Fqjri / li devas ~~ti kapabla . vi~i . sian tempon, ~ tiel 
diú,'' el distanco ':káj ·el b)i:dasPekto, el alto .. Li d,evas scii, 
k1on la l1om_oj poV.as J ankoraií lerni 'e1 la belaj pensoj, 
li .'devas havi fingropinlo-senton, deva,s okupi sin ,nur pri 
ind:aj aferoj kaj ne aevas skribi pri demandoj, kiuj estas 
de . malpli grava signifo, ., aií pri kiuj plej boríe estas si
lén~,~_. J{aj fine li devas tion, kÍón :'li ·sentas, ankaÜ ' vesti 
en puran kaj piastike. cizitan nohlan lingvon. Li 4evas 
esth véta artisto k;aj scji trovi por ciu penso, por ciu 
sento, por ciu sentimento, la gustan esprimon. Antaü cio, 
se 'tilmas pri la prezentado de sentoj. 

!v , -; • 

-La · v.e.re· sankfan , fajron artverlo ·rioevas antaÍi ' cio el 
Ja .. amo de ' la artisto. •Lí devas tion, -kion li hnvas por diri, 
diri ~el" sia · tuta .km:o. Li devas metí sian animon ea sian 
verkon. Nur tiam li povos tu.Si la animon de tiuj, kiujn 
li Célas . . La brulanta pasieco d<C la artisto por sia v~rko,, 

kl~ síaflanke ree ,4evenas •lla sento de. la artisto, l~rmu 
la e)!e,noon de ri Ci,u ajn, arto. , A~cá ·kreado, k} u poiltula!f 
de , horno tioai da liomeco, sed kiu (ru, li po~ti.llas anka\1, 
ke, li egpisi;tj ne f9rigu sin de¡ la -lll<mdo, sed lunsent'-' 
~ajn gojojn kaj ·suférojn, povas levi artiston en mitindajn 
altojn. _, ~ . 

La arto igas la vivon vivinda .. Ne nur ¡¡l l.a kreauLa 
artisto, sed ankau al tiuj, kiuj liaU..,verkon komprenas kaj 
guas. Car CÍ\1 . ado -~tas ligita . al l.a vivo. éi oe ekzist.as 
en· aermalplena spaco~ .éi .postulas akpeptemon kaj komp
renon. La .unu flanko de la artista .kréado estas tiu, kiu 
reefikas sur la artiston . mem. La alía, ne malpli gr~·a , 
estas la veko de eho en · la koro de la hom,oj'. Estas la 
grUJ1da sekreto de· la artista kread{), plenumi tute liujn 
ambaü flank.ojn. F. W· V. 

RELIKVI:A .'DOMO DE STRINDB:tRG 

Okaze de la kvaronjaroentn jubileo post la mm·Lo d~· 
August Strindberg, la No:rda Muzeo en Stokholmo mnl 
fe.rmis specialan »Strindherg-camhron« kun diversaj rc
likvoj de. la, sveda literatur-giganto. ,Emil Schering, la ger
mana tradukisto . de Strindberg prave komparas la svedan 
verkiston kun la plej elstaraj maistroj de la eiíropa lile 
rattUo: Dante, Shakespeare kaj Gootbe. 

Oni ofte demaridis: kie trovi~as la t. o. Blua Turo dé 



Str~ndf>erg, k:Wl ·nomon 1a poeto dopí~ al sla ·ras·ta stok
holma lo~ejo, kic li verkis plurajn el siaj valoraj verko:j 
kaj kíe .lastfoje frapis lía · k oro·. O ni trovis la faman turon: 
tm SLokholmo ce angula domo en Dróltninggatan 8G. La 
domo · prcti~is en J go¡ kaj la sekvintan jaron Strindberg 
eklo~is ti e. En la suP.ra »luto« li aran~is si;¡n bibliotekon 
kaj laborcambron. En la suba eta~o li havis kelkajn cambl
rojn, kv;mkam sen rnastrumado - li ja ne estis edzo tiu 
lempc -- , sed lia prizotgistino, Mina BoklunJ , arangis 
cion por: li . La rn an~ajon li .po-rtigis de pensiejo sam
domn. 

Dank' al Lonvolaj douacoj kaj spertaj fakuloj, nun
lcrnpc oni povas vidi ne nur la ekstcron de la turo, sed 
nnkaü fidelan kopion pri ~in interno. 

Antaü cío la csenca .karaktero de la cambro: ·cio ori
ginala. La posedanto de la domo (Drotlningg. 85) grand
animc fordonacis partojn de la konstruajo, i. a. la fe
nestrojn de la cambro, div.eesajn ligna.Jojn , hejtaparalon, 
ktp. Oni hav-as la samajn tapelon kaj linoleumon,- kiel en 
la lempo de Strindberg. Cinj mebloj - skribotah!lo, 
se~oj, übrohretaro, sofo ktp. - es tas aütentikaj. 

Enirintc oni tuj frapigas pro du lai1rokronegoj sur 
la muro. Unu el ili oni transdonis al la poeto post unu
jara ekzistado de ¡r Intima Teatro , kiun Strindberg ment 
fondis. La alia estas memorajo pri la granda popola tri
umfiro por la honoro de la verkisto nelonge antaií lia 
morto. La surskribo de l' ruhando: »Al la granda poeto 
de ]' popolo, je la tago de l' popolo. « Cetere mank'as 
oruarnajoj sur la muroj , krom rclikva kesteto. Se oni pli 
bonc rigardas, oni rimarkas -- duone kasitan sub la laüro 
- portreton pri unu el la filinoj de Strindberg. Oni vane 
scr~as penlrajojn. 

Sm· la skribotablo de. Strindberg . oni ekmiras pn 
arcgo da skribiloj. · 

Kuriozaj kurlensirmiloj malbelpas enrigardon de 
okstere. De la tegmeato p-endas malnoveca petrola lampo. 

Ce la skribotablo: la laborsego de Strindherg. Sun 
tiu li sidadis kaj laboris, e8 kiam 'la turmentoj »kiam la 
tago finigis « devigis lin preni ion por rriildigi la suf.erojn'; 

J .. a pie restarigita Strindberga hejmo vole-nevole 
rcrnemorigas la vortojn de Henrik Ullman: . 

,MJ PitE~ItS LA MANON DÉ SJl:AKF~SPF!AnE « . . 
Un u el la eseoj d.e Leigh Hunt ( I 78{¡- I85g) . ko

menci~as jene: »Estas strange kaj agrable ·prime1iti tion, 
ke fadeno de persona konateco povas esti sckvata de la 
aütoroj de nia tempo ·gis t:iuj de Sb.akespeare. . . Ni, 
kiuj iam pre.mis la manon de ankora(¡ vivan.ta poeto, 
eblc povas kalkuli serion da kunligantaj manp~moj , gis 
ili alvenas al la efektiva mano, kiu elplumi_5is lá nkontojn 
pri Hamlet, pri Fals!aff, kaj pri Desdemona« . 

La redakloro de »John o'London's Weekly«, skri
bantc en rg2{¡., informis, ke antaií cirkaü 20 jaroj li 
rcnkontis, en la malnova domo de Ruskin sur Rerne 
Hill, sinjorinon SEVERN, la firman amikinon de la 
granda verkislo kaj artkritikanto. Nu; ni atentu bone por 
sekvi interesan fadenon! 

· JOHN RUSKIN (181g- Igoo) , k!am Ji. e5tis knabo, 
cstis kondukita por paroli kun la profundaga bankisto
poeto SAMUEL ROGERS (I763- I85G), en la dom9n, 
kiu aukoraü frontas sur la Verda Pá.rko, London. 

Hoge~·s antaue konis SHERIDAN (q5I- I8II3), 
aütoron de The School for Scandal (La lernejo por 
ska.ndalo), kune k un Moore kaj Byron. ·Li estis un u el 
tiuj malmultaj, kiuj fidelamike helpi> al Sheridan, kiam 
ci tiu , en siaj lastaj jaroj, sidis ,en tiom da suldo ~aj 
miz ero. 

Sheridan en sia frua · vivo konis Doktoron JOHN
SON (1709- I/86). Jobnson ja proponis , ke Sheridan 
ukccpligu kiel membro de la Literary Club. 

.lohnson havis kiel irutempan k11nulon la u·talfdican 
poelon HICHARD SAVAGE (mort. í.:¡L¡3). Savagc konis 
Sit· HICHAHD STEELE (1672 _:__ 1729), fondin!.on de 
Thc Tatler kaj kunlaboranton kun Adqison ce The Spec
tator. Steele konis WiLLiAM CONGREVE (167o- q 2g), 
kiu siavice estis fu·mc asociita kun DRYDEN ( I63r-
qoo). Dryden, kiu, flankadire, iufoje parolis ku¡;¡ 
Milton, kWllaboris kun Sir WILLIAM D'AVEMANT 
(I6oú--16ü8), kiu intime konis TI-lOMAS HOBBES 
( Já88--:x6.¡g) l.a filozofon,, kiu siavice· estis en sia juneco 
sckretano •de Su F:RANCLS BACON (I56.r-- r6z6). Sed 
Ji ne estis la sola sekretario .de Bacon. Ankaü BEN JON
SON (l 5'j'2- I_637) estis tia. Ci tlu »rare Ben Jonson « 
(bonega B. J.) estis amiko de SHA.RESPEAlm (I564-
I.6IÚ). Ni ja posedas pri tío ateston .de Full.er. E.n la 
drinkeja The Mermaid »multaj estis la spritbataloj ínter 
Shakespear.e· kaj Ben iJonso:n ... « ; kaj ni havas ankaü la 
pr?pran átestou de Jonson .en lia poeuio »Elegy on Sha-
kespeare«. , ' 

Cu iu alilanda ·sainideano povus "doni similajn ekzem
plojn pri :siaj naclaj liter.-atW"aj figuroj? · 

KoJIIpilit¿! de R· Banhq.I:n", Melbourrie, Ai1slralio. 

HU~EY :' ENDS AND MEANS (CELOJ KAJ RIMEDOJ) 
(J. Paludan) La nomon de AlOIJS Huxley ciam oni 

· ' · salutis respekte ~n Danlando. Kiel fomame :kisto, de · la 
· unua koroenco li montris , majslrécon en la desegno <le 
' personoj, .kiuf senti~is · tipaj po'r la postmilita periodo; 
c. cbla má.nko de spontanea (poeta frirto kompensigas p.er 
arti'Sta inteli,genteco, ka.j h .ahkám li<J sereo de daüraj va

.leroj restis senrexulta, ~¡ tamen placis per sia hone"3teco. 
Tiel do aspek.tas ·la heletristika angla .~;omano nuntempa! 
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Sed .kiam li eldonis < 'Siari romanon »Belega' nova 
· ¡;nondo«, ~nti!_is , ~manta~ mal~ankvilo en la rondo de 
.1a progres-optitnistoj: 'Ima~! Huxley kapahlas konoepti 
la ..racisciencan .. mndencon UQID malafable; tendencon, kiu 



limo. Cel($C, oni .kuratis meti la hipolezon , ke Hurley 
nur sin amuzis · kovrante sin .per nerekonebla duonreligi.m 
vesto ;, cu sia ·yenonta libro Ji certe #n forje tos kun de
mona 1·ido, .kaj li povos regajni sian honorepiteton: »sen
frukta kaj senil!lziigita«. ~- Sed la sekvanta skribajo 
estis pacifism.a traktato kaj la sekvanta, ~iel antauvid
eble, .estis tr.c konci.za rnoddado de lia nuna vivkoncepto, 
en kiu ni rcnkontas· kaj la k(mlOn de I:Íu traktato ka;i la 
1·eligíajn ideo jo. L:t libro nomigas: Ends and Means 
(Chatto and Windus London _ I93?,-) 

· · Huxley, kiu, lau la subtitolo de la libro.. dezíras 
peoetri en la karakteron de la idealoj kaj en la metodojn, 
per kiuj ili povos efektivigi, insistas, ke de 3o jarcentoj 
da civilito fakte ciam estis unuanimeco pri la celoj indaj 
je la homarQ. La profetoj parolas kvazaií per unu vooo 
esoepte tamen de individuoj kiaj Nietzsche kaj Marqnis 
de Sade, ekstravaganculoj de la filozofia tradicio kon
forme .al la. pozicio de Mact:biavelli kaj al la teoriistoj de 
la diktatursistemoj en la politika tradicio. La celo esta!; 
libero, paco, justo kaj fratamo, kaj tia! tiu estas la ideala 
horno. kiu .pons alkonduki tiajn statojn. Subpremitaj 
popoloj laiídegas nun . reciptoke siajn regsistemojn; sed 
Iiberaj:viroj, ciam kaj cíe, per siaj filozofoj kaj religio
fondintoj wrdiktis jene: lá ideala horno estas abso
luta estro super la instinktoj de sia korpo, libera de 
emo al pot(mco kaj. posedo, de malamo au kolero (ankMt 
de la tiel nomata »justa indigno «), de 1·ieo, de f:.un~:co 
ka.j soda pozicio. Perfekte libera - tiel ciam oni instrrtis; 
kaj tiu oe:ligiteco estas negativa nur laií la nomo ; sed 
~uste ~¡, donas liberon por efektivigi ciujn rirtojn, la 
kura~on, la kompaton, la scion; ,g¡ kreas la sentiman pozi
tivan. homan; la »neligito« forigas siajn propri:tjn sn[er
ojn kaj tíujn, kiujn Ji kauzas al la alía. 

Se 'Oni konsentas pri cio ci, oni komprenos, ke la 
ord~~~re rekomen~ataj m~todoj po1·. la plibonig9 de la 
mondo,, . ekonomiaj, poJitihj aú ce psikoanalitikaj, ne 
suficas. Ili ne nuligas la Hgitecon, la dependecon . je ntal
noblaj deziroj. Antaií.e la · potenc-avido manifestis sin per 
la glavo kaj la nobeli~o, poste per la mono. Se la poscd
ujto éc nuli~os kiel en Sovetujo, la potenc-avido floros 
same; si.r on.i ne ~RÍfOS ri.~bn, oni ;¡.spiros strategian pozi
cíon en la sistem'O; Sed oni diras: »la homnaturo estas 
nesan~bla« . Ci tiqn postula:ton tamen Huxlay ne ak
ceptas; fá_ j Ji _yruvas. per_ his_toriaj ekzemp~oj, k~ ~i ~.s.tas 
parte Í.:rl,~a. (:irandaJ . S,~~() J . en ekon<;Hma kaJ pobiilW 
stwktui'OJ ·de la somo ahrgas la homoJn , sed ne funde . 
La malbóno sereas aliajn kanalojn, gi estas atakebla nur 
Ce la radiko, en la individua volo. 

Seu ·· revolucioj 1 kiuj ·p.e krmportas progrespn, estas 
fiaslwj: kaj la vera progr.eso, sole konsistas en kompato. 
(.¡iam oñi tamen kredas, ke trovi*as pli mallonga vojo al 
lá utopio, ·ke perforto ,povas ne naski. perforton. Defen
,dante la Jwmunistajn metodojn, profesoro skribis jenaju 
oeprüderitajn v~:t:Í~}j'n: » Se~ la fera diktaturo dé Ja 
)akobenoj, la I'es,ptibliko es tus perdigin ta«. N u, kio okazis, 
estis · ~uste jeno: D¡ytk' al 1a fera diktaturo de la jakobe
-!loj 1~ . .resp11bliko · ¡wrdi~is. · L:t;. kruelo St(kvigis militegon, 
kiu okazigis la Náp(>leunajnmi[itojn, kaj la milit?j, . sia
vicc plifo.rtigitan . naeionalisn;wn kaj tiujn ideologiojn, 

· IUuj nun y minacas bÍ3Jl civifu:acion; · kaj ju pll long-e 
regas ¡>erforto, d$ pli mal:facile estos por la neperforto 
.rip,ui , !a difekto'j~l': :leo la oela, pensq; k,io pas.as tra la 
tuta 'lilifo: L1 riTed?'j, peF liuj . ni vpl~ i~n a~i?g~, estas 
almena.ií. same grav~J kiel la celo mero, car il1 mfluas 
ueevitebla ·la· rezultojn. · ' 

. " ,y. 

1 . Hu.xley, $ame' J~iel ruiaj p.rudentaj J¡omoj, ÍlC dubas, 
,'kc nia sQQio¡ do .estas. mal.hQnll. Preskaf¡ -Cioj ·civilizitaj 
S!a(()j konsistas el malmultaj .potenculoj, kiuj percas pro 

. ~o d.a pov~; kaj _el l_,a amas~j, ,kiuj peréas pro pasiva sen
r,Fip~da 9~~~- ~ie~- ~aj ~~~''-?~tao~t por am~~ü partoj 
estas. neeñle ¡g¡ .sendependaJ. Laií. Karl ~arx la stato estas 
parazito de .la ·socio; Jciu post Ia revoiÚcio' aütomate for
nlk.us. Ni travh-os ion tute inálan. La ' centralizo kontraiíte; 
hesk~, ~ : r .. tí estas !úam la socioj sin ~r.eparas. 

por rnilito pJi kaj pli sin ttrmantt•: la diktaluraj statoj 
spontane, la demokratioj devige. Sed . la militp·reparoj 
sufokas ciun dernokratiou . La potenckonc.entril$o postulas, 
ke la burgoj estu disponeblaj kaj obeu milittste. Ci t.iu 
malfelicajo, la eentralizo. sajnas al mullaj sana fenOill(lnO, 
cru· nenio ja havas tian sukccson kiel la sukceso. L-.1 
diktalorslal.oj ase~·tas , ko ili plenumas historian mision , 
kiu norne es las: krci potencon por subprcmi pli mal
fortajn popolojn per gaso kaj masinpafiloj - mallonge: 
se 11ur io okazas, tío jam estas historia , kaj sekvc ~usht 
kaj justa. - kiel oni hedas. 

Post tío Huxley klarigas, ke se la militon aproba;s 
tiel multaj , kaj iaj gin fakte sopiras, ties kaiízo , in ter 
aliaj, estas la enuego de la paco: la ciutaga laboro estas 
por multaj netolerebla triviala turmento, prdere estu 
g1·anda eksplodo! Li citas ci-rilate la vcrkon de ·la f ranr.a 
ekomomisto Dubreil , kin en la industrio faris ek~peri
menton, formante sendependajn kuolaborantajn. lran:slok
eblajn funkciulgrupojn po 3o membroj. Per tio li volis 
atingi libcrigon el la despoterno de la gvidulo kaj pli
gran~an personan intereson ~aj varíon kaj e1'Íd1•nti~is 1 
ke ha arango ne ne001M maluhlas la laborehkecon . Sauw 
esta~ atentindc, ke la facileco de la elektra transporto kaj 
la moderna tra.fiko ebligos, ke la vigla junularo eston
tece restu en malgrandaj u.rboj , kaj faru sian laborun tic, 
kie cirkonstancoj esta~ pJi homaj ol en la urbego, kic la 
homoj estas nuraj atomoj. Sed ciuj vojoj al plibuna 
socio estas provizore blokitaj per la milito au miliLmiua
coj. Huxley ripetas ci tie la bonegajn argumentojn , por 
kiuj en la librelo: »Kion vi intencas fru·i por tto '~ « Ji 
refutis la tradi<'ian opinion pri la neeviteblo de la milito. 
Interesa estas la ev~dentigo , ke duro milito konsiderindo 
rnalofli~as la memmorlig-prooo_' •nto ínter la neb?talantoj .. 
Tio povas hav i multajn kauzojn , sed plej grava estas 
versajnc Liu , kp ciu nun sentas , kc Jia vivo havas l'aloron 
kaj cclon, ce la plej vulgara laboro altigas al rango kaj 
digno. Tiu par.tempa manko dn pli profunda sencr¡ de la 
ekzistado, kiu turrnentas liel multajn (m la okcidcnt.a 
civilizo, naski~is ree el la mehanomorfa (kiel cliris Gerald 
Herd) mondkoncepto de la moderna scienco: !a universo 
estas masino, kiu sen senco muelas antaiíen al la se:nuo
veco kaj la morto ; la homoj estas malgrandaj eroj survojc 
al sia individua morto; la fizika vivo estas la sola io ; la 
animo estas cerboprodukto; sukceso kaj' komforto csta.S 
la veraj valormézuriloj, la solaj, por kio oni dev:is vi,vi. 
La renkontigo kun ci tiu vivkompreno estas la katizo, ke 
certaj po.linezaj !;Cntoj stagnas kaj iom post iom mal
ape:r:Js. La eüTopanoj estas de pli persista malerio, kaj 
krome ili havis proksimumc 3oo jarojn da laiígrada al
kutimigo. Tamen ili oc sukcesis, kaj tial oni goje hon
venigis la komunislajn kaj nacisocialistajn ideologiojn, 
kiuj proponos sencon, se ne de la universo, ahneaau de 
la ekzisto, , sc nur oni uniformite kaj kricgante aligas al 
iliaj vicoj. 

La antipatio de Huxley kontralt éiuj diktaturoj csl:as 
tiom flamanta, kvazau iJi estus naskitaj hierau. L:aj mo
tivoj ne di:(ercncas de tiuj , kiujn ni jaro konas el multaj 
disku1.oj. Samé, rilate al la Ligo dé la Nacioj: militpretaj 
statoj ne ' povas antaií.eopuAi la aferon de la paco, ka:í l:t 
sankcia :po1itiko ne estas pli bona, car, inter aliaj ~¡ tr~:gel 
f~acile p~vas far~~i meco por ~~vaj_ mili~j. Nur oe-~
i.orto kaJ ohe~r1~uzo povos gnd1 al nemillto, . al la paCQ, 
kiun, kiel diris Tomas Kempis: »ciuj' deziras, dum trc 
ma1multaj atentas _pri la ajoj, kiuj ~iri alportos". 

Al H'!xley estas e_vidente, k~ _la statoj, kiuj devig;ts 
unu la alian al maksimurna mil•tpreparo, ne kapablos 
per si mero . alkonduki_ sangon al pli bona arang~. Estas, 
ki'el ,éiarn ce indiVif;lúo, ke la n:ovajo devas nasJciA'i; kaj la · 
ideo de :la pacifisnw_ kaj _ne-_perfotto j~ estas en la 
rnondo,_ La unuopuloJ , kJUJ ~m antaúportos, unuc deva.s 
liberigi -si,? . mero dt) la oomita •ligiteco«., kaj poste ~li 
~~vas k~1t'i en gru.P?jn de koov~~a gr:mde<;>: ~stas ~la~-

. tg¡te pet e.b.em.ploJ de . mobak"C)O] ka) ' reh~aJ unw~or, 
l"'Íel devos viví ~i tiuj portistoj de la pura Ideo, dum Ri 
kreos la unuajn miniaturmodelojn de la venonta plej
bona socio: ne eo . m~havado, Ca:r asketaj ciTkon¡¡taocoj 
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povtJS kaii:r.i rcvenou al la ligitcco - sed en komuna 
tlkorwmi_u, kun kiel eble plej malgt'anda Fersona posedaj<?; 
Donaj rezull<~j de ne-pcrforto, pri ·kiuj oni povus ate'nfigi 
la dubantojn, estas ekzemple atingitaj Ce spiritmalsanuloj 
kaj pundomanoj kaj necivilizitaj ~entoj. Ankaií la boj·" 
koto esta> metodo, · kiu.n oni aplikis grandsukoosc .. Dis~ 
va~(i gi la .instruón tle la histório estas la tasko de ci tiuj, 
grupoj , kaj la. .inslruo de la historio estas: ke el perforl.o 
germas neni0 hona: Alía afero estas, ke la ruondon oni 
devas rcsanigi el d1l la élemonoj de potenc- kaj mon-avido, 
montranlc personan eh emplou. Sed ci tiuj homoj, kirijn 
Ji nomas raci¡¡.j i~calistoj , ne d~vos viví profelc, ne.sciante 
pri la ajoj de la ci1,1taga vivo. »Gis nun e"'e malmultaj 
sanktuloj estis sc;ienculoj kaj organizistoj , kaj kontraiíe 
h:e .malmultaj seienculoj kaj organizistoj estis sanktuloj «. 
Se la mondo devas savi~i, praktikaj metodoj devos iri 
mano en mano kun sinclono por la celo. 

rigardis la S(::iencap, fragmentan mond.biJdon vera spcgul
bildo. de la .tu tajo , ~ kaj parte aliaj ne intelekt¡¡j influQj.~ 
Mi havis motivojn: deziri; lie nenia senco· ekzis.tu káj : tiuj 
m<>tivoj estis la deziro de filozo.fa sankeio pri la liberjgo: 
je oertaj ekzistantaj politikaJ, ekonoririaj kaj seksnioralaj' 
kondicoj, kiujn li persone ne satis. 

N e malpli lerte li 'pasas tra la reilgi<>bistorio ka:j_ akre 
distingas ínter la kredo je persona homo-simila Dio, kaj 
la kredo pri supernatu.rá nepersona realo nomata oio. Lá 
unua de tiuj kredoj kulpas pli multé da eraroj l{a'j · pli 
multe da · netoleremo ol la lasta, kiu estas ti u de .la: mis
tikuloj. La mediiado ebligas renkonti tiun ci sui>er1lstanton 
rekte. Al la multaj, kiuj neas tiun travivajon , Hu.xley 
diras: Hindo, kiu aúdas eiíropan simfoniorkestron, · per
ceptas nu r haoson de sonoj ; sed Ji povas, se. li volas kai 
prenas sufice da tempo; lerni. kompr~ni la muziko~ J~aj. 
kontaktigi kw1 gi. L:t ·· religian mistikan tra~ivajon ne 
povas tr:wivi dígito «, cenita al deziroj kaj klopoc.lej. 
Ankaú tio l1avas specialajn , severajn aQtaiíkondi~ojD. · 

Ec opiniante, kc H~xley postulas de- la homoj · la 
samon, kiun postulis . ciam- la religiój tiel malgrandsukoese' 
- kaj ja guste pro tio la situacio estas tia, ·kia ~i estas ;:....._ 
kaj do timante, ke ankaií li ne havos sukoesoo, oni" deváS 
tamen precizigi , ke »Ends and means'« forte inlpresasl.: 
C.i tie es tas verkisto kiu ka] plenumas personan pensadon 
kaj cstras vasta n persone .akiritan .erudicion . . Lia: bórjzonto 
TIC finig;lS CC Ja spirita pup-meblato de nÍa jaz-.e.poko, .kaj 
li proJitas el la ekzakta kontakto de granda kulturrondo; 
kun cio, kio duro la lastaj jaroj estis skribita, pensitá kaj. 
cltrovjta. Li ne rezignis la esperon kaj ne kontenti~is ,per· 
kat.astrofo-teorio. Lia sento pri tío, kion ni en ci tiuj 
temoj ciutage perdas, estas tiu dé la ardega amiko de la 
kult:uro, kaj ~e l' homaro, duro tiom aliaj ekle:rnis ~upren~ 
tiri la sultrOJB. . .· '-' A .. T. 

Plej granda lamen .estas la pedagogía tasko. Huxley 
nc krcclas, k e sen brida libcL'O estas oportuna por infanoj .: 
nck, ke ili mern deúras (<in kid oni laümode pretendas; 
sed Ji toruri~as, vidantc, k iel la idcala edukmctodo de 
Mon1cssori perfidi~as; unuc komprcneble e·n la diklaturaj 
landoj. kio oni deziras soldatojn, sed anka\1 en la demok
ratio, kic oni dcvas sin propari .por defendí la demokt;a
tecon. L rt tasko esta~ duoblc m:tlfaci la, caL' ni havas 1:\ 
miriudajn 'disvastigil<>jn : filmon · kaj raclion , kiuj cefe 
uziAas krirne a u. idiote ai1 , ambaihnaniere. K une k un la 
~azdaro. ili evidCl~lc rno~tt·as la ~ isnunajn !11oralajn ~~j 
mt<•l(lkl:l]ll fruktoJn de nw edukstslemo. Om de1•as suhce 
f ruc instl'ui al la infanoj senvestigi l;~ vortojn d . la 
tr.ornpnj :ideasocioj , pcl' kiuj ili estas infcktitaj , kaj la 
ekzercado kon vene povus k'ómencigi rer ia kootraltviincno 
kontraií la moderna anoncado. Huxlev diras: Cokoladon 
oni povas paki en paperon kun bild~j de skorpioj , kaj 
ricinolcoil en paperon kun Sealvhan-terrier aü Sbirley 
Terr.ple«. Ci tio, la sola ádeto de la libro, devus efiki 
skeptikismon kontraú la stelirantaj sugestioj de la mo- . . P. S. La libro, kies pensoj _humanaj kaj liberalaj' enJa 
de:rna ,·ivo. Pluc on i legas: Eüropaj kaj ttmerikaj jnfanoj plej bona seneo de la vorto en tiom da rilatoj akord.;¡!t. 
eduki~as, en la admit~O de la socia ambiciulo kaj en k un Zamenbof, certe indas traclukon_ al . Espera:Qto. Kitt 
akla!Il.? ~ri li.a sukce o . . al e?vio kaj admiro de la ricu:loj. :faros la taskon? · (Trad;..) 
Nema plibomgo povas okaz1, antau ol estas ·klarigite, ke · , 
la amb.icia potenc-aspiranto .estas same abomena kjel la . CU OBJEKTÍVA MORALA NORMO 'ESTAS · 
dil~ocnlo kaj avarulo. ·STARIGEBLA? 

. Se Ifuxley kre~as , ke o~i perforte J?Ovas eniri la Interesan konkurson ar~~is. la s'veda' eldonéjo ~Na-: 
fe~mitan cirklon de la Ceno de 1' kaiízo kaJ efekto, same ltu o~h. K11:ltur « ~unlabor~ · kun :du aliaj skandinavai 
¿¿· si mem .kie l en la 'Ckstera rriondo, tio komprenebl() e~doneJOJ pn la pleJ bona l~ro pu la 'tell}o .: .,.» C~ objek-, 
si~nifas, ke Ji trovhs la liberan volon iom arbitra. Tiu ~Iva morala normo estas starJ¡pebla ,en, la nuna ew1m? _Se 
vo o povas forti~i konscie kaj en ·certa dezirata direkto JOS, sur kio oni povas bazi ·~m? « · . " ~·. ' · 
per medito, kiu estas »SÍnturno de' lá ihl.eleÜo 'ál lá vol o«. La konkurso, anooeitÍL !)n la . komenco d~ 1 93.6, vekis 

. Jen la metafizika . Huxléy. La vorto malplacás · al vast~n aten ton , .kaj mult'aj oeritoj :aa man'~kriptoj alyenis. 
multaj , sed se.nkaúze;. cio, kio.ni estas, estas. kvazaíL rezulto La u;tna premio de 2·0oo ·.svedaJ ki-ono:. estas domta al 
de nia pensado. La homoj' vivas tiel ; kiel ilia vivfi:lozofio, amenkano, profesóro HeiJry · Lanz .. ee la universitato de 
ilia mondkoncepto preskribas al ili. Tio koncemas· ec la Stanford por Ja verko »La problemo de etika 'objeldiv~· 
malpl~j. ·pl'ipe~sanlpn individuon. ,F;stas. · I~eeble ~·i.vi ;:en eeoc. Dana ixistruisto, -K. G:rue-Sorensen, .ricevis /']a 
metafu1ko. -Nt ne ha vas elekton mtel' 1a metaf1Z1ko aií duan premion de 1.ooo kr. por ' sia , libro. ~ :La nioral_ni.:.. 
nenia,. la elekto. e tas ~ter metafi~iko Iióna ,;!t malbo~a, hilismo de. nia temP? «~ .Tiu Jihro estaS 1ia unua gran(Ja · 
inter tia, ,kiu estas en la . plej ckzakta akordo kun la ,,erko, liaj 'gisnunaj publikajoj 'esíis imr norrihro da·' arti-' 
rcala,oj, kiujn pi ·observis, kaj.. tia1 pri k.iu tío ne validas·. kolQj en .re.vuoj k~j gazetoj.· La •tria· pi~i.o estas- _ao.Uta

1 

En eminente· klara kaj densa forri)o Huxley ~un· al sveda pro:fesóro: dt! literatpl'o :~e la universitato • tm_ 

fik as ' 6 . tiun ·rezultón kaj per ~i la unu¡m staton de la ~?-od, Olle Holm~rg, por lia. ~.rko »La . fi:emda- pasa~, 
nalu.r.scienoo, bii liilloj , kitij schas ,preci~e tiujn de' . gero. R.ezo~ado ·' pn la . mo~alo « . . " , · , . 
Gerald Heards kaj kúsas . tre, proksim~ al tiuj ~ prof. • 
Eddington. La ,sensenca mondbildQ esti~is per arbitra La estro 'de l:t eldo~jo ~atur ·~eh .-Kultur diras "en 
ekskludo de Cío, kio 1ltl permesas m'atematikan priskribon, mtervjuo: »Mi forte sentas, ke .niáj núíu~j 'Dtalfacila)oj 
»sed, malfeliee, nova kompreno ~eslos akceptebla por mal- es~s .de mor,ala natura. Morala progreso ne iras sampeAe'· 
pli inteligentaj .kuncivitanoj nur post kons.idcrinda . tem- kun la teknjka evoluo de la ciViltto;. Lac imua ·pa~pirás1 
po«. Ti u profundsencc scnmorala . kaj sénsenca mondkóñ- kaosa kaj nibilisma, ,ka}< en ·¡tocia, ~acia' kaj inteJD,acia 
cepto 'ne plu ~tas nediskutebla aíero: »Kiúj eltrohs la. vivo regas plena .konfíúb rilate~ al jus'tee9 .k'aj máljosteoo~· 
sensenoeeon de la mondo, tiuj, generale faras tion i:nu,- Kóndico por fikP. - ~o!'ala .. s.~t.d< estas , :memkomp-Feneb1e 
cai .iakatize 'i1i tle'ziras; ke la mondo· estu l¡cn'fenca« 'Tiuj.Ó. agnosko de. objelctivli.' nol'DÍo,; aplikebla • Ciaui ltaf' ~: Cu · 
ci samajn problent,~jn Huxley inem anta.u mal m u:ltai tia . normo ekzistaB, . kaj· láo, estaS ,~a - bazo? Tio estáS la 
jaroj ankoraú . ne povis ec. voli p:ripcnsi. ,., li m"erñ \mj 1~1 . demando, kiujn mi 'lr.aj du .· aliaj . tiorolandaj efdonistoj 
plej multaj de mia,j samaguloj _aptiorie opmiis, ke. nenia dit,ektii al pl~ofój. « · ' • ' ' · · ~ . 
senco :ekzistas. La kaiízo de t!o estis,·:parte . k_e , an~(j. . pi , • 
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FILATELISTOJI 
De jaroj en mia presejo pre t i.~as la el~ 
donajoj de LITERATURA MONDO kaJ 
AELA, kiuj donas tiom la plezurplenaj 
horoj al vi. Mia privata distro estas la 
PM-kolektado. Mi petas Ja filatelistojn, _ 

VIAN PASKAN SALUTON 
sendu sole sur la nova po~tkarto farita por 
esperantistoj de Toyen, gvidantino de cehoslo

vaka wrrealismo. 

POSTKA.RTOJ DE:TUYEN 
~uas me& ititan famon kaj fari~as {rapide post 

apero maloft,ajo. 

Mendu 4 ekz . .. por 1 resp~9d~ppon_o 
20 ekz. por 4 respondkupono ce 

ESPERANTO- ASOCIO en CEAOSLOVAKA 
RESPUBLIKO -Truhlárská ,16, Prah a 1 l. 

i 

ALVOKO 
Skoltoj wenu al Hungarujo, se vi ne povas 

viziti en augusto la SEL-kunvenon en Londono 1 
Okaze de la hungarlanda esperanto koogre~o estos 
Eaperanta . tendareto en beta urbo Pécs. 
4-6 JUNIO. Kostoj kun man~o - tendo kune P 4· + sv fr. t·- Ali~ojn sendu al MNSz Eeperanta 
aakcio, Péca, Mária-atr. 13. Hungarujo. 

Duonpreza veturo sur hungaraj fervojoj 1 

AL VOJA<JEMAJ ESPERANTISTOJ! . 
Petu detalojn pri la Xli-a Hungarlanda Ea· 
peranto Kongre•o 4-6 junio 1938. Okazonta 
en bela urbo Péca (p9st la Eiíkaristia Kongreso en 
Budapest) de la ,Esperanto Kongreskomitato, MNSz" 

Péc~, Mária- str. 13. Hungarujo. 
Vizitu la balan Hungarujonl 
Kiu iros al Budapest, nepre poste vizitu la kongreson 

en Péc~. - Ali~u jam nunl 
Voja~rabatoj en- kaj eksterlandajl 

La Nova pro Lingva Revuo 
Sendependa furnaJo pri cia esperanta presajo 

Direktoro: ·CORRADO CERRI 

ldeala gazeto, abso ute sendependa de ia ajn intereso, 
cu materiala, cu eldonista, cu verkista. - Vere amika 
de eiu subtenanto kaj disvástiganto de la lingvo Es
peranto sendepende de sektaj bataloj - 4/12 pa~a -
formato cm. 32X25. Spegulo de nía literatura. Kun
laboras multaj ~lertuloj - Necesega al ciuj grupoj kaj 
al ciuj instruistoj. _. Petu prowekzempleron 1 
sendante fermitan leteron enhavanta unu po~trespond
kuponon internacian. Prrfere ser~du rekomenditan le
teronl - vr fári~os tuj nia diligenta leganto kaj 
abonanto! - N e prokrastu vian petonl Skribu hodiaií 
al Corrado Cerri instruisto RAMAZZA!\0 (ltalujo-

Perugia) 

sendu al mi P. M. ella lula mondo ·.J. 
La M EMORON PLIFOATIGAS 

kaj post kelkaj 1agoj mi ínter~. ilin - laií 
Yvert aií Michel - kun Hung., Aiístr., 
Cehoslov., Rum'an., jugosl. El la karaj 
mi petas 1-10, el la malkaraj 100. 

S-ro Dezs6 Dercsényi, CsánUi·út 1, Yác, Huntaruio 

( 1 

laií metodo trifoje premiifa de la 
Pariza Akademio Prof. Oro D. 
Fa.in§tejn, WILNO (Polujo), Za
walna 15. - Postulu senpage pros-

pektojn de la mnemonika kurso en Esperanto 
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MANKAS AL NI 
la jenaj numeroi de LITERITURI MONDO: 

1937. ¡aro: 

1933. ¡aro: 

1932. ¡aro: 

1931. ¡aro: 

4-a numero 

1-a numero 

1-a, 2-a, 3-a, 4-a, 6-a, 7-a, 
8-a, 11-a, 12-a numeroj 

1-a, 2-a, 3-a, 4-a 5-a, 6-a 
numeroj 

Samideanoj, kiuj havas plurajn ekzemp
lerojn ella supre menciitaj numeroj, sendu 
oferton al ni. Ni a~etas ail Sangas ilin 1 

,,Literatura Mondo" 
Budapeet11 IX., Sorokaári str. 38 

CU VI VIDIS EKZEMPLERON DE 

Scienca Gazeto 
aií 

Nova Bulteno 

? 
• 

Se ne, petu ilin tuj 
Senpagaj, postkarto suficas! 

Adresu: 

lmerican Esperanto lnstitute 
Rockford, lllinois, Usono 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • 
PerUnuigitajFortoj: 

objektive kaj malkaSe informas pri la okazintajoj 
kaj problemoj de la movado; 

• per serioza kritiko - kaj 'ankGií per primoko -
kontraiíbatalas erarigan malutilan blufadon; 

• • batalas por renovigo de kreema spirito, de pasia 
en tuziasmo; : 

• • klopodas ~ervi ciujn partojn, : ciujn celojn de la mov- : 
ado, sendepende de politika, socia aií alia tendenco; • . : 
penadas malkovri la kasitajn kaj dissemitajn fortojn • 
de la movado kaj unuigi ilin por efektiva frukto- • 

dona laboro. 

• SENDEPENDAI 

PE:R UNUIGITAJ FORTOJ 
genera la revuo de la Esperanto-movado 

Cefredakforo: 
•. M o v_o 

P ARIS- V ANVES, 84, rue Jullien, Francujo 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

VALORA JUVELO 
estas la belega gvidlibro 

ROMO HAJ CIHHAUAJO 
En tiu libro, ampleksa kaj tre detala, 
estas interalie: praktika duobla tradukilo 
de la frazoj bezonataj de turisto; tre utila 
glosaro kun la fakaj kaj specialaj termi
noj de Arkitekturo, Arkeologio, ktp. his
toriaj kaj arthistoriaj notoj; listo de la 
menciitaj artistoj kun indikoj; indekso de 
geografiaj nomoj; 32 kartoj kaj Planoj 
kvarkoloraj. 

e 
Tole bindita~ gi kostas it. lir. 27•
(aií svfr. 6'-; aií USA do l. t·40) 
afranklte 

Mendoj: 

Esperanto-Centro ltala, 
Galleria ViH Emmanuele 92. 
MILI NO 
(P Sta-cekkonto 3/18715 Milano) 

Aií: ,.Literatura Mondo" Budapeet, 
IX., Sorokeári•atr. 38. 
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