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KARAJ GESAMIDEANOJ! 

La Kristnasko jam frapis sur la pordo kaj la Nova jaro staras antai:í la sojlo. 
Ni profitas ci tiun okazon por tutkore deziri al vi agrablajn ·festotagojn kaj felican 
novj aron Ni ne venas kun malplenaj manoj al vi, ear kune kun ni aj bondeziroj ni 
metas sur vian tablon la plej. fresan numeron de la , Literatura Mondo ". Gi estas vera 
donaco, kiu postulis de ni oferojn, sed ni faris tion volonte, ear per tio, ni volis 
e~primi ni an dankon por la sincera kaj kornprena akcepto, por viaj gratuloj. Per tiu 
ci numero ni volas doni pruvon al vi pri tio, ke niaj entuziasmo, persisteco, sin
donemo al la grava entrepreno ne malpliigi"s, ec plifortigis. Per tio ni volas montri, 
ke estu konvinkigintaj la dubantoj, ke nía serioza klopodo staras sur firma financa 
bazo kaj ·nee!cerpebla morala fundam ento. Per tiu ci lasta ni aludas je tiu ei morala 
fundam ento, kion ni trovis en viaj koroj . 

Ni ne eraris do, 'opiniante, .ke la Esperantistaro jam estas matura havi belegan, 
J? tandan kaj ampleksan jakan gazeton por literatura kaj arto, kiu inde povus esti 
komparata kun la nacilingvaj revuoj . 

.,l<rom Esperanto de 'U.E.A. kaj Esperanto Tiumfonta, nepre LITERATURA MON/)0 
devas es ti abonata cte ciu serioza Esperantista" - skribis al ni unu el niaj legantoj . 

. Ni konsentas, ' car nur tiam ni povos efektivi gi tute nian programan kaj doni ampleksan 
luksan, rimark indan, artan revuon al la tutmonda Esperantistaro, se éiuj kunhelpas 
kaj subtenas nian laboran, donante al ni financan kaj moralan rimedojn. 
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liBIS~NAS:KA DONACJO 
IVAN VAZOV 

fE~~~~~~estis nur unu tago gis Krist
nasko. La vintro furiozis. La 
englaciiginta Vitosa-mont
aro severe rigardis el sub 
sia blanka mantelo, trafend
ita kelkloke de akraj rokoj. 
Frosta vento, boranta gis la 
ostoj, blovis de la negaj pin

toj super Sofian. Era nego kaj prujno traflugis de 
lempo al tempo en la frostiginta aero, pilke
volvis sin kaj kovris la tegmentojn, kortojn, 
stratojn. Estis malvarmege. La kamentuboj 
eljetis nigrajn kolonojn de fumo al la sen
voca griza cielo, kaj mirinde, tiu ci fumo 
estis nun )iel gaja, tiel gentila, tiel gojigis la 
animon! Gi memorigis la varmon, la bonfar
ton, la kontentecon, kiu cirkaiíis la feliculojn 
en tiu ci mondo, spite la frostoj, la Vitosaj 
ventegoj, la glacia mortiga spirado de la 
vintro ... 

Nome, tiun vidajon guadis de sia fenestro, 
sidigintaj sur la mola kanapo, gesinjoroj Jor
danov, edzigintaj antaií unu kaj duono jaroj. 
Canko Jordanov, grava oficisto en iu minis
terio, horno klera, monduma kaj pasie sindona 
al sia juna edzino, fiksis silente la rigardon 
ien al la negaj koksoj de Vitosa. Evidente, li 
nek rigardis ion tie, nek estis okupita de ia 
difinita penso, car lia vizago havis la espri
mon de tiu trankvila, senzorga distreco, kiu 
ekposedas nevole la ho
mon, kiam lia animo es
tas trankvila, kiam lia 
vivo fluas facile kaj glate 
kaj kiam li, el varma 
cambro, vivigata de la 
ceesto de belega edzino 
kaj de 1' gaja bruado de 
1' forno, rigardas ekstere 
la t'urioze bruegantajn 
qlovadojn de 1' vintro. 
Ciu estas travivinta tiun 
felican-egoistan song
similan staton. 

fumon; el sub la pendanta kaj kurbiginta 
tegmento rigardetis fenestreto, kies tri romp:.. 
itaj vitroj estis anstataüitaj de Cifonoj, kaj 
antaü la sojlo de la malalta pordo estis 
amasiginta lavango. Tiu ei mizera dometo, 
kasita ínter' la grandaj rieulaj domoj, similis 
al Cifona almozulino, perdiginta inter .amaso 
da felieaj kaj fieraj majoredzinoj. La simileco 
ínter la dometo kaj almozulino ankoraií pli- ' 
grandigis per la aspekto, kiun gi havis kvazal! 
etendinte manon al la eirkaüaj grandegaj do
moj, kaj dirante: ,Kompaton, sendu al mi unu 
el viaj lignoj kaj mi plenigos je varmo; sendu 
al mi unu el viaj multekostaj ornamajoj kaj 
mi plenigos je gojo, eble ankaü je kanto tiun 
ci vesperon . . . Cu vi vidas?.. . Malmulton 
mi bezonas por esti dankema al Dio. Kom
pa1u min !" 

Sed la grandaj domoj silentas, ili es.fas 
senanimaj; kaj la felieaj homoj ne aüdas 
(ho ve! la felieo ha vas ti un e· mankon -
malakrigi la oreltambureton); la abunda bru
ado de ·r forno ne lasas veni gis iliaj oreloj 
la akran kanton de la ventego en la truita 
domo de la matriculo. Versajne, S-ino Jorda
nov aüdis tiun kanton, ear sia vizago iom 
post iom kovrigis per nuboj kaj subita kom
pato larmigis siajn okulojn. 

- Kompatinda Dancovica, kiu scias, kiel si 
fartas nun? . . . Cu vi vidas, Canko, nur ilia 

La rigardo de Jia edzino 
ankaü kuris eksteren de 
la cambro, sed ne tiel 
malproksimen kaj sen
cele. ~i estis gin direkt
inta malsupren al najbara 
korto. En la fundo de 
tiu ei korto estis duon
ruinigita dometo kvn mal
alta kamentubo, kiu ri
gardis malgoje al la cielo 
sendante al gi varman' ARAN KA SCHULHOI?: K orlo de bavara kamparano. 



kamentubo ne fumas - diris si meditante al 
sia edzo, ne levante la okulojn de la cifona 
fenestreto de 1' mizera logejo. 

Sia edzo mallevis tiam la rigardon de la 
pintoj de Vitosa kaj vigle ekrigardis la mal
riculan korton. 

- La malrica, - ekparolis Ji - kaj krom 
tio kvin infanoj ! . . . Kaj ciuj togas en tiu 
cambreto sen fajro. Se sia edzo estus viva, li 
subtenus ilin per sia malgranda salajro. Kaj 
nun, kiel ili fartas, mi prezentas al mi Ver a ! 

- Dio, Dio, kial vi kreas malriculojn! 
ekkriis nevole Vera, kaj sur sia vizago pasis 
nova nubo de sincera malgojo. 

- Kaj diras iuj, ke ne ekzistas ce ni granda 
malriceco: kredeble tio ci estas dirita por 
senkulpigi sin, ke ne ekzistas ankaií kompat
emo - rimarkigis Canko. 

En tiu ci momento la ventego tiel furioze 
mugis ekstere, ke la fenestroj ektremis. Vera 
neatendite ~kkriis montrante la domon de 
Dancovica. La ventego, per sia nevenkebla 
forto estis elpusinta la cifonojn, kiuj stopis la 
rompitajn vitrojn de 1' fenestro, kaj libere .en
iris en la malluman cambreton. Tio ci kaiízis 
teruran tumulton en la cambro. La infanoj 
ekkriegís pro la ekmordo de la furioza mal
varmego kaj tuj eliris eksteren, kovritaj preskaií 
per cifonoj, kaj la malgranduloj, nur en cemiz
etoj kaj forte plorantaj. Ciuj ekkurís tra la 
korto kaj kasigis sub la tegmento de forgejo 
ce la alia rando de 1' korto, kie la fajrejo 
mPdigis iom la aeron. Nur la patrino restis 
en ta cambro por stopi tie la truojn. Sia mal
sanema kaj malgrasa vizago videtigis tra ili 
kiel fantomo ... Sed la ventt>go malheligis per 
negaj nuboj la aeron kaj malhelpis al la .ge
edzoj rigardi la spektaklon. 

Tiam ili turnigis malantaiíen kaj iliaj rigar
doj falis en ilian varmigitan cambron, rice 
ornamitan per bildoj en luksaj kadroj, kun 
pompaj lampoj metitaj sur juglandlignaj seg
etoj. kun silkaj kanapoj, multekoslaj tapisoj, 
senutilajetoj, statuetoj. Tiu ci aspekto de ilia 
propra felico kaj komforteco por momento 
konfuzigis iliojn animojn per sia kontrasto 
la unua . . . Sed balda u la malbona hum oro 
malfortigis, kaj ilia interparolo tusis alian 
temon. Kvazaií dika kurteno falis ínter la 
felica paro kaj la mondo cle la malfeliculoj. 
Almenaií ce Vera oni povis vidi tiun trankvil
igon. Si starigis pro io kaj, pasinte preter la 
spegulo, jetis~ rapida_n kaj feli~an ~ rigard_on ~! 
la blanketa carma, ndetanta vtzageto, ktun SI 
vidis en la' granda kristalo. 

- A propos, mi estis forgesinta, sed kion 
vi faris pri la vesto? - vigle si d e~andís 
sian edzon1 kiu restis ciam ankoraií med1tanta. 

Kiu vesto? 
- Kiel, cu vi forgesis? La balmantelo. 

- Ah, la bal mantelo! V ere mi forgesis ... 
- Bonega afero . . . Forgesis.. . Kiel ori-

ginala vi estas, <;anko! - diris Vera duon
kolere, korektante sian tualeton. 

Canko starigis kaj meditante komencis iradi 
en la cambro. 

- Kaj cu vi aüdas? - ree turnigis Vera 
_:_ iru en la modan magazenon de Sinjorino U. 
Tie mi vidis belegan balmantelon ... brokato, 
mirindafo, belege.co 1 ••• lo sensimila! 

- Sed gi estas saleta,* birdeto. 
- Saleta? Centtridek frankoi ! Tian mizer-

ajon d nomas saleta! Aií vi ·volas konfuzi 
min . . . Vi scias, ke ni estas invititaj je la 
balo ce X la trian tagon de Kristnasko, kaj 
necesa estas al mi la mantelo, kiel la aero, 
kiun mi spiras. 

- Bonege, bonege. 
- Ne estas sufice nur, ke vi diru ,bonege".. 

Cancjo . . . Sed vi devas rapidi, por ke iu 
alía belulino ne acetu tiun superbelegan 
veston ... Prezentu al vi, tio estus terura! 

- Mi prezentas al mi. 
,Pli terura ol la sceno, kiun ni vidis antaií 

mal multe da tempo", volis "ironie fini Canko, 
sed ne eltliris siajn vortojn. 

Senpacience lin rigardis Vera. 
-He? 
- Aüskultu, kara · Vernjo . .. - komencis 

Canko kun serioza mieno. 
Si antaiívidis, ke li faros kontraiídirojn kaj 

decide interrompis !in. 
- Mi ne volas ,kara Vernjo", la demando 

estas solvita. . 
- Vi scias, ke mi nenion rifuzis al vi, 

nenion, sed ... 
- Sen ,sed", Cancjo! - ekkriis Vera, 

karese vangofrapinte sian edzon kaj ravinte 
lin per la brilo de sia mirinda rideto - vi 
estus mem devinta al mi fari agrablan sur-
prizon ... Vi scias fari ilin en plej delikata 
maniero ... Kaj se ne tiun ci veston, vi povas 
fari alion ... Mi sub metas min al via estetika 
gusto. 

La vanta Vera evidente volis ekbrili per ia 
ekstera ornamo dum Kristnasko. Sen tiafo 
sajnis al si, ke si ne renkontos la feston dece. 

- Bone mi konsentas! - diris sub1te kun 
heligita vi¡ago Canko. - Mi faros al vi sur
prizon indan je vi, je via natura bona koro, 
je via nekomparebla kaj amanta animo. 

- Don u la manon, taisons la pai¿c! - diris 
Vera, preninte la dekstran manon de Canko 
kaj gin pacige skuinte. 

Baldaií vesperigis. Vera estis en granda 
eksciteco la tutan tagon pro la surprizo pre
parata por si. Sia imago jam de nun .labori~ 
por malkovri la sekreton de la surpnzo, kaJ 

* En senco de tre multekosta. (Rim. de l' trad.) 



ti u surprizo estos tre, treege goja por st : s1 
sciis ke kiam Canko promesas ion, Ji sci
povas gin plenumi nobele. Kaj vere, cu tio 
estos la sensimila, la dia •balmantelo, el la 
belega brokato, au alía ornamajo - ora, 
juvela, brilant!l? Sed si nevole preferís la bal
mantelon. Kiel ravita si estos! Kiel nobla 
estas tiu Canko! 

Canko malfruis kaj ne revenís hejmen. Tio 
grandigadis la dolce-turmentan sopiron de 
Vera. 

Tute vesperigis. Canko ne venis. La vent
ego kolerege mugis ekstere en la densaj mal
lu moj. La fenestroj krakis pro gia furiozeco. 
Tiu malagrabla b'ruo rememorigi's al Vera la 
malrican Dancovica'n kaj siajn nudajn infanojn. 

- La Sankta V espero estas nun ... lli kus
igas sen fajro, ili renkontas la Kristnaskon 
malsataj . . . Dio, Dio, kial vi kreis malric
·,llojn? - ree murmuretis si, kaj sia koro 
subite kaj dolore konvulsiis, kvazau ia riproco 
de 1' konscienco sin atakus ... 

Tiom da felico apud tiom da malfelico ek
sajnis al si kiel krimo. Al si farigis peze ce 
ti uj pensoj, si sentís, ke si estis kulpa antall 
iu pri io, sed si ne kuragis doni al si kal 
kulon pri tio, respondí al si kial si estas 
maltrankvila, kaj en si aperis nevola deziro 
deklinigi de tiuj pensoj, distrigi per io alia; 
animo va·nta, sed nature bona, malforta kaj 
impresebla, kia si estis, si sentís, ke ne estas 
bone, ke si estu tiom felica, dum en la mondo 
estas tiom da suferoj, ke si devus nepre fari 
io n por tiuj ci suferoj, sed si ne havis kuragon, 
nek kutimon por sin trempi · brave en tiun 
alían mondon de 1' homa malfelicego. Car ne 
suficas havi deziron kaj ~e havi eblecon por 
fari bonq_n - oni devas ankau kuragi gin 
fari . . . Car fari la bonon, kiel ciun Iuman 
agon, tio ci postulas certan dózon da brav
eco, preskall heroecon ... Nur la ma)bono estas 
farata facile kaj ec senkonscie, tia! ankall la 
regiono de gia regado ampleksas tutan mon
don. Kaj Vera, sub la potenco de la pezaj 
pensoj, kiuj premis sian cerbon, kun nevola 
gojo alldis pasojn, ke ili venas al la pordo. 
Ekgojis si pri la okazo, kiu venis por sin 

distri ... Kredeble Canko alpasis kun sia bril
anta donaco. 

- Nepre la balmantelo estas 1 - si diris 
al si, kaj sia koro ekbatis pro nova infana 
ravo. Si saltis ekstare. 

La pordo malfermigis. Anstatau Canko en
iris Dancovica · kun siaj kvin infanoj. Vera ne 
povis ilin rekoni 1 Ili estis en novaj vestoj, 
ciuj en varmaj peltetoj, gojaj kaj ridetantaj. 

- Kisu, miaj karuletoj, la maneton de la 
sinjorino, - diris Dancovica al siaj infanoj, 
kiuj unu post la alía vicigis kisante sian 
manon, sen tio , ke si povus rekonsciigi pro kon
sternigo. 

- Kio estas? kio estas? - demandis Vera. 
- Dio redonu gin al vi centoble kaj vin 

gojigu, kiel vi gojigis nin, sinjorino - diris 
Dancovica larmokule. - Dankon al vi, ke vi 
kompatis nin kaj ne forgesis nin en la antau
vespero de la Dia festotago . .. Dio kaj Sankta 
Dipatrino vin benu, pro ke vi vestís nin kaj 
ke vi sendis al ni veturilon da lignoj kaj 
mangaJon, por ke ni povu renkonti la Krist
naskon. Nun ni ankaü kredas, ke Dio misk
igas . .. Kisu. l}isu, karuletoj , la manon de la 
sinjorino! 

Vera malfermis la buson ,pro miro. Si mein 
estis kortusita gis larmoj, sed si ne povis 
klmigi al si, kion signifas tiuj benoj kaj dan
koj de Dancovica. · 

- Kredeble vi eraras, junedzino Danéo
vica ... - si dids vigle. 

Sed en la sama momento la pordo ·mal
fermigis kaj tie aperis la ridetanta vizago de 
sia edzo, kiu haltis kaj jetis felican rigardon 
al la kortusa sceno, kiun Ji mem estis deli
kate preparinta. 

Vera konjektis : ci tio estis la surprizo 1 Si 
kuris al Canko larmokule kaj lin kisis sur
frunte per sonanta, longa kaj karesa kiso. · 

Tiu éi kiso estis la plej pura, la plej nobla, 
la plej feliciga per kiu edzo estis dotata de 
sia edzino. 

Ella bulgara, kun speciala permeso de 1' autora : 
IVAN H. KRESTANOFF, L. K. 
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~~~@~~~~lllv;~:~~~ terura paroksismo, la 
11, revolucioj haltigis por l<elka 

tempo la tutan normalan fluon 
de pensoj, de laboro kaj vivo 
en Rusujo. La lando kvaza(t 
izoligis de la tuta mondo, per
diS la lastajn ligilojn kun gi, 

~~~~~~~~~UJ kaj res tinte izo lita, sub la influo de la unika politika fermento 
en sia organismo, per mal

rapidaj. propraj pa~oj gi ektransiris al nova, malfacile 
ankora(t konturebla socia l<aj mensa vivo. Kvankam 
la mondo terurigis pro tiu bildo de sanga transformo, 
kaj gi . timante la malsanigon, cirkauis Rusujon per 
fera ringo,- tamenla mondo ankali ekdeziris pli pro
funde konatigi kun la kialoj de la katastrofo kaj kun 
la vizago kaj animo de la malsana giganto. Tiuj, kiuj 
volis nur satigi sian sci-avidon, eklegis la priskribojn 
de la aventuro¡, kun kiuj kuragaj elirop,anoj faris siajn 
vojagojn tra nova Rusujo, la raportojn pri iliaj vizitoj 
al urboj . vilagoj kaj ec al la regantoj de la lando; 
eklegis cion, kion oni diras kaj skribas pri ci tiu 
!ando en gazetoj kaj en la moderna literaturo tul
monda. Sed ekzistas aliaj homój, kiuj votas fakte 
kompreni la animon de la nova Rusujo, gian efektivan 
generalan vizagon, giHjn karakterajn trajtojn kaj cel
adojn . Por tiuj homoj restis la sola kaj certa vojo: 
konatigi kun la rusa li•eraturo, rusa arto. ekstudi ilin 
kaj el ili lerni ion. Ekzistas multaj, kiuj komencas la 
studon ce la malnovaj tempoj, kaj pa§on post pa~o. 
per certaj vojoj ili penetras en la rusan koron. 
Ekzistas ali~tj, - la plimulto - kiuj ne havas tempon 
por f ~ ri tian profundan studon, kaj ili simvle prenas 
la verkojn de Turgenev. Pu~kin, Dostojevskij, Tolstoj, 
Cehov, Gorkij, ili decifras por si la muzikon de 
Glinka, Rubin~tejn, Cajkovskij, Rimskij-Korsakov, 
Glazunov, Skrjabin; ili vizitis la spektaklojn de la 
Moskva Arta Teatro, la dancojn de la rusa baleto, 
la artajn ekspoziciojn de rusaj pentristoj · kaj skulpt
istoj. Tiu vojo estas ankali bona, kaj se gin akom· 
panas sincera deziro ekkoni Rusujon, gi neniam restas 
sen sezulto. Kurteno post kurteno faJas anta(! la 
esplora rigardo, kaj la vivo de la lando farigas pli 
kaj pli klara, gia fizionomio perdas sian fremdecon 
kaj gia animo .la strangecon. Sed ekzistas aparta ten
elenco inter tiuj studoj. Kelkaj preteras ekkoni la 
puran rusan arton. Kiel floro de arbo unika kaj ka
rakteriza, tiu ci floro de popola animo portas en si 
la kvintesencon de nacia genio, de nacia spirito. Por 
tiuj homoj, kiuj studas la puran rusan arton, ofte 
restas nekonataj la geografia situo de la !anclo, gia 
topografio, giaj komerca kaj industria statistikoj, la 
datoj de generala historio, kaj tamen ili povos fiere 
diri, ke ili konas la landon, konas gian animon. Tiu 
krio de 1' animo, kreajo, kiu kondukas la homan inte
lekton pli kaj pli malproksimen de la aktuala mizera 
monda materialismo kaj pli proksimen al la koro de 
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la granda Nekonato - gi servu por ni kiel slosilo por 
vere malfermi la fremdajn sajne pordojn, kiuj poste 
bonvene malfermigas kaj donas novan guon, novan 
inspiron. 

Celo de tiu ci artiko'o estas guste montri al la 
esplorema fremdlanda artamanto tiujn faktorojn de 
la nuntempa pura rusa arto, kiuj- kvankam elektitaj 
lali la personaj placo kaj inklino de la skribanto -
povas kaj elevas servi kiel gvidiloj, car pro siaj gran
daj influo, talento kaj signifo, ili cial estas studindaj 
kaj ili cial restos eterna¡ monumentoj en la historio · 
de nacia arto. Ne estos do strange, se mi, komenc
ante paroli pri la nuntempa rusa literaturo, tuj baltas 
antali la verkoj de Aleksandro Blok, tiu titano, kies 
grannecon ankorat'í pi ene ne komprenis lia mtskolando 
mem kaj kiuj oni amos kaj studos en multaj pluaí dek
jaroj kaj jarcentoj. De 1' te111p0 de Puskin, rusa muzo 
al neniu donis tian belecon, carmon kaj forton de 
parolo ol al Blok, neniam post Pu~kin ies vortoj por
tis tiom da pura profeteco kaj profeta simbolismo. 
Mirinda estas la misio de t iuj du homoj, aperintaj en 
diversa¡ tempoperiodoj, en diversaj politikaj situacioj. 
Ci tiuj misioj havas tiom oftajn paralelojn, ke per ili 
kvazali identigas la kantoj de ili ambali. La kantoj 
de Puskin, skribitaj en juna, kreata de la poeto rusa 
lingvo, kaj la lingvaj puntajoj de Blok - parolas pri la 
samo, tiom alta estas ilia nivelo, kiam ili tusas la 
plej ka~itajn angulojn de la homa animo, la animon, 
eternan lingvon de la naturo. Iliaj sercadoj ankali 
estas eternaj kaj ili kondukas al revelacioj. La elekto 
de vortoj portas sur si la stampon de ciela muziko, 
hipnotigas. Felice ni havas en nia Esperanta literaturo 
multajn traduko.in el Puskin, sed ni preskali tute ne 
havas tiujn de Blok. Sed certe tio restos nur demando 
de tempo, kaj la Esperantistoj ankorali havos la guon 
konati.gi kun la lasta poeto pere de nia gracia lingvo. 

Kio estas plej karakteriza por Blok? Estas: lia animo 
de geniulo, kiu donas al liaj vortoj superhoman, ma
gian carmon. Kaj Ji scias sian forton, siajn kapablojn, 
Ji uzas ilin kiel mirindan dian instrumenton, tiu Blok, 
flagranta de pasio, luksa, petola, voluptema kaj cerp
anta sian forton el nekonata por aliaj fonto. Li konas 
sin mem kaj sian destinon. Parolante pri Pu~kin, pri 
sia amata poeto, en la Domo de la literaturistoj en 
Petrogrado, Ji efektive parolis pri si mem, kiam li 
djris : , Puskin estas poeto - la kanto sensanga, 
eterna. Povas farigi malnovaj, neuzeblaj lia lingvo, 
lia maniero de parolo, sed la esenco de liaj verkoj 
neniam malnovigos." En kio tamen vidas Blok la 
eternecon de Puskin? En tio, ke li opinias Pu~kin'on 
vera poeto. ,Kio estas poeto ?" denove demandas 
Blok. ,Cu homo kiu nur skribas versojn? Certe ne. 
Li nqmigas poeto ne tial car Ji skribas versoj11, sed 
car Ji skribas per versoj. ti o estas: faras harmonion 
el sonoj kaj vortoj - car li estas filo de la harmo
nio: poeto." Iom komplika, tiu formulo farigas simpla, 
kiam Blok klarigas: ,Kio estas la harmonio? Estas 



tu konkordo de la mondaj elementoj, la ordo de la 
1110nda vivo. Tiel aperas la antitezo : 'ordo - kos
IIIOSO, kaj malordo - i1aoso'; la lasta estas tute pa
rt•nca a l la unua, kiu el gi formigas. La unua tasko 
ti la poeto - el tri por li nepre devigaj - es tas 
llllcngi la vortojp el tiu senforma, senkomenca, sen
llna elemento (haoso), en kiu ili neütrale restadas. 
l.a dua tasko estas ordigi tiujn rabitajn de l1aoso 
HOnoj n kaj fari el ili harmonion , doni al ili formon . 
La tria tasko es tas enkonduki, porti tiun harmonion 
•u la eksteran mondon. Forrabitaj de la elemento kaj 

harmoniigitaj kaj enportitaj en la mondon, la vortoj 
komencas per s i mem fari sian aferon. La vortoj de 
la poeto es tas samtempe liaj verkoj. ,Kaj ne estas 
·ble", diras Blok, ,kontraiístari al la forto de la har · 
monio, kiun la poeto jetas en la mondon. Tiuj, kiuj 
ne vo las tion kompreni, estas kondamnitaj per la nigra 
nomo: popolamaso. Se Puskin pereis de la duela 

kuglo de Dantes, tío estas okazo ekstera : efektive 
lin mortigis tiu 'burokrata kaj aristokrata popol
amaso', kiu cirkattis la poeton kaj formis la regantan, 
premantan klason en la Rusujo samtempa al Puskin, kun 
la karakterizaj por tiu klaso intrigo j kaj moraloj, kiujn 
ne povis elporti Puskin, parolinta en siaj lasta j tagoj : 

. . . jam venas mia temp' 
Kaj koro pacon petas . .. 

En la las taj versoj, en la antaiímortaj elspiroj, 
Puskin revis pri 'paco kaj libero'. ,Sed", diras Blok, 
,la pacon kaj liberon oni ankaií forprenas, ec ne la 
eksteran pacon, sed la pacon de la kreo. Ne la 
infanan liberon, nek la liberon de politika liberali smo, 
sed la kreantan liberon, la sekretan liberon de !'animo. 
Kaj la poeto mortas, car li ne havas jam aeron por 
spiri, kaj lia vivo perdas la sen con." 

La vortoj - tío m pro funde memprofetaj- montras, 
ki an tragedíon travivis Blok an tal't s i a devigita morto, 

ATTILA SASSY : SEPVUALA OANCO. 
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en la regimo, kiu per sia bruta, venga materialismo 
kaj pure teraj tendencoj mortigis lin. Li devis elekti 
en la dilema: ~u ,Ars langa vita brevis" au la evan· 
gelio de Karl Marx, kiu traktas nur pri kaj por la 
dua parto de la latina proverbo. Li sufokigis kaj lía 
morto staros kiel plej nigra malbeno al tiuj liaj sam
tempuloj . kiuj povis, sed ne volis subteni la fajron 
de eterna lumo, brulanla en tiu granda talentulo. 

La leganto do komprenas mm, kiel la paraleloj én 
la vivo de Puskin kaj Blok kvazai't ligas ilin, kaj ne
niu skizo pri Blok estus klara sen aludo al Puskin, 
en kies granda fonto sin banis la animo de Blok kaj 
kies juvelojn li facetis kun majstra beleco, estante 
mem grandulo ; kaj nur akcentante per tiu laboro pri 
sia antaiíulo s ian heredan gloran destinan, 

Pri kio skribis Blok? Li skribis pri ~io, kien pe
netris lia rigardó, liaj sentoj, lia penso kaj fantazio. 
Kaj ili penetris en la plej profundajn sekretojn de la 
vivo kaj portis al ni de tie, kvazau el minejo, 
~iam novajn kaj fresajn legojn, lumon, vokon kaj 
revelaciojn. 

Do, studi la modernan rusan arton kaj ne konat
igi kun Blok - estus tia erara, kiel veni al Parizo kaj 
ne vidi la turon de Eiffel. El tiu kómparo ankau evi
·crentigas, ke simila erara estas preskau neebla. 

Al la plej famaj . verkoj de Blok apartenas Iia 
,Dekduo", jam tradukita en multajn eiíropajn lingvojn, 
sed certe preskai't ~ion perdante en la traduko. 

Dezirinte priskribi la tutan ciklon de la rusa revo
lucio, Blok ne elektis la literatun;m tingvon, nek ian ' 
modernigitan tingvajon, sed prenis la parolan, simplan 
lingvon de amaso. O ni do pavas imagi, kian miraklon 
kreis el gi Blok 1 Tiu tingvo, kvazaií nefacetita anko
raií diamanto, sub tia facetadilo subite ekbrilis per 
nekomparebla, originala, natura beleco. Sola tiu 
eksperimento faras el Blok kreanton de epoko. Kaj 
tia percepto pri la revolucioj estas, en tiu ~¡ verko, 
tute alia olla percepto de la plimuito el Iiaj samtemp
uloj. En la bildo de Kristo, akceptanta la ofendojn, 
batojn, sed ilin neniam timanta, li vidis tiun kor.trai't
venenilon, kiu povus kuraci la animan de la malsana 
popolo. Homoj, harditaj sub la batoj, sub la ne
merititaj batoj de 1' sorto, kontraiímetintaj al tiuj 
batoj sian amon, indulgon kaj forgeson - jen estas 
la eliro, jen la apoteozo. La harmonio, la amo venkos 
la f1aoson, la revoludon. Tiu harmonio, la amo, kiun 
predikis Blok, estas ja samtempe ankaií la stimulo 
de nia movado. Li apartenas ankai't al ni, la monda 
kvanto. Liaj paroloj faras honoran al la tuta homaro. 
el ili povus ~erpi la homoj de blanka, flava, nigra aií 
ruga haiíto, kaj Esperanto, tiu perfekta kunigilo de 
1' homaro, certe taiíguS por helpi ~i tiun celan pli 
perfekte ol iaj naciaj tingvoj . 

* 
La atia giganta de la rusa arto, de !'arto' pentra estas 

M. Vrubel, mirakla estajo, veninta sur sian artistan 
AOjan per kasttaj pasoj de esploranto, lumiginta la 
~ielon kiel unuaranga ~iela astro 1<aj foririnta de gi 
en la mistikan mondan de frenezo kaj blindeco. En 
la pentrarto de Vrubel estas videpla ia stranga, ston
iginta penso. Kvazaií ~eestinto de grandaj geologiaj 
mondaj kataklismoj, li ~ion vestas, dekoracias per la 
mantelo de tiamaj rokoj kaj Stonoj. Lia penso kvazaií 
suprenlevas la tavolon de la tera seto , el post kiu li 
volas trovi, elfosi ian fikspensan sekreton, kaj maso
nas montojn cirkaií la cefa temobjekto de siaj pentr
ajoj. Tmn fortikecon de !ltonoj li donas ~iam ec al 
la herooj de siaj bildoj, aií rnetante grandan rokon 
kaj cizante el gi la rusan ,bogatiron" (fortulon, mez
epokan kavaliron), ai't ebrian de gajeco Pan'on; ai't 
prenante delikatan marmoron por la figuro de dolor
anta, ploranta Dipatrino en la Vladimir'a katedralo de 
Kiev. Liaj pentrajoj ne estas lingvo homa; en ili pa-

rolas la mineraloj, fajranta, primitiva elemento, mal
moliginta en juvelojn. 

Scienco de magia donas al la juveloj grandan for
ton. Per sor~aj paroloj la magoj scias preni el la 
animo de juvelo ian mirindan forton, taras el gi 
am uleton. Kaj la espiara animo de Vrubel sciis tiun 
magian lingvon de la juveloj kaj mineraloj, kiujn li 
alportadis el la alía mondo, de altajoj atingeblaj uur 
por la flugiloj de kondamnita Angelo. Vrubel sentís 
tro mallarga la tolon por pentri sur gi. Li bezonis 
surpentri, dekoracii templojn, grandajn monumentojn. 
Lia animo ~iam estis sercanta, deziranta atingi la 
perfektan belecon, kvazaií tra ponto, pere de la 
akcepto de Demona beleco. En liaj ser~adoj .kvazaií 
gravurigis la fama sentenco de Dostojevskij: "Terure 
estas, ke la beleco estas ne uur afero timiga, sed 
ankaií mistika; en gi Diablo batatas kontraií Dio kaj 
la areno de bata lo estas homai koroj." Ti u sena! terna 
penso: atingi la belecon, akceptinte en la animan la 
tutan abisman de Demona spirito, farigis lía dumviva 
deliro kaj fine alkondukis !in al la anima malsano. 
Tiu imago de Demona figuro faris ~e la pentristo 
ankaií s ian evo lucion. Lia unua ,Sidanta Demono" 
de 1890t.a kaj la Demono de la lastaj tagoj (1'907) 
havas diferencon grandan. Dum la unua aperigas la 
tutan forton de malluma potenco, junan, fortmuskolan, 
arogantan, la dua montras jam la korupcion, krim
econ de la animo de falinta Spirito, sur kies lipoj, 
kiel venenailoro, krustigas la postsignoj de voluptaj, 
nehomaj kisoj, la stampo de senmezura orgio. 

Notinde estas, ke Vrubel e~ ne finis la akademion 
kaj lasis gin post kvarjara studado for. En la aka
demio 1i estis kiel specialisto-desegnisto, arto al kiu 
Vrubel preskaií neniam revenís poste. Li ne estas 
hodiaií-data artista. (Lia lasta pentrajo estas datita 
en 1910, post kio 1i frenezigil'.) Sed kompreni, profunde 
kompreni !in' oni komencis nur nun, en niaj tagoj. 
Li instruís dekoracii laií sia propra metodo, kiun 
multaj komparas al kubismo, sed kun kiu gi laiísence 
havas nenion komunan, kaj lía leciono portis en si 
grandan, propran originalecon. Mirindaj, preskaií tim
igaj estas la okuloj sur ciuj laboroj de Vrubel. Tiajn 
okulojn, unikajn, oni renkontas malofte sur la tolo. 
Kaj !lajnas, ke el Ciu tia okulo !lprucas al ni ia mis
tero, sekreto, kiun la pentristo forportis kun si kun 
la penso nek eldirita, nek des pli elpentrita. 

Ella verkoj de Vrubel estas plej konataj : ,Bogatiro", 
,Supertomba ploro", "La .iugo de Pariso", ,Carino
cigno", , Princino-Revo", ,Mikula Seljaninovi~" kaj tri 
,Demonoj"; krom tio al tia peniko apartenas la 
laboroj en kelkaj kate<;traloj kaj pregejoj, precipe 
en tiu de la cirila monahejo apud Kiev. 

RÉVÉSZ : Fino de Septembro. 
(Repr. kun permeso de , Kilnyves Káimán" 



Se ni nun transiros al la muziko, ni trovos la kam-

1
1011, kie oni pli ol ie ajn aliloke povus esti internacie 
cornprenata; Jau la senco mem de tiu arto. Nota 
llngvo de muziko - kvazau la prototipo de nia 
Esperanto - permesas ec al verkoj kreitaj en pure 
uaciaj kondícoj farigi kompreneblaj por la alínactUloj, 
certe pli ol malpli profunde ol la autoro tíon dezirus. 

Du rusaj nomoj estas plej ofte ripet<:tfai nttn alílande, 
!del la plej brilaj repn•zentantoj de la rusa muziko. 
T iuj nomoj estas: Skrjabin kaj Stravinskij. Malfacile 
estas trovi talentojn ti•Jm malsamajn, verkojn pli 
kontrau~jn, ol la verkoj de tiuj du· komponístoj. 

Muzíko, vice kun danco, sa¡nas esti la memsufica, 
, sencela arto". llin ambau kuniganta ese,co - la 
ritmo - prezentigas kiel perfekte neutrala . abstrakta 
ajo, sendependa de la konscio de 1' kreanto. Ritmig
ita movo, transporto de rit •r•O en la spacon estas la 
emblio de da11CO, ritrnigita sono estas la em brio de 
la muziko. Sonanta materialigo de ritmo estas la 
muziko, kiu atingis en niaj tagoj plej subtilan delikat
econ, aperigas eksterordinaran, ekstazigan potencon, 
entenatan de du giaj elemento¡ - sono kaj ritmo. 

Tiu. ci hipnotiga, mistika torto , enmetita en la son· 
ritman esencon de la muziko, konsistigas la spiriton 
de la kreo de Skrjabin. Skrjabin kiel muzikisto ne 
estas apartigebla de Skrjabin la horno. Se oni iam 
aplikos la sentencon de Schopenhauer, kíu dífinas 
la muzikon kiel senperan esprimon de volo, guste 
tiun difinon oni devas apliki al la verkoj de Skrjabin. 
Tuta S~rjabin dronis en mistika, religia, streca cel
ado. Tuta lia vivo estis kvazaii serco de eliro en la 
aliajn mondojn. L a muziko neniel estis, nek povis 
esti por Skrjabin la celo mem, gi estis nur rimedo 
plej potenca por atingi aliajn celojn, por lduj li ne 
trovis la vortojn en lingvo. Muzika penso anstatauis 
por 1i la penson diskutan, la sonoj - vortojn kaj 
frazojn. La muziko de Skrjabin estas ciam nur lirika. 

51. 

Muzika eposo, ,pentro" estas por 1i nekonataj, same 
mankas al li la ,ob¡ekteco". Skrjabin en la muziko 
ludas rolon Iom komunan kun la rolo de Dostojevskij 
en l a literatura, pro lia streca dir, ktigo al celoj, kiuj 
solaj havas por 1i la absolutan valorun. 

Tuta kontraua allr estas Stravinskij. La personecon 
de Stravinskij malfacile estas trovi en liaj verkoj. 
Muziko prezentigas al 1i kiel sia propra mondo. en 
kiu la objektoj havas ciu sian apartan koloron. Stra
vinskij estas subiginta al la muzik a elemento, sed 
majstre posedante giajn legojn, 1i restas majst• o de 
la elemento pl'i granda ol 1i mem. Skrjabin konkens 
la muzikon kaj per titana volstreco devigis la ele
mentan servi al li, ne 1í enigis en la spacon de la 
muziko, sed gin li enkondukis en slan propran mon
don . Maj:;treco de Stravinski¡ estas plej n~>rinda, sed 
lía voto, li mem en lía muziko ne estas videblaj. 

Ankorau kelkajn interesajn trajtojn de ili ambaií. 
Sajnas e:sti ke S1ravinskrj entute estas plenigita de 
rusa nacía spirito: 1i prenas la motivojn haj kolorojn 
el nacía rusa fonto . Skrjabin neniam prenis la ultra
naciajn rusajn tenrojn, sed lia streca celado taras lin 
rusa laiísence, dum Stravinskij estas plimulte eiírop
ano. Tia! la lasta, kvankam ne tiel multe konata kiel 
Skrjabin farigas en Eiíropo pli bonvena, dank' al lia 
komprenebleco, dum la giganta¡ verkoj de Skrjabin 
malofte trovas gustajo kaj bone !in kompreni kapa
blajn auditorojn. 

* 
Kvar nomoj el la centoj da ili - kaj jam i1i brilas 

kiel kronaj juveloj suficaj por glorigi unu apartan 
nacion. Ni ne tusis ankoraií rusajn teatron, baleton, 
popolan arton. Pristudi cion estas granda laboro, la 
homa vivo por tio ne suficas. Kaj tamen ne estas 
eble ne studi tiun senfinan trezorejon de homa spirito 
- la rusan arton, - car la studado mem farigas guo 
kaj aparta, delikata felico. 

--------------···---------------
A 

BAKONTO PHI KIS~ 
.TAt!U LONUON 

is vivadis antau longe apud 
la bordo de 1' polusa maro. 
Li estis eefulo en sia vilago, 
kaj mortinte, Ji estis honor
ata, kaj Iia nomo restis sur 
la lipoj de la homoj. Li 
vivís en tiel malproksima 
tempo, ke nur la maljunuloj 

memoris lian .nomon kaj la rakonton, kiujn la 
prapatroj postlasis al ili: Ankal! la venontaj 
maljunuloj , siavice, same faros ~1 siaj idoj 
gis la tempfino. Kaj estis dum la vintra mal
lumo, kiam la nordvento blovegas tra la glaci
ebenajo kaj la aero plenigas per fluganta 
blankajo tiel, ke neniu kuragas eliri, kiam oni 
rakontis, kiamaniere I<is sukcesis sin levi el 
la plej humila "igluo"** de la vilago, gis fin e 
Ji farigis la eefulo super eiuj. 

Oni diras, ke li estis inteligenta kriabo, 
sana kaj forta , kaj estis vidinta dektri sunojn. 

* Rekomendita de E. L. A. 
** Logejo. 

Tiamaniere oni mezuris la tempon tiutempe, 
ear dum eiu vintro la suno forlasas la landon, 
kaj en la venonta. jaro aperas nova suno por 
ke )a homoj povu ree varmigi kaj rigardi 
reciproke la vizagojn. La patro de Kis estis 
tre kuraga viro, sed Ji mortis dum tempo de 
malsatego, kiam Ji penis subteni la vivon de 
siaj kunuloj per mortigo de granda polusa 
urso. Pro tiu forta deziro Ji ekluktis kontral! 
gi, kaj liaj ostoj frakasigis. Sed la urso havis 
multe da karno, kaj la homoj estis savitaj. 
Kis estis lia sola filo, kaj post la morto de 
1' patro, Kis kaj la patrino logis kune. Sed la 
homoj estis forgesemaj kaj forgesis la ·hero
ajojn de 1' patro; kaj ear ~is estis nur knabo 
kaj la patrino estis nur vidvino, ili ankatt 
estis forgesitaj, kaj baldal! logis en la plej 
humila el la , igluoj ". 

Iun nokton, kiam la konsilantaro kunsidis 
en la granda ,igluo" de la eefulo Klos-Kl!an, 
Kis montris, kia sango trafluis siajn vejnojn 
kaj kiajn virajn kvalitojn Ji posedas. Kun 



, 

kvazau plenagula digno li Jevigis kaj atendis 
la ceson de la babilado. 

- Estas vere, ke la viando estas porciita 
al mi kaj mia patrino, - Ji diris - sed ofte 
gi estas maljuna kaj mal mola, kaj · krome gi 
enhavas ekstreman kvanton da ostoj. . 

Ciuj casistoj, grizharaj same kiel junaj, kon
gternigis. Neniam antaue audigis io simila: 
knabo, kiu parolas kvazaü plenagulo kaj el
diras severajojn rekte al ili. Sed firme kaj 
serioze daürigis Kis: 

- Car mi scias, ke mia patro Bok estis 
eminenta casisto, tia! mi parolas tiel. Oni 
diras, ke Bok havigis pli da viando ol du 
plej bonaj casistoj ; ke per siaj propraj manoj 
li disporciis gin; ke per siaj propraj okuloj 
li atentis, ke ec la plej humila maljunulo kaj 
maljunulino ricevu justan porcion. , 

- Na, na! - ekkris la viroj - for la 
infanon! Enlitigu lin! Lí ne estas viro, kiu 
rajtas paroli al viroj kaj · grizbarbuloj 1 

Trankvile li atendis la ceson de la bruego. 
- Vi havas edzinon, Ugh-Gluk, - Ji 

diris - kaj pro 'si vi parolas. Kaj vi, Massuk, 
havas edzinon kaj patrinon, kaj pro ili vi 
parolas. Mia patrino havas neniun krom mi; 
pro tio mi parolas. Kiel mi antaüe diris, 
kvankam mortis Bok, pro tío ke li casis tro 
bone, tamen estas juste, ke mi, lia filo, kaj 
lkiga, lia vidvino' kaj mia patrino, havu sufice 
da viando. k9ndice, ke la gento havas abun
dan provizon... Mi, Kis, filo de Bok, estas 
parolinta! 

Li sidigis kaj auskultis vigle la fluegon de 
protesto kaj indigno, kiujn vekis liaj vortoj. 

- Knabo parolas en konsilejo! - kon
sterne murmuris la maljuna Ugh-Giuk. 

- Cu la infanetoj diras al ni, plenaguloj, 
kion ni devas fari? - demandis Massuk laüt
voce. - Cu mi, plenagulo, estu mokata de ciu 
infano, kiu petacas viandon? 

La kolero bofis treege. Ili ordonis, ke Ji 
enlitigu, minacis, ke 1i havos nenian viandon, 
ke li estos batata pro lia aroganteco. La okuloj 
de Kis ekbrilis kaj la sango ekpulsis sub lia 
haüto. Dum ili riprocis kaj mallaüdis lin, Ji 
eklevigis. 

- Aüskultu min, vi, viroj _.__ li kriis. -
Mi ne parolos plu en tiu ci konsilejo, gis 
kiam la plenaguloj venos al mi kaj diros : 
,Estas guste, Kis, ke vi parolu; estas guste, 
kaj ni tion volas," jen al vi, plenaguloj, mia 
lasta vorto. Bok, mia patro, estis eminenta 
casisto. , Ankaü mi, lía filo, iros kaj casos la 
viandon, kiun mi mangos. Kaj sciu, ke tio, 
kion mi kaptos estos juste disporciita, kaj 
nek vidvino, nek malfortulo ploros nokte pro 
tio, ke mankas mangajo, dum la fortuloj 

gemas . dolore pro la trosateco. Kaj en la 
venontaj tagoj hontos la fortuloj, kiuj estas 
tro multe mangintaj. Mi, Kis diris ci tion. 

Mokoj kaj ridacoj sekvis !in, sed kun ne:.. 
sancelebla volo li foriris, sin turnante nek 
dekstren, nek maldekstren. 

La sekvintan tagon Ji iris laülonge de la 
bordo, kie renkontigas la tero 'kaj la glacio. 
Tiuj, kiuj rigardis !in dum lia foriro, vidis, 
ke li kuportas sian pafarkon kaj sufice gran
dan provizon de ostpintaj sagoj. lli ankaü 
vidis, ke sursultre li portas la longan cas
lancon de sia patro. Estis ridado kaj multe 
da babilado pri la neniam antaue vidita okazo. 
Neniam knaboj tiel junaj foriris por casi; kaj 
ci ti u iris sola! Kaj ili kapbalancis kaj mur
muris kvazaü profete, kaj la virinoj kompa,te 
rigardis Ikiga'n, kaj la vizago de Ikiga estis 
serioza kaj malgoja. 

- Li revenos post nelonga tempo -- ili 
diris kuragige. 

- Li iru; per tio Ji havos bonan Iecíonon, 
~ diris la casistoj - kaj li revenos baldaü 
kaj Ji farigos humita kaj malfanfarona por ciam. 

Sed pasis tago; pasis du tagoj. Kaj je la 
tria blovis ventego, kaj Kis ankoraü forestis. 
lkiga siris al si la harojn kaj sur la vizagon 
si smiris fulgon de fokoleo por montri sian 
cagrtnon. Kaj la virinoj riprocis la virojn per 
maldolcaj vortoj pro tío, ke ili estis malbon
traktintaj la knabon kaj kaüzis per tio lían 
morton. Kaj la viroj nenion respondis, sed 
intencis serci la kadavron, post kiam la vent
ego trankviligos. 

Tamen, la sekvintan tagon, frumatene, marsis 
Kis en la vilagon. Sed ne honteme Ji venís. 
Sursultre Ji portis sargon da viando jus akir
ita. Kaj fiere Ji marsis, kaj arogante 1i parolis. 

- , lru vi, plenaguloj, k un hundoj kaj glit
veturiloj, kaj laüiru la vojon, kiun mi tra
marsis dum preskaü unu tago - Ji dirís. -
Estas sur la glacio multe da viando, ursino 
kaj du duonkreskintaj ursidoj. 

lkiga treege gojis, sed per virsímila mieno 
Ji akceptis siajn karesojn, dirante: 

- Venu, lkiga, ni mangu. Kaj poste mi 
dormos, car mi Jacigis. 

Tion dirante, Ji en iris la ,igluon" kaj man
gis gis sato, kaj dormís dudek horojn. 

Tiam estigis granda dubo - dubo kaj 
diskutado. Mortigi polusan urson estas faro 
tre dangera, sed multoble pli dangere estas 
mortigi ursinon kun idoj. La plenaguloj ne 
povis kredi, ke la knabo, tute sola, povis fari 
tian mirindajon. Sed la virinoj atestis pri la 
fresa viando, kiun li alportis surdorse, kaj ci 
tiu estis nerefutebla aserto. Fine do ili for
iris, plendante, ke tre kredeble, ec se li vere 



mortigis la urson, Ji certe ne distrancis la kadav
ron. En la nordlando estas tre necese, ke tio 
okazu tuj post mortigo. Alíe la karno tiel Host
igas, ke, provante tranci, oni difektas la plej 
akran trancilon, kaj urson pezan je tricent funtoj 
oni ne facile metas sur glitveturilon por gin 
treni tra la malebena glaciajo. Sed veninte al 
la loko, ili trovis ne nur la kadavron (pri kiu 
ili dubis), sed ankau tion, ke Kis estis dis
trancinta la korpon Jau la maniera de lerta 
casisto, kaj formetis la internajon. Tiel komenc
igis la mistero pri Kis - mistero kiu kon
stante pliprofundigis. je la dua casiro, Ji 
mortigis junan urson, preskal! plenkreskan, 
kaj je la tria, grandan virurson kaj ties kun
ulinon. Úenerale Ji forestis tri-kvar tagojn, sed 
kelkfoje Ji estis for dum tuta semajno sur la 
glacikampo. Ciuokaze Ji rifuzis akompanantojn, 
kaj la homoj miregis. 

- Kiel Ji faras tion? - ili demandis sin. 
- Li ec ne kunhavas hundon, kaj hundo 
certe helpus lin. 

- Kial vi casas nenion krom ursoj? -
foje demandis lin Klos-Kl!an. 

Kaj Kis tal!ge respondis: 
- Estas konata afero, ke urso havas la 

plej grandan kvanton da vié\ndo. 
Sed oni parolis en la vilago ankaü pri 

sorcarto. 
- Per la helpo de malbonaj spiritoj Ji 

casas, - diris kelkaj - tia! lia casado suk
cesas. Kiel gi ja sukcesus, se tio ne estus? 

Aliaj diris : 
- Eble tiuj spiritoj ne estas malbonaj. Oni 

scias, ke lia patro estis lerta casisto. Cu ne 
estas eble, ke tiu helpas lin, por ke Ji farigu 
lerta, pacienca kaj vigla? Kiu scias? 

Spite de cio, Ji dal!re sukcesis, kaj la malpli 
lertaj casistoj ofte estis okupitaj per la afporto 
de la viando; kaj Ji disporciis gin lal! justa 
maniera, kiel lia patro faris iam, antal!e, ti~l 
Ji ordonis, ke la plej hum.ilaj maljunuloj kaj 
maljunulinoj ricevu justajn porciojn, kaj prenis 
por si m ~m nur tiom, kiom li bezonis. Kaj 
pro tiu justajo, kaj car Ji estis tre lerta cas
isto, oni rigardis lin kun respekto, ec kun 
solena timo. Oni ankau proponis, ke Ji farigu 
cefulo post kiam la maljuna Klos-Küan eksigos 
je la ofico. Pro liaj faroj la plenaguloj atendis 
lin reaperi en la konsilejo, sed Ji venis neniam 
plu, kaj ili hontis demandi pri tio. 

- Mi pensas, ke mi konstruos por mi 
igluon, - iun tagon Ji dir(s al Klos-Küan 
kaj kelkaj aliaj casistoj. - Oi estos granda 
igluo, en kiu lkiga kaj mi povos logi komforte. 
lli kapjesis serioze. 

- . Sed al mi mankas la tempo. Mi a afero 
estas la casado, kaj per tiu laboro mi estas 
ciam okupita. Do estas juste, ke la vilaganoj, 

kiuj mangas mian viandon, konstruu mían 
igluon. 

Do la igluo estis konstruata Jau grandaj 
mezuroj - laü pli grandaj ol la logejo de 
Klos-KCian. Kis kaj Jia patrino translokigis en 
gin. Úis tiu tempo, depost la morto de Bok, 
lkiga guis nenian komforton. Kaj ne nur ma
terian utilon si havis; pro la alta stato, kiun 
si atingis kauze de la mirindajoj . de sia filo, 
oni rigardis sin la cefa virino en la tuta 
vilago. Kaj la virinoj vizitis sin por peti sian 
konsilon; kaj poste citis siajn sagajn vortojn, 
kiam okazis disputoj. inter ili aü kun la viroj. 

Sed la mistero pri la mirinda casado de 
Kis precipe okupis la mensojn de la vilag
anoj. Kaj iun tagon Ugh-Oluk rekte akuzis 
lin pri sorcarto. 

- Oni asertas, - diris Ugh-Oiuk, laü 
impona maniero - ke per la helpo de mal
bonaj spiritoj vi casadas; per tío vi sukcesas. 

- Cu la vianda ne estas bona? - res
pondis Kis - cu iu vilagano malsanigis post 
mango? Kiel vi scias, ke mi uzas la sorc
arton? Aü cu vi farigis kvazal't blinda pro la 
envio, kiu vin konsumas? 

Kaj Ugh-O luk retiris sin venkita, kaj la 
virinoj mokis lin. Sed iun nokton en la konsil
ejo, post longa diskutado, oni decidís spioni 
lin, kiam Ji foriros casi, por ke oni sciu liajn 
metodojn. Do, je la sekvanta casiro, Bim kaj 
Bon, du el la plej lertaj casistoj, sekrete 
sekvis lin. Post kvin tagoj ili revenís kun 
okuloj alsvelintaj kaj langoj tremantaj, kaj 
rakontis, kion ili vidis. La konsilantaro rapide 
kunvenis en la logejo de Klos-Küan, kaj Bim 
komencis rakonti : 

- Fratoj, kiel vi ordonis, ni marsis mal
antal! Kis, marsis kase por ke li ne sciu, kaj 
je la mezo de la unua tago Ji renkontis gran
dan virurson. Estis tre granda urso. 

- Ne estas iu pli granda - Bon konfirmis 
kaj daürigis. - Sed la urso ne montris sin 
batalema, car gi flankenturnis sin kaj iris 
malrapide tra la glaciajo. Tion ni vidis de la 
rokoj ce la marbordo, kaj la urso proksim
igis al ni, kaj malantaü gi marsis KiS, tute 
sentime, kaj Ji kriis laütvoce, kaj svingis la 
brakojn kaj faris grandan bruon. Tiam la urso 
kolerigis kaj ekstaris rekte sur la malantaüaj 
kruroj kaj murmuregis. Sed Kis marsis gis Ji 
venís proksimen al la urso. 

- jes, - daürigis Bim - rekte gis la 
urso Ji marsis. kaj la urso minacis lin kaj 
Kis forkuris. Sed, kurante, li lasis fali etan 
pilkon sur la glacion. Kaj la urso haltis kaj 
flaris. kaj poste englutis gin. Kaj Kis kon
stante kuris kaj faligis pilketojn, kaj la urso 
englutis ciujn, 



La ai:ískultantoj ekkriis kun dubo, kaj .Ugh
Giuk malkase esprimis sian malkredon. 

- Per niaj propraj okuloj ni vidis tion -
asertis Bim. 

Kaj konfirmis Bon: 
- ]es, per niaj propraj okuloj. Kaj tio 

~ai:íris, gis kiam la urso rekte ekstaris kaj 
blekegis pro doloro kaj freneze batadis per 
siaj antai:íaj piedoj. Kaj Kis konstante kuris, 
gis kiam Ji atingis sendangeran lokon. Sed la 
urso malatentis lin, car gin okupis la turmento 
kiun kai:ízis al gi la pilketoj en gia interno. 

- ]es, gia interno,- interrompis Bim,- car 
gi sin gratis kaj cirkai:ísaltis kielludema hund
ido; sed per giaj krioj oni povus diveni, ke 
gi ne ludas, .sed doloras. Neniam mi vidis 
tian spektaklon 1 

- Ne, neniam oni vidis tian, - dai:írigis 
Bon - kaj krome gi estis tiel granda urso! 

Sorcarto - Ugh-Giuk supozis. 
- Mi ne scias, - Boh respondis - mi 

rakontas nur tion, kion mi vidis. Kaj post 
mallonga tempo la urso malfortigis kaj lac
igis, car gi estis tre peza, kaj estis saltinta 
tre forte, kaj gi iris for tra la glaciajo, ba
lancante la kapon alflanke kaj multfoje sidig
ante por bleki kaj krii. Kaj Kis postsekvis la 
urson, kaj ni postsekvis Kis, kaj dum tiu 
tago kaj ankorai:í dum tri tagoj ni sekvis lin. 

' La urso malfortigis kaj senéese blekis pro 
doloro. 

- Úi estis ensoréita 1 - ekkriis Ugh-Giuk. 
Certe gi estis ensorcita ! 

- Versajne. 
Kaj Bim transprenis la parolon de Bon: 
- La urso vagadis jen tien, jen éi tien, 

éirkai:íirante kaj reirante sian antai:ían vojon 
tiel, ke fine gi trovigis tie, kie Kis je la 
komenco renkontis gin. Nun la urso jam estis 
tute malsana kaj ne povis iri plu. Tia! al
proksimigis Kis kaj mortpikis gin. 

- Kaj poste? - demandis Klos-Ki:ían. 
- Tiam ni forvenis, dum Kis senhaütigis 

la urson, kaj ni kuris rapide al vi, por ke vi 
sciu pri la mortigo. 

Kaj tiun tagon, posttagmeze, · la virjnoj 
hejmentrenis la viandon, dum la viroj kun
sidis en la konsilejo. Kiam alvenis Kis, ili 
invitis lin veni al la konsilejo, sed li respon
dis dirante, ke Ji malsatas kaj estas laca. Li 
ankaü diris, ke lia igluo estas granda kaj 
komforta kaj povas enhavi multajn homojn. 
Kaj tiel forte ili volis scii pri la okazintajoj, 
ke iris al la igluo de Kis la tuta konsilant-

aro kun Klos-Ki:ían antai:íe. Kis estis manganta, 
sed akceptis ilin kun respekto kaj sidigis ilin 
Jau ilia rango . Ikiga montrigis jen fiera, jen 
embarasita, sed Kis estis tute trankvila. Klos
Ki:ían rerakontis la sciojn kiujn alportis al li 
Bim kaj Bon. 

- Do ni deziras klarigon, ho Kis, pri la ma
niero de via casado. Cu vi uzas la soréarton? 

Kis levis la vizagon kaj ridetis. 
- Ne, ho Klos-Küan, ne konvenas, ke mi 

nura knabo, sciu ion pri soréistinoj, kaj pri 
tiuj mi nenion scias. Mi nur eltrovis rimedon, 
per kiu mi povas facile mortigi la glaciurson, 
]en éio! Tio estas ,cerbarto", ne ,sorcarto" . 

- Kaj cu povas fari tion éiu horno? 
- Ciu horno! 
Estis longa silento. La viroj rigardis la 

vizagojn reciproke, kaj KiS daürigis la mang
adon. 

- Kaj ... kaj ... éu vi sciigos nin, ho Kis? 
- fine demandis Klos-Ki:ían per tremanta 
voéo. 

- Jes, mi sciigos vin. 
Kis, sucinte oston, levigis. 
- Estas tute facile. Jen! 
Li prenis maldikan pecon da balenosto kaj 

montris gin al ili. La pintoj estas tiel akraj 
kiel la kudriloj. Li zorge faldis la pecon da 
osto tiel, ke gi kasigis en lia mano. Tiam, 
subite, li lasis gin refleksigi. Li prenis pecon 
da graso. 

- Jen 1 - Ji diris. - Oni prenas peceton 
da graso kaj faras en gi kavajon. Nun en la 
kavajon oni enmetas la balenoston rigide fald
itan kaj fiksas gin per alia peceto da graso. 
Poste, oni metas gin ekster la domon, kaj gi 
frostigas kiel pilko. La urso englutas la pilk
eton, la graso fluidigas, kaj la osto kun 
akraj pintoj strecigas rekta. La urso· malsan
igas, kaj kiam la urso estas tre malsana, oni 
mortpikas gin. Estas tute simple. 

Kaj Ugh-Gluk diris: ,Oh!" Kaj Klos-Kuan 
diris : ,Ah!" Kaj éiu diris ion laü si a propra 
maniero, kaj éiu komprenis. 

Kaj tio estas la rakonto pri Kis, kiu viv
adis antaü longe sur la bordo de 1' polusa 
maro. Car Ji uzis ,cerbarton" kaj ne sorcarton, 
Ji levis sin el la plej humila igluo, gis fine Ji 
farigis la cefulo de la vilaganoj, kaj, dum sia 
tuta vivo - oni diras - la gento prosperis, 
kaj nek vidvino, nek malfortulo 1aütploris dum 
la nokto pro manko de viando. 

El la angla: E. H. COLLISON. 

1 . 



A 

SONGO DE LA M ORTO. 
Dedicata a l S-ro Zanoni 

eruro furiozis sur la tero. Prem
inte sian plugilon en la animojn 
de la homoj, gi trancis profun
dajn sulkojn sur la fruntoj. Ói 
kusis sur la brusto de la naturo 
kaj dibocante en sia veanta do
loro, lasis post si mortvokan 
eagrenon. 

Úia neniiga torento frakasis 
cion. Al abismoj gi portis la 

kredon de la homoj, la revojn de la idealistoj. Per 
sia neimagebla pezo gi subpremis kaj mortigis ciujn 
burgonojn de la progreso kaj amo, kaj poste ridegis 
kun mondoskuanta plorego. 

* 
La Morto forvisis de sia falCilo la gelatinigi11tan 

sangon. Kun transtera, rikana ironio gi rigardis per 
siaj okulkavoj al la finrikoltita kampo de la ·Vivo. 
Belega rikolto: la vivo de la homaro. . 

Cesis la Vivo kaj la Morto triumfis. Plenkontente 
gi kusigis por ripozi. La kraksonanta bruo de la 
ostokorpa Pereo nevidebla sonis timon vekante en ' la 
regno de la eterna muteco. 

Ankoraií unufoje, ekbriiginte de triumfo, gi esplore 
rigardis cirkaiíen. Cu hazan:te ne estas preterlasita io, 
el kiu nova vivo povus ekgermi ? N e! Cio mutas. N e 
estas fantazio, kiu vidus :songojr1; ne ekzistas bat
anta koro, en kiu povus naskigi aro da sentoj; ne 
estas krimo, kiu atendus kondamnon; ne estas juro, 
kiu solfas jugofaron, kaj ne estas plu religio dion 
kreanta por si; ne estas dio, kiun per teraj cifonoj 
vestus la religio. Venkitaj ee la senmorteco kaj la 
eterna vivo, car ne ekzistas mortonto, kiu kredus ilin. 
Ekzistas nur gi : la Morto. 

* 
Ói lacigis , kaj sopiris ripozon. Jen, en la regno de 

la eterna muteco subite, timeme eksonis Cirpado de 
eta grilo. Kun sovaga furoro gi eksaltis kaj mutigis 
la adiaiíon de la iama glora vivo, kaj poste rikane 
ridegis . . . rid,egis ... 

* 
Rigardante al la ceteraj brilantaj mondoj de la uni

verso, gi sentís kruelan gojon. Por nova rikolto estas 

ankorali sufice da materia sur la firmam(lnto senlima. 
Ói rigardis ilin ali nur sajne rigardis, car griza, ne

bula vualo flugis antaií la okulkavojn. Ói ne povis 
diveni, kio estas tiu misterajo, kiu Ciam pli kaj pli 
densigas, nigrigas kaj malhelpas la vidon. Ói penis 
eksalti, sed ne povis. Kiel sorca plenpotenca sugesto 
prenis for tiu ci nova forto gian tutan energion? 

* 
Ói vidis jam nenion, kvazali ec gi mem cesus ekzisti. 

Ankoraü gi faris senkonscian geston al la neniiga falc
ilo, sed vane, car venkis gin la lasta spirajo de Ja 
Vivo: la songon donanta dormo. 

* * * , Voco de miliardaj horoj kun spiritmonda murmuro 
ehis tra la etero. 

·- Vi povis neniigi la organismojn, sed vi ne estas 
reganto _de animo. Ti u ci estas la plej potenca forto, 
pli potenca ol la penso, kiu estas nur gia infano. 

La morto kurbigis la senlipan buson je ironía 
rideto. 

- Sensenca paro lo. Kion valoras la forto serí organ
ismo, kaj kion valoras la penso, se gi ne havas ilojn 
por krei. 

- La volo de la animo estas sentina kaj gi fluas 
libere. 

- Ec la sentina volo rompigas, se gi ne havas 
spacon. Kion povas fari la vol o per la sentina Nenio? 

- Nur la konscie movigantajn organismojn vi povis 
neniigi, sed la senmovaj tavoloj kaj libere vagantaj 
elementoj estas ekster via potenco. Vi ne havas forton 
kontral't la akvo, la tajro, kaj vi ne povas ordoni al 
la kureganta vento. 

- V ere! Mi ne havas potencon kontral't ili, sed 
kion valoras la senmova mondo, kiu mankumas la 
konscion? 

- Estos kreita la nova mondo! Estos donacita 
konscio al ciuj atomoj de la Tero, kaj se la penso 
donos flugilojn al la elementoj, tiam via potenco 
rompigos. 

- Vi torgesas, ke la tajro, se gi ekkonscias, nur 
finos la taskon eesigitan de mi. Ói cindrigos cion. 

- Kaj se tiel okazus, ankal't via esta]o farigus gia 
viktimo. Venkita via senmorteco, vi neniigos. 

/. 
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La Morto, preninte la potencan falcilon', furiQze 
svingis gin cirkau si. 

La misteraj sonoj ~;espondis per rido. 

* 
- Kiamaniere vi volas krei novan mondon? Kio 

estos tiu potenca forto, kiu povus dissuti la semojn 
de la vivo sur la mortinta terglobo? 

- Ekzistas forto, kiu havas potencon por tio . 
- Kio do? 
- La amo. 
- Cu ekzistas vivanta koro, en kiu gi povas ekgermi? 
Kun ironía triumfo ridegis la morto. 
- Jes ! ... La koro de la tero. 
- La koro de la tero ? ! 
K un terura furo ro gi trapikis la terglobon perla falcilo. 
- Hahaha! Senfrukta estos la laboro kaj vana ciu 

penado! Don u do antaue vivon al la m01·tinta homaro! 
- Sian militon faros la tero mem, kaj en tiu ci 

sankta aliformigo vi estos cesinta. Poste revivigos la 
miliardoj da homoj kaj komencigos la profetita eterna 
vivo : la transtomba edeno. 

- Cu mi neniigos? Mi, kiu estas naskita samtempe 
kun la Tero. Mi, kiu en ciu batalo de la Tero, en ciu 
metamorfozo ha vis la cefrolon? Neeble! Neeble ! 

- Mensogo! 
Tondris voco, pro kiu la tero ektremis kaj la Morto 

terurite falis teren. . ' 
- Mensogo ! La okan tag(ln de la 

kreado vi estigis, kiam Kain n ortigis 
sian fraton Abel. Sote la penso de 
Kain estas vi, kiu prenis sur sin nevid
eblan ostokorpon. Vi kauzis la unuan 
doloran larmon kaj vi dissutis la se~ 
mojn de la funebra cagreno. Ne mi 
kreis vin, sed la cion neanta spirito 
de la Malbono. 

* 
- Kiu vi estas, potenca spirito, kiu 

jam per via ekparolo vekas timon 
en mi? 

- Viaordonanta Sinjoro kaj reganto 
de la tuta universo : Dio. 

- Dio? Ho ve al mi! Vi ekzistas 
do vere ! N e sol e la re ligio naskis vin? 
Cu vere ekzistas vi, kies potencon mi 
ciam neis, kaj cu ankau mi estus via 
sklavo, kiu ne konis suverenon super 
mi? 

- V ere mi estas tiu! 
- Se vi estas Dio, do vi estas la 

Justo mem, kaj mi estis nur blinda 
ilo en via potenca mano. Vi ne povas 
min puni pro kulpo de Kain, kiun vi 
mem kreis erarema ka] malforta ! 

- Vi estis blinda ilo de via propra 
memo, kiu estas senanima, Vi estas 
detruanta penso, kiu venenis la beston 
kaj la homon. Vía tasko estas finita 
kaj la destino plenumigis, via sen
anima memo neniigos. 

La Morto, kun senespera veado, 
baraktis. 

* 
- Estu lumo! 
Sonis la potenca voco kaj la Tero 

sopire ektremis. Úian nigran korpon 
cirkauprenis milda, fosfora lumo, kiu 
jen aperis jen malaperis. La lumo 
vagadis, sajne sen.:ele, sed subite en 
la atmosfero de la Tero balancis sín 
violkolora vaporajo. Fendigis la Tero 
kun terura detonado. La maroj forlasis 
la profundojn kaj ~nuiginte, preninte 
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novan orbiton, kiel la ringego de Saturno, ili turnis 
sin Cirkau la Tero. 

Bolis, ardís, fandigis kun surdiga bruego la giganta 
globo. Komencigis la lasta milito. Kie aperis la vaganta 
lumo, tie sekvis gin la violkolora vaporajo kaj la tavolo 
konsciigis. Veante furiozis la ventego kaj per sia ura
gana kolero vipis la ekkonsciintan fa]ron, kiu pasie 
cirkauplektis la Teron per flamantaj brakoj. Sainis, ke 
gi cindrigos cion, sed en tiu momento bridis gian fu
roron la potenca akvoringego, kiu per tuta pezo sub
premis la furiozigantan elementon. Úi mole, kvazaii 
silke sternis sin kaj kompate vindis la Teron, lacigin
tan pro la batalo. La Tero aspektis, kiel kolosa, ne
mezurebla akvoglobo, kiu kuregis en la spaco senfina. 

Super la Tero, kiel giganta krisigno, svebis la viol
kolora vaporajo : la lumo de la konscio. 

La Morto ironie ekridegis. 
- Ho granda Sin joro! Finigis jam la un u a tago de 

la kreacto kai tamen mi ekzistas 1 

* 
La misterplena voeo denove eksonis. 
- Ekbatu la koro de la Tero kaj la tuto de la ani

moj okupu gin . La semo de la Amo ekgermu en gi kaj 
kreigu per tio la nova firmamento ! Estu ! 

Hela rozkolora lumo radiis super la akvoamaso. 
Saniga varmo penetris en korpon de la Tero. Ciu atomo 

ATTILA SASSY: LA KULPO. 



ektremis pro nekonata fenomeno. La Tero enamigis 
la senfinan spacon de la etero. Aroma¡ spirajoj flugis 
for el gia korpo kaj la Morto svenante apogis sin per 
la falcilbasrono. 

La Spaco restis senmova. En gia glacia memo ne 
naskigis sentoj. La Tero ploris, faligis fajre brulanlajn 
larmojn kaj el la larmogutoj farigis steloj, brilantaj 
meteoroj, vagantaj planedoj kaj kreigis - la nova fir
mamento. 

- Potenca Sin joro! Finigis jam la dua tago kaj 
tamen mi ekzistas. 

* 
- Evoluu la semo! Disigu la akvo kaj la tero, kiel 

estis antaiíe ! Estu 1 

Tuj, · kvaza(r je bato de sorcovipo, la akvo per for
fluo de tajdo okupis nur la profundajojn kaj egaj, sen
herbaj rokoj aperis zigzage cíe. Iom post iom formigis 
maroj, lagoj, riveroj, riveretoj kaj vastaj kontinentoj 
etendis sin sur la Tero. La akvo estis diafane pura, 
sed la vastaj kontinentoj ankoratt etendis sin sen orna
moj. 

- Potenca, cionreganta Sinioro! Finigis jaril la tria 
tago kaj lamen mi ekzistas. tu vi indulgis min aií mi 
estas ekster via potenco ? 

- Mi povus neniigi vin, sed mi ne volas. Potenco 
vía cesis. Kion valoras la intenco, se vi estas sen ar
milo? 

- Cu sen armilo? 
La Morto per subita gesto turnis sin al la fal cilo. 

sed gia ostobrako vane sercis gin. Dum mon1ento gi 
ektremis, sed poste skuis gian tutan estajon raiíka, 
freneziga ridego. Minace gi levis la pugnojn. 

- Cu sen armilo? Cu mi ne ha vas ankorai't manojn, 
kies n1.1ra tu§o suficas por cesigi la vivon? Cu mi ne 
povas splri kaj mia spirajo ne estas jam tiom detrua, 
kiom gi estis antaiíe? Vi eraras granda Sinjoro, car 
kien mi metos la picdojn, tie mi subpremos la semojn 
de la Vivo! 

- Rigardu cirkaüen ! Cu vi ne vidas, ke la Tero 
ciam plimalgrandigas kaj la horizonto perdigas en la 
blua grizo de la malproksimo? Cu vi ne sentas, ke tio 
estas nur eta meteoro, sur kiu vi staras? Ói kuras, 
portante vin, en la senfina spaco. Mi povus neniigi 
vin, sed vía porciama puno estas: vagadi sen potenco, 
vidante la eternan vivon sur miliardoj da Teroj. 

La Morto venkite kun muta rezigno miris la Ter
globon, ciam pli kaj pli malgrandigantan.' 

* 
- Estu, kiel antaiíe estis, pompantaj kreskajoj, flor

odoro svebu en la aero kaj ombro de verdantaj arboj 
§irmu ilin kontraií la sunra~lioj dum sekeco! Estu 1 

La marca humo ekmovis sin. Scivole aperis kapeto 
de la unua herbo kaj gin sekvis la dua. lli klinis sin 
unu al alia per printempa kiso. Pro tiu ci kiso rice 
'ekburgonis la Tero. 

Silka her!1ajo kovris .a nudajn rokojn. Laiíbricaj arbaroj 
ornamis la dezertojn kaj multkoloraj floroj spiris 
ozonplenan aromon. 

Jen, alvenis la eterna printempo, profetita de la ciam 
verda vinko. 

* 
- Revivi.gu la bestaro oceana kaj kontinenta 1 Mi

liardoj da birdoj flugadu gaje kantante! Estu! 
Subite sonis timema cirpado de grilo. je gia muziko 

vekigis mil kaj mil sonoj. La lazuroj de. maroj kaj 
lagoj facile ektremis kun milda mugado. La riveroj 
ekfluis kaj la rivereloj gaje plaiídante rapidis ínter la 
florornamitaj bordoj. La vento siblis melodion kaj bird
pepadon ehis la prasilento. 

En la aero aperis flugilhava monstro kun akra dent
aro: la drako de la fabeloj . El la densejo de la arbaro 
kuregis mamutoj. El post arbetajoj venís leonoj kaj 
ínter la altaj herboj serpentumis boao. Iom post iom 
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revivigis la tuta bestaro kaj komencigis malsovaga ludo 
anstatal! lukto por la ekzisto. 

* 
- Revivigu la homo ! Revivigu kaj havu la eternan 

vivon, promesitan post perdo de la paradizo ! Estu! 
Cio eksilentis. La naturo senmove atendis la renask

igon de la krono de ciuj kreitajoj. La suno varme 
kisadis per radioj la Teron. La floroj bonodoris par
fumon el siaj kalikoj. La arboj donis pompajn kolorojn 
al la fruktoj kaj la bestaro silente kun muta pieco 
atendis. · 

Subite fendigis la tero kaj aperis sub du diktrunkaj 
pomarboj la unua homparo : Adamo kaj Evo. 

* 
Hu mil e rampis al ili serpento. Rigardante ilin kun verd-

koloraj , sed mildaj okuloj gi cirkai'tvolvis sin sur trunko 
de la arbo, ~ iu iam donis al ili la frukton de la scio. 

Papilio flu&is al ili. Ói frapetis la florpolvajn flu
giletojn al la lipoj de Evo. jen estis la unua kiso, vek
anta el longa dormo al eterna vivo. 

Evo ektremís. Honteme §i kasis per la rustorugaj 
haroj, gistere kreskintaj, sian mirinde belan nudecon. 
Si Cirkai'rrigardis kaj petole, sed kun casta rideto, gra
cia alpremigo sin klinis al Adamo. 

* 
Adamo vekigis. P r siaj brile nigraj okuloj, kvazai't 

1i volus finesplori sian animon, Ji rigardis la carman, 
sindonan belecon. 

Ekvidinte la serpenton, milde sibletantan al ili, Ji 
kaptis arbelon por elsiri kaj mortbati gin. Li prenis la 
arbeton, sed lia forta premo sajnis esti nur ama kareso 
kaj Ji ne povis ec ekmovi gin. La brako senforte falis 
kaj Ji surprize vidis, ke la bestoj humile, kun kapoj 
al tero klinitaj, proksimigis al ili. 

- Evo ! Diru, kio estas? Cu vizio aií realo? Cu an
kai't vin regas ti u ci sorco? 

- Ni songis, Adamo. 
- Cu vere ni songis? Cu ni songis la sufer'ojn de 

miljaroj, kiujn kompreni nun mi ne povas? c\l mi son
gis m in · forta, poten ca, kiu nun ec junan arbetón ne 
povas ekmovi? Cu mi estus songinta, ke mi mangis 
el frukto de tiu ci arbo kai per tio naskigis la unua 
kulpo? Kaj la fratmortigo de Kain estas ankaü songo? 

- Vere.· nur songo. Tie venas ja Kain kun Abe! 
fratame brakumante unu la alían. Sur iliaj lipoj flirtas 
gaja rideto. 

- Kaj la signo sur la frunto de Kain ? Rigardu ! 
- Estis nur songo, turmenta, sed pasinta.'Riga)'du lian 

frunton! Ói estas pura, kiel la sennuba cielo. En . liaj 
okuloj brilas senpekeco. lli venas al ni. 

- Cu ankaií vi songis la dolorojn de akuso kaj la 
gistomban cagrenon post perdo de Abe!? Cu vi ne 
rememoras plu pri la suferoj dum la batalo por la vivo? 

- Forgesite! Cio estis nur songo. 
- Kaj kion vi sentas nun? 
- Mi amas vin, eble pli arde ol hierai't, kiam la 

suno subiris. 
- Hieraií ! Strange ! Sajnas al mi, kvazai't ínter la 

hodiai't kaj hieraií estus pasintaj mil kaj mil jaroj. jes ! 
jes! Rigardu ci besteton kaj tiun pepantan birdeton! 
Mi ne konas ilin. Kio estas iliaj nomoj? ... Hieraií 
Kain vagadis ankoraií senhejme en la dezerto kaj Abe! 
ne estis plu vivanta . .. Hierai't ... Kiel strange ! Mi ne 
komprenas . . . mi ne komprenas .. . 

* 
Li arde premis al si la alvenintan Abel, kiu per unu 

brako ankorai't tenis ce si sian fraton. Kun fila obeamo 
kisis Kain la frunton de Evo. 

- Malbonaj k na boj! Kie vi forestis tiom longe? Dum 
la nokto vi estis tro malproksjme de ni. Kie forestas 
mia filin'o, Heloa? 

- Ho., patrino! - komencis Kain. - Ni estis ne 
malproksime de vi por bani nin en la rivereto. Ói 
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plaiídis al ni strangan fabelon kaj hodiaií ni bone ridis 
pri gi. Cu ne, Abel? 

- La fabelo estis stranga, sed mi ne komprenis. 
- Kion gi fabelis? - demandis Adamo. 
- Forgesite! Nur tion mi sentas, ke mi amas mían 

fra ton . . . tre . . . tre. 
- Kaj vi?!, 
- Abe! l<aj mi: ni estas un u. 
- Kie estas Heloa? - urgís Evo. 
- Tie, ce la montdeklivo ni vidis Sin pelanta papi-

lion. Ekvidinte min kune kun Abe!, Si rigardis nin 
longe, kvazaií si neniam estus vidinta nin. Poste si 
kuris al ni kaj supersutis nin per pluvego da kisoj .. . 
,Nur songo estis, nur songo 1" ripetis Si sencese. Mi 
ne komprenas, patro ! 

* 
Ce la vojkurbigo aperis knabino, vigla kiel kapreol-

ineto. Sia irado estis tacila, kvazaií si havus tlugiletojn. 
Laiíte ridante si persekutis papilion antall si. 

- Patrino! 
- Heloa! 
- Kiaj strangajoj okazas hodiall ! Cu vi vidas tiun 

blankharan, Jongbarban viron. kiu proksi111igas al ni de 
la montdeklivo? Mi renkontis lin kaj Ji diris al mi, ke 
Ji estas pli ol 900 jara. 

- Pli ol 900 jara ? 
- jes ! Lia nomo estas Matusalemo kaj Ji sercas 

siajn gefi lojn kaj genepojn. Li kisis min. Li estas tiel 
stranga homo. Li demandis min pri mi kaj aiídante, 
ke mi estas filino de Adamo, Ji Sajnis dube rideti. 
Poste Ji demandis pri la mon
stro, fluganta super ni. Nekred
eme Ji skuis la kapon, kiarn mi 
diris gian nomon .• Cu drako? ... 
Songo, verSajne estas nur songo" 
- Ji murmuris. 

- Cu Ji venas al ni? 
- Mi ne scias ! Li atendas la 

Mesion. Kiu estas la Mesio? 
- Strange ! . . . Mi ne scias, 

Heloa! 
* 

- Patro ! Rigardu ! - ekkriis 
Abe! - Rigardu al la dezerto ! 
Kvazaií songo aperus antaií niaj 
okuloj. Cu fendigis la tero al! 
korpigis la nenio, sed mi vidas 
multe da tiaj homoj. kiaj ni 
estas. Sur iliaj korpoj estas io, 
kio kovras la nudecon. Kio estas 
tio, patro mia? 

- Mi ne scias, Abel! 
- Rigardu, rigardu ilin ! lli 

venas al ni. lli estas multaj. Un u 
havas vizagon, brilantan de ciel
lumo, kaj Jiaj manoj, piedoj es
tas vunditaj. Apud Ji marsas 
longbarba viro, portanta du ston
tabulojn. La vizago de tiu ankaií 
brilas. Rigardu, tie sekvas ilin la 
tria. Liaj okuloj estas mallargaj, 
strange oblikvaj. Liaj haroj estas 
plektitaj kaj pendas gis tero. Tie 
la kvara, kun duonluno sur sia 
kapornamo ... kaj tie ankorati 
unu. Ho rigardu, patro, tie venas 
multaj. lliaj vizagoj estas brilan
taj. Manon en mano ili venas. 
Kiuj ili estas? 

- Mi ne scias, Abe!. Mi vidas 
nur, ke ankaií via vizago estas 
brilanta, kaj ankaií tiu de via 
patrino. Vi ciuj havas lumon 
cielan sur la vizagoj kaj mild-

econ en la okuloj. Mi sentas nur, ke io nekonata 
lokigis en mia koro. Tio faris min malforta, sed 
plialtigis mian animon. Mi sentas nur, ke mi devas 
ami tiujn, kiuj venas al ni. Mi devas ami la herb
eton, bestojn kaj cion, kio estas cirkaií ni. Jo flugis for 
el mia brusto. Ho, diru, kio estas tio? 

* 
La grupo jam pliproksimigis kaj ili povis bone aiídi 

la parolon. La stontabu la viro parolis. 
Viaj manoj kaj piedoj estas vunditaj. Cu ili doloras? 

- N e, Moseo! .u¡ estas j~ la vundoj de la amo. 
- Kiu vi estas, l<on;~nta mían nomon? 
- Kiun vi profetis al via popolo. La Mesio. 
- La Mesio? Filo de Dio? 
- Filo de Dio, kiel vi ciuj, kiuj venís de lempo al 

tempo instruí la popolojn por la perfekta honeco. 
Cu vi estas martiro? Cu la sorto frapis vin sen

merite aií vi pekis kontral'1 Dio kaj Li punís vin ? 
- Nek la unua, nek la áua. Dio neniam punís la 

kreitajojn, car Li estas la senfima indulgo. Agon sekvas 
ago, kion nur la homa malforteco nom1s punanta mano 
de Dio. Mi estas mi mem, car en Kristo per Kristo 
naskigis la krista ideo. 

- Kaj vi? Kiu vi estas? Viaj vizago kaj vesto estas 
fremdaj por mi. 

- Mi estas Kong-Fu-Ce kaj jen apud mi Budho. 
- Cu ankall viaj religioj estas revelacioj? 

Same kiel la viaj. 
- La religioi estis neniam revelacioj, nur la kredo, 
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ldu fondis ilin - cliris la Mesio. - lli clevenis ·el la 
dependa sento de la homoj. Sen religioj, sen certa scio 
pri Dio la homo estus vivinta izolite en plena, sencesa 
turmento. Benita donaco estis la dependa sento car gi 
ebligis la sacian vivon. ' 

- Sed kiu religio estis do la sola, cielan gracon 
donanta religio? 

- . Ciu religio estis gracon donanta al tiu, kiu pie, 
konvinkiginte sekvis gin. Post ceso de la vivo zorgis 
la senfina indulgemo de Dio pri la animo. Cu vi opiniis, 
ke homo povis fari legon por la ciela regno? 

- Ne! 
- La sama kredo vivis en ciu homo de la tempo-

komenco gis la fino. Nur la formo, la eksterajo kon
fcrmigis al la epoko. 

- Majstro ! Permesu al mi kisi viajn vundojn. Mi 
estas Luther. 

- Vian nomon mi ne konas, sed vi estas mia hom
frato. Kisu min !, 

. - Majstro 1 Permesu meti la pekeman kapon sub 
v1an plancton ! - petegis rugbarba viro. 

- Ne, Judaso! Per kiso vi perfidis min, per kiso 
mi povas absolví vin. Kisu min ! 

Post la kiso la vizago de la rugbarba viro sajnis 
brili. Pro doloroj rompita virin0 kaj sortofrapita viro 
venis al la grupo. La Mesio cirkauprenis ilin. 

- jen la patro kaj la patrino. 

* 
La grupo preterpasis kaj Adamo rigardis mirigite 

ilin. 
- Evo! Den ove ni songas. 
- N e! Nur Jus ni komencas vivi. 

* 
Nova grupo proksimigis. Pompe vestitaj faraoj, kiras-

itaj regoj, ordenrieaj kavaliroj . 
- Ho, cezaro, se tiu ci manpremo povus forgesigi 

mian krimon ! 
Úi forgesigas tion, Brutus, car ne la ponardpiko 

rompis miat' koron, sed la maldanko. Sed gi estis 
songo kaj jen la vekigo. Kiu vi estas, viro, amare 
meditanta ec nun ? 

- Heredinto de vía trono. Sed ne homo. Vandala 
besto. Oni nomis min Nero. Mi lasis mortigi patrinon 
kaj gefratojn. Vaporigis la sango de homoj sur sablajo 
de mia cirko. 

- Vi havis malbonan songon, filo 1 Mi estas ja ci 
tie kaj ankau viaj gefratoj. Kis& min kaj vi forgesos 
vian inkubon. 

- Patrino, pardonu vian filon! 
- - Rememoru 1 En sangplenaj bataloj }li staris unu 

kontrai\ alia. Tiam venkis mi, sed nun min turmentas 
mia triumfo. Cu vi povus pardoni min, Konstantin? 

- Tiu ci manpremo estu la signo por nia paco, 
Mahomed! 

* 
La grupo preterpasis. Adamo sentís sin renaskigi en 

cent kaj cent figuro¡ de la historio. 
- Evo! Kial estis la batalo ? 
- Por kompreni kaj taksi la eternan felicon. 

* 
Paroj proksimigis. Amplene, kun delikata rideto ili ri -

gardis unu la alían. Kelkaj el ili gaje kantis, aliaj flus
tris amajn vortojn. Ciu peni's diveni la penson de sia 
kunulo ai'1 kunulino. 

- Ne estas pli purpuraj la radioj de !a aurora ol 
vi ~i lipoj kaj ne estas rozoj pli carme pompantaj, ol 
tiuj de viaj vangoj, ho mía Julia. 

- Ho, Romeo, teruraj songoj turmentis min dum
nokte. 

- Forgesu·! Vi me m diras ja, k e ili es lis nur songoj. 
- Cu songo estis au turi:nenta maldormo - mi ne 

scias. 
- Preterlasu gin ! Rigardu cirkaiíen ! Miloj da felicaj 

geamantoj cirkauas nin. Printempa odoro Svebas en la 
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aero, kant(pepadas la:·birdoj sur la arboj, ame karesas 
vin la sunradio kaj la kampo prezentas al vi milko
lorajn florojn. Ho venu ! 

- Antonio ! Lipojn viajn mi sentas denove sur la 
miaj. Vía kiso felicon !\te las en mían koron. Amo vía 
donas al mi novan vivon. 

- Ni forgesu la hierauon ! Amaraj rememoro¡ for
pasu el niaj koroj. Ho, Kleopatra, la vekigo estas pli 
bela ol estis nía maldormo. 

Evo rigardis ilin. En sia koro vekigis la sento, ke en 
ciuj virinoj si vidis sin mem. 

- Adamo ! Por kio estas la virino, se sia nomo 
estas malforteco ? 

- Por venki per gi la fortecon de la viro kaj dolcigi 
la amaran postguston de la triumfoj vana¡. 

* 
Grupo de seriozaj, trankvilaj viroj proksimigis. lli 

parolis mallaute sed kun firma certeco. Unu el ili portis 
lanternon lumantan, la alia tenis sub' la brako amasan 
da libroj, la tria ... sed kiu povus firikalkuli ilin? 

- La lampon kial vi ne estingas? Estas ja taglumo! 
Viaj 0kuloj esplore kiun sercas? 

- Malnova kutimo ! Vian nomon diru, afabla viro ! 
- Nur flustre mi diras gin, car timas, ke iu povas 

ekaudi, kun kiu mi travivis jam foje la !eran vivon. 
Ven u pli proksimen! Mia nomo estas Sokrato! 

- Mia modesta nomo estas Diogeno. Diru, cu vi ne 
konas tiujn du virojn, kiuj marSas antau ni? La unua 
havas en sia mano solan bastonon kaj la alia faskon 
da volumoj. lli sajnas enprofundigi en amika diskuto. 

Preterpasinte ilin mi auskultis la parolon. La bas
tonhava estas Zaratustro kaj la alia Nietzsche. lli pa
rolis pri ... 

- Ho, Sokrato, amata edzo mi a ! ·- !lovis sin virino 
ínter la parolantojn. 

- jen Xantippe 1 Neniu perdis en la renaskigo, nur mi. 
- Vi eraras, car mia lango humiligis, kiel hundo de 

safisto ... 
- Kiu tamen kelkfoje ekbojas. 
- Pardonu min ! 
- En mia koro ne estas kolero. 

* - Adamo kaj Evo ridetante rigardis unu la alían. 

* Ondis homamaso post homamaso en pli ai'1 malpli 
grandaj grupoj. Laboristoj, rompitaj de la vivo!largo; 
parioj de la iama Hindu¡o; forlasitaj infanoj; perfiditaj 
knabinoj kaj malcastulinoj. En ciu grupo regís la sen
lima pardono, malsupreniginta el la ciela regno. 

Adamo kunvolds siajn gefilojn kaj terenjetis sin por 
sendi dankplenan pregon al la Sinjoro de la universo. 

Kaj sonis l a prego kaj gi trovis ef10n en koro de 
ciuj kreitaijoj. La arboj humile klinis la lai'tbkronojn, la 
bestoj ame premis sin unu al alia kaj la homoj, 
super1lutitaj de ia nekonata sento, ekgenuis sur la 
te ron. 

Fendigis la cielo kaj la cielaj riadioj superbrilis tiujn 
de la suno. Sonis laude aklamanta f10ro de serafoj, 
keruboj. 

El 111 fendiginta cielo sonis cion trapenetranta voco. 
- Amo kaj paco regu en viaj koroj 1 La batalo estas 

finita kaj alvenis la promesita eterna felico. La spirito 
de la Malbono, Lucifero, estas ekzilita. La Morto estas 
venkita, por ke la harmonio de la Amo regu la mon
don. Estu vi gracoplenaj kaj kun komprena sento de la 
koro amu unu la alian ! 

La milionoj da popoloj komencis vivon en felico, 
neniam forpasonta. La tempo haltis kaj la miljaroj pasis' 
sen postsign!>, pli-guste, ilia paso ec ne komencigis. 

* 
En la spaco du longvostaj meteoro¡ sekvis unu la 

alian. Sur la unua sidis inerte, senpotence, en obstina 



rnuteco la Morto. Sur la alía taris la Cionneanfa spirito 
de la Malbono: Lucífero. 

Kun furioza~rapideco la du fajrerantaj globoj kuregis 
kaj la dua atingis la unuan. La Morto ironie ekkriis. 

- Frato! Venkitaj ni estas post.la batalo. La prom-
esita eterna ' vivo fine realigis! 

- Ec kontrall~! La batalon ni gajnis. 
- Mi ne komprenas vin. Kial do ni estas ekzilitaj? 
- Úuste pro tío, car la homon ni levis al enviinda 

alteco. La homo estis kreita, kiel la bestoj. Nur tiam 
farigis vere la Homo, kiam mi donis alli el la~ frukto de 
la scio. Mi estis la sendependa volo kaj mi estis ankall 
la cion reganta pasio. Kion valoras la homo sen mi. 
Li estas nur movebla pupo, kiun lia rnajstro lallplace 
puSetas tien kaj reen. Li ne estas plu sinjoro de siaj 
propraj agoj kaj li ne estas plu sklavo de la pasioj. 
Kiu ne estas reganto pri propraj pensoj kaj ne estas 
sklavo de la pasioj, tiu estas jam mortinta. Ili amball 
donas la fort.on por progresi kreante novan. Penso 
unuiginte kut~ pasio faris miraklojn kaj donis valoron 
al la vivo. 

- Sur la Tero denove regas vivo. Vivo en plena 
harmonio de la Amo. 

- En harmonio de la eterna stulteco. Rigardu al la 
Tero kaj guu la plorindan aspekton. jen : N ero trovas 
eielan felicon banante la piedojn en la rivereto, kiel la 
plej simpla kamparano; Shakespeare, kiun admiris la 
tuta mondo, kun cerbo malvarmiginta nun rigardas la 
ludon de la sunradioj sur la sabio. Kio estas ci tiu 
vivo? Kiso, unutona komplimento, enuiga jugo de la 
eiela graco? De tempo al tempo oni jetas sin teren 
antall la día lumo. jen la imperio de la ,perfekta amo", 
kie oni ne povas krei, car oni devus antaue detrui ion. 
La amo estas nur tiam belega poemo, se la muzikon 
mi komponas al gi. Disliarmonio kaj ciam disharmonio ! 
jen la sola faktoro al l a perfekteco. Nur nun mi vidas, 
ke mi estis sur tiu ci kotglobo - la dio. 

- Kaj kiu estis mi? 
- Vi ? ! Sole ilo ! 
- Ne! Dio! 
- Mi diras, ke nur ilo. 
- N e! Mi naskis la unuan doloron. Tiun doloron, 

el kiu germis ciu belo, per kiu nobligis la homo. 
- Kiu donis la kon scion pri gi? Mi kaj sole mi ! 
- Naskinto de la malfelieo kaj angora sento ankai:í 

mi estis. Kiamaniere oni povis konsciigi pri feligo, se 
mi ne estus ekzistinta ? 

- Mi mem naskis vin, sklavo! Via ekzisto estis nur 
malbeno, frukton neniam donanta. 

- Cu pri benita¡ frukfoj fanfaronas vi, kiu estas la 
spirito de la Mal bono mem? Via memo, la di>har
monio, cstis fatalo via. 

- Neniigu sklavo, atakanla vian sinjoron! 
- Ncniigu vi, pro ldu mi estas ekzilita. 
La Morto lcvi~i s kaj pcr la potenca ostobrako gi 

batís al Lucífero, sccl p rclinf c cl<vilibron falis de la 
meteoro. Ankorall gi ai:ídis la longcsonantan rallkan 
ridpn de Lucífero kaj poste, kicl ta scnsignifa planedo, 
komencis kuri sur nova orbito C~rl<all iu suno. 

* * * La songo finigis kaj la Morto vekiginte eirkai:írigardis 
kun terura timo. 

Silento regís sur la finrikoltitaj kampoj de la Vivo. 
Subite gi etendis la manon al la fa!Cilo, kvazai't cert

igi pri sia potenca posedajo kaj poste, kun ironía rideto, 
ekiris por nova rikolto -al la Marso, 

JULIO BAGHY 

ATTILA SASSY: ADAMO. 

------~---------·-----------------
EL ~I I A .y BEME~IORO.Y 

(Dai:írigo) 

~~~~~~~~ial, en unu letero, kiun mi tutmonda esperantistaro por fondi propran 
skribis al S-ro Fruictier, eldonejon- presejon, akcian societon, kies 
mi aldonis kiel preteriran centro estus en Parizo. Kaj la esperantistoj 
ekkrion: !del bon e estus, are acetis akciojn, tiamaniere, ke baldau kun
se ... k. t. p. - Kaj S-ro estis la necesa sumo por fondo de la ,Presa 
Fruiclier respondis same: Esperantista Societo". 
jes ja, kiel bone estus, Mia transmigro estis decidita. En septembro 
se.·· k. t. p. 1904 mi rapide disvendis mian presejon, kon

Dirite, farite. 
Kaj tiam nia interkorespondado temadis 

cirkau tiu ideo. Kaj g1a rezultato estis, 
ke ni enpresís en la gazeto alv<?kon al la 

servante el gi nur tiujn ilojn, kiujn mi jugis 
utilaj en Parizo, - kaj, kun mia familio kaj 
kun mia preshelpanto mi forlasis Hungarujon, 
por farigi logantoj de Francujo. 



tu mi tedu la leganton per la detala pri
skribo de mia vojago Parizon? Ne; tion mi 
ne volas fari. Suficu diri nur, ke dumvoje mi 
vizitis la maljunan samideanon S-ro E. Meier, 
en München; ti o estis la unua okazo, kiam 
mi parolis kun esperantista nekonanta la hun
garan lingvon. 

Tamen, pri unu epizodo mi raportas. Kiam 
ni forlasis la lastan germanan urbon, Deutsch
Avricourt, kaj nia vagonaro enigis en Franc
ujon, en la unuan francan urbon, lgney
Avricourt, tie mi malagrable spertis la kon
sekvencojn de mia nekono de la franca lingvo. 
Estis posttagmeze, kiam ni alvenis en la jt~s 
nomitan francan limurbon, kaj tie ni dev1s 
atendí pli ol nnu horon gis la reforiro. Tiun 
tempon mi intencis profiti por tagmango; mi 
mendis do nutrafojn en la stacidoma restoracio 
- en lingvo germana (tia m mi . ne ankora~t 
parolis france).Sed, ho ve! nemu komprems 
min! oni ne alportis mangajojn ... Kun patra 
doloro mi rigardis míajn malgrandajn infanojn, 
kiuj jam komencis plendi pri malsato~ Mi 
denove mendis ion por mangi- denove ger
mane- parolante pri la infanoj, kiuj jam de 
longa tempo ne vidis konvenajn nutrajojn, -
vane! oni ne komprenis, ne komprenis. Tiam, 
kun edza doloro, maldolee mi turnis min al 
mia edzino, nerve plendante, en Jingvo hungara: 

- Belaca afero, gis Parizo ni ne mangos, 
je diablo! 

Kaj jen, nun sinjorino, el la servopersonaro 
de la restoracio, gentil e demandis min g e r-
mane: 1 

- Kiun lingvon vi parolas, gesinjoroj? 
- La h_ungaran; ni estas Hungaroj, kaj ni 

vojagas Parizo~. . 
, - Do vi ne estas Germano]? 

- Ne, sinjorino, kaj ... 
- Ho, tiuj earmaj infanoj, kredeble ili estas 

Iacaj kaj malsataj ; oni tuj servos al vi, ge-
sinjoroj. . 

Kaj, ho miraklo ! tiam. kelnero, serv1s~o, 
kasisto eiuj ciuj komprems germane ... car 
ili jam' scii~, k e ni ja_ 12~ estas 9er~anoj ... 

En Parizo S-ro FrUictier atend1s mn en la 
stacidomo k'aj Ji servoprete kondukis nin en 
nian provizoran, kai la morgal!an tagon en 
nian definitivan Iogejon. 

Tuj la unuan tagon de mía estado en Parizo 
S-ro Fruictier prezentis m in al S-ro Th. Ca r t. 
N e estas necese - cu •ne vere, kara Jeganto? 
- ·ke mi pli detale raportu al vi, kiu estas 
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S-ro Cart; vi ja konas !in, eiu konas lin. Lia 
nomo estos markita per oraj literoj sur eiu 
pago de la historio de Esperanfo, kaj mi tute 
ne troas dirante, ke sen Ji ec ne estas certe, 
cu Esperanto vivus hodial!. Por plilargigi vian 
konon pri li, mi aldonos nur, ke mi ne nur 
respektas, ne nur admiras tiun modelecan 
viron sed mi vere amas !in, kaj mi e tas 
fiera,' sciante, k e ti u amo estas adresita al 
plenmerita homo. 

Post kelktaga ripozo ni (S-ro Fruictier kaj 
mi) komencis labori. Ni priparolis detale la 
fondotan presejon, faris planon, Iuis ejon 
(33, rue Lacépecte) kaj mendis cion ne~esan. · 
Mi parolis ciam esperante (devige !), c1e, en 
literfandejo, en masinfabriko, en inkajfarejo, 
en papermagazeno, ce konstruistoj, ce mason
istoj, ce lignajistoj, ce vitristoj, ce eifonistoj, 
ktp. ktp., propagandante tiamaniere nian ling
von cíe. Post kelkaj semajnoj la presejo estis 
funkciopreta, kaj la oktobra numero 1904 
estis jam presita en gi. (La antal!an numeron, 
por ne· tro malfruigi gin, pro la mank.o de 
presejo, oni presis en Céret, sub la gv1dado 

. de nía fervora, bedal!rinde jam mortinta sam
ideano Paul Berthelot.) 

Krom la necesaj Jitertipoj kaj kompost
materialoj, kune kun la specialaj supersignitaj 
Iiteroj esperantaj, la presejo konsistis el unu 
granda presmasino, unu malgranda plat~~es
ila masino unu Linotype" kompostmasmo, 
unu motord kun i~ bezonaj transmisioj, kaj 
en la papermagazeno unu granda papertranc
masino. Ses cambrojn okupis la Societo, el 
kiuj unu - la kompostej~ - - su~ la .strat~ 
fronto · en tiu ei ni akcephs la khentOjl1 kaj 
la sa~ideanojn, el kiuj kelkaj entuz~asmuloj 
konsideris nian esperantan entrepreneJon kva
zal! gi estus la ,oka mirindajo de la mondo". 

Post la oficiala deklar.acio pri la fondo de 
la ,Presa Esperantista Societo", farita per 
fondodokumento antal! notario, la Soc1eto 
faris sian unuan generalan kunvenon, en kiu 
oni elektis la estraron: prezidanto: S-ro Th. 
Cart · delegito : S ro Paul Fruictier; sekretario : 
S-ro' William Mann; teknika direktoro: mi. 
Poste oni elektis ankoral! unu delegiton: 
S-ron' Ch. Verax, kaj, post la finigo de la 
dejorado de S-ro Mann, F-ino Cécile Royer 
farigis sekretariino. 

PAÜLO DE LENGYEL 
(D a t1 r i gota.) 



62 

~~'~,t!A~W'~~~~,~~~~~~ 

A 

u u ESTAS LAND'? 
Dedicata al S-ino A. Sergeant. 

J)•JtO I,EONO ZAliiENHO•• 

' Cu estas land', 
Kie eternas suno, 
Kie ciel' 

Cu estas land', 
Kie ·la amo tronas, 
Kie la kor' 

• • • 

N e ploras en autuno? 
Kie la ter' 

Perfidi vin ne konas? 
Kaj kie larm' 
N e estas larm' de · ploro 
Sed de felic' 

En ama sentebrio 
Per flora brust' 
Ridas al sunradio? De amoplena koro? 

Cu estas land', Cu estas land', 
Kie la goj' ne cesas, Kie animo laca 
Senzorga kant' Trovus en gi 
Dorlotas kaj karesas, Ripozon vere ·pacan? 
Kie kontent' Kaj kie pru' 
Kaj forta vivadoro, Kaj krioj de batalo 

~ ler 
~ 
~ 
· ·::.i)}':l.,<f 

({' 

1 
Ne senesper' Ne igus nin 
En cíes regas koro ? Memori pri real o? ,;~~ 

~~ :J:~~~~i;~no ~fe lf:~o~~~Ía, l 
~\i~~~~;:n::::~a:? tf.;!~~;r:~ e:::::::·? ~ 

Ne sercu gin :~ 
§~ Ci landon sur la tero : ·'~ 
~i Ói trovas sin (~ 
~ En kred' nur kaj espero. ~l~ 
~ En tiu land' - · ({' 

~ ~ i~o~~~~~ ~~r propra sento ~ ~ 
~ Korpaco kaj kontento ! . ! 
~J~~l'vt:,~fli'*A'~~Mftl~~~~~~~~'~ 



L A H A N T I 8 T O D E L' n: I Z E B O 
JACINTO RENAVENTE 

lfi~~~~l]ia aspekto: fdpona, sen
honta, strata kantisto. 
Li estis la sorca poeto de 
l'popolamaso, de ti u mi
zera amaso, kiu sufe

=====r ras ciajn dolorojn, sen 
propra sento pri la sufero. 

De la tagigo li vagadis en la urbo, tra
iris la cefajn stratojn, kie· nobeloj, potenc
uloj kaj komercistoj marsadis en ofenda 
bruo, kaj li ec unu fojon ne haltis tie 
por kan ti; sed dum Iia malrapida irado 
li melankolie meditis pri la strecita, vigta 
urbovivo, kaj lia animo ensucis indignan 
kaj malgojon. 

En ftankaj stratoj, en mallumaj amas
logejoj, haladzaj spiradejoj por la mizeraj 
logantoj, kantis la poeto cirkai:íata de 
homoj malricaj, sensciaj, cifonaj, malsataj; 
kelkfoje li kantis kun la sankta malamo 
de l' poeto, alifoje kun malgajo, sen
konsolo : homa Kristo al kiu mankis 
dieco de Savanto; ofte liaj strofoj estis 
senenhavaj, sed brilaj pro harmonio : 
amaj litanioj, kiuj penetris en la animan 
kun aromoj de ciuj amoj, kaj subita 
interna tagigo heligis la mienojn kiuj anta u e 
esprimis malgajan nescion, kaj ciuj prok
simigis cirkai:í lin por ai:ískulti kaj posedi 
Iiajn vortojn; sanktoleitaj per dia poezio, 
al ili restis sur la fruntoj por ciam gravur~ 
itaj cielaj vortoj ... justeco, pieco, 
espero.! 

Neniam kantis aliajn amojn la 
poeto : Kantisto de l' Mizero, kiel 
ciuj !in nomis. Mizero estis tia 
amatino, kaj li neniam ~ha vis pli 
fidelan amon. 

Sed la filino de l' Rego estis 

tre inklina al poezio; · cent kortegaj poetoj 
flatis ciam sian vantemon de belulino 
kaj princino, si tamen deziris ai:ískulti 
la popolan poeton de libera spirito, kiu 
atakis la kortegajn morojn per sia sa
tiro, kiu minacis la potenculojn per 
detruo kaj morto, kiu ne submetigis al 
beteco, nek al forto, nek al riceco; si 
deziris aüskulti la Kantiston de l' Mizero. 

Kaj si fine aüdis lin kaj ploris !in aüdante, 
kaj si aspektis tre beta dum si matgoje 
ploris pri doloroj neniam de si sentitaj, 
gis la poeto Kantisto de I'Mizero, uni.tafoje, 
ekkantis pri beleco de virino. La princ
ino certigis, ke neniu alia poeto kortusis 
sin ti el dolce; kaj la poeto certigis, k e neniu 
alia komprenis lin tiel, kiel la princino. 

- Ne bone mi faris, ke mi ai:ískultis 
tiom da kortegaj poetoj ! Kion ili povis 
diri al mi krom flataj mensogoj? De 
nun vi estos mia preferata poeto. 

- Ne bone mi faris, ke mi kantis 
miajn kantojn antaü mizeruloj. Cu ne 
pli bone deca:s kortusi pie la potenc
ulojn~¡ol veki,:per minacoj la humilulojn? 
De ·nun mi kantos nur por vi. 

Kaj tiel la poeto restis por serví al la 
filino de l' Rego. Kun koloraj brodajoj · 
ce brusto, sur koro, oni vidis lin rajd
anta je la servo de l' rega caro; la 
mizeruloj perdis por ciam sian poe

ton, kaj de tiam se nova tru
baduro diris al ili : ,Ai:ískultu 
min, mi estas nova Kantisto de 
1' Mizero ", ili preteriris malkonfide, 
malgaje, senkrede kaj diris : 

- Certe! Kantisto de I'Mizero, 
gis kiam princinoj ekdeziros aüs
kulti VÍI1. Ella hisparya: FELIKSO DIEZ 
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L A O V O 
ALilEU'I' UIVIUAS 

rans la mareon kondukis 
piedsigna vojeto, dronanta 
en mareeto, leviganta sur 
altajeton, trairanta arbet
ajojn kaj ebenajon, serpent
umanta kvazau stria ko
Jubro eirkau dika arbo, 

!!]~ª~~~~ finkondukanta tamen al 
~ablejo, al mizera kabano. 

Lal't tiu piedsigna vojeto hejmenpasis labor
isto, havante lacecon kvazaü sargon de sabio 
en karno kaj sango, kaj en la stomako kvazau 
malsatajn hundojn kolere bojantajn. Pro mal
forteco liaj piedoj fleksigis ' kaj devigis lin 
sidigi sur altajeto por ripozo. 

Sidas la viro, laciginta, luktanta kun la 
dormo ; preskau perforte la okuloj fermigas. 

Dormas la ·viro kaj subite ekaudas, kiel iu 
plaudante venas lau la akvoplena vojeto kaj 
murmuras. 

- Versajne hundo, - pensas la viro, kaj 
ne malfermas' la okulojn - gi vagadu 1 

Sed la murmurado kaj plaudado jam estas 
tute proksimaj. 

Nun la viro volRs malfermi la okulojn, sed 
la palpebroj estas strange pezaj; Ji provas per 
la dika fingro suprensiri ilin, per la manplato 
li visas la vizagon - nenio helpas, Ji ne 
povas malfermi la okulojn. 

Sed la murmurado proksimigas pli kaj pli. 
Subite rimarkas la viro, ke li vidas ne mal

ferminte la palpebrojn, tute klare Ji vidas per 
siaj okuloj tra la fermitaj palpebroj. 

]en: granda lupo venas Jau la vojo, la 
vosto trenigas en nura akvo, la kolsupro 
suprenstaras kvazau la haregoj de virporko, 
sed la okuloj estas fermitaj - kaj gi mur
muras. Rigardas kaj rigardas la viro 
tra la fermitaj palpebroj kaj miras: 

- La okuloj de la Jupo estas fermitaj , 
sed gi sen deflankigo rekte iras la 
vojeton 1 Miraklo de mirakloj, gi iras 
sen deflakigo la vojeton kaj mur
muras 1 

Sed la lupo, plaüdante, pli kaj 
pli alproAksimigas. 

Ho! Gi kvazaü havas ion en la 
bu so? 

Rigardas kaj rigardas la viro, kaj 
vidas: la lupo havas kokinan ovon 
en la buso. Rigardas la viro ankoraií 
pli fikse: jes, la lupo efektive havas 
kokinan ovon en la buso! 

Pensas la viro, kion do faru la lupo 
kun la kokina ovo: neniam dum sia 
vivo li aüdis, ke la lupo mangas ovojn. 

~telrigardas kaj stelrigardas la viro la ovon 
en la busego de la Jupo, kaj subite eksentas 
kolektigi la salivon en la buso pro apetito -
li estas tre malsata, kaj eble la ovo estas 
kuirita kaj mangebla. 

Sed la lupo, ne malfermante la okulojn, 
pli kaj pli proksimigas Jau la vojeto, inter la 
dentegoj gi portas la ovon, la tutan tempon 
murmurante. 

Gi jam preskau estas atinginta la viron, 
kiam ei tiw subite ekkrias: ~ He 1 

La lupo pro timo ekbojas, faligas la ovon 
el la buso, malfermas la okulojn, ekvidas la 
viron kaj forkuras arbaron. Sed la ovo restas 
ruliganta sur la vojeto. 
1 

- Ovo, - pensis la viro - ovo kiel ovo ! 
Sed mirinde granda estas ei tiu ovo, pli 

granda ol tiu de anaso au de ansero. 
La ovo eble , estas kuirita - pensas la 

viro denove, kaj ekprenas gin en la manon. 
Sed la ovo estas varma, kvazaü jus prenita 

el la kaldrono. Palpas la viro gin de eiu 
flanko - sed subite - la ovo ekmurmuras! 

Li rompis per traneilo gian selon, la mur
muro eesis. La ovo estis efektive kuiríta, ee 
la· ovoflavo esfis malmola. , 

Mangas la viro longan tempon avide la ovon, 
Ji mangas, sed formangi gin ne povas. Li 
estas jam tute sata, sed duono de la ovo 
estas ankorau ne formangita. 

- Restos ee por mateno - pensas la 
viro, kaj metas la duonovon en sian sakon. 

Post tio Ii, sur la altajeto, ekdormas profunde. 
Matene vekiginte Ji vidas: 
Nenie plu estas la duonovo, en la sako 

trovigas la vosto kaj la malantaií.aj femuroj 
de lupido. El la estona: HILDA DRESEN. 

REVESZ : PETOFI EN LA DRINKEJO. 
(Repr. kun permeso de .Konyves l {álmán") 
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' JACINTO BENAVENTE 

MONDLI'l,EitA'I1 URA 
OBSERVO 

JACINTO BENAVENTE. Denove la carma Hispan
landa ricevis nordan kareson. La Nobel-premio venas 
jam la trian fojon en la landon de 1' orangarbaroj. Úin 
jam gajnis Echegeray (matematikisto kaj dramverkisto), 
Ramón y Caja! (histologo), kaj nun la dramverkisto 
Jacinto Benavente. 

Benavente ap~ras antaií la eksterlandanoj kiel nekon
ita, jus trovita homo. En lia patrolando jam delonge 
estas solena okazajo kaj brila sukceso ciu nova dramo 
de Benavente, sed en fremdajn lingvojn oni apenaií 
tradukis dekon el la ricega verkaro de la rekonstruinto 
de l' hispana teatra arto kaj pro la neeviteblaj perdoj 
en ·traduko la profunda kaj delikata artisto ... ne ciam 
placis tiel kiel li meritas. Germana traduko, kiun mi 
legis tute ne p'enumis miajn esperojn. 

(Estas interese ke al la Esperanta publiko Benavente 
estis jam antaiílonge prezentita. En ,La Revuo" aperis 
de Ji, en la traduko de Vicente lnglada ,La Angora 
Katino", ,La Gefavoratoj", .,Kruela Adiai:ío ". La .. His
pana¡ Dramoj" en la Internada Biblioteko de Borel 
konsistas nur el verkoj de Benavente.) 

Benaventc estas vere delikata artisto, kiu trovas 
altajll ideojn kaj subtilajo sentojn kaj vestas ilin per 
susuranta silko de sia poezia prozo. Ni ne scias kion 
pli multe admiri, cu la belecon de lia lingvo, cu la 
trafan, Ciam altrangan (kvankam kelkfoje iom sofisman) 
spiritesprimon, cu lian majstrecon en karakterizo kiu 
per kelkaj vortoj kaj trajtoj povas al ni plene prczenti 
homojn pli perfekte o! per longedaiíra priskribado. 
Majstra konanto de la eleganta mondo kun giaj arti
fikaj intrigoj, spritaj malicajoj, flataj · hipokritoj. Ji 
vivigas antaií ni ci tiun mondan tiel brilegan ekstere. 
Kaj la virinan animon, jen flirteman, kaprican, bagatel
eman, jen varman, sindonan, sinoferan li konas 
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mirinde. Tion li pruvas jam en unu el siaj unuaj ver
koj, en la , Virinaj Leteroj", kiu estas carme kaj facile 
verkita, sed profunda virinpsikologio. 

lnter· la kadroj de mallonga artikolo apenaií oni po
vas konigi l1an abundan verkaron, nur skize ni volas 
paroli pri kelkaj karakterizaj trajtoj de lía verkad
maniero. 

Úi montras bone videblan evoluon de la facile amuza 
Muzo al la profundpensa, altnivela, kvazaíi filozofia 
arto. La unuaj komedioj: Konataj Persono¡, Edzo de 
Sinjorino Tellez ktp. estas graciaj satiraj komedioj kun 
temo pri amo en diversflanka variado. llia sprita kaj 
kolora lingvajo, interesa¡, amuzaj konfliktoj tuj altiris 
la atenton de la publiko, baldaií li farigis famekonata. 
Sed la sukceso ne delogis lin, lia genio savis lin de 
tio, ke li farigu simpla amuzisto de la publiko. Lía 
poezio Ciam pliprofundigas en la misterojn de la homa . 
animo, en la sekretojn de la socia vivo. La ,Mangajo· 
de Sovagbestoj", ,La Fajra Drako", ,Sabata Vespero", 
,Triumfanta Amo" surprizas, frapas kaj konsternas per 
sia realeco, per la kuraga eldiro de kruelaj veroj. I,.ian 
poetan koron montras la ,Princino sen K oro", lian 
romantikan fantazion la ,Kuzo Roman" kaj ,La Bruta 
Forto". Lía kono pri virinanimo en majstraj koloroj 
pompe ekbrilas en .,La Angora Katino". Kiel grandan 
stiliston montras !in precipe la ,Kreitaj lnteresoj". Rava 
antaiíparolo anoncas la farson : la ludon de pupoj. Kaj 
sur la kruda tolajo li brodas per oraj kaj silkaj fade
noj, la pupoj parolas sorcebrilan, dolcan lingvon, el
diras elegantajn, akrajn sentencojn kaj sub la krakantaj 
lignomembroj pulsas vivanta sango, homaj softoj, dezi
roj, voloj luktas kaj penas, homaj eraroj pentas, homaj 
intrigo¡ artifikas. Kaj super cio regas la potenco de la 
Amo. Tiel vera bildo aperas al ni en ci tiu pupludo 
pri la nuntemoa homa socio ke oni suspektis certajn 
ka~-ataki.t~in personojn sub ci tiuj pupigitaj tipo¡. Ci 
tiu verko faros sian gloran vojon tra la mondliteratura 
historio. Leandro restos ciam la sinjoro de altaj revoj 
kaj lía fidela Crispin, en la servo de sia sinjoro, venkos 
cían malfacilajon per sia profunda homkono. 

Ni ne forgesu pri la altmorala ,Lernejo de Princinoj" 
kaj pri la ,Princo, kiu cion lernis en la Iibroj'', pri ci 
tiu nobla fantazia verko. ' 

Nun Ben:~vente forestas el sia hejmo. En Ameriko Ji 
ricevis la kison de diino Rekompenco. Kion li alportos 
el la nova mondo? 

Kiam Goethe revenís Germanujon, li verkis sian 
lfigenio en Taiírido, ci tiun korpigitan revon de nordulo 
pri la !ando de la Antikvo, pri la sopirata Sudo. 

Per kio vibrigos nian koron Benavente reveninte el 
la !ando de 1' , senlimaj1 eblajoj"? 

F. omz 

--------·--------
BIBLIOGRAFIO 
STRANGA HEREDAjO. Romano originale de H. A. 

Luyken. 320 pg. brosur. Eldonejo Ferd. Hirf & Sohn. 
Esperanto-fako. Leipzig. 

La tria originala romano de la al'rtoro. Vera Luyken-a 
romano, plena de tendencoj, en kiuj la okazintajoj 
preskall perdas sin. Troimagitaj heroo kaj heroino, 
kies ideala mondpercepto tre malfacile povas sin lokigi 
en la tera mondo. La aiítoro, kaj tion sentas la leganto, 
vere luktas kontraií la realeco, kiu prezentus sin ~iam 
tute male ol estus deca al pensmaniero de la verkisto, 
sed tamen lia rutina lerteco venkas la barojn kaj Ji 
sukcese finkonstruas sian verkon. Malfacila kaj ne 
danka tasko estas montri al la egoísta mondo, ke la 
mondo de altruismo estas pli bcla, pli homa ol la 
sencesa pelado kaj blinda kuro al efemeraj plezuroj. 
Kvankam ne perfekte, sed sufice klare prezentas la 
verko la erarojn de la nuntempo kaj montras gustan 
vojon al pli bela estonteco. 
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Specialan atenton meritas en la romano la epizoda 
figuro de religia sektestro, en kiu la autoro don as 
veran homon kun virtoj kaj eraroj kaj guste pro tio 
la sceno· en la mistera domo estas majstre verkit a. 
La vivo pulsas ankorau en tiu parto, en kiu la autoro 
nin kondukas en Meksiklandoh kaj en la tragedia 
parto, kiam la juna heroino konsciigas pri sia mo
rala malaltigo. 

La verko estas tre v:alora el vidpunkto de nia origi
nala literatura, car giaj enhavo, konversacioj klare 
montras le erarojn de la Esperantista popolo, kiu 
ankoraií clam nur revadas anstataií la energía agado, 

Ni varme rekomendas al eiu la romanon car gia 
stilo estas bona kaj flua, gia enhavo multloke tre 
valora kaj la eksterajo tre placa. 

Ni mendas, ke nia, ~atata verkisto baldaií surprizos 
nin per la kvara originala romano, kiun ni atendas 
kun sincera intéresigo. (Ha titolo estas: ,En tempo 
de la Gol". (by) 

VORTARO DE LA OFICIALA] RADIKOJ 
DE ESPERANTO,- de Th. Cart.- 32 pagoj. 
Esperantista Ceritra Librejo, París {IX.), 51, rue 
de Clichy. Prezo : 1 f¡¡anko (franca). 

Tiu ~ajne sensignifa1 modesta bro ~uro, verkita de 
la talen ta prezidanto de la esperantista Akademio kaj 
Lingva Komitato, enhavas, post klariga noto, oficialajn, 
dokumentojn, t. e.: eltirajon el la ,Deklaracio pri Espe
rantismo", __.:_ konsilojn pri enkonduko de novaj vortoj 
en la komunan lingvon. - la plenan gramatikon de 
Esperanto, - poste la tu tan O f i e ia 1 a n R a di k
aro n de Esperanto (sen nacilingvaj tradukoj), -
fine la cdajn landnomojn kaj aliajn geografi a jn 
nomojn. Sur la kovrilo , krom anoncoj, gi publikigas 
la adresojn de la akademianoj. 

Tre utila estas tiu verko, precipe nun, kiam multaj 
esperantistoj estas tentataj fari novajn vortojn kaj 
sufiksojn, enkondukante tiamaniere senutilajn ka j em
barasajn neologismojn kaj naciismojn en Esperanton. 
Ne nur ciu verkisto. gazetisto kaj presisto, sed ciu 
serioza esperantista devus posedi • jenan verkon, kiu 
estas efike konsultebla en okazo de hezito, por kon
servi la lingvan unuecon de Esperanto. 

La samideanoj povas nur gratuli kaj danki la fer
voran S-ron Cart, kiu nelacigeble laboris por doni en 
la manojn de la esperantistoj tiun bonegan ilon, 
rezultafon de laboro de nia Akademio. . (p d 1.) 

FIDELECO l<:AJ ESPER'. - HIMNO PRI UNIVER
SALA PACO. Poemoj de S. F r a n t z, muziko de F. ele 
Menll kaj Vincent F. Bort. 
~armaj melodíoj. Vere rekomendíndaj \)Or kantado 

elum Esperantaj festoj. 

BABILADO DE BONHUMORA ZAMENHOFANO, ele 
Sapiro (Jo~o ). 

Trafaj satiroj pri interna vivo de la Esperantista¡ 
societoj. Ver){aS kaj samtempe instruas nin prí la 
evitinelajoj. 

AKORDOJ ESPERANTAJ, de M. L. Kaplan. 
Poemoj, kiuj montras evoluantan talenton. Ne nur 

lirika, ~sed ankaií epi ka: poezio trovas kelkfoje val ~rajn 
interpretajojn en tiu ci verketo. 

\ 

VOGTLANDO. Gvidlibro okaze de la Dekvina 1923 
en Nürnberg. 

Befe ilustríte aperas antau la okuloj la belegaj pei-: 
zagoj de la vidindajrica Vogtlando. 

DISPUTO 
PRI LA DISPUTO. - Kiam ni eld rigis ci tiuli rub

rikon · en nía revuo, ni sentis nin iom kulpaj, kiel Pan
dora post la malfermo de sia tenujo. Ni sciis, ke en 
Esperantujo, sub la serena marsuprajo de la konkordo 
embuskas profundaj ondomovoj, tute ne pacemaj, kaj 
llÍ pensis, ke ili nun ciuj tum Úitos al tiu ci rubri'<O kaj 
minacos nin per superakvego de viglaj spiritaj parol
skermoj, parolluktoj, parolbataloj. 

Kaj ni ec estis tiel malicaj, ke ni dezíris tion. Ni 
deziris havi en ci tiu rubriko ne sekajn diskutojn la ií 
akademia maniero, sed Saiímante b onhumorajn, viglajn, 
batalemajn ataketojn kontraií ideo; (neniam kontraií 
personoj), ataketojn, kiuj petole mallaiídas, kun malica 
rideto grumblas kaj kiuj por argumento prefere uzas 
la vekon de rielo. Disputi ni volas, karaj samideanoj, 
kelkfoje eble ec friponete, kvazau Suistbubeto eliganta 
sian langon, kaj solan timon ni havas, ni ne volas 
esti enuaj. 

La rubriko atendas sian majstron. Gis nun ·vane. Nun 
gi si lentas, n,l:! volas embarasi la feston de Kristnasko. 
Sed poste, hu - mi frostotremas pri la terura lukto 
kiu komencigos ci tie. Venu, disputemuloj 1 Disputu, 
grumblu, mallaiídu. Redisputu, regrumblu, rema llaiídu ! 
Kontraiíredisputu . . . ktp. Sed estu 'viglaj, sprilaj, amin
daj ankaií en la malico, ataku, sed amuzu. Kaj kiu ko
leros, tiu jam apriorie ne estos prava. 

O_ISPUTESTRO. 

-----------·--------~-
SENTITOLE . .. 

Agio flugas alte en l'aero, 
Struto marSas pene sur la tero. 
La flugiloja struto vane movas, 
Ói atingi aglon, ho, ne povas .. . 

RICEVITAJ GAZETOJ. 
(by) 

L'Esperanto, Belga Esperantista, The British Esperan
lis!, La Policisto, Esperanto Praktiko, Hungara Esperan
listo, Franca Esperantista, lr~terligilo de la P. T. T. 

* 
Ni ci tie atentigas la legantojn pri la aldonila fo lieto 

pri la Kataluna lnternaciaj Floraj Lueloj kaj pri la 
konkurso de la Literatura Mondo, kies kond icoj estas 
troveblaj en nia dua numero, 

La graji/cajn omamajojn de nia 
revuo desegnis 

A 

MIHAELO KUN 
la talenta grafikartisto. 



A L E K S A . ~ D B O PETÓFI 
1S23 - 1SLJ:9 

a hungara nacio festas la 
' centjaran datrevenon de 

la naskigo de sia plej 
genia lirika poeto Petofi. 
La nacio rememoras pri 
sia filo, kies meteor
simila apero kaj mala-

pero lasis por ciam sian lumon en koro 
de ciu hungara generado. Sed ne nur 
la hungaroj festas, · nun rememoras pri 
li la líteraturaj medioj de aliaj nacioj, car 
li estas ne nur nacía, sed ankai:í internada 
poeto, kies genio iris trans la landlimojn. 

Lia vivo estis erupcia, sencese alter
nanta. ínter sufero kaj gojo en malespero 
kaj gloro. La vivb donis allí cion, escepte 
ricecon kaj longajn jarojn. 

Post forigo el la liceo, pro pasia vizit
ado de la teatroj, li jetis sin en la vent
egon de la vivo kaj sen ·protektantoj, 
sen ia ajn 1?Ubteno li komencis la lukton 
por la ekzisto. Neestingeblaj sopiroj 
flamis en lia koro kaj lia ekstrema ka
raktero kvazai:í pelis lin por serci la 
vojon al la senmorteco. Netrovante helpon 
kaj mecenojn li soldatigis pro malespero, 
sed baldai:í lia malsano liberigis lin el 
la militservo kaj Ji farigis migranta aktoro. 
Li ekvagis tra la Iando, sed konvinkig
inte, ke li neniam povas farigi fama 
aktoro., baldai:í li revenís al Pesto. Tiu
tempe jam kelkaj el liaj poemoj estis 
bone konataj. Oni ekkonis lin kaj la 
famo levis !in al piedestalo de la gloro 
kaj li farigis idolo de la junularo. Li 
studis fremdajn lingvojn kaj tradukis. Li 
edzigis kontrai:í la volo de la gepatroj 
de la fiancino sed lia familia vivo estis 
felica. En la batalo por la libereco li 
farigis majoro, adjutanto de generala 
Bem. La ardanta patriota sento igis lin 

serci la plej grandajn dangerojn en la 
bataloj kaj en sia dudeksesa jaro li 
farigis hero~ viktimo en la malgajníta 
batalo ce Segesvár. Neniu scias, kie 
kasas lían cindraron la patrína tero. 

Spbntana sincereco,, vere ideala en
tuziasmo, flamema senpacienco, ofer
emo, vanteco, barojn detruanta energio, 
katenojn netoleranta liberamo karakteri
zis lin kaj liaj poemoj respegulas eion ci. 

Liaj plej famaj poemoj estas: ,La 
apostolo". en kiu li rakontas la martir
vivon de viro, kiu batalas por la popol
libereco. En tiu ci poemo Petofi vere 
donas sin mem kune kun siaj tiran
malamo, komprenemo por mizeruloj, 
profeta povo; ,Johano la Brava", en kiu 
li rakontas pri a'mo, malfelico, formigro, 
aventuroj, heroaj faroj kaj veno en 
Feolandon de juna kamparan·o; sen
nombraj popolkantoj, en kiuj li pentris la 
allogan dolcecon de . la kampara vivo. 
La naturpentrantaj poemoj montras lian 
amon al sia amata ebenajo, kie li nask
igis, kie vivís Iiaj simplaj gepatroj . 

La mizero de la vagabonda vivo 
plantis profundajn pensojn en li, lia 
penetra observemo igis lin vidi la mon
dan tia, kia gi estas, kaj li dissutis la · 
trezorojn de sia koro kun senafekta 
simpleco kaj malavareco. La florpolva 
freseco de liaj poeziaj floroj ec nun, 
post cent jaroj, restis pompanta. La 
tempo ne povis velkigi gin, car la lingvo 
kaj esprimriceco de lia poezio kaj pro
funda graveco de Iiaj pensoj estas tiel 
modernaj, tiel aktualaj, kvazai:íla.hodiai:ío 
estus naskinta ilin. 

Nemifinde, car li anticipis · ja epokojn 
kaj okupas rajtan lokon en 1~ Parnaso 
de popoloj. 
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~ ~ 
~ FINO DE SEPTEMBRO ~ 

l
~ Floradas ankorall la floroj en valo La floro forfalas, la vivo forpasas . . . ~ 

Kaj verdas ankorall la poplo ce 1' pont', Alflugu, edzin', ho amata kolomb', . ~ ~ 
Sed 'vidu, jam ti e · la vintra vualo, La vangojn sur bruston nun mían vi kasas, 

71 La nego ekkovris la supron de 1' mont'. Cu eble ne - baldall - sur herbojn de l'tomb'? ~ 
En kor' mía juna kun fajra radio ' Ho diru, se mort' min antalle forsiros, rt 
Printempe brilegas ankorall la sun', Cu restos mi ce vi en plora memor', ~ 
Sed griza jam igis ce mia tempio All iam la am' de junul ' vin altiros, 
La nigra harar' pro la prujn' de alltun'. Kaj nomon la mian faligos vi for? 

Se jetos vi for la vidvinan vualon, 
Ce 1' tomb' gin pendigu, flirtigu. gin vent', 

·~ Gis flagon la nigran, lasinte for valon ~ 
~ De 1' mort' mi subportos en nokta silent'. ~ 

~ 
Devisi la van~ojn mahiekajn de ploro ~ 

· Pro vi, forgesmt' kun facila anim' ~ 
~ Kaj viiJdi la vundon kruelan de 1' koro 

71 ~ Amonta ec tiam, ec tie, sen lim'. ~ 

~ ~ 
~ LA VENrro ~ 
~ ~ ' Nun, kun mola flustro, milda vent' mi estas, Nun kun flu' pli mola o.l river' trankvÜa ~ 
~ Mi la verdajn kampojn tra- kaj trapromenas, Tra 1' aero nagas mi silente, pace, 
~ Kison spiras mi, la dolcan, varman kison Pri ekzisto mia scias nur abelo, ~ . 
~ Lipoj de 1' burgonoj amdonace prenas. Se gi hejmenvenas de la kampo lace. ~ 
~ ,Fioru, ho filinoj belaj de 1' printempo, Se jam pene flugas la abe!' pro sargo, ~ 
~ Floru, flon.i !" - diras mia dulc-susuro. Kiun gi kunportas por miel-prepari, rt 
7l lli senvestigas kun hontemo carma, La skarabon etan prenas mi sur manon . 

71 ~ Sur ilia brust' mi svenas pro 1' plezuro. Por flugadon gian pli facila fari. ~ 

~ Morgall blov' sovaga, sibla bru' mi estos, Morgall uragano kun hurlanta mugo, ~ 
~ Tremas antall mi, car timas min la branco, Sur ceval' sovaga tra la mar' mi bruas. ~ 

1
1 

Scias, ke mi havas en la man' trancilon, Kiel in~truisto al infan' petola ~ 
Kaj defalos gi per gia akra tranco. Mi la verdajn buklojn de la mar' ekskuas " 

~ ,He, knabinoj stultaj, trokredemaj, velku !" Se mi tr,ovas sipon, mi flugilon gian, 
71 ~ Siblas mi al palaj floroj ceorele. La flagrantan velon, siras furioze, " 

~~ Ili velke faJas brusten de 1' alltun·o Skribas mi per mast' sur ondojn gian sorton: ~ 
~ Kaj mi ridas ilin moke kaj kruele. Ke gi ne plu kusos en haven' ripoze. rt 

1 ~ 
~ A ~ 

l~l ~5~1 j¡i: ~~1!;¡'i~~-~~:: G E S ~Ii;s~;;::~: ~f:~~~o'~. • 1 
¡ Ciu guto tgis ruga flor' . . . Tamen estas do!Ca la turmenf 1 ¡ 
·-----~--------~~--~---------~----"""""· 



Ciu konscia esperantisto devas 
esti membro de la oficiala 

mondorganizacio 

u. E. A. 
Aligu tuj ce la delegito de via 
loko au ce la Centra Oficejo de 

UNIVEI\S,\LA. ESPERA.l\''I'O ASOCI.O: 
12, BOULEV ARO UU 'I 'Hf:Á't 'UI> 

Gl~NEVl, , SVJSLA!\"UO! 
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humoraj' ·11 J)J~ 'l'IU (;¡ NuMEn o J 
r a k 0 11 t 0 J ai't por du 60 centimaj 
~ respondkuponoj : 

~ 11 Mendu tuj ce l 
t eatra jeto, t•A. UL O BAI,UÁNY I 

E poemoj, Budapest, VI. , Hajés-utca 15, 
E novel 1. Hungarujo. L ................... J L ... ,,, ............ ,,,, .. , .. , ...... J 

IUU NE I'OVAS AllONI ~ 
,L:TEUA'J'UUA JtiONUO"·N .. ;: 

E() l'OU J) U O N ,J A Jt O 

A 

MENDUGIN PONUMERE! 

PROF11U PER , LITERA1URA MONDO" ; 

' 

Kolektu abonantojn ankat1 alilandajil. ' 
Post du abonantoj vi ri cevas L.M. dum 
duonjarosenpage, post kvar pqr.tutajaro. e Vendu po numeroj. · - Reprezentantoj e 
raj'tas depreni 20"/o de la abonpt'ezo. 

1·· 

A'l'EN'l 'U ! BABILLl.DOJ A'I'I :N'l'IT l 

DE BONIIUlUORA 
ZAltiENIIOFANO 

ni<: .Joso . 
kaj 

AKORDOJESPERANTAJ 
UE Jt[. L. UAI'LAN 

estas riceveblaj amb~ t1 kune por 6 nove stamp
itaj respondkuponoj ce 

J. S A. p 1 Ro 
1,1 t• O V A aa, nI AL Y S '1' O n: (1' O L U .JO) 

1 

BULGARA 
ROZO 'LE O' 

La fama bonodoraJo por 
parfumafoj, sapoj, R. t. p. 

unuahvalíta, pogrande haj pomalgrande 

Specímena botelo kontraií 
10 sv. fr. aú. 25 fr. fr. 
IVA/'v KRESTANOFr, El<spodoficejo 

Wintecg.adenstmsse 9, Dcesden-A., Gecmanujo. 

I•' AitAS 

DISKAT 
BUDA.PES'I' 

+ + V T J., n A n: ó e Z Y • U '1' 7 2 • + 

HUNGARA. 

NlJTBAJLIVEBA,NTA 
:KA.J ROMEBUA A. S. 

• "PO" 'rOTE KSPOJU'O 

ADJIINIS'I'UE.TO : 
n u n A 1• • ; s ·r, )'{'' 1' ir n n c-. · u 'I' e A 2. 

Globus presartínstíluto A. S., Budapest. DireRtoro NiRolao Bir6. 



ANO N CO.r: 
GltAN))AJ LAU JN'I'EIU{ONS:t;NTO 1 

MALGRANUA.T: 
1•0 OU EMPRESOJ J,i\. I•JtEZO UE UNU 

NUiUEUO! 

Nía sola semajna ga~eto estas la 

ESPERANTO 
TRilJHFONTA 

Internada! Semajna! Neutra/a! 
4 Nepre abonu gin! 4 
~ Abonejoj en ciuj landoj ~ 
~ Administrado : ~ 
' Y Horrem bei Koln, Germ. Y ..........._ ............... 

t.~-3 

INTEUNA.CIA. FOIRO EN PRA.I·IA. 
(Cehoslovakujo) 

lnformojn donas: PRAZSKÉ VZORKOVÉ 
VELETRHY Staromeststká radnice PRAHA 

Esperanto korespondata 1 

EN LA 'I'U'I'A ..MONUO L ,\. I•J,E.l RONAJ ... 
VINAGil1~ li:ONSERV AJO 

li:AJ St~UCO 

Pro sia unika, 
tre agrabla gusto 

ili jam atingis lokon ce 
la publiko pli altan 

o l ciu alia. ,. 
La diferenco 

kt1gas g uste en tío, ke ili 
atingis la plej altan gradon 

de bonegeco. 

Vemlataj Cle en boteloj de du gral/l/Oj 
j e modera pn•zo 

Solaj posedantoj : 

MA.CONOCHIE BltOSS., L'J'D 
J,ONUON, E. 14 

La evoluon de la ~ 
grafikaj industrioj 1~ t 
servas la interesa ~ 

JJIAGTAR 
GR.AFIKA 
(IIUNGAI\A G RAFIKO) 
BU OAI•ES'I' VI, A UAIH· U'l' ()A 8 

Ciuj, kiujn i~teresas la grafiko de 1' arto, mendu 
gin! Unu numero kostas hungaran K 250.-

--ODEBNAJ · 
lliitOBINZONOJ! 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

Konyves Kálmán 
r.-t. 

(

Fama eldonejo de repro-) 

(

. duktajoj y?r artaj ~il~oj ! ) 
Desegna¡o¡, pentra¡o¡ de 

• mondfamaj artistoj! Re- • 
komendas siajn eldonajojn 
Petu ilustritan prezaron ! 

Budapest VI, Nagymez6-utca 37- 39 

~SPERANTO SER VICE CORPORATION ,ESK~' 

500 F!FTH A\7ENUE NEW-YORK C!TY 
Tele¡¡rafa adreso: ESPERANTO NEW-YORK 
Aceto, cl>sporto, importo l>ai mal>lerado de 

ciuspeca j l>omercajoj 

Kalaloqoj, preza•·oj l>a j specimeno j estos danl>c ricevalaj 

ORIENTO! 
J-la vigu a l vi tuj la interesplenajn 
literatur-historiajn verkojn, kun tri- = 
koloraj etnografiaj kartoj , en plej 
konciza Esperanto, lal'tditaj de ciuj: ~ -..,¡ 

J .. ~ DULG i\.UA LANI)O ·Hi\..T l•OPOLO 
J,A NA .JDAltOJ JH.: UUSLANDO 

Kontral't 1 do!., 5 sv. fr., 10 fr. fr., 
25 c. kr., 500 g. mk. (lal't la mon
valuto de 1' mendinto) sendas 
rekomendite la a l'ttoro: 

1 V A N fl'. H Jt :t; S '1' A N O :t' t' 

Dresden- A., Wintergartenstrasse 9. Germanufo. 


