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GBAVA. 8UIIGO!! 
jen Ilia kvina numero, la plej etika pruvo, ke ni iras la vojon celitan. La skeptika profetajo 

pri Literatura Mondo, ke gi .post du tri numeroj aperos jam ne regule kaj en pii malgranda amplekso" 
- ne realigis . Se la esperantistaro konstante subtenos nin - ne nur per abonoj, sed ankau per kunlaboro -
la amplekso kaj la enhavo baldau egalos Ja plej luksajn naciajn revuojn. Nia eldonejo jam pruvis, 
ke gi estas preta oferi kaj lari tian gazeton, kia ankorau ne ekzistas en nia movado. 

La nuna situacio de nia revuo ebligis - sen pii malampleksa, sen pii maJo/ta apero 

~I A. I~ ."- L T I G I I~ A. P REZ O N 
de la numeroj per 200/0 I 

De nun unu numero kostos nur sv. fr. -.80 au egalvaloro kaj por kelkaj lan doj eC ni 
ebligas la sendon de la abono per po8tmarkoj! Por simpligi la abonon kaj doni la saman malaltigon 
al tiuj, kiuj jam abonis L. M" ni, de nun, akceptos abonojn por cerla nombro de numernj. De la jam 
sendilajn abonpagojn ni kalkulos IdU la novaj abonprezoj. Jara abono ne ekzistos! Sed oni povas 
jam aboni por 3 numeroj! 

Se iu akiras du abonojn el bonvalutaj landoj por dek numeroj, tiu ricevos la gazeton dum 
duonjaro, se iu akiros kvar abonantojn, tiu ricevos dum tu ta jaro sennage. 

Ciu numero de L. M. estas valora libru kun diverspeca enhavo mondliteratura observo, 
i1ustrajoj el multaj landoj. Redaktantoj, kunlaborantoj kaj eldonantoj de L. M. laboras entuziasme 
por efektivigi belan kaj 'artan mondrevuon. Ni atendas la he/pon de la tuta espaantislaro! 

KIA~IANIERE VI ABONU "LITERATURA. ~IONDO"·N-1 
Prenu leterkoverton, enmetu la prezon de tiom da numeroj, kiom vi ~atus au 

povas havigi, kaj sendu gin registrite al nia adreso. EI la landoj angla, belga, ceha, dana, 
franca, finna, itala, jugosJava,rumana, svisa oni povas sendi ankau poSimarkojn neuzitajn. 

Vi povas ankau pagi per ia ajn banko al sekvantaj naciaj bankoj, por la 
konto de Hun g a r a li e n e r a I a K r e d i t b a n k o (Banque Générale de Crédit 
Hongrois, Ungarische AlIgemeine Creditbank), Budapest, por "Literatura Mondo": 

NACIA.J BANKOJ: 
Amslerdam: Amsterdamsche Bank 
Bratislava : Slovenská Všeobecná Úverná Banka 
Berlin : Direclion der Dlsconto Gesellschaft 
Bruxelles : Banque de Bruxell~s 
Christiania: Den norske Creditbank 
Copenhague: Kobenhaven's Handelsbank 
Milano : Banca Commerciale ltaliana 

London : The National Provincial & Union Bank 
of England Ltd. 

New-York : Guaranty Trust Comp of New-York 
Paris: Banque de ľUnion Parisienne 
Sofia : Banque Ba~kanique 
Stockholm: Skandinaviska Kl editaktiebolaget 
Ziirích: Schweizerische Bankgesellschaft 

PREZO.J NO'" A.J DE "LITERATURA. MONDO" PO NUMERO: 
-.16 dolaroj 
-.80 guldenoj 
-.60 sved. kronoj 

-.80 svis. frankoj 
-.80 danaj kronoj 

2.- fr. frank oj 

-.80 nory. kronoj 
1. - pesetoj 

- .08 silingoj 

3.- liroj 
4.50 c. kronoj 

-.30 jenoj 

EI la landoj, kiuj ne es tas nomataj, oni pelu direktan proponon de ni! 
Sl-:XPAC-14JN NUyn:RO.JN Kl XE LlVERAS * NI ESPERAS, KE ClU .. AKIROS NOV~JX ABOXANTOJN 

EN L,," SEKVANTAJ LflNDOJ VI POVAS ABONl UE NI.".T ABONEJOJ: 
Argentino: Irenjo Balk~ nyi, Pe's y Lakatos. 

Buenos-Aires, 25 de Mayo 294. 
Auslrujo : Wien , E~peranto - eldvnejo . Nova 

Tempo" , VI. , Mollardgasse 55. 
Britujo: The British Espera nto Association, 17 

Hartstreet, London, WC. I. 
Blllgarujo: Centra Librejo Esperanto (Gasevsky) 

Sofia. 
Belgujo: Franz Schoofs, 45 Kleine Beerstraat. 

Antwerpen, Postcekkonfo No 284. 20. -
E. Haine, 23, rue du Marais, Rysbroek, 
I3ruxelles. 

Cehoslovakujo: Otto Sklencka, Hradec Krá lové. 
Danl/;o: Martin BIicher, International Boghan

del , Hotel ď Angleterre, Kobenhavn. 
Eslonujo: Helmi Dresen, postkast 6, Tallin. 

Finnlando . O/Y. Movado A/ B. Helsinki, Kasar 
minkatLl 20. 

Francujo: Raymond Schwartz, 4, rue ďHaute 
vi1le, Paris. 

Hispanujo: Konrado Domenech, Hotelo Flora 
Banyoles, Ůirona. - Ferdinando Montserrat, 
Barcelona, Str. Vi11aroel 107, 20 20. 

ltalujo : johano Mainardi. Viale Vittoria 'I, 
Milano 21. 

jllgoslavujo: D.D. Maruzzi, Zagreb, jezuitska-ul. 1 
Latvujo: Talivaldo Indra, Posta kaste 475, Riga 
Rumanujo : Esperanto Oficejo, Cluj. 
SvísUjO : Esperanta Librejo "Verda Stelo" 

Rosenheimstr. 5, St. Gallen-Ost. 
Usono: The Esperanto Service Corporation 

Box 32 Weehawken N. 
I.Aií"OLE SEX nu ALT . .\X SUMOX KA" 1\'( I , IVEROS TIOM BA NUIIIEROJ, UlOM VAI.ORAS LA PAGO! 



,,; A ,'KV, O F 'A. .J] o 
KEl fradicioj de'la regibtioj ajlUq la " Blanka maro") 

, ',', ,> • N. PINEGIN ' ~ . 
. <; ~.' .' . '~ .• y! ., • <~' 

,i~=~iimf1~~ "Ia ' akvo apud 'la rOKoj 
II . cel , gi elstarántaj" saltas', Ja 

frene'zaj- 'akvofaloj: , La tuta 
.""h .. 'r. vekigas ' kaj rapidas 
,forjetí 'de :si l~· lastandorm
emó~. Kaj ' la suno, sunů 
sciarita nenian ripoxon ... n.ek ' 
tage nek . nokle, forlasas 

n, .,kv:azau gL ne ~ bavas , forton-
'por foriri Jando,"kiun ,.;gi .estis forlasiota 
,pOf Ja juta longayi~tro. " :,: , 'j. 

. ~'lAl nu-boj sin 'e,teíidas 'la: montoj'lul "varákoj", 
kiel ,oni ilin nomas tie , ci, kaj maJgajaLró~ój, . 

, ston~gbj" Kvazail ' timas . por , ne ,'esti .. denove 
' englutitaj dé la ' tero~ el .kiu HL saj ne estis 

, ape.rintaj antau ' ,ht;llo.nge, , , en te(uraj :,~,naskaj 
'. dq1orok Abímde ' kovras Ja ' teton primitivaj 

, arbarol,arb~roj sen kómen:co, sen fino. ' ' , , 
,,' :.' En ', Huj arbar.oj IhikiIo" ne estas arikorau 
. , " soniota, sed .-hon10j logas tie. Homoj ., same 

, · pt:ill!itivq'j, ne f0ririntaj: ankorau ctě Japf[trino-;- , 
, , , naturb, "same simplaj · k~el gL " 

.. )~ IIi ; trem~s pro. malvarmo ,dum li,l fr9sto kaL 
~nega ,b19vado . de ·1' polusregiónaj flOkto)J thal-' 
sekigas ,sin'" én 'la' salumita, "ma:fyarma akvo, 

, ,oLltras per sja 'sango ', ·kulojií. ' lli ,;''' ciam eslás 

'I' 





. trunkaj palisoj 'kaj marsis' pl.ue. Poste Ji ekvidis 
ke malgranda hOmeto Iin postsekvas kaj ripetas 
ciujn Hajn agojn. Kiam .Ia hometo rimar~is ke 

,1a súreisto lio vidas, li (uj kasis sin. La soreisto 
. iris.fil la loků, kieli vidis ·ta málgranduton ~aj 

vida.s': fie s.taras · kovralo élmaldikaj braneetoj 
kaj 'e.n gi kusas muso'! . 
. Cion ripetis, irnitis la "cakli". . 

..,:... La s.orejsto, ho-ho,. tré ruza li estis! U 
yenis alifoje sur ta saman tokon, prenis kun 
:si ' kuiritan .' kaéon :kaj reiervajn "kanjgojn~'.* 
'Ljsidigissur ;videbla :Joko, mangis ta kacon 

, ? . f , ' per kulero kaj snur-
umis la , "kanjgojn". 
Per sola snuro li cir
kaiívol~is ambaií siajn 

. piedojn. Poste li lasis 
' tie la kacon, kuleron, 

'. umi "kanjgon" kaj la 
snuroQ - ;,noori". La 

. tutan tagon Ji observis 
kasinte sin postla 
stonoj: Post unu tago 

. venis la »eakli". Li 
gustumis la Kacon, 
metisambaii piedojn 
en la solan "kanjgojn" 
kaj k,omeocis. éirkaii-

, ďvoJvi 'siajn piedojn per 
la " iloori " . Kiam li fine 
ligis' .jHn, la soreisto 
veois kaj la "eakli'" ně 
'povis forkuri ! per am
baii, piedoj li 'síaris 
'ea la ; "kanjgo" kaj 
ambaií . estis Jigitaj ,I 
, - Tiel kaptis ' lin 
la soreisto. Li ligis ta 
manojn, súrmetis . la 
longan snuron kaJdi:- ' 
fis : Mi vin, ne delasos, . 
gís .'V:i ne donos 'al tni 
'sufieeda tnono.lni sub 
la teron, sereu Ja mo,
non" .' 
~ Ekratnpis ta"ca

, kli" en monton, longe li 
, '. sereis, alportis monoo. 

( - :Ma1sufice': '~ diris 1a sorcisto. 
-;- Ankoraií. longe migris, sereis' la "eakli"; 

an!'oraií. aiportis.... _ ," , 
'-7- ' ",Malsufřee.: Ankoraií. f'. Sed , la "eakli" 
balancis la kapbn- vMeble :1i ja-rt1lle havis, plL 
. ~~, "Venu, alportu iomete ,pli, .tiam mF vin 

delasos". ' . , . 
. ~ -' - Ekplori5 1a; '"cakJi". <Á1igris longe Ja mal
gtanduJo l ne-tr:ovlS monon, alportis 'nuf peceton 
de: .. niga' stolo. ' 

.,:. ~--~~ ~ 

. (Rtm. de [' t((id.) 
r 





kanto estas kanto super mortinto kaj i1iaj 
f1ugiloj f1irtas super falcita vivo. 

. . . Sed la homo ploras kaj krias: 
"Donu al mi tiujn stelojn! - Donu aJ mi tiun 

sunon! - Donu al mi la maJbonantaiídiran 
kanton de tiuj birdoj!" 

* 
AllUni, kiu cirkaiíiris la teron, diris al mi 

iun tagon: "Multajn homojn mi renkontis. Ciuj 
plendis al mi pro tio, ke ili es tas sen pa1rino. 
Via patrino estas mortinta, eu ne? La mia ankaa 
mortis jam delonge. Kaj Ja lia.? - Ho, kiom da 
homoj estas sen patrino \ Sed mi ti mas, ke ne 
nur la mia kaj la via estas mortaj ... mi ti mas, 
ke la Patrino - la Patrino - eble estas jam 
mortinta ... " 

* 
Tri ajojn konas la sagulo - tri ajojn, kreitaj 

por bono, sed farantaj mal bon on : Jango, trancilo 
kaj virino. ' 

Ne uzu Hin lude! 
* 

La Virino diris: 
"Mi estas la Alfao de Ja kreado!" 
Kaj naskis la unuan homon. 
La Viro diris: 
"Mi estas la Alfao de Ja kreado!" 
Kaj mortigis la unuan homon. 
La Amo diris: 
"Mi estas la AJfao de la kreado!" 
Kaj kunigis tiam Ja naskon kun la morto, 

* 
Plej malbona ajo estas la venko, plej maJJuma 

ajo estas la koro, plej mal-
gaja ajo estas rigardi sur
dan muzikanton. 

* 
Se Ja mano demandos 

ion, la roků al gi respondos. 
Se la okulo demandos 

ion, la cieJo aJ gi res
pondos. 

Sed se la koro demandos 
ion, neniu povos aJ gi res
pondi\ 

Ne ekzistas vero por la 
koro; ne ekzistas malvero 
por la koro; inter la koro kaj 
la mondo ne ekzistas ponto. 

* 
Kiu elcerpos per pJen

mano Ja maron - kaj la 
teron per etenditaj fingroj 
kiu elmezuros? 

Estis tri saguloj. 

La dua estis trastudinta la naturon - kaj 
komprenis, ke la sunů estas malproksime. Kaj 
li blindigis . 

La tria komencis serci sin - kaj eksciis, 
ke multe komplikitaj estas la vojetoj de pasio, 
penso kaj kreo. Kaj li frenezigis. 

Sed Ja triopo estas unu pason pii proksime. 
Kaj super la kapo de ciu estas arů de steloL 

* 
Multajn tentantojn montris al ni la Iibroj de 

ľ oriento. 
Multe pii multajn - la pagoj de la vivo. 
Kaj estas unu reganto, kiu estas potcnca 

super ciuj tentantoj: Ja koro. 
Sed ekzistas tentanto, antaa kiu ec la koro 

es tas senforta: la koro. 
Gardu vin, koro, de tiu tentanto! 

* 
La blanka tago finigis. 
La f1oroj kuntiris siajn kronetojn, la birdoj 

kolektis siajn kantojn. La cielo sin malsup
renigis kvazaa maIluma tendo, plena je divers
koloraj songoj. 

Gloron al la subirinta sunů \ 
La blanka tago finigis. 
La rivereto cesigis sian egalmezuran spiradon, 

la arbaro etendis siajn maIlumajn faldajojn 
por trinki roson. La tero ektremis kvazaií juna 
edzino, atendanta sian junedzon. 

Gloron al Ja subirinta suno! 
El la bulgara 

kun permeso de l' autoro 
AT. D. ATANASOV 

La unua e~tis ekkoninta 
la librojn - kaj vidis, ke 
la sago estas profunda._ Kaj 
li delasis. FRANCISKO EISENHUF: DANCO CE CERKESOJ 



La poezlo instruas nin , senti, 
vivo rea'la la , senton llripe'nti. 

' * . 

. nPatrinjo, CU vida~ mi veron, nefablon? 
De kie vi 'prenis kovrita la tablon -? 
Hierau 'pro ' I' frosto bluis Ja máno, 
-piedo , tremadis, én trua sandaľ, 
sur tablo de I' h~lmo mankis ec pano, 
ni ·sidis mal~ataj .sen ia regál' .. ; 
Hodiau ,vi sangis -mian cifonon. 
Mi pompas ,en novaj laksuoj, silkvesf, 
sur tablo mi vidas ' supon,_ kaponbn, 

Patrinj6, ho díru, car mi ne -komprenas, 
de ,kie' ci tiu felico nun venas' ? 

, .L~prozo de l'vivo vekas doLaron; 
, sedpro~~ vivádo.Tqmpas la koron , ' 
... > .', .' t " ;,i..~ '. . ~ .. 

- '." ~ .... .': <. ~ 

Patrinjo, tre strange,'~ed kvaza'u en dormo, 
mi vin ne 'rekonas en la n'una fQrmo ";.: . " 
Hieraií vi eS/ls multe pIi bela ,: 

,; bnmhara kaj pála kuncarf11~l·:rideť .. " 
' Rigarď de l'okuloj ':- mildo ·,ciela - :< 
káresis irijn amekonsoliskunpef .. .
Hodiau la ' brunaj bukloj jam. fJavas, 
la vangojn fremdigas smín~ita ,purpur', 

Ah! 
U . 'u 

N · J ' S 



,," • :t, , ' 

' En lá ~angon: versitan sur.·tero" 
' dezirus': mi trempi ta plumon. . 
Porta,nte ko.mprenon ,kaj ' lumOR " y 
per gigante fl'amantaj lit~r.oj, 

BUnda 'mondo -de, l' hOQ1& envio; 
perdigis prudento de 1', koro 
suferojn aLportos la boro, 
car ' n'un regas vin :- surda pasto! 
Vi barpktas eu cena~ katen', 
alforgita de vi -'-: al vi mem. 

v.olas 'skribimi al firtnamenť 
faií ,la dikto d,e Í' sa~glarl1!a senf': 

"Horno sercu la h9mecon! ; . , , -," '~ - i' ..,. . -,. , 

Cu ne honfe ' por"kron~ de. l"kreo 
sklavigi 'gis se.ntoj de, Jíestqj, .. " " 

,." dibQci 'triumfe 'dum fesfoj, ' '. .• 
" kiuJti baptis, fřa!sango; "rportveo ? t 

Vi pregante Dion, néasUn v ' ',J 

Run bl~sfemaf ' sentoj en la , sin',: 
Romo sercu ;la l]'ol1}econ ! 

, Horno rsercu l~ homecon I • 

Plenda] larmoj ' de ~iaj 'infkndj 
" , por vivco petegas kO,~paton, 

, Komprenp. ilian korbaton, , 
' gis ne venosla vcnguraganoj 

" '. p'or -tutneniigi,' mondq, vin, ' 
, nurmalindan je la homdestin'! 

Horno s,ercu la homecon! . , 

, Orfaj 'krioj, 'plorgeJl1aj' s9piroj 
. veante krůzadas' sur tero. , 

Kornprenon petegas mizero, 
, bélpond.e vi,senkoraj ;vampiroj I 
, Aiídu, aiídu fiJoj , d~ l'.geben'. 
vortOj , vin ' savantaj estas 1eri :'; , 

, HQmó setculahomecon I ,;' 
:" , •. ' .~ st ': *' -'~,. . "'. 

. ,."y 

, , 
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tl: (p a ~ a s e u .I a Č a m br o u) S~lutou, ,kaTa 
fraíiliuo Anjo! Ho, kia feliéo, ~u vi estas sola? 
. SI: 
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-;,. , 
-ď AGITISTO,. (ritlas dai1r~ pIi sarkasme) : Do~ 
agu laň mia- re,cepto! Ind , . 

MlLIf\RDULO) . TiQ estas terurq, ". besla .. 
,Piko: vundo. sango I ' Nauza I. . "'." ','" 

. AGlTlST-O (k.oler:~): · Mi kpnvinkos vin ke ' -' 
. vi. esbls pIi "malbona ol ťíai1ziga abomena 
bestó. Ai1sltultú, kiun si vokas el Ja febro, 
amata edúl1 (Dum ,momento : silento.) ,.' . 





rr?;!~~ii"i~~;Ma ; malfrankViI4ga; mistiká 'síle nt;'; 
, su.rku~is la maogotambron de 
la '.kastelo.· ' ' .ď 
"La ' dommasttino' dislfite , .pre

zentis· la mangaJojn, s~d- ~i 'rnem ' 
lasis ,ilin netuaitaj. 'La maljuna 
Boor >' kun , ~ajnigita bOl)humoro ' 
pikis siailforkon en la:viandon" 
,sed ,de tempo ,al ' tempo ~tele li 

~§S~~~.~~ rigardadis. al lá ,muThorlogo: lu 
' estis tre 'atendata .,ei . tje. ,e . , 

' Anka~ 'Ia: gefiančoj re~tiš . sé~v9~j· · La ,bela,. ' fiera 
Vilhelmuio malbonhumore apogls smal Ja apogllo qe 
la ,'kverklign!l sego. Cirkaťl siaj Iipoj montrigis ia enua, 
preskau mtld01ča str~ko, : ~i!1 .~ian fianČOÍ1[ baro~~n 
Wohhiu, vidéble máltrankvllJgls. La baronů len fabgts 
sian monoklOrí,jentiradis ,sian gismentollan kolumon, 
tiam kun ' la' sama afekta gesto. " " " 

Mirinda 'paro eslis ti ' tiuj gefiantQj. La . viro seka, . 
Clfekta. 'multon diboeinta, - kies ,ciuj movoj J1]alka~as 
la lauformalan ' kavaliron; la ' knabino · Juno-taHa, mus

' kola, " pomp,anta, kiel ": ek~lorinta , Mare~hal Niel-tozo, ' 
. Unu el la setvistoj venia en 'Ia c.ambron .. :, La :tuta 
societů sentis, ke ió okiizis.Ciuj ili alrlgardis la enpa-
Santo!l, ki,u'n la generala .atentokonfuzis. . ' 
. ' - Cu é}lvenis? demandis ,sinjorin'o Boor, dUonstari-

ginte de la tablo. ' ' ., . ' . . ' '. 
,.=-. ,Rardonon; - ,1]ur la tel,erojn' mi. voliš . . . " . 
, La 'ma.ljuna Boor' kun flamrug,!-vizago jetis sian ttan-

čilon" ,forkon ' sur la . tablon. ' . 
. , - Sed; do la tuta domó freneiigif? La bubo ·foriÍ"is 

, kaj .. revenÓs denove;,- • 
jén la tu ta .afero. ' En 
'mia infanago an:ls:aíí mi 
vagadis sur la' negaj '. 
monloj, d1!m •• 

. ' semajooj '.dia· ' 
, ~!o ne 
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krollpinto 

ne 
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Vilhelmino, mi ne povas vlvi sen vi! , ~ajJle núr Hai, ke ,oni'"'~e diru,",ke :llf "ne pattoprenas ," 
- Sed ' kion vipensas? Inlano!" Iru" por ' dormi, tar : en la gojon de la tuta kastelo. , .' " 

alie mi di ros al via patrino .. " . ' Viktoro, ' kvazau li ~tus alendinta ' nur> či tion,vokis 
La knabo per unu salto esfissurla randajo" de ' lá la málj.Ún~n veturigiston kun ,Ia tOIcO, ,p'osteH pa~is, al 

fenestro kaj kun muskolaj ,bfakoja,iídace li eirkaiíbrakis la vetudlo, ian, maJbelan, vil~n, grandan aron ) i preuis 
sian kuzinon. " ' 'SUI sian aultron kaj , Jl!tis ' gin 7I.lÍt~t1 Ja piedojn de 

- Mi ne estas infanó kaj ,mi.'amasvin , . " , Vilhelmino: Malpu.ra; fr!lnga tapiap ~i aajnis ~sti:: nur", 
La fiancino ege ektimigis. Ne, či tiu 'ja ,ne estis infano. , kiám li disfaldis gin sur la . sablů, óni , pÓv1S Vidi, ki:! gi 

Nur nun Si rimarkis, ďke Si estas ennegligo.Si el~iris es.tas grandega, lInkoraií sanga ' ursofe~o. La' kranio, en 
sin el la eirkaiíantaj biakoj kajkriis por helpo.. kies malfermita buao" blankis fingrolpngaj dentój: kune 

'- Vikonvinkigol!l, ke mi ~stas vira, - ee pii inda estis kun ta"felo... . . "':, . ' : ' . <..t,t;" ~ 
ol tiu alia I diris yiktoro, kaj malaperis en liL gardeno. La krtabo t~renJetis slau capon" poste 'h dms: , -, " 

De tiam meniu~idis lin en ,Ia domo. Kaj Vilhelmino; - lan ,edzigdonacon' mivolis portial mia kuzino, -;-
kiam Ši restís ' sola ' kun sia fianco, sentis ian inalag- sed, ear mi ne . havis monon" mi , Iris al la ne~montara" ~ 
rablan surpezigantan malgojon, pri ,kiu ai estís kqnvjn- :kaj mi senhat1tigil! la posedínton de er·tiu .,, '.l;Jl'sofeloj. · ,', 
kiginta, ke daJ1rbS dllm sia tuta vivo,. " ' nun estas laiímodaj en la flÚ\lejoj " . .. < '" ' ' , 

La baronoekparolis. Lia malagrabla voeo vekis la " La ,monokl o de ''la :barono falis el lia-<'lkťilo ; siíJl~rin(f 
knábinon el siarevado.' ,';. " ' Boor n1(jrtpal~ apogis sin ' al la brako de sia 'edzo, 
. - Mi ne volas mallaiídi ci tiungastaman domon: dum la maljúnulo, kiulř en sia.vivo 'nenia'm io,'surpriziS; 

sed lili trovas, ke en ci tiuj Boor·oj ' estas pii da tem- murmurante pikadis la ursofeJon 'per si~ . bastono. ;, ;,ď '. 
peramento, ol bongustb. iii , ciam Satis la kavalirajn ~ Nu, jelY ~jon :mi ne nomas . bagatelo; Ji ' diris'. Do 
PQzojn, kal neniú el i1i ,volis aajni' o'rdinara homo . .. vi >mortpáfis tiun fl,li'ioz;an ' monstr.qn ? . "'~,;. ,'.' '., 
Ankaií Ja maljunulo tial lamas, car .loje, pro ia roz- ' Nun maljuria ,kamp'aran,oSovIs ~rn alitát;íen. Kun 

' kolora mono, li saltis de la dua . ~tago . . . ' 'kant9simila akcentado ' kaj per troigaj esp.(imoj Jf.ra,kun'-
Li eksile1,ltis. Nun subite aiídigis ekstere ekkrio, iu tis la héro<ijon . de la sinjoreto, kie~ yidatestanto li estfs 

brufermis ' Ia pordon de la mangocambro tiel, ke gia :.... ••. ~ierau okázis-Ilb'ktmeze. ;' ~' La ,sinjoreto diris .: .' 
~Iosilp falis teren. Intel la inalhelaj arbetoj de Ja gar- , , Juo"" vi rkevos dek florenojn, se ,~ kondukos min ,al 
denoekbrílis ruga torClumo. . . la urso ..• ·Nú, mr dins, Oi fiun '~ h()ri1mangaoton ' nur • 
~ Nuki'on mi diris? ' jenJa juna »seladono" jam ' eviti estas~a\facile, 'trovi gin ~stas faCile. ,: . :Ni sup-

alvenis; mokadis la barono. " rerti(Ís al la ' dlablogardeno .• , vili siJljora. mošto jil' .-< 

Antaií la kástelo , ekh<iltis veturiJo, de I\ies alta sídloko scias; la gllrdeno de la _ diablo . e!it~s · super lá. pintar()r 
desaltis junulo. Kun largaj ' aultroj', f( rla brusto, kun 1a piena de strangaj atonegoj; \<jujn Já diabloj ,msletis dum' 
bronzkolora, karaI<teriza profilo de la Bd9I-OJ: ' siajgrandamuzadój .. : La; monslro' de tie ,kuti11.!.i1!ďátaki. 

Lia patrino tuj' cirkaiíbraki'slin. , < .. Ia 'paatejojn . .. ; La ~injoreto antaií~iri~ .-kún p~fj)o 
- Viktoro! . Nu', .line vi alvenis . . ; Kie vi ' estis'? ' sUbbrake,ka) "mi m'alanfáiíli; mi jen ' .ptegis, <jen hle::- , 

Sankt.a Dio,- klél vi aspektas I . .,' ..' kegis kiel devojiginta bo.vido .'" .. "~a : urstln ' onlja ne 
Lia vesto estisSirita kaj kotoplena, ankaii la Cemiz- povas trompl, gi elvenas el si{ľkavajo, car gf pensas, 

butono mankis Oe lia kolo. ' ke oni volas, gin moki ... 'Subite kol~nln murmurado\J.f 
La alta 'figuro de la mal jun,! Boor aperis el la' direkto ni aťÍdas ... Granda ,oio I ,1a ·ter!lta oestó! staras 'antau 

de' lll' staloj. ; ," " , " ni' dudék paaojn:en la"lunlumo..., Granda kiel bubaJo;.~ 
, - Oh o, vi bu bačo, kie vi vagadis? . ' Tiom mLeÍdirifis, ke ' ínia ~lt:ícě,go" fari~iskokoKriadd ... 

La knabo duone humile. duoneobstine staris antaji , Si:!d, 13 - Juna sinjoro,' malrapide geouf!eksis, al 'aultro ~"~ 
sia ,patro, kiel , la c.torlotita infano, kiu scias, ,ke oni ja , Ievis -sian pafi10nkaj per unu 'p'afo mortigis laurson . .. .. 
ne pupos lin serioze. . ' "., ';", La , kuglo eniris ' gi1ln oRulon, , .~i, eC ne movigil1 plu .. :. 

En ci tiu. momento alvenis ,ankau ' la gef,iančokyer'-: Lamáljunulo e~si1entiskaj aten~is s~ "tri~kmon~p; _, 
". " , ," ''''':. ", ;. . NlI\,Jel mm'o , h~. stans, "Cr 

apogante -sin a11a kolOnO 
; :delá vestiblo kaj perbril- , 

etantaj;okuloj tigarda4is ' 
, lil ,' knabon '" ebrian ~ {le .. 
triumfo. - ' , '".-
:: Neniám ai Vidis linJiel' 

.., regsimiJe bela"kiel nun, 
kiam Ha' gracia figura 

fu banis sin 'en ,Ia ruga"torc- , 
, lumo. Si vidis Iin b.eJa ,\{aj 

tier fr-emda. ' ' 
, fieraknabino hutnil- ' 

sentis; , lli ~; 
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ERNESl'O RENAN. - 'La' franca ktilturnlGudo festos 
, je I~ 27-a de februaro la " cetltjarán datrevenon de lá 

naskigo de Renan. Ci tiu festo 'estos ne nur la ' festo 

aniiriá, afeu>. ciuokaze ~alofta. b.a' ,dramo @.kazas, sur 
boato, portanta /{var "tiel riomitajn homojn", ,kluj sa
vis sin elfrakasi~ÍJíta:' Sipego "né 10nge antau éks'" 

, pLodu de 'Ja nová mondmUito ~. ,En Jaboato estas: 
atist.okratin.o,' dqdekjara belulin.o,édzi:ÍlC? de' Mr Smith, 
angllno; Mr Smith, SiaeazQ t1ep·.ost.14 tagoj, ,jd.o de ' 

, .la ,plut.okratio, reprezentanta sole m.onon kajmateri.on 
.sen et!kaj kvaHtoj, ameťik~n.o ' ; agitisto 33 ' jara,fil.o 
-de júda Wienarieul.o kaj -slovaka setvistino. pr.opag- " 
andas kQmul]isQ1.on en íe.orio ,kaj praktiko; :.1UÓ.o, . 

".ordinara ' mongQlo,p'.oseda~ta . riz.orf .en sia ,kim.ono" 
'servist.o .de Mr ,Smith, L.a Agltist..o savis kun si slan 
'valiz.on kun valórpaperój kaj .gem.oj( -hl Hin.o-saket.on 
' da' riz.o. Dum launuaj7; tag.oj Ja ágitistó d.onadts' lir 
bez.onatap mangaJon , aI 1a Mi1iardlll.o ,kar al Ua ,ědzíno, ', 

sed- la sepan tagon, pr.oP.o~js 'al ,Jj ' divldi la . nutra}.ojn 
kun .la: kondico, ke ~)a MiUardulo disP.onig.os .al li sj~jn' 

posedaj.on kaj influon ' por r~lgi Háj" komuriismajn 
ideal.oiri. , Sed kla.m la"'Mi!lar.du{o pretekstante' akcepti 
lakontrakt.on atencas k.ontrau lia vivo, Ja AgitisŤo 
rifu zas doni al li kaj al la Arlst.okratii}.o 'lan .ajn 

- kvan-ton da mangajo porp.ovi .:Iwnser.vi sin .a.l ,sla 
estonta tas~ó. Sed klam je la.17. tago post la frakas-

. 19oankau la Ia,sta espéi.o pri ' sav.om.ontrigas vana, _ 
li k.omprenas 1a van,teson. de, sia klo,p.odad.o, rigar
data el'1dpunkt.o de I' , Eterrro kaj saltas en la ,

", márnit. 'Solala Hin.o restas, kiu prenasla direkti10n 
de" la ,bqat.o. d,~m Ja~ dramo' fiQíga;s. ,I,.a dua ákto ' 
reproduktitaen .' tiu . 'ci- 'kajero donás Ťliugan iiml.gon , 

• ~ prl ·'Ia ,tuta dranip;"y . ,.. 7_' S: ~" 



" : ";ta homo estas nutjteD$OJ .nt~ik;arápelt'~d~< senutlI~ " teglmo'" . e~tis la plej ha osa por la rusa literaturo. 
p'enSo, senhejma penso, ldu lorlasite . vagas tra la mal- Neniu verkisto skríbis ion en tiu tempo, escept~ de 
pleua EteJno· "':- j:enJ .a"resunlO de la '\rerko. Satano, 'la , lá agitistoj ~, kaj verkarltoj de dekretoj. presejoj es-tis 
eefpersQt10 de Ia verko, Ia. '"mistera fremdulo"" aperas , haltigltaj, papero rekvizita, priv,at.aj 'eldonejoj mo-no-
eo aťi!ltra vilageto kaj , elektas trl' jupuJojn por in'sirul pOligilajde I<!- reganta. 'partio. Pura arto neiliun tiam 

. ,: iUn' pri. Ja 'mlsteroj de la 'VIvo,. Rigardante tra eiuj epo- ·interési~, ~n 0111 nomls ~burga ' ludilo u kaj 1a malnovaj 
kllj, li \fidas eiujn 'malperfek-tajojn de la homoj,JI vidas 'famaj xerkistoj, por ,gajni"panon, servis kiel"!,kribistoj 
'lasenvalorecon de čiu ho~a ,indiyiduo, ~ eiu homa en la.komisariej'oj; ,au ee simple farlgi~ ~etii~toj. lom 

, ~omqnumo. "La' homo - Jt-. dlras - .esta~ muzeo, de post 10m tamen la' bezono de 'beletnstlka hteraturo 
malsan6j; domo de malpurajoj, kiel polvo'li komencas, igis la organ6jn. de ,la nova registaro komenci agadon 
kielpolvo li fimis." Sed plej nauze es tas če la bomoj, por la restarigo dl,l<I,a nomita literaturo. Sed, la alvoko 

,ke ~1i hayas , moralon~ ' či, 1iun bastardon ' "kies tasko a1 verkistoj pi-esKau . ne ' trovis respo'ttdon 'kaj tre 
, estas, ,elekti biter bonb kajl)1albono, kiu lasas Ubere ,mal m ultaj ."nom'ldoj'" , komencis verki lau ordoriita 
elekti la homon, dum U en nau oka~oj el dek ejektali' tasko. t Tamén ,.plej "volonte yenis al la alvoko de la 
népre la malbp,tion.La malbonon,kiu sen 'llloralo tute regantoj Ciuspecaj. . futuristoj káj súpee-modernistoi, 

, ne ekzisfus." En lá nomo dé la m.oralomalbontraktas {avorataj de~ la registaro por komenci epokon detia 
. kaj perfortás 'Ia . pqt-enc:uJqL lamalfo,rtul~jn, en gia ba!>so, 'kiu, pli' ol 1.0 ajn ' alia tiama.sovjeia entrepreno 
nomo oni far.as·' la niilitojri - ~jen por ,neniigi mal- Hustras la ~oncernan tempoperiodon. Ili ludisCefe 1" 
fortan- nacion , jen en ~ Ia interěso dekelkaj familioj, rolon de <teti'uantoj., iii atakis Cíon" kio, eslis 'Iigita 
· sed neniaĎ,'l kun puraj kal justaj intencoj". La progreso kun la malnova ' Rusujo, jlikraCis sur la verkojn de 
de'-Ja homaro , estas "progreso, de' militado, 'gis 'Une klasikuloj, iIi starlgls . ~Qntraťí religio, kontraii rusa 
sukceslstrovi la plej ,perfektan rimedon por mOIti~i. bizantismo, kontrau ,moroj, kontraií la persono . de 
Mortlgol jen la plej -granda: fiero de, la homo, mort- Kristo, fine ,kontrau Dio. Hia lingvo transfo.r~igis gls 
bato estas' la unuanotita okazajo en Iia"historlo. Kaj la simpla kolektajo ·de sonoJ., Bedat1rinde esfa's, ke tiu 
elo ei estas vere homa, oni ne nomu llin bestaj agoj: detrua torento pottis sUť siaj malklaraj' ondejkel.kajn 

'sovagbestoi ne. donus sin ~portiaj ,teiurajoj. Uin~ verkistQjn, kiuj poste !11ontrissin in4aj je ·pli glora 
'infektigis per- la' malsano, nomifa: , moralo, i1i ne 'konás, . destjno. Tiúj boJtioj ~stis au nováj au junaj ankoraií 
iii ne faras maljustaJojn. ' v.erkistoj, sekveftiuj,kiuj pH facile Aanceligas kaj Aangas 

Satano volas 'helpi .al la . homoje por 'Uberigi ilio <e~, la vojdiJ:ektojn;' Intel. m ,.,1 po.vÍlt,vidi siatem,pe ankau 
či tiu mizerastato. Unu vajo por tio 'estas ' Ia mal· V. Ať?dasevle; Li multeeksperimentis én modérnlsmo, 
Jongigo de ma vivo; kiel, .eble plej frua savo de' la futurismo l sed tamen fine ':venlsal 1a : klasika lingvo 
saigoj de ľ ekzisto. AUa vojo eS.tas 'la, llebitligo de la de siajinalriovaj antaiíu.toJ kajnur en tlu llngvo trovi$ 
homil menso. Car nur<!a frenezulaj po'V;is es ti feUCá). por sUndali i,tistrumenton Iia multfaceta animo. Tio 
Por Iii Satan o kreas f~ntaziojn: erarbildojn .. Sed ili , okázis titalgrau la titana ihfluo ,qe) a_revolucioj, mal
tr?mp<!-s imkaií,.sin mem kálpr«ma~ ' CI liujn ' fatanior- g'aťi la ,,,mal,novmol1eco" de la · metodoj kaj ' Hngvo, 
ganojn r~alo. ' h' . ,"" , kiu]n li ,elektis por sia lasta poezio. La artisto venkis 

La h'Otnoj esfas sldavoj de la malplimult6j, kiuj en, U 1a' detrueman esploriston. Sed lia klasika lingvo 
fr,~tuz;as lHali ,m;:llicon, meÍl1am~:m" senkonfidon, mal-, ,kaj manierojko-!Dencis., servi por nova vivo, por 'novaj ' 

· sagon. 'Kar por ,kió jiLla tuta vivlukto? .La vivo estas ' céloj. Li mem di ras, ke . 
~ur vizj{i, estas · nur songo". Kal Sl,ltano, ,instiuinte A lb ft . 
pťi'estinteco',4lSt,anteco kaj estonteco, fOl'lasas.Ja teron. .' p om as ·0 "e ml, ,kura~a, , 
"Neni.o ekzil>tas, tio estas !}lir ' sqn'~o' . .Nenio ekzistas, RC tion plantl en v~rskamp, 
nur Ja 'maJplena spaéo kar v.i.", . S~r. klo de nuntemp domag~ 

Str-anga, surptizá) ibro, ' verkltll,'vere , de nekonita' Vldlgas p,Osttqrmenta stamp,i 
"Mistera fremd.úlo ." LI ne 'eld,onis Já verkondumvive, ' 'Kaj la fantomoj.antat1uloj " 
postlasis kvazat1 slan testamenton. Kiu vizago estrs Kún 'altlevltai. Sultroj-jen 
do Ua- ver.a vizágo? ·· Certe ~ámbaiL Li bavis e.n si · du . t, " . Aiískultas 'mire tra neb-uloj 

. ' homójn kaj eble 1a vortojn 'de la nmlsté~a ťremdulo" , Parolojn vantajn sen k,ompren'. 
li yolls superkrii per. ,sia diboC~gajecl? Kaj kiam; 

' po~t , veno de :1' ~aljuriago, elCerpigis ,I~ bonhum~ro, . Malgtáii~ia ,emo< al malnovai. klasikaj formoj li 
e~ontrls la kaSUa nmistera fremduloU , sian ,teruran tamen entute ' inspiri~as nqr 'per ti o, ' klo plej kláre 
vizag~lD. .~ " . , ,,' ~, ' karalderlpas "nian periodon, por li estas rldindaj la 
· Kaj'la ,verko,)del ofte 1a verléoj de geniuloj,~estas ·maln.ovi~ntajprikantój de ., '. ,, ' 
miri~~a profetájo. Cu Ií konkludis ,el ta ,estinteco, aťi . ma!iiCaj emocioj de amO simplakaj virgec~, . 
vatese, instinkte li divenls la I!lvenintan mmion? Se ·'ni kaj II pe trov.its, grandan feJieon en I,a ' prikaitto de 
pel1s~s ~ prl tlit. f! milito, en ; i< ,~u ma!1kis;:la ~purar kaj ldiliaj pejzagoj,- nek lí volas ' verkl pri - .Ia " mahrovaj, 
Justa) uttencoJ"; prl 'Ja teruraJof dum ll; pri la nuna 'sentÍlnentalaj afektulinoj, legantinoj de Richarcison". 

,oárakto de' I' mondo,., kiu, en abis:!po kaj antau pereó Lja rigardoejendas sin al estontecO', kiu kronos la 
,: .,e ,povaskaj ' ne· yolas tro"i la elkondukan vojón; tl,l ~delruajojn dera vidita', atestita tempesto. ' 

ne estas l>on~ '''rifugi ' al ladiro de Satanoc: nCio estas ' , , , 
nur. fantazio;vizio, etarbilé:lo" kaj detiri. dolore al Benjta, kiuapud urno, . ' 

~, Ja: ~!iio.ma!~: ) iS0l!gu' kaj bavu <aliiljn : pli'· bonajq Sur,bedo virga, en asert', 
,songo]n··.' . . . '>'.' -f. Prikanfos ffugon de Saturno 

• . ", ,,'., cl ' Tra' la multstela spac'-dezert'. 
~, " "YL .. HODASEVIC,: PEZA; LIRQ: - Kvlf~at1laaromo i ... .. - , 

de, verdlgántllj Jcainpqj levi~ils afltau vi, kianí Vi ' mat- En liaj ,ver.ko.j Ia pérsoneco de Iiaj heřo'oj estas čiam 
férm.as' 1 ' Tt rb v M t - ar' I 't dupbla. "Li prOfunde sentas kaj perceptas tiun bataloh ' 

. a Cll čln . I ~on. , er;e s' es ~. p mo a poJ:t~a dé .bonl), kaj malbono. enniaj animoj .kaj tfu trajto , 
de, vento, ~I katnpO] :]lbunde saturlta) 4let 'sango de faras Iillř verkísto de specifika rusa s. kolo. '. , nova Rušiljo'. ' , . . " .' " ' -
. Ro la eldono de rusae~donefo~ GrJebil1en -Berlino Ua romaótikismo Jcaj -liriko plej profunde tijAas nin 

• subta 'titolo "Peza Uro" aperas jain la , tria libro el eO'lia poemo -,Ať Psibeo" ~elkjuni citulcelkajl) 11I1\ojn : 
verkoj de Aódasevie. . ~-'", ~ \...' .- .. 
. ~! permésas al mJ menc,ii la libron pt:QJio, ,ke, kro-m . 
~a 1nt~a t)ela, enbav(}, estlÚl hovaj sl.mptamój, klujn,' 
~~ al ni ,montra,s. La tplk . periodo 'de la ,Sov)eta ' . ~:' ~ .~. 
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Kaj afte mi, pasidolora 
La proprajn manojn kun la trem' 
Stibite. kisas p1'o ·am' kora 
Pro sent' profundaal mi mem. 
Min mem eterpasie ravas 
La propra ::kOrpo •• im eksta~', 
Car ,\!in, amaton; ~i enhavas, 
Anim,o ~i.a,~ielvaz.'. , 

Malgraii hlAre neperfekta traduko tiuCI peceto de 
la poemo malkovras por ni la d~ljka.tecon de sen10j 
de la poeto, .Idu kolotigas ,· la versojn . per fajreroj de
unuaranga beleco; Vere novaj spi roj levi~as' super la 
reQ.aski~anta Rusu}o. Jam fhigas de' tie hir~ndój _de , 
printempo, kaj uouel lamu1ta:j !I.nuaj venas lil ,libro 
de. AodaseviC - vera'.simptomo de vivkapablo de nqvaj 
rusaj verkantaj fortoj. N. H-V . 

• I U ' L I · 0 .6 ',8 A 'FI O :' 
KRUCMO, ,cle AÍeksandro Drozdov. "7' EI 1a rusa: 

N. Hohlov. Eldona de Sudlá:va ' Esperarito-Servo, ' 
Zagreb. J'sv. fr. 56 p~. 

'-. Malotteaperas ·verků Hel' impresa, tiel intel'esč( eo ' 
nia' literaturo kiel jena libreto, al kiu gůrtas, krom gia 
internavalorů',sptcialan intereson ~ia fre~a aktu&leco. 
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