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Vi konas la historian pri la naü libroj de ~ibylla .. Rego Tar9uinius ~rovis tr.o alta l· 

ilian prezon. Sibylla tiam jetis tri, poste denove tn ltbroJ~ en 1a fa)r~n, kaJ postuhs por 
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1 
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la restintaj la saman prezon. Kaj la .lastajn tri la ko~stermta .rego acetts: . . 
Niaj 24 pagoj ne troCvis suficon d~ abonaCntofJ, bnun

1 
m eskta~ d

1 
ev11ga1t~¡ p~s~~~ por ¡· 

16 pagoj la saman prezon. u oni nun acetas? u or ru os an au a as aJ pago] . 

* 
Oni ne povas riproci nin. Dum du ja_roj, grandpe.ne. ni donis. tiun mini~umon, kiun 

ni opiniis necesa por literatura revuo. Nun m devas dom hun maks1mumon, kiUn la Espe
rantistaro ebligas al ni. 

Sed ne guste ni diris. Ec tion ci gi ne ebligas. 
Ni havas 300 abonantojn. 600 ni bezonas por ne ha vi deficiton. 9CO: por ree aperi 

24-page. 1200: por aperi 32-page. 
La nunan deficiton ni kov1as per donacoj donitaj por nia garantia kapitalo. 
Provizore ciuj gisnunaj donacantoj estas membroj de la Hungara Esperanto Societo. 
Nun montrigos: cu la esperantistaro volas havi nin, eu gi konscias, ke nia Jingvo 

vivas en sia literatura, ke nia literatura ne pavas malhavi periodan organon. 
La eldonon faras de nun la Hungara Esperanto Instituto, eiu redaktanto kaj admi

nistranto laboras ser.page, oni do ne povas plu endormigi sian konsciencon per tio ke oni ne 
subtenas privatan entreprenon. Kiel ni akcentu, ke la revuo apa¡tenas alfa tuta esperantistaro, 
ke ni fine vidu ankaü tian bonvolon kaj fervoron, kian oni havas en la intereso de sia 
propra havajo 1 

Ni havas du petojn: 
1.) abonan, abonigon, propagandon, 
2.) m~~helpon, donacojn por nía garantia kapitalo. En okazo de ekprospero : unuavica 

repago garantnta de la Hungara Esperanto Societo. 
. La revu? estas laüdata: .ciam alte sin tenis, proksime al la plej pura fonto de 
hn.g~~ zorgo kaJ eleganteco. Nediskuteble gi farigis ni a eefa centro literatura ... " di ras 
pn g1 la Akademia raporto. 

~i - iom. hontas pr.i .la Iaiídoj, car- tre malmulte la revuo kontentigas nin, gi estas 
ma~proks1me de ma revo kaJ 1ntenco. Sed - ni vere faris n ian eblon. Se nur la esper
antJstaro estus farinta la dekonon de sia eblo. 

b Se ~un tuj, ciu abonanto ekiras kaj ripozos nur post la akilo de allmenau un u nova a onanto, n1 aperos 24-page. 

f . Se la mondo esperantista havas tiom da Mecenata spirito ke gi povas kaj volas 0 
en - la tuta Esperanta. mon.do 1 - mona te 40 dolarojn : ni ap~ras 24-page. 

Pie Jen •. nun la. tuta SJtuacto estas klare antaü vi. Vi jug~as pri nia sorto ni obeeme numos v1an verd1kton. ' 
Do - bonan laboran 1 Aií - bonan dormon 1 

LA REDAKTA KOMITA TO 

REPREZENTADO 
Ni petas kore eiujn e r t · 

entreprenas nian pluan rep s 11" aJn reprezentantojn, bonvolu nin sciigi postreturne, eu ili 
1 ) N. . re~en adon laií la jenaJ· kondieo1· · · t ne pavas ltven kom · · . · 

da rabato. LSLe, nur ¡e kontanta pago. Sed ni donas 33'/g procentojn 
2.) La pagan ni nepre be ~· 

povas sendi nur post la ricevo d 1 zonas ctam post du numeroj. La trian numeran ni 
Ni petas pardonon pro e~ / .P~~o. . . 

la manko de kreditnegocoJ· e 1 1'UJ sa¡ne. severa] postulo¡, sed nia financa situado kaj 
Ni esperas ke e· r n a ando dev1gas nin je tio ei. 

liom da ekzempler~1· ki~mlu ~ova arango lamen ne estos malhelpo se oni mendas nur 
u , ont certe pavas d" ' nun samideana saluto : ven J. 

HUNGARA ESPERANTO INSTITUTO 
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,TJÚVA" 
T. S 1 R .J A E V : 

(Daiirigo) 

•

. ifinitan planon de la ekskurso mi ne 
havis kaj tia!, dum Tjúva kasis en 
arbe.tajoj la boateton kun. la remiloj, 
mi kusigis sur moJan, verdan tapison 
de densa herbaro, kiu ti e komencigis 

preskaií apud la akvo kaj, ne e!Jasante el la 
manoj ~Ja besteton, kiun mi tenis jam de la vilago, 
avide mi enspiradis plenbruste la mirindan aromon 
de la herbejo. 

.- Nu, kioq ni faros nun? - Tjúva diris, 
falante teren apud mi kaj zorgeme prenante la 
leporidon. · 
· .:- · Unue ni liberigu gin kaj samtempe miajn 
manojil. , 

Per manoj tremantaj li elprenis el la capo la 
leporidpn kaj metis gin sur herbon. Ói estis eta, 
maldiketa besteto. Cirkat1 la kolo estis metita 
per amanta mano maldika kaj mallarga · ruban
deto silka kun belforma banteto. Mi volis konvinki 
Tjúva' on, ke Ji antaiíe formetu la rubandeton, 
sed Ji volis _precize plenumi la volon de la kna
bino, kiu petis, ke la rubandeto restu sur la bes
teto por memoro pri si kaj li estis malcedema. 
Longe li kar·esis per sia maldelikata kaj malpura 
mano la leporon, kisis gian buson kaj flustris 
tiujn nemultajn karesvortojn, kiujn Ji sciis. La· 
b:esteto, eksentinte parencajn kampojn, farigis 
maltrankvila,_ gi penis liberigi, levigante sur la 
malantaiíajn piedetojn, i11t!!nse movetis la orelojn 
kaj direktis sian rigai'don en al malproksimon al
logan. Subite Tjúva ekkriis kaj etendis la manojn 
al ti u loko, · kie jus sidis la besteto, - sed gi jam 
forestis, malaperinte en herbdensajo. Longe li 
rampis · cirkaiíe, esperante por unu momento an
koraií .ekvidi la : forkurinton kaj diri al gi ankora ií 
unu karesvorteton, -'- ciuj sercoj estis vanaj. Kiam 
1]úva revenis, mi rimar~is larmojn' s4r liaj okuloj. 

* 
-La suno .~ubiris kaj de la odora herbejo levigis 

~ ... nepenetrebla nebulo, kiam ni, Jacaj pro 'Jonga 
· sericela vagado, haltis sur bordo pitoreska de ia 
. s~nnoma rivereto, kun bruo fluanta laií sia mal pro

... f1,1nda; stoneca kusejo. • .Preskaii gis zono mals"eke 
.. • pro raso,- malavare akyuminta la herbaron, ni 
' decidís resti tie gis)a tagigo. Tjúva trovis sekan 

brancajon. kaj, majstr:e kunm~tinte gin, bruligis. 
' Tiam Ja kaldrO:ileto; prenita de Ji e~ la vilago, 
montrigis .p~:>r ni neanstataiíebla: boUginte en gi 
a~von, ni · pleiure ripozis tetrinkante. 
. - Por kio vi ko"Jel(tas tiüjn ci herbojn kaj 

flotojn ?· .... . Cu vi sorcos per ili ? : .. ...;_ li deman
dis, malplenigame . sian . lallvican. glason. - En 
Vajsa'_ 'estas maljuni:llino Nahiba· ... oni parolas, 
ke si,.ciusomer:e vagas !aü arbaroj ankaü kolek
tante diversajn radikojn . . káj flórojrí, el kiuj si 
kuiras. kuracjlojn kaj sprctrinkajojn . .. Multaj sin 
t~,tmas'" al si· ... cu vi anK:aü kuracas ? ' ... 

Dum nia promeno · mi kelkfoje jam devis kon
tentigi lian scivolécon, kiun sencese elvokis ne 
sole mia nekutima por Ji sintenado, s~d ankaií 
mia eksterajo, en kiu speciale okulfrapis lin la 
esperantista signeto. Mi ne scias, cu miaj res
pondoj ciam estis kontentigaj, sed la parolo, 
dedicita al la signeto, pri gia signifo kaj destino, 
sajne. profunde influís lin, car, kiam mi finis, Ji 
profunde ekspiris, ekrigardis la signeton kun envio 
kaj diris: 

- Sekve cie, kien ajn vi venus, oni komprenos 
vin ?.. . . Ankaií en la landoj postmaraj, kiujn 
vi aludís dum la vojo, rakontante pri mirindaj 
arbaroj eterne-verdaj kun bestegoj sovagaj, simioj 
kaj tiuj birdoj diverskoloraj •.. sciantaj paroli? 

- Papagoj? j 
- Jes, papagoj 1 ..• Mi forgesas ciam ti un ci 

malfacilan nomon ... 
Ricevinte ankaií je tiu ci demando respondon 

jesan, la knabo ekrevis kaj mi longe observis 
kun amo· lían entuziasman vizagon, lumigitan de 
la lastaj ekflamoj de la lignofajro estingiganta. 
Estis klare, ke ia neforpelebla penso tute ekpo
sedis lian kapon. Forlasante la ripozlokon por 
atingi ian fojnejon, starantan, laií la vortoj de 
Tjúv(l, ne malproksime-, - Ji kelkfoje ekglatigis 
la ka'pon per la mano, kvazaií dezirante ion for
peli el gi por . reveni al la real o kaj; malfacile 
ekspirinte plenbruste, Ji diris duonvoce: 

- :Papagoj, papagoj 1 • • • Mi senrifuze cion 
laqo-rus, mi cion fordonus, se oni donus al mi eblon 
viziti tiujn landojn sorcajn, aiídi papagojn ... aií 
almenau posedi unu tian birdeton ... 

* 
La nebulo vespera forigis, gin anstataiíis mal-

lumo, kiu nedmarkeble kovris la teron. Iri tra la 
tute nekonata herbejo en tia mallumo estis tre 
malfacile kaj riskoplene; mi jam volis reveni al 
la jus forlasita loko sur la bordon de la rivereto 
por · atendí tie la matenigon, kiam kun vento iom 
plifortiginta alflugis subite resono de malprok
sima tondro, kiu malbonsigne tratrancis la aeron 
silentan ·super niaj kapoj. Reveni ce tiaj kondicoj 
esfis ·senprudente kaj ni ekkuris antaiíen por atingi 
la fojnejon antaií la komenco de la fulmotondro . 

_;; Ni kuru, sinjoro 1 • • . - preskaií sencese 
kriis . Tjúva, svingante per la manoj. - Ni kuru 1 
Jam proksime estas la fojnejo 1 ••• . 

.Mi ne scias, kio montris al 1i gian proksimecon, 
car: 'pro la ciam pligrandiganta mallumo nenio 
estis vidata ec je du pasoj. Sencese ·jen faletante 
je ta malglatajoj de 1' tero kaj je stonoj, jen tra- . 
fant~. kavajojn kaj malgrandajn riveretojn, f!azarde 

· ni kuris .fam sufice longan tempon kaj nenia 
rifugejo. estjs renkontita .. Tondro nun sonis nesi
léntigante kaj 'fulmo tratrancis fa mallumon en 

"ciuj direktoj, . blindigante nin per .sia bela lumo: 
subita. · 



\ 

Tjúva metis mian paperpakajon . enhavantan foje, sed la rideto, kiun Jia mieno ,volis prezenti 
notojn. kolektitajn kreskajojn kaj alumetojn en en tiu momento, tuj aliformigis je plórgrimaco. 
la kaldroneton kaj renversinte gin, metis gin sur - Adiau, sinjoro 1 ... - . Ji diris; el!irante la 
la ka pon. Baldaií grandaj gutoj de pluvo ekfrapis manon. - Ne forgesu, vizitu nin pli ofte! ... 
sur la fundo de la kaldroneto kaj ni haltis por - kaj li malaperis. 
reguligi nian spiradon. Tjúva estis konfuzita kaj * 
delonge jam nenion parolis pri la fojnejo. Mían promeson, donitan al Tjúva ·pri baldaua 

- Ni iru pli rapide! - mi diris. - Cu bal- reveno ree en la viJagon, mi, kompreneble, · ne 
da u ni atingos la rifugejon konatan al vi? plenumis, car dum kelkaj jaroj -post ti o· mi ne 

- Ni ien flankigis ... La fojnejo estas ne ti.e havis eblon ricevi ec kelktagan . forperrneson 
ci ... - Ji respondis jam per voco plorema. someran. Profundiginte en la malgrandajojn de 

En la sama momento ce lumo de fulmo, ekbri- la oficservo, mi baldai1 ec tute forgesis lian 
linta guste super niaj kapoj, ni ambai1 ekvidis nomon kaj nur tia originala figuro iam kaj iam 
je kvin-ses pasoj antau ni iajn arbojn kaj apud ankorau aperadis en mia memoro, ciufoj.e resti
ili tendon, faritan el arbobrancoj kaj kovritan per gante en la koro ian inalgajon kaj riprocon. 
herbo. Tiu ci eltrovo esti~ tiel neatendita. kaj Dum ·la milito mi subite ricevis leteron de 
gustatempa, ke ni ambai1 senvorte, senkonscie unu juna samideano - eksstudento kun kiu 
nin jetis al gi kaj la terura tondro kun la torente- mi konatigis antau longe, sed kun kiu dum la 
ekfluinta pluvo, kiuj sekvis tuj post la fulmek- lastaj militaj jaroj mi tute ne korespondis. La 
brilo, trovis nin jam sub la tegmento de la malalta letero estis mallonga kaj skribita ruslingve, Jau 
tendo gastama. Mia kunulo, etendiginte lalílonge .lia peto, de flegistino de milita hospitalo~ ~Ella 
de la tendo sur gia mola kusejo el fresa herbo tetero mi sciigis, ke la samideano partopr~nis 
seka, tui sangigis: la antaua·gajeco kaj babilemo la militon, en iu batalo estis dangere vundita · 
ree revenís al li. Elstarigante renkonte al la kaj nun, okaze estante proksime de mi --e~ hospi
pluvo jen la vizagon, jen la manojri, Ji longe talo de Rybinsk, ti rememoris pri -mi kaj elpe
laute ridis kaj duonvoce parolis ion al si mem gis tis, ke mi vizitu lin kiel .eble plej balda u, car, 
kiam nova, sajne, ankorau pli forta tondro eks- kiel skribis la flegistino, Ji baldau estos forve:.. 
skuis ec la teron kaj preskau detruis nian tendon. turigata ien malproksimen. Felice, tío ci okazis 
Preskat1 samtempe io laute ekkrakis super la en sabato, sekve, mi havis sufican tempon por 
kapoj kaj falis kun. granda bruo ie. proksime ,de plenumf la petori. N e hezitante ec unu minuton, 
ni. Tjúva elsaltis el la rifugejo, sed baldau rev.e- mi p()st du horoj jam rapidis per vagonaro, kiu 
nis kaj, kusiginte sur sian lokon, komencis: _ matene de dimanco estis -jam en Rybinsk. 

- Arbon, grandan arbon dikan trafis fulmo! : . . Mi trovis la .hospitalon, tie pridemandis pri 
Ói antau nelonge vivís ankorau kaj nun e_;;;tas la amiko, pri la fleg!_stino, fine, ~n iu duetaga 
malviva ... Kian doloron gi sentís sendube, mal- cambro mi trovis sin. Kun· bedauro mi sci1gis, 
felica 1 ... Mi tre salas la arbojn kaj mi ne povas ke mia amiko ankorau hireau éstís for:veturigita 
rigardi sen Iarm.oj, kiam oni dehakas ilin, pre- ien orienten, en Vjatka'on au en Permj'on. · 
cipe, se ili ankoraií estas junaj, negrandaj 1 ... - Konfuzite de la malprospero, ,mi petis pardo- -
Ii diris Ja lastajn vortojn mallaute per plorvoco. non kaj volis jam foriri, kiam sur unu lito, kiu 

· * staris guste kontrau mi, ekmovigis ies figuro, gis 
Dum du tagoj mi vagis senlace kun.Tjúva.Ara tiam kusinta _ sen~ove, . kaj el-sub formetita 

la senlima herbejo, multfoje, Jau lia peto, mi litkovrílo aperis maldika; sensange-pala, kie} 
ripetadis al Ji miajn ra~ontojn pri sorcaj mal- tolajo, vizago kun grizaj okuloj, · Iumigintaj per 
proksimaj landoj, pri tieaj Iogantoj kaj pres;kat1 boneco kaj malruzecq el profundaj oktilkavajoj: 
ce ciu paso mi estis nevola ates tanto de ti o,' p~r Super lía kapo briletis nova soldata ordeno. 
kia kompato kaj malfalsa amo batís Iia koro al Ekrigardinte· Iin mi tuj eksentis ·-ion parencan, 
la naturo, precipe al ekzistajoj malfortaj kaj bone konatan. Ne pova~te tuj ekmemori~ kie mi 
sendefendaj, kiuj ajn iii estus: cu Ie-porido,~·cu . vidis fin. mi fikse rigard!s Han vü:agon. Du!Jle 
birdo, cu erinaco, cu fine, senanima arbo au floro, . sur lia larga buso . aperis rid.eto kaj mi ekaiídi~- : 
ro m pita de vento. ~ Sinjoro 1 .. ·. Cu vi estas ti u' ~injoro kiu ... 

Ni a di sigo estis tre kortusa. En boro difin·ita - Tjúva L .. --Karulo, ·Tjúva 1 .. ·.- mi ekkriis . 
Tjúva akompanis min gis ·la vaporsipo. Ti e, responde, tuj ·ekmémotinte Ii&n vila~an nomo.n. -
lokinte gustalo!<e miajn valizojn, Ii longe res lis Cu .-vi estas vundita ? .. . . · .. ·. , . .. . . 
silenta apud mi, cifante perla manoj.sian ca pon kaj - Lí ne esta~ vundita, sin jaro, - diris la 
de tempo ai.tempo ellasa}lte el la brusto profundajn flegistina, preterirante ... _ , ~i : estas nervomal-: 
ekspirojn. Liaj okuloj malgajaj estis direkt\taj . sana . . . Longaj paroloj k un 1~ esté!S . malutilaj 
al la signeto, kiu, kíeJ antaue, altiradis lían rig~r- p,or li, --- sr aldon_is .. p~r vo.co pli _, mªlfaiíta. :. 
don per ia forto mistera. Estis evidente, k.e dum .·.' - Kiamaniere • vi meritis la kruCOI'\? '7- mi . 
ni a mallonga kunestado; Ji ti el alkutimjgis aL mi, . dellland~s . pósL ioma p~t1zo, preman~e. ambaii. 
ke la tiisigo .estis doloriga por li. Nur kiam-c la ·uajri manojn maldikajn kaj malvarmajn. . · 
vaporsipo ekfajfis je lasta-tri~ fojo,_ Tjúya, kvazat1 - Oni donis al mi gin nemeritite .... , · 
vekigirite el . dormo, ektremis, ekrigardis m1n Iast- - Tameri? En ti u ci cambro kusas, ti o m da 
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· VlaJ kolegoj kaj ' nur tre nemultaj el ili ha vas la 
ordenon. · · 

-:- Tió .éi okazis en Galicio, - vigligis Tjuva. 
-.,.. Nia 'régimento stari::;proksime de Stanislaw ... 
Unufoje cnta rotestro vespere kunvokis nin kaj 
diris: ,Hodiail. nokte estas necese trarampi al 
la malamiko .por ricevi de tie bezonajn sciigojn. 
Kiu el vi, bravuloj, deziras tiamaniere meriti la 

. ordenan?" Ni ciuj - la tuta roto - estis pretaj 
plenumi la taskon, sed, car por simila . afero 
estas bezonaj rtur tri-kvar soldatoj, la rotestro 
elektis min · kaj · tri aliajn soldatojn . . . Nokte, 
ricevinfe de la ·estro detalan instrukcion kaj 
bondezirojn de la kolegoJ, ni ekiris, ne rimar
kitaj de la malamiko, . ni penetris en Iian rem
paron kaj, kaptinte unu kugljetilon, sen perdoj 
ni . reven~s . . . Vi, sinjoro, ankoraií portas vian 
signeton .•.. - Ji dail.rigis post . nelonge, mon
trante per la mano la esperantistan · signeton. -
Tian saman signeton mi vidis tiam . . . ie ... 
Lasu mian manon, mi petas, mi kusigos 1 ••. 
Kiam ni revenís estis mateno. La suno gaje 
ridetís al .ni; floroj tliverskoloraj estis sennombre 
disjetitaj eirkail.e; el arbetajoj aiídigis birdkan
tado, kaj en la animo estis ankaií tiel lume kaj 
gaje . ; . Ni jam .alproksimigis al niaj remparoj, 
kiam nian · atenton subite altiris ies ekmovo 
suspektindá en densa arbetajo ... proksime de 
ni ... Ni ·haltis-, preparis niajn pafilojn kaj ail.das 
de ~tie •.. ella 'arbetajo kortusan akresonan vocon 
malfortan en ·malbona rusa lingvo: - ,Rus', 

. rus', ne 1)afu'! .. '. Rus' ne pafmortigu! . .. " 
. La ~voeo de Tjuva ektremis, sango alfluis al 
liaj nege.;pa1aj vangoj k,avigintaj. Li fermis la 
okuloj -kaj silentis iom da tempo. 

- .:....:.· Aiku.rhi:te al la ~ arbetajo - Ji dail.rigis, 
rigardante min per siaj febraj okuloj, -: ni ekvi
dis ... Sin ápoginte per la dorso je arbetajtrunko 
sidis jam .ne júna o'ficiro ail.stra. Liaj okuloj pro 

. FRlJPRil\TTEM'PO 

teruro estis . large-malfermitaj ... la mano mal
dekstra estis levita supren kaj la dekstra sen
help.e kusis sur la genuoj en maniko sangmaku
lita . . . Kaj . . . kaj eu vi kredas? . . . Sur lia 
brusto, sur eeneto argenta de poshorlogo, mi 
ekvidis jen tian saman steleton ... Tuj mi ekme
moris .vin, viajn mirindajn rakontojn kaj kompato 
neesprimebla al la nekonatulo-malamiko cir
kaiíkáptis. min ... Mi rigardas lin kaj li penas 
ion klarigi al ni en sia lingvo nekonata ... versas 
jam larmojn kaj, montrante per la fingro jen la 
cielon, jen sian armilon forjetitan, petegas pri 
io, ripetante k un ciu vorto kortuse: ,Rus'! ... 
rus ! .. ~ " Kaj mi decidís, k e mi permesos al 
neniu iamaniere malutili al la malfelieulo .. . 
,Bravuloj 1" mi diris al la kolegoj, ,ni forJa,. 
su lin l. .. Ni foriru 1 ••• Post nelonge Ji mortos" ... 
Ankorau· mi ne finis:tion ci, la austro laiítege ek
kriis mal espere ruslingve: , Rus' 1 rus' , ne pi k· u!. .. " 
Mi ekrigardis lin kaj tuj mi ci·on komprenis : imu 
el la soldatój jam preparis sian bajoneton por 
mortpiki !in kaj alia levis pafilstipon super lia 
kapo ... Mi fermis Ja okulojn kaj decidís nepre 
defendí ·lin, sed pli frue, ol mi faris tion, mi 
ekaiídis abomenan specifan sonon mallongan de 
ekpiko bajoneta kaj antaiímortan stertoron: ,Rus'! 
rus' ne piku ! ... " 

Tyúva · silentigis kaj ree paligis ankoraií pli ol 
antáiíe: Ferminte la okulojn kaj kunmetinte la 
dentojn, Ii · ekmovigis en teruraj konvulsioj, lail.te e 
stertorante: 

....-. Rus; 1 ••• rus' ! . .. Kaj sur lía brusto brilis ... 
tia sama steleto 1 ... 

l:.a flegistino alkuris, prenis lin je manoj kaj 
difis al mi riproce : 

..:.... Mi avertis vin, sinjoro, ke vi ne devigu 
lin-rralwnti ion el la pasintajo . . . Tió ci estas 
tre malutila por Ji ... 

Premiita dum la lnt. Floraj Ludoj en Vich . 

SURPRIZO 
, __ MA,RIE :tf.NDER .. MA RIE U'ND'ER . MARIE UNDER 

Jam ~kvo; ~gi~ dé .J' monte~oj fluas, 
l>apere i:IJS~Ir~as ne~~ en val'; ~ 
RiveroFbirde · libére<;on, ~u~s. 

s... ;. - . ·,. <: ··, . 

' ' 
Mi kiel dormu nun, se tiel '.amas k oro: 

· . La plankon ar~entigis luno _.hela, 
Briletas !arme la eielo stela -

. Mi kiel vin forgesu. dum '-~¡ tiú boro ! 

·Mi kiel dormu nun,~ se tiel'amas koro, 
Ke la sopiroj kvazaü omamaj'· juvela 
. Brilegas en la duonlum' fab.ela -
·N un feli~igi povas ee doloro! 

' -.. _ . 
• - . . ''3 

Pri yi nur arde revi, kaLsen tim' 
.Laíi g••joondoj ~ozkolo.r,at .. ~!itj, 

' Dangj!ron dolor1gan n; e!!fJ .; .• 

Mi kiei dotmu kiam la ani~' -

Min vía bu~· surprizis, kvazaü flor' 
Rosplena ~¡ aromis en silent', 
Úi rave ardís pro ekstaza sent', 
Kaj sangis kvazaü vundo pro dolor'. 

Ekbrilis fulme mía ru~a kor', 
Amante vin, gi cedís al la tent' -
Min viaj brakoj kovris kvazaü tend', 
Vesper' sur§utis nin per grizkolor~ . 

Ho! kvazaü somernokta florgarden' 
Postpluv', ekfloris nun per nova fort' 
Sub viaj ki.soj rnia korp' ebura. 

'Rí~igis amo ruin per sia ben' 1 
Mi kredas :. resurptizos nin la sort' 
Per sia amabundo senmezura . . 

El la el tona: Hllda Drtsen 
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iam oni jugis tiun sentaügulon, kiu ,K un la virinoj mi fáci\e finos", nti i:tiris al 
predikis, ke vi alturnu ankaü vian mi - ,sed tiu procentegisto sufice l~cigos 
dekstran vangon, se oni intencus frapi m in ... " - Forta li aspektis, diablo 1in prenu ·t 
vian maldekstran vangon, mi aüdis - tro · torta : mi vidis lin solan levi tu tan vetu- ' 
ekster la fenestro de mia malliberejo rilon da olivoj. Cu mi povus konkuri kun li 

multajn vocojn kriantajn: · la u forteco? Certe ti u povo falis al -1i ella cielo, 
,Bar Aba 1 Bar Aba estu liberigita 1 Kaj kni- post kiam ti u bubo revivigis lin 1 La revivigo estas 

cumu jesu bar jozef-on 1 · bonajo. Se iu:-ajn povus revivigi ankaü min 1 ... 
Mia nomo estas Bar Aba. Mia patro nomigis Dum multaj tagoj mi sekvis lin cien: mata..: 

Aba Mi estis filo de Aba. Ankaü Aba estis fabla, iom sulkiginta, - li vin formangos per 
rabisto kiel mi. Li mortis sur kruco. okuloj. "Tiu amiko ne sercas 1 mi dir_is al mi; -

.Bar Aba 1" oni kriis. "Bar Aba estu Hberigita 1" li malfacile permesos, ke oni enigu glavon-en lían 
Tío sajnis al mi iom stranga. Kíal do nün? korpon, maljuna rabisto 1 Pripensu iom 1" 

Ti u mallaborulo, kiu tutan tagon instruís al la Sed Ji Iudis per la mono. _ Ciuj iris ~1 Ji por 
homoj tion, alion kaj Ji mem mangis malpropran almozpeto kaj Ji donas, donadas 1 ·Faje Ji donis· 
panot};, ne mortigis homon. Vere estas, vivi sen ankau al mi du ormonerojn, post kiam mi meo
laboro estas pli malbone ol mortigo, sed Ji mal- sogis al Ji, ke depost tri _tagoj mi ne estas man-
helpis neniun. · , ginta. Alían tagon Ji .vidis min kaj tuj .ekkonis 
. " ... Kaj krucumu jesti bar jozef-on 1 __.:.. • min. Estis - n·e estis manato~ post. kiam Aiu 

Oni liberigis min. Kíam oni estis krucumonta mortis sur la knico. Li ekkonis ._ min.· Li deman- · 
lin, iu s4rportis lían krucon . La horno lacigi·s .dis min, eu mi estas malsata. M-i diris, ke mi 
kaj petis min, ke mi anstataüu lin momente . . Ne . i.om mangemas . . Li alkondukis minen siandomon. 
estis malproksime: de la strateto de la bakistoj Tiam mi diris al mi: -,Bar Aba 1 Estu atenta! 
gis Oalgaleto estis du stonjetoj, sed tio ne estls · Nun cirkaürigardu ·boiie la doman, tra ..,kie oni 
mia afero. Se mi .alkrocigus sur la kruco, iu :Ji ertiras - eliras, kiu kie kusas, cu la pordoj estas 
estus anstataüonta min. Mi ne kredemas. '· · slositaj, ~u la malferm~jo de la . tegm~nto estas 

O ni krucumis la sentaiígulon. Ec ~rion Ji :: ne altá, cu ili ha vas hundojn, cu nokte 'iu gardas la 
eldiris. Nur faje Ji .elvokis ian Eliahu - p.or lwrton ... Kvaroble malfermu viajri okulojn 1 Mi 
malsuprenigi lin de sur la · kruco .. .: . Eble Ji vidis cion. Eliazer demandis · min, 'kieLmi nomi~ 
estis lia amiko. Kompreneble, nenia El_iahu venís: gas: Mi ne kas1s: ,Mi estas Bar Aba", mi diris. 
cu Ji estas . -freneza? La ·horno mortis an · "' , Ti u - kiun Oni -libedgis Ja .. jubilean· paskan 
sen Ji . • . . . , · tagon. La. · rabisto." · Kaj mi alrigardis .lin. Mi 

Alían .tagon mia mano ekjukis. Mi -estis ati aü klopodis -esprimi p_entonJJer la rigardo. Mi saj, 
malsatega. ~ La. embusko .apud la :stonegoj. dce . cpigis · min · horno ekyivinta .Pie ... Sed li: ne ~irñar
Jeriho estis vi debla de ciuj flankoj: tie oni .m.in · ·~is tion .. Li diris al la servistin~. Sarake si regalu 
kaptis, eu ne! Kien mi iru? Kaj 'mi ne eQ¡is min kaj poste lasu min foriri. . • • . ',.' · 
estigi portisto; kaj ankaü, mi estis jam ma1j4h'~ :~V espere", mi diris al mi·; marigirite - ,.mi 
por lerni novan mefion. """" ''" arangos · ti~n aferon. V ere, li est~s forteta. Sed 

Apud la sankta Urbo, ce la piedoj de la Eleona cu mi elektas! Kr(lme mi havos ankaü glavon 1 
Monto estis kampara domo de iu Eliazer, p¡i . Kiel-ajn, gi .finigos bone at1 malbone". Mi foriris:· 
kiu oni. parolis, ke jesu lin revívigis? Bon~ . Tul post la vesperigo mi trapasis ·'Kidron ap,.ud 
afero 1 Kial. Ji ne revivigis sin mem, sed reyivi-:- . la Oetsemana Carderto kaj ek!ris Jra la krtJta 
gas la aliajn? . · . t vojeto al Betania: mrintencis fnalsupreniri en la 

Tiu Eliazer estis ·riea hómo. Cu Ji ~ivis per domon et ·malantaiie .. _' '< • • . 

procentego, cu Ji elfosis oran,. mi ·ne scias; sed Estis mallúmo ki~l en kat~koll}bo~ \ En la domo. 
multan montin lL.elspezis pro la disCiploj)le)a ne estis lumo :- cu ili estas · jam .· eKdorminfaj? . 
krucumito, k e. ec mi enviis lin: la mal benito ·estis Frue estas. Cu- néniu ·· estas? ·La · silento kaj la 
tre rica ! . , · -malhelo. ' eirkaüe iom . till}igis min. Mi .né . sciis 

.Li altiris mían atenton. Li havis du fratinojri: kion fari. Mi tránssaltis la . muroll ·kaj malpeze 
Marta kaj Miriam; mi. eksciis; ke· ili logas kuhe trovigis sen. bruo sub Ja fenestrbde la Elh1zer' a 
kun Ji; ankaü iu servistino lagis ce ili l}.ome· cambro. ',Estis aiídehla nenia: Mi pgardis stele: 
Sara, maljuna virino.: Kvar do. La glavó . riuiltel~ · maHume.': La domo e~tis malplena .. Mi cirkaüiris 
devas es ti úzata. Kaj mi devás klopodi, ·k e nenlu cien. Neniu · estis interne. Sed . gusf~ · .trutm mi 

· eJigu krion. Mi povis ja trovl helpantojn: . -sen- ekpremis la, pordon;:_por .Jmjri, :s1r~nga·.bruo, ha.l
taüguloj estas -m!Jitaj, precipe _en jerusalaim. Ki:e , tigis min; Sajne riwltaj. liomoj aliris tra Ja '}~ruta 
Dio 1ogas, la .hom.oj ne .pasigas . la 'tagop -eiÍ vojeto kaj prerriis la .enirajn por~doJn:, Mi Ra~f~is 
laboro. Sed -mi volis, ke neniu. s_ciu pq . mia ma-la.ntaüJa-gra:nataj ~rbustof kaj ek'aiiskultis. Lá 
ateneo. Ec ~a infanoj scias pro, kio la k'olo de la lupo . pordo mal~ermi~s. En la korton eniris E_liazer, .
estas tiom dika. Mine bezonas helpantojn... kaj post$11'- marsis amas:O . de tifoniU.i homoJ- : 
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fisist9j, senhejtnuloj, iorpelitaj skribistoj kaj sen
tai:íguloj. Li alkondukis ilin. Mi ekkonis unu el 
iJi : Simon .Kirenea, patro de Rufa; li estis la 
sama, kiu surportis la krucon de tiu bubo, kiun 

-oni krucumis sur Oalgaleto. 
· Tiuj .homoj malhelpis mian aferon, diablo ilin 

prenu 1 Ti un vesperon mi ne ha vas bonsancon. 
lli estas tiom multaj, dekkvin-dekses homoj! Kiel 

· mi .finus k un tiom da homoj? ... Multaj malbe
noj glaciigis .sur miaj lipoj tiun vesperon , .. 

Ili eniris. 
En la domo oni ne bruligis kandelingon. De 

interne aiídigis · virinaj vocoj : mi ekkonis, k e 
Miriam kaj . Marta, la fratinoj de Eliazer estis 
interne. Kial · tni ne plirapidigis ? Úis nun cio 
estus finiginta. 

Mi· kuntirigis sub la fenestro. 
La' vocoj eksilentis. Viroj kaj virinoj dronis en 

la mallumo. Nenio estis ai:ídebla en la vasta 
subtegmentajo. Mi tusis miajn okulojn al la ten
estro : distingigis nur genufleksintaj figuroj de 
homoj, kaj apud la muroj staris malklaraj arbus
toj, lai:íroj kaj oleandroj en malpezaj stonvazoj. 
Kion faras tiuj silentemaj homoj en la mallumo? 
Al kiu ili pregas en tiu boro ? Cu tiu domo 
estas sinagogo? Mi komprenis nenion. · 

Kaj en tiu horo de mallumo kaj silento mi 
ekvidis lumajn flamojn en la mansardo: lumaj . 
blankaj flamoj ektremis super la kapoj de la 
genufleksintaj viroj kaj virinoj ; mi fikse ekrigar
dis en miro; ne, ne estis flamoj de kandelingo, 
nek flamoj de torco, nek flamoj de vaksa kan
delo ; mi vidis klare, ke la flamoj malsupreniris 
el ~upre, kvazai:í la steloj falus el la cielo. Kaj 
tiuj flamoj similis je fajra lango. Kaj po unu 
flamo tremís super la kapo de ciu el la kunve-

La mortanta Leonora Cbristlna 
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nintoj. Kaj tiam granda timo kaptjs min. Kaj mi 
falis surqkule .al la tero. Kaj kiam mi suprenJe
vis la kapon, mi vidis, ke la pordo "de la domo 
malfermigas kaj la homoj eliras el tie. Kaj antau · 
ili marsis viro en blankaj vestoj kaj sur siaj 
sultroj portis pezan krucon. Kaj Iia vizago similis . 
tiun, kiun mi vidis, ke oni krucumis . . De liaj 
okuloj fluadis granda lumo kiel rad.ia akvofa1o, 
kai liaj vestoj kvazat1 estis teksitaj el astra 
argento at1 luna .araneajo. Kaj super la kapoj de 
ciuj, kiuj 'marsb postli, brilis po fajra lango kaj 
gi lumigis nigrajn; ·flavajn at1 blankigintajn hara, 
rojn kaj brunajn, malgrasajn vizagojn. Inter !<jJi 
estis ankat1 virinoj, do mi nenion kompren~s. 
· Kiam ili pasis la vestiblon, mi rigidigis· pro 

timo, car ne .estis kie kasigi. Kaj mi ekstf¡. ris 
kvazau stoniginta pro tio, kion mi vidis, pro 

· tremo antau la miraklo kaj pro timo, ke oni 
malkovros la grandan malhonoron de mía ateneo. 
Kaj en tiu minuto mi tuta ektremis kaj malbenis 
la horon, kiam mi unuan fojon ekdeziris vivi per 

· mortigo, kaj stelo. Kaj tiuj cifonHaj homoj, super 
kies kapoj tremís la Jumaj langoj de la Vorto 
tuj sajn!s al mia animo malproksimaj, kiel mal
proksime estas la suno por la malklara kavo de. 
kotiginta strato. IIi sajnis al mi nealireblaj, púraj 
kaj serenaj. . 

lli marsis ekstaze antat1en kvazat1 blindigife 
pro lumo. · Sed ti u, kiu marsis anta u ili , vidis 
min kaj haltigis siajn pasojn. . • 

Li a1proksimigis al mi kaj diris: 
,Bar Aba, mia malfeHca frato, ki.on vi intencis 

farF?" , , . 
, Kaj mi, la r.abisto, Bar Aba, tiam falis ree · 
surokule -kaJ ne kuragis ek>rigardi lin: Car mi 
at1dis, ke Ja voco de la krucumito paro-las al mi. 

Sed Ji diris ar mi dua-foje ;.,..,_ · kaj Ha ·voco 
· estis .kvieta kaj sonot:a : 

,Starig.u, mia frato, Bar Aba 1 Metu la glayon 
en .la glavingon kaj eligu gin Jmntrat1 ·neniu 1 
Vi ekiris por mortigi, ' sed mi pardonas v1n, car . 
vi ce.dis al mi 'lían kr.ucon kaj vian Golgoton. · 
Se · orii ·ne e:stus m in · krucúminta, -vi pendus 
sur-_gi, car gi estis fa rita por vi. ·.Sed mi ·dan kas 
vin, . mia fr.ato, Bar ·Aba, ke ·vi eedis a'.} mi ~la 
malaolcan plezuron de la plej granda sufero 1 
Starigu - kaj foriru en ·paco '!" . ·· 

Tiam . mi kisis Hajn nudajn piedojn · kaj vidis 
·sur ili la rugajn najlajn vundojn flori kiel rozoj. 

Kiam nii en-iris noktmeze tra fa safi11aj Pordoj 
en jerusalaim, multaj homoj turnigis por rigardi 
min kaj ciuj montris min · per fingro. Sed mi 
timis rigardi ilin kaj marsis kun mall~vitaj okuloj .. 

Kiam rt1i devis -transsalti vastan strion de akvo 
baranta la vojon; mi nevo1e · vidis mian ·respe
gulajon kaj komprenis la .miron d.e tiuj ; kiuj 
montri!? min per fingro: · super mié!. kapo .treme 
brilis blanka fajro- lango. . Ella bulgara~ Geo AarAev 

D · O . N . N '· A • I.t I <~ .. ~ 
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(Daiirigo) sm]onno, neniu ·ricevis ilin .antaü vi ··kaj neniu 
~~n~nter la homoj plenplenigantaj la salone- ricevos post vi.~. , . . 

gojn de !a urbdomo, -distingigas figuro _ Fortika, mola mano arde ekpremis siajn fingre-
de orhara grekino. Sekvas sin okuloj tojn tremantajn. . . . 
de yiroj plenaj je admiro, a vi do, post- ,Rigardu, cirkaue paroj pretel:flugas felice, .ankat1 

. kuras sin jaluzaj rigardoj de virinoj. ·vi ven u kun ~mi. Ni kreos · kontraston, wi infano 
Sed si t~Jasas kiel en songo. La muziko 1udas . . . de 1' sunplena Grekujo kaj mi, filo de malprok- -
rido sonas, pli ol unu fasko de floroj jam falis sima nordo malvarmá, kunigitaj p_or unu ·nokto 
al siáj piedoj, pli ol unu flustro petis a:I danco. karnavala ;sur itala tero. burno ~aj ombro .. •· la 

La koro .de donna · Liza batas per freneza, vivo konsistas el gi kaj ankat11a atto. Y~nu kun 
malregula pulsado, car jen si ekvidis sian nor7 mi ... malantát1 la salono oni kréfs boskón pal-
vegan fisiston. Do si pasas al Ji timplene, kun man, cu tien ni iros?" ~ . · · ·· · ' 
m orto en la animo, kun . sopiro senfjna kaj timo Liaj pu'piloj flamigintaj cirkat1prenas la belegan 
ankorat1 pli granda. . . . staturon de 1' -akompanantjno; 

Post momento, mirigita rigardo sin cirkau.:. ,Strange .. ·. depost tiom da monatoj ini·estas 
prenas, la alta staturo klinigas en kor.tega rive; en Piza kaj neni'am. g.i~ · n4n mi renkoqUs,. vin". 
renco, prezentante al si fáskbn de rozoj purpuraj. . ;, Vi ·ne rimarkis ver$ajne" ~ , , · ·.. . 

."Al la plej bela". . · • ·<, • - ,Viajn formójnl Pardonu, árti~to mi estas kaj 
El la -fendoj de 1' mas k o . paro de , ore-nigraj vi cefverko de 1' pia· mano, knabino.~ Se mi pov:us 

okuloj figardas en Ja· pupilojn de ' 1' fisisto ka'j fiksi en marmoro viafn formojn ~or vepontaj 
la et~ mano et~ndigas .al la floroj pe~ tt:ank:vila ... ·epok,o], .Ni _estus: ki:cil Vemis el Milo, itesuperebla 
gesto de regantino., sed la k oro . tremas .. . \ bildo de virina carmego«; " . 

, Vi certe fordonis j~m pli da rozoj ?" Rigardo" o e donna Liza ' faJas en spegul9n lc,aj 
.,La unuaj k~j Iast~j · floroj de mia ad~ro, _ ho, ~i . ~d~~ figuron .~elegan, Ja propraJi fi~O!l, k'aj 



la amplenajn pupilojn de 1' artisto kaj voeon si 
ai1das ntallaiítigitan je flustro pasia : 

;,'Kiel b'ela vi devas esti sen masko !" 
· " Li~a' klinas la kapon . . . Úis tiam si revis dor
mon .sorcan, nun ál 'realeco la dolorb sin vekis. 
_.. ,Beta l" sia voeo tremas, dolore rompigas, kiam 
s' :aldonas ·per apenaií aiídebla flustro: ,Cu vi 
koqas .. ; .. Liza" Corti? . . . eble mia vizago sin 
memongas ... 
· , Ter.ura serco ; . . estas aferoj, pri kiuj serci 
~e decas;·maJfelieoj, .kies memorigo ee en la go-

. jan·heloq-de karnavala nokto faJas kvazaií ombro." 
El la brusto de Liza .Sirigas flustro malltu'ítigita : 
,l~u ' vi vidis sin foj.e ?" 
,;,,~A? ••. · ho, :ne . . . mi ne .kuragus, rigardi 

.en · vjza:gon homan :ti el malteligitan . . . Vid u, 
; arusto_ rríi estas, ·· mi a animo per duobla forto 

· _.setita:s·':]a ' belón .de b:o-ma: korpo; la · malbeleco 
kaiízas al mi doloron preskaií fizikan, mi malamas 
eiujn ekscesojn de l'naturo, liniojn malrektajn, 
vizagojn 'malbeligitajn ... " 

Liza eksentas tremon de abomeno, skuantan 
· la .. korpon de l'viro kaj sia animo mortadas en 

doloro . . . Ha 1 Se al si, kiel al Giustine Corti 
krevus ·Ja koro . , . 

~Vi ne scias, kia guego estis por mi la 
momento de vía renkonto, ciu linio de viakorpo 
estas poemo . . . - kaj se vi forprenus . la 
mas~on .. . 

~La mistero ha vas sian ravon, signo re . 
ne hodiaií ... " la maldekstra mano de Liza 
levigas kvazaií defende. 

,Sed morgaií. . . eu ne? Car ni a amikeco ja 
daiíros ankaií gis morgaií . . . - eu ne? .. . " 

,Morgaií? Jes, morgaií ankaií ... " 
· ,Carissima mia !" La brako de l'viro eirkaiías 

la taliort de l'kunulino. La koro de donna Liza 
batas per. neregula, freneziga pulso, ia dolea
brulo flamtgas la sangon . . . nebulo vualas sian 
rigardon . . . Paro de malhelbluaj okuloj kun 
tia . amo, pasio dronas en siajn pupiJojn. La 
mistero ·de homa koro . .. soreita mondo fabela . 

,Morgaií 1 Ah morgaií, oni ne pensu pri tio 
hodiaií 1" 

Siaj brakoj subite eirkauprenis la kolon de 
!'viro, si .karese premigas, tuta, al lia brusto, siaj 
oraj haroj kisas liajn lipojn. 
.. ,Kiel belega vi estas, knabino . . . Kiom mi 
ari.J~.s vin kaj deziregas. " 

(~~~-~~~-~~~~-~~~-~~~-~~~-~~~-~~~-~~~~ 

f . TAGIGASI . . . ~ 
~ .JULIO ~ ... ~- ~ . HY 4 
{ Kiel sangsuea monstro en lukso parazita, Vokas jam al batalo la pacaj trumpetsonoj! { 
' se prude ~rákas kun grimaco Pro: gojo vibras koroj homai, ~ 
1 al mizerul pri justa graco, ' ear . flirt as flustroj fre~aromaj. , 
r ti el centdenta bu~o de l' mondo· hipokrita Treme balancas sin la miljar¡¡j bastiono¡ 1 .l 
-~ . proklamojn vomas .kun minaco . ~4idoj de kloakaj fundoj ~ 
• .pí'i benoj de l' armita paco. stertorás pro mortvokaj vundoj. 

1 

~- Kig vin fidus,. strutostomaka malsatanto, Venas la tempo 1 -jam proksimi~as la auroro! ·\ 
L. nutranta vin per homa sango, ;f Karesas fruntojn fre~a vento, f 
, se jam grasi~as via vango? ..• nin: flatas kis' ·de 1' firmamento. 
~ - Kiun vi tavus, araneventra, per packanto, . Veqas la tempo 1 Falos idoloj de la oro ! ~ . f promes' fóira, falsaj pentoj, Altaron levos homgenio · f 

se sentas- ni, ke mórdas deJJtoj? . $Ur rúboj por la Harmonio. • 
,. r. 
\ Sciu, neniun ~en os la a~a mistifiko, · Kredu, esperu,' Horno t¡La - regno-de 1' mallumo \ 
L. se · gor~on premas máno kruda, perdinte tronori falos polvon; - L. 
f se ungojn sentas kamo nuda! La morgaii portos -benan solvon. r 
. .1 '· St:iu.,- ke ~lun. ·vekos el pesta natkotiko Kre:du, esperu, Horno 1 Radioj de la suno ' 
' la ' vort' predika sen bo.nfaro, f~u!ctigos teronla fekundan ¡ 

, . se vid os putmn -de 1' Homaro 1 rlko'lton havos ni abundan. l 
Bald-~Íí tagigos-1 HÓ~oj ~eldgos el pasio W, 'sibáritoj, a~aj homvermoj, tremu, tremu! 4 
kaj ~esos h.iu:Je mortodanci, . · "FJnita jam la komedio ~ 
per f~oj' rancaj :fraton lanci 1 pro- justa ven k o de 1' konscio. 1 

, Bál~ait tagi~osJ Nin .superombros la konscio ;•.Vi, 'parazitoj, grasa¡ hitudoj, .tremu, tremul i 
retinori. trán~i de ,J~ okiiloj, La ma'lko putros en la koto f 
.Gindíigi ~n · en, SI!f!ktáj bn~loj! kaj van.os ruzo de 1' komploto. 4 

· Yenu, homfrato!Sekvu ;,;iriJ Ni· ektraneu vojon ~ 
en pramalklero de la mRndó · '1 
atpacportanta lumaondo! . • ~ 
Yenu1 ilomftát~ 1 Sekvu_ il;!io.Jide ·-en ~o)on 1 ~ 
Agorau bruston por akfamo-: ·- . • 1 

-· Jévi~a8, jao1 la sttn' de 1' Aplo f '' , 

~ 
~~·.-~~~~~-~-~~,~~~~~~~~~~~ ... ~·~-~·--~4~~~,~~·~.~~~~--~~,-~~~~~~~~~ 
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Liaj Jipoj metas mil kisojn sur ,Siajn· nudigi- Pasoj .. . Alta, · elasta figuro' vira. staras en ~a: 
tajn brakojn . . . ili karesigas al la kolo belforma, _ pordo, la malhela vestajo plividebligas pelfor!llan 
pasia voco petegas: shtturon, orkoloraj bukloj falas· maJsuprerí;. ndas 

,For la maskon, amatino 1 Donu al mi vian la oku1oj, la buso ... Per atenta, esplora ngardo 
bu son .. vian buson." . liaj okuloj trasercas .la malhélan navon pregejan, 

Per Ínovo kiel penso rapida, donna Liza libe- baltas momenton sur la malhela .staturo de donna 
· 1 '1 t d 1' 1 ·Liza kaj si vidas ti un saman · senvolan movon de 

rigas sin el liaj brako¡, en a SI en o e pa ma abomeno kiun si sentís hierau. La juna .artisto -
bosko · · · nenatura rido eksonas. · rapide fo;turnas la tigardon, malpacience ludadas 

.Morga u . , · karulo 1" ~ per la fas k o de rozoj purpura J. . .. 
- ,Un u fojon permesu al mi rigardi en vian En la k oro de don na Liza esHngjgas la Jasta 

vizagon, vi, mi a sorca revo." . brilo de freneza espero... ne eternigos siajn 
lmagu al vi, ke mi estas statuo sen kapo · · · formojn lía skulptilo en la marmoro, 1~ abomeno, 

.ne". . . ne . .. " ree si kareseme alpremas sin kiun Ji havus rigardante sian maskHan vizagon 
tuta vidante la pro kolero brilantajn bluajn ne permesus al H sentí ·siajn formojn ·mirindajn. 
okuÍojn . . . ,Morgau . . . m~rga~ vi. vidos min Kaj si ... . si esperis ankorau antau_ m:pmento. 
tutan ... sed nun ven u . . . m reuu Inter -la ho-:- Freneza L FreneÚl. . . , . 
mojn. Veriu, ni dancu, ni banigu ~n ~idado. kiel . Sajnas al si, :k e vocon pasian si .. :ai1,dªs :-
en vi viga fonto . . . ven u. La tna ¡am · batas, ., Viajn diajn formojn ·mi eje e~ko~os. • . ~ 
baldau hejmeniri ni devos · · · Ah, ti el rapid: Kaj jen iJi st~ras ti el proksime unu apud alta .. -. 
pasas la horoj , ciu hodiauo, antau ol ni kapablas~ Minuto pa_sas post minuto, kun nerva maltrank
gin utiligi, farigas morgauo." , . vilo la junulo rigardas en . lá pordegon de 1' 

Ili miksigis en la dancantari popol?n . .. · Ita katedralo. kaj la .atenda t:sprimo malaperada:s el 
brako cirkauas sin, kuntiras en frenwga danca liaj trajtoj. kune kun la forkuranta. te!""po, .ce_~~~te 
turnigo, la koron ebriigas nek~nita guego. . al · kolerigita amo propra . . . om lm m,t~h!tkts. 

La levara ekbatas ... Donna Ltza kondukas sran La bluaj okúloj perdis .la mil dan enam1gmt.a~ 
kunulon en la ombron de cipresa aleo. espririwn, stala ekbrilo de kolero flagras el .!11: 

,Mi foriras." Donna Liza genufleksis, - siaj large malfermtta¡ 
Carissima . . . permesu al . mi eternigi viajn pupjloj rigardas en la vizagon amat~n, de:tiras 

for"mojn en marmoro .. . Sinjorino mía, diajo •. ··• reteni en memoro ciun trajton de tiu vira kapo, 
ama tino 1" de sia revo felica, mallonga, sola . . . , . 

, Mi konsentas." :.. · La sepa batas malrapideme ... solene. 
Kie ni revidos nin ?" . . La fasko de rozorpurpuraj falis sur la pargetan 

"Atendu min hodiau en la katedralo, yesper! . marmoron, en senforta fudozo Ja·piedo·de l' viro 
je "1a se sa ... Cu vi ekkonos m in?" . . ~:rJ~~ surpasis la florojn malférmigintajn, . la don~c~m 

, Viajn regajn formojn mi povus forges1, ne de lia amo. 'Ankorau unu _rigardo de_ ~olengtta 
ekkoni neniam 1" 40 . . A· V-_-.- leono kaj !i foriras .. : . , ; . 

Dum mallonga momento staJ . brako¡ cuk~u~ Kaj nemam ... . nemam plu . . . ' . 
prenas lían ko·Ion ... Sajnis al li ... cu efekhve Donna Liza altreñis sin al la for]etitaj floroJ, . 
mallonga profunda plorego ekskuis la gracian, -· siaj lipoj premi-gis al .la frakasitaj ka1ikoj ¡ .. ia 
figuron? Li volis demandi, sed rapi~e s~ deturn,L~ .nebulo maldiafana malklarigis sian . rigardon. ~- 1 

sin kaj antau ol li sukcesis sekvi sm, ktel ombro spasmo eksiris la korón : . • · ·~·' 
si malaperis en la krepusko. ~" La blankaj fihgroj ungigis eii. la_ 111armoran 

· * pargéto~ kaj ..... rigidigis_. · 
Antaü la· granda a !taro lumoj brilas. _. : .en~r~: . . . . . 

mite .en angulon plej 'mal.helan ~taras vtr!~a f¡= ~ _ La s~kvintan tagon en ht .sama k<!t~~ra~o ripozis 
guro, la tremantaJn manoJn alA sta k9ro si_ pte '" , en cerko la sola infanó---de Pietm Cort1, maske 
~as. Nigra man}~lo A~~n ~a¡;>uc~ kovr~s la belan kovris la vizagon, greka vestafo ~it:kauis per _mola 
flguron, _port¡i~ gm c~uJ ytkhmoJ de ~ · lepro, el::-;- faldaro 1a formojn Plirindájn, en.fa ork~l~r~ hararo· 
la fe~dOJ de. 1 kapuce ngarda~ ore-:mgraj dolor > perlaj s!luroj plektigis, ,stir la .~oro' Yl~tgts faS,!9 
plenaj okui?J• .. A• • Vi 0 ' de pasdetruitaj'' rozoj, kvazáu sanga maku1o. 

Donna Ltza. atendas ·: ·. SI demas ~nkorau 01~ Si ·eliris en la lasta . no.kto · karnavala, por 
tiun . figuron. JUnulan, hu¡n pr()fundaJn • maltiel~:-¡, al~enaií unufoj.e gui · Ja ~ \rivón, ·sign.ore, kaj sia 
blua]n ok~lo¡n. -- ·.;: . k oro kr.evis ... kiel ti u d~ Oiusti~a C~rti", flu~tre '"' 

- Cu. h ve.nos? ? , klarigis·la maljuna stpsisto alla lr~mtanda art1sto 
- KaJSe )¡ veA~os. A• . . Á• -~ cé la mortinta ·korpc;> de donna J.;¡za.> 
Terura. dol9ro sua~as SI.an ko~on.! nu~ nu~. ~l ,, ·· ·~reinlitd ·áam "¡a"'Int. Fiora/Ludoi en ··Yich: '· 

komprems la tu tan mtzeron ,de s1a · estauo, smn · · · · • _ . . . ; _ . hk· 
tutan malfeli.con. _ ., . EJ ) a pola · "'E~ Fet e. 



T o K A. J A B T I T o J 
;1".&.11LO V.&.B8Á.NYI: LA EKIBO DE L'JIIODEBNA PENTB.&.BTO EN DA.NV.JO 

(Daurigo) 
Christian Zarth~ann (1843)estis historia pen

tristo, kiu elektis unu epokon, respektive unu 
figuron de l' dana historio : Leonora Christina, 
malfelica filino de Christian IV. Sian vivon Ji 
prezentas en ·14 bildoj, kiuj es.tas Jiaj cefverkoj. 
En ci tiuj bildoj Ji forlasis la general,ajn skemojn 
de 1' historia pentrarto kaj sub la vesto li montras 
ankau homajn animon kaj sorton, kiuj estas 
antau ni simpatiaj. 

joachim .Skovgaard (1856)estas ano de la 

simbola· kaj stiliza direkto, poeta individuo, kiu 
la realecon transformas en la fajro de sia patosa 
fantazio. Li profundigis en la delikataj misti~ajoj 
de la . 1 eligio kaj de ti e ellevis la temojn de si?i 
profundsentaj bildoj. Liaj plej gravaj verkoj estas 
la freskoj de /' Viborg' a katedralo. 

La nun sekvantaj artistoj jam verkis laü la 
signoj de 1' individualisma naturalismo, celantaj 
disigi de la komuna naturalisma direkto kaj 
esprimi la sentojn per individue stilizitaj formoj 
de 1' Naturo. 
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L. A. Ring (1857) en siaj bildoj kun intima 
amo prezentas al ni la· vivon de l'kamparanoj. 
Al Iiaj ·plej belaj bildoj apartenas ·: ,Almozpetanta 
injano en kamparankorto", ,Printempp", ,En 
pregejkorto" . . , 

fulius Paulsen (1860)estas majstro de la kolo
roj kaj pro tío unu el la plej itiod~rn~j _peritris
toj. Liaj bildoj : , Adamq kaj Eva" ,Kain", ,La 
naskigo de Eva" estas ' belaj pecoj de lia arto. 

Wilhelm HammershOj (1864)es.tas . internejpen
tristo, kies bildoj Jau motivoj es~as tro simplaj, 
sed despli ricaj pri kolordelikatajoj. Li pentris 
plejparte nudajn murojn, kelkajn s~mplajn meblojn, 
ofte kun un u persono, kiu turnas al ni sian dorson. 

La arto de Eínar Nielsen estis inspirita de la 
malgajaj . flankoj de la vivo. Liaj bildoj estas 
melankoliaj poemoj de la malsano · kaj . sufero. 
En iliaj ciuj peniktiroj estas senteblaj la larm
gutoj de senfine sentema artisto. Grandiozaj estas: 
,.La mor tanta junulíno", ,.La invalido", ,La 
malfelicaj ma/junuloj atendantaj ia morton~, ,La 
blinda junulino" ktp. kiuj estas ciuj belegaj kreaj-
oj de malgaja artisto. · 

· Niels V. Dorph estas reprezentanto de la stiliza · 
direkto, kies bildo ,.Mia patrino" forme kaj anime 
estas unu el la plej kristaligintaj pecoj de 
lia arto. 

(Fino) 

L A 8 E K B E T O . D E 'L' A B T I 8 T -O 
OLIVE SCD.REINER 

"' 
¡¡;¡=::¡=;¡;;l;'· 'iC:"if'' a m es ti s artisto, .kaj li pentris pentrajon. 

Aliaj artistoj havis farbojn pli ricajn, 
kaj pentris pli ri~arkindajn pentrajojn. 
Li pentris ci ti un per un u koloro, esus 
sur gi mirinda fuga brilo ; kaj homoj 

iris tien kaj reen, dirante: ·,,Ni satas la pentrajon, 
ni satasla' brilon". ' .-,_ 

La ceteraj artistoj venís kaj diris, ,El kie li 
akiras sian farbon ?" Ili lin demandis; kaj Ji 
ridetis kaj diris ; ,Mi ne povas diri al vi" kaj 
laboris plu, la kapon tre klininte. . . 

Kaj unu iris en' la tnalproksiman Orienton kái 
acetis multekostajn pigmentojn, kaj faris rara!) 
farbon kaj' pentris, sed post iom da tempo lá 
pentrajo velkigis. Aliulo tralegis malnovajn librojn\ 
kaj faris farbon rican · kaj raran, sed kiam Ji 
penikis gin, gi jam estis mortinta. . .. 

Sed la artisto pentris plu. Ciam la labora]~ 
.t 

igis pli kaj pli .ruga, kaj la artist_o pli kaj pli 
paligis. · Fine, unu tagon oni trovis lin mortinta 
antau lia pentrajo, kaj oni lin prenis por enterigi. 
La ceteraj homoj cirkaurigardis en .ciujn potojn 
kaj fandujojn, sed i1i nenion trovis, kion ili ne 
jam posedis. 

Kaj kiam -oni ' senvestigis lin por vestí al li 
liajn mortvestojn, o ni trovis . super lia maldekstra 
brusto la rostsignon de vun~do - ~stis malnova, 
tre malnova - vundo, _ki.u sendube ti e e~tis lian · · 
tutan vivon, car giaj randoj esti~ malnovaj kaj 
rigidigintaj; sed Morto, kiu cion kungluas, estis 
kuntirinta la randojn, kaj ferminta gin; Kaj oni lin 
enterigis. Kaj la ;homoj ankoraü · iris, dirante: 
,El kie li trovis sian farbon ?". 

Kaj okazis, ke post iom . la artisto estis for- . 
gesita - sed la ~laborajo vivís. · 

El la angla : A. Pra.vátine 

M O ND ~ 1 TE BAT IJ .BA. 

A N A T O L E F R A N t: · E progresinta epolo ; parten.os ,al Su, kiu donls sin k~n fido 
~aj talento al la inst~o de l'holl)oj. - . . · · . ' ne kredis ke ti el facila estas la morto. • jen, 

laüdire, la vortoj de Anatole France dum .lia 
mallonga, milda m orlado. Kaj Ji es tus povinta Óu ni . vol as komp.reni la figuron de France? Ni devas 
ankaü diri: mine kredis ke fiel beta estas niemori pri la ' humanistoj .<J,e l'renesancq, unu, la lasta el 
Iá morto. Car beta estas lia morto, inda al ilia tipo estis Ji. Hri 'tiuj, kiuj malko\r.ris r pol' ·la homaro ~ 
lia vivo pasigita en la observado de I'Belo. Sen la kulturon de la klasika Antikvo, .kaj kiuj en la kulto de 

sen malsano li mortis, nur ~ar plenu- I'B.elo , solvls , la fifozofion, la ·moralon, la religion -, 
mi~s pri li la . eterna fato dé I'Naturo: lam filmen - Ji , la tutan vivón. Ui <.esploris la miljarajn pergamenojn, ili 

'* devls pa~l el la finiteco de !'vivo en la Eternon. Ciun sian povis same ~ui la noblajnJ ormojn ~ai delikatajn parol-
verkon li finl s, ei.un sian grav~n penson 1\ komuilikls ·., tUJ:nojn de la antikvaj gr·ékaj lcaj latinaj poetoj, d de1 la ~: 
kaj en plej 'perfekta formo ~ la tutan enhavon de sia mildajn ,tniniatúrojil pentritajn al ili de-metepokaj mona
vivo li faris eternviva en .siál' verkoj. Pli bele U vivis kaj hoj, l1i estis paganoj, en la greka señco ae J'vorto, ne 
multe pli bele li mortis o lia majstro Voltaire, .~r pli ·la.ií kredo, Car . ili ne povis kredi je. ta .delpnge mortintaj 
plene enestis en ~¡ la sankta donaco (le poeta. . · ·. dioj de ,la antikvuloj, sed laií · la>belo, ~r ili povjs 'plezuri 

Ho, konsolaj vortoj l Tamen ne estas vana la spirita ' pri fiu pompa kaj kura~a, naiva fantazio, kiu popolumis 
laboro, la fortostreto por la eduko d~ l'homaro; almenái1 ll). hPskojn kaj kaJ11.Potn. -~okajn , ar.barojn4 )caj;· kapri~ll ~ 
kelkaj. la elektitoj pavas akiri la gloron de I'bela vivo kaj maron per dioj vivantaj, batalantaj kaj a:mantai. lb .estis 
beta morto, :tiun honoran, kiu eble iam, en pli bona ·kaj serenaj, ~r' ili . P.ovis ~ui ~ion, 'kion belan prezentas la · 
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viv~, la arto .kaj la pensado, kaj, ~~r I.a malbelajn aferojn, 
egotsmon, av1decon, malbonecon, 111 ngardis de malprok 
si~1~, k1;1? !~ ri~eto de kompatet;ta moko. Kun skeptika 
kr1hko 1h ngard1~ la superstieo¡n, la multspecajn cere
momo¡n; la : f~nat1smon, ee, i_li g~is tion, kion tiuj havis 

. belan, sed 1h · ne partoprems ilm. Tamen ili ne estis 
skeptikutoj, . ear !li ha vis la grandan fidon, ~eniam ~an
cele?lan, pn la ':Iva .forto de l'homa spirito, pri la ebleco 
de 1 progreso. Ka¡ pn la beleco kaj valoro de !'vivo : ilin 
povis ravi bela ideo same kiel bela virina korpo, amumo 
de ama paro sur la vespera kampo same kiel horalo 
sonanta el katedralo. . 

El Ci tiu homspeco, kiu pereis per la racionalismo de 
1' XVIll. kaj per la industrialismo de 1' XIX. jarcento el e¡ 
tiu hom~peco devenls, kiel lasta ido, Anatole Fran~e : la 
sola granda kaj senposteula humanista de nia epoko. Per 
e¡ tio Ji diferencis de Voltaire, al kiu mankis la serena 
vivofilozofio kaj anima ekvilibro de vera humanista, kaj 
de Renan, sub kies skeptikismo tie nigris la talaro de 
1' predikanto. Al la rideto de tiuj ei ambau mankis la 
trajto Rabelalsa : la serena guado kaj frandula kompreno 
de 1~ etaj donacoj de !'vivo kaj de la gojoj de l'sensoj. 
La VIVO de France estis bela, ear Ji generale rigardis la 
vivon bela, malgrau Ciu gia malgojeco, difekto, malbelo, 
tamen bela, bela super Cío. Kaj li havis sufiCe da prud
ento, por teni sin de gi malproksime, de kie oni jam 
pova~ vidi ankau gíajn belajojn. 

Li starigis flanken, SPd ne en la indiferenton de l'eburturo. 
La grandaj moralaj ideoj de -¡• homaro forte vivís en lia 
koro, kaj kiam Ji vidis ilin endangerigitaj, Ji jetis por ili 
sian delikatan kaj noblan personan en la amarajn batalojn 
de 1' aktualajoj. Li estis humanista ankau !aula originala 
senco de la vorto, kiam la humanismo signifas homrcon. 
Li batalis por libereco, justeco kaj progreso, defendís la 
subpremitojn kaj persekutatojn. Jen estis lia socialismo. 
Ne la socialismo de la dogmoj de 1' historia materialismo 
sed la socialismo de T homamo estis la lia: Kredo prí tío, 
ke Ciu horno havas denaskajn rajtojn partopreni la gojojn 
kaj belajojn de 1' vivo. · - /in . 

" K Y R A K Y R A L 1 N A," - P A N A 1 T 1 S T R A T Y 

Antau nelonge, en la amaso de libroj kiuj super~utas la 
francajn librejojn, dronigante la scivoremon ee de la 

plej diligenta leganto, unu libro kaj unu nomo sukcesis 
imponi kaj efíki per simpla naturaleco kaj kerneco. Tiu ei 
sen sacia libro estas nKyra Kyralina•, kaj gia autoro: Panait 
lstraty.- Estas nomoj eble plej ofte elparolataj en la nun
tempa europa krítiko. - Romain Roland malkovris !in Li 
rakontas ki.amaniere farigis k o nata Panait lstraty en tre tra
gika situacio, en iu hospitalo en Svisujo, traneintepro males-
pero sian gorgon. · 

Li resanigis kaj interamikigis kun Rolland rakontinte al 
Ji sian tutan aventuran vivon. Li naskigis en 1884 en Braila, 
lia patro estis greka kontrabandisto, kaj lia patrino rumana 
kamparanino, tre bonkora kaj laborema virino. Je Jia 12-a 
jaro, lin trudis tia nedifinita demono, au ia ardanta neceso 
koni kaj ami, kaj ii forkuris de hejme. - Dum 20 jaroj 
Ji vivís nedifinitan vivon sendirekte, havante eksterordi
narajn aventurojn, tedajn laborojn, suferojn, bruligite de 
.suno, malsekigite ~e pluvo, kelnero, konfitisto, seruristo, 
ma~inisto, portisto, servisto, pentristo qe firmaoj, kolo
ri~to de ~ipoj, jtl'rnalisto, fotografisto, vojagante tra Egipto, 
Siria, jaffa, 1leyrouth, Damasc, Liban, Oriento, Grekujo, 
Svisujo. kaj fine Francujo. Li komencis Jerni france ella 
klasikaj verkoji tute sen ia gramatiko, káj U skríbas nun 
en· la plej ,vjg.la kaj 'klasika franca lingvo; Rolland ekvidis 
en Ji -la .• tum.ulton de la genio", .novan Gor.kij" kaj ínst
igis lin skrj!Ji eiujn siajn traviva]ojn. Rolland estas artisto 

. kaj- _pcrstulis de Ji arton. ' 
· .Kyia Kyralina" estis la-unua volumG, kaj Istraty ne 
afektas, li . est~ ~incera, . kruele sinc"lra, . ti o m, ke Ji rugigas 
homon. "Pei la i:nstinkto 1i skribas 'bone, Uo estas simple 
kaj bele.,Sendube Ji parencas kun la rusa literaturo, kun 
.la verkistój, kiuj faris el sia arto ' religion de la slava 
animo kaj·lit?erlgan lego:n. · · , . 

Niels Dorpb Mía ~atrlno 

Kiel ili, Panait IstrP.ty havas la saman preferon en la 
elekto ae la subjektoj, kaj havas sendiskute ilian talenton, 
sed ne havas ilian profundecan rigardon, ne traboras la 
profund.econ, nek lumigas per briliga -okulo. La legado de 
~strat~ ·1gas 1~ homon revi, dum tiu de la rusaj majstroj, 
1gas lm pens1. 

nKyra Kyralina" estas konfeso pri Ha vivo, la pasinto 
de Adi.ren· lia infaneco- la malfacila vivpovo. kun heroaj 
bata!oJ~ k~n p~siaj vengoj, kun straJ_Jgaj kaj perversa¡ 
amo¡,. tm c1 pasmto trovas en lstraty rasan kant1ston. Sur 
turka¡ melodioj Ji rakontas sian humilan kaj kruelan vivon , 
·en-k!.L! la homaj sentimentoj mortigas sin reciproke, vivon 
en kJU la pasioj konfuzas la grandiulojn kaj neniigas ilin 
brutale. Kaj en la lasta parto- la plej bona- trovigas vera 
peceto ~a homa animo: la amikeco; tie Ci Ji estas univer
.sala art1sto. Istraty venkas sen literatura, Ji skribas dirante 
·sincerege tion, kion Ji havas por diri, kaj Ji far;s verkon 
kiu, malgrau ke Ji estas je la komenco, imponas kvazau 
monumento, monumento de simpleco kaj brutala natura
leco, arto realigita sen literatura. 

La dua -verko estis . Oncle Anghel", la triá ,les Hai
<!ouks" same profundaj, sed kiuj havas rumanan 'subjekfon 
- en onklo Anghel pentrante la lokan tipon de mal~an-
-culo; kili travivas Ciujn epizodojn de la mizero .kaj mal-
feli~o. kaj en la Haidukoj pentrante tutajn epokojn el la 
rumanaj liberigbataloj, kiam . la .haidukoj• - jam Iegen-
~aj ·-;- ludís gravan rolon. · 

Llaj verkoj · jam disvastigis en la tuta mondo, Ji estas 
trate dirite ,en vogue" ear liaj verkoj trovigas ee en tra
dukój de preskau eiuj kulturlin_gvoj, kai feliea estus la 
ideo, Se ÍU lerta samideano prenus la taskon esperantigi 
liajn earmegajn rakontojn. O. Bugarlu, (Bucurestl ) 
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BIBLIOG-BAFIO 
FRANCESKO NlTTI: EUROPO CE LA ABISMO 

Kun speciala antáiiparolo kaj bildo de la aiitoro. 
Tradukis Robert Kreiiz. 3. - oraj markoj. 200 p~~· 
Eldonis: Frankfurter Societats-Druckerei G. m. b. H. 
Frankfurt a Main. 

Kian ajn politikan konvinki~on havu iu esperantisto, li 
certe ne rifuzos la grandan propagandan kaj principan 

vaJoron al tío ke fama politikisto, unu ella antaii-ne-longaj 
direktantoj de Eiiropo, tradukigas sian verkon en Espe
ranton, ee verkas apartan antaúparolon al la Esp. eldono. 

Pri la enhavo de 1a libro skribi estas iom ~ene. Sed 
mi estis kaj estas pacifisto antaii, dum kaj post la milito; 
kaj mi rtun · apartenas al venkita !ando. Eble o ni ne indig 
nos, se mi nun malkaaos miatí ~ojon pri ti o ke · jen, ano 
de venkinta lando dek.Jaras, .ke mi ne estis kulpa pri la 
mil ito, ke mi povas jam permesi al mi la lukson_ d!! 
konsciencpureco, ke la suferojn, al kiuj m.i estas kondam
nita, mi povas rigardi nemeritita ¡juno. Kaj ankaii al la 
kvinjaraj infanoj mi povas krii konsole: , Vi suferas -? 
Bone! Toleru! Sed la konscieneco ne premu vin plu, vi 
ne estas kulpaj pri la milito." 

Fino. La libro min konvinkis. Malsamopiniantoj eble 
same legos ~in kun intereso. Ankaii ili miros pri la 
bonega stilo de la aiitor.o, kiu per sia plastika prezent
maniero eiam povas konservi vigla la intereson kontraií 
la kelkfoje seka temo. N in tentas : skribi Ci ti e kelkajn 
frazojn el la antaiiparolo: . 

nEiiropo povas esti komparáta kun la domo de la 
Alridoj. Por sin ven~i de maihonoro Atreo faras la unuan 
teruran krimon . Sed poste liaj filoj, Agamemnono~kaj Mene
rae, komencas vicon da krimoj kiuj daiíras seneese kaj 
terure, sed estas eiam Jogikaj ·kaj fatalaJ. gis la disfalo de 
la posteuloj de l're~o de Argo kaj Mil<eno." · 

Ofte oni sentas en la libro la pulsadon de forta kaj 
emfaza sento, kiun oni povus nomi Europa patriotismo. 

La traduko estas bona, tío estas, facile komprenebla. 
Se mi tro kritikus gin, mi povus nproei eraretojn 
(superfluajn ig, i~, ec), sed ili ne genas. 

La verkon mi varme rekomendas al eiuj, precipe ear 
la eidonejo promesas -en okazo de prospero eldonon d 
aliaj k.aj alispeca¡ verkoj. (-las) 

ANDRÉ HONNORAT: 

La sendangereco de Francujo, Tekstoj kaj dokumen-:. · 
toj. París ,L'idée francaise a l'étranger" 11. Place 
de la Bourse. 1924. 

La libro en tre klara kaj evidenta maniero grupigas . 
diplomatajn aktojn, kiu] prezentas , tre interesan kai. 

frapantan bildon pri la soreista kuireio de la ·diplomatio. 
La aiitoro en mallonga artikolo resumas la pruvajon de' 
la dokumentoj, primontrante Ja senrevigojn, kiuj trafis 
Francu¡on de post la packontraktoj, refutas la akuzon 
de egmsmo kontraií Francujo, kaj deklaras ke la manko~ 
de sendangereco de Francujo estas la· eefa malhelpo de 
la daiira paco. 

Certe eiu legos kun intereso la diplomatajn aktoin en 
nra lingvó: La libro estas grava pliritigo ankaii lingve, 
grava helpo por la vortarlsto de diplómatiaj terminoj. 
Pri la boneeo ·,de· l'stilo kaj .esprimoj garantías )a nomo ::t 
de S-ro Grossjean-Maupin, kiu revizis. la tekston. 

FERDINAND RAIMUND ; ~ LA MALSPÁRUL9 · ·, 

Originala sorefabelo eri tri aktoj . 
• • •• • -<. 

.,;Disputas pd feliC' sen fin.' 
I.a l¡omoj ínter si. 
Stultígas re.ciproke sin 
Kaj met,n . t_~e scias pli .... • 

Re.memoro el mia infanag~. kiam ankoraii mia 'patro . 
kantetis hejme la naivajn melodi(}jn . de la ,M a 1 a p a -

r u 1 o", tiel sukcese ludita dum la viena Esperanto-kongre$,0. o 

La tutan verketotf envolvas ia nah:a, malnova neblilo 
reportante .n.in a1 tempoj pasintaj, kiam l.a homojbezonis 
tiajn sorefabelojn kun iom da dramo, iom da . vero, iom 
da símbolo, ioní da bonhumoro kaj J(un bona fino. 

R a i m u n d kunmetis eion ti bonsukcese . en la. 
.M a 1 a par u 1 o• kaj ne estas. mirinde, ke ínter 'liaj 
teatrajoj ti u ei estas la plej populara. Li · votas, lail mal
nova kutimo, instruí kaj amuzi kaj m~:mtras mistikajn 
praverojn, kiujn ankaií hodiaií neniu kredas. Ói ja e.stas 
nur fabelo 1 

En eterua !ando-de bonaj kaj agemaj spiritoj la feino 
Che r i s tan e sentas grandan · amon al· surtere vivanta 
estafo: al malgranda F.l o·t w e 11. Per si a sorepovo Ai 
superautas fin per riCeco, sed . ti u kreskigas en la juna 
Flotwell la emon: viví malavare abunde donacante. La: 
rieeco matra pide disfluas, Ja. atnikoj, por la mono kaj ne 
p:or la .koro, sendanke akceptas la regaladojn. Cheristane 
votas atentigi lin kaj ·aperas antaii lí, kie¡. montara knabi
neto. Flotwell ekamas ain, sed ne aan~as sian konduton. 
Cheristane oferas· sian lastan perlon por krei servantan· 
spiriton; kiu ne povos malhelpi la sorton . de Flotwell, sed 
p'ovos averti lin. Per tiú. donaco ai devas forlasi !a teron 
kaj reiri en sian spiritan iandon. Flotwell ékamas knabi
non, kiun Si, kontraii la · piltra · voto, edzinigas en Anglujó. 
Vane aperis. antaii li la almozulo, kreitajo de Cheristáne,· 
por averti lin · per sia propra malfeliea sorto, Flotwel! · 
rapide perdas eion. ankaii la edzinon kaj la . dumtempe 
naskitan infanon, por· reveni sen ia havajo al la ruinoj de 
sia l<astelo. Ti e Ji spertas la sendank:econ d!! siaj amikoj · 
kaj plej amataj servistoj, la dankemoit de ~elkaj simplaJ 
homoj kaj retrovas parton ·de sia iama riea¡o, kiun kaSis 
la almozulo ínter la ruinoj, laii la voto de ·Cheristane. 
Ankaii a¡ reaperas por momento ' kaj profetas iamán 
renkontigon: - · 

,.En la senlima regno de la arñ', " . 
·En renkontejo de j>piritoj tiuj. • 

La malnovmoda, vere viimana mu'zikakompano, 1{ hirte" 
:pentr.itaj figuroj, la montro de sorta puno . al la ma!bonu
loj kaj sorta rekompenco al la bonuloj donas specia!an. 
earmon -al la teatrajeto, kiu nun aperis en bongusta :libreto. 
eldonite de la firmo F • . flirt kaf Filo, Leipzig. 

Kolonelo F. Zwacn, la lerta tradukinto. interprectas la 
verkon en bone fluanta Esperanto. Eble kelkfoje ' Ji ·ne" 
tute sukcesis redoni la pop\)lan ,~romon, _... ebL.e !<elkfoje 
la ftazoj enhavás ian pezecon, la plej moderna Esperanto 
kelkloke eble fa rus alían ' solvon, sed la libro'·•certe· estas 
agrabla kaj fac!la legajo. A 1 i e (anst. aliloke) ·.ka] a Hes 
Sáínas al mi malgustaj, kn abe g o estas terura . vorto.M 
L.a ritma prozo eble . malj:>li hávas poeziajn p~rmesojn oJ 
la versoj, ili estas tie plie sentataj. · · · 

La versoj estas tre ~erte trad.ukitaj. Eble tm multaj 
,.ve", "~re", "nur", "do", ,tro" .interrimas sed' ·pri la ·ler• 
teco generala de la tradukinto atestu ·tiu ei p.arto: -
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.JULIO BAGHY: 

PRETEB LA VIVO 
poemkolekto de la poeto 

Simpla bela eldono ............ -- 1 ora kr. 
Luksa 'eldono ___ ... _____ ... 2 oraj kr. 
Numeritaj ekzempleroj ............ --- 5 oraj kr. 

* 
ALEiiSANURO J•¡.:Tó••¡: 

JOHANO LA BRAVA 
Popolfabelo en verso j 

trad. K . de K AL OC S A Y 

Simpla, bela eldono ... ___ -- --- ---
Luksa eldono ___ ... ______ ...... ---
50 numeritaj ekzempleroj kun 4 kvar-

koloraj ilustrajoj, po ...... ---
30 numeritaj ekzempleroj k un 8 kvar

koloraj Uustrajoj, bindlte --- ... 
1 ora kr = 0.20 dol. 

1 ora kr. 
2 oraj kr. 

5 oraj kr. 

10 oraj kr. 

Sendu la abonprezon en nacla} bankbilelo} all /el ajn al 

JIIJIWGARA ESPERANTO 11\'STITIJTO 
BUDAPEST VI. EOT\' OS•UTCA 3. (BUNGARU.JO) 

ANON()OJ: 
GRANDA.J LAU LVTERliONSLVTO 1 

MALGUANnA.J: 
PO DU ENPUESO.J LA I'REZO DE UNlJ 

XUIIIEROI 

PAGO NEI'RE ANTAÜt:t 

KÓKAI LAJOS 
ESPERANTA LIBROVENDISTO KA) ELDONTSTO 

BUDA.PEST 
1\', KAM~IERMA YER KÁROLY-UTGA 1 

Oni korespondas espcrnnlc 

HUNGARLAXJ)A.J ESPERANTA.J ELDOXAJO.J 

Bal!hy: Pretcr la vivo. (Poemoj) - - - -
Luk<a eldono - - - - - - - -

Ka/ocsay : Mondo knj k oro (Poemoj) - - -
Varga: Pro Espeoanlo. (~lonologo.) La monujo 

trovita (Novelo.) Ucrlie. (Trad. el Heltai) 
Odrdonyr: (Kalocs ay.) Du kokeineloj - -- -
Hellai-Makai: (Kaloesay.) La pogio de I'rcgino 
Karlntlry : (Kalocsay.) Morgau mal ene (T eatr.) 
Krúdv. Ln orauloj. Ady. La \Vagr>mado. 

(Trad. Rajczy.) Biró. La infano. 
Pet 6f i; (Fuchs.) Elektitaj pocmoj - - -
- (Kaloc>rl y.) Johano la brava - - - -

Luksa eldono - - -- - - - -
V ay: (Ilykovics.) La s tonpislisto. Ambrus. 

(~lezei·) La bnzaro b ruJas - - - -
j aknb: Lernolibro de l!spernota Stcno~rafio -
VIJrós: Analitika ~eometrio absolula (mi.) 
- Elemenloj de la ~eometrio a bsol uta -
Maddch : [Kalocsay) Ln tragedia de t' horno 

Luksa •ldooo - - - - - e-: -
Vdmbéry· (Tóth.) Kriminolo~io - - --

1·2.0 fr. sv 
32ú 
o·w 
0·25 • 
0.30 • 
o·ao • 
1 00 " 

0·25 • 
0•45 
1"20 
3·20 

0•25 
0•25 " 
8·80 • 
2·20 • 
4-50 
6·80 
J·70 

Krom la mcuciitaj libroj ankau ciul alia j cspcrantaj libroj estas 
mendeblaj La live ro okozas per postpa~o a u post la s enda de 

pr eso (X 10 •lo poste lspezo) de In li bro. 

INTERNACIA ~IEDICINA 
RE Vuo RF.nAKTE.JO liAJ AJ)MINIST.REJO 

RUUAI"EST VI, TERÍ:Z·KURUT 4 

OFICIALA ORGJl!WO DE T. E. K. ..t. 
Esperanlistaj kuracistoj nepre abonu ~in 1 

GRAFIKA METIEJO 
INSTRUAS KAJ ENTREPRENAS 

LJGNO-, KUPROGRAVURADON, STAMPILCIZADON, 
LITOGRAFION (STONDESEGNO), ARTAN 

LIBROBINDADON KAJ LEDMANUFAKTURON 

ALKOTMÁNY-UTCA 20 



LA c'JUSTE-
SOLVINTOJ RICEVOS PREAfiON 
LA REZULTO ESTOS 
PUBLIKIGATA 

liillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmmlllllilllillllm!llllllllll 

ENIGMO 
SENDU VIAN SOLVO~ GIS 31-A DE DBCE MBRO AL: 

HUNGilRtl. ESPERANTO INS'I'ITI.i'I~O 
Bl' DAPE ST, VI . K E R VLET, EOT,' OS•VT CA 8 . SZA~ 
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j MAJSTROVERKO DE LA HUNGARA 1 3 LITERATURO 

~ U IHAG(OI~. 0( l' HUMO i 
... ~ ... 
~ E \IERIKO IUAD~CH ~ ... ... 3 EN LA KLASIKE PERFEKTA TRADUKO E 
4 D E "' 
~... t KOLO~I&NO KALOCSilY ~ 
3 La libron ornamas 20 desegnajoj de MIAAELO ~ 
... ~3
44 ZICHY. Biografío de 1' aútoro. Komentarioj. ~~ 

Por amatoroj 25 bibliofil-ekzempleroj 
numeritaj. binditaj en ledo. Eldonis: 

Hungara Esperanto Instituto 
Budapest, Eiitvos-utca 3. 

~... PREZOJ: ~ 
4 S IMPLJl : 1 KR. (OIU.J) 
• L llKSJl : 6 KR. , 
... t 3 (1 ora krono = O 20 do!.) t 
~ l'OR RIBLlOt'JLELDOXO 0~1 TUB NU SIN AL NI ~ 
4 EN LA SAMA ELDONO APERIS "' ~ ~ 
~ RUSTE:\1 l' Á l\1 BÉ R Y: t 
3 E ~ KRilJIINOLOGIO t 
~ Tradukis: VINCENTO TÚTH ¡;: 

3 PREzo: rso KR. = (o ·.ao DOLi\RO). E 
3 P OS TUL U PBOSP E KTOX 1 ~ 
~·~ .. ~''''''''''''''''''''''''''''''""''': 

• • • • KV AR PUNKTOJ 
instigas nepre aboni al 

Esperanto Triumfonta 
• 
Gi estas 
Semajna 

Aktuala Ilustrita 
Grandlormata 

Senpagaj monataj aldonoj : 
, Revuo" (literatu~a kaj popo!.sCJenca) 

, lnternaCJa Komerco 

Senpagajn specimenojn petu de la admlnistracio 

Horrem b. Koln, Germanl. 
Reprezentanto en Hungarujo: 

Hungara Espe ranto Institu to 
VI, Eüt vHs· utca 8 

Vi paro/as pri centmiloj d a E sp erantistoj ! 
Pruvu, ke estas almenaü dekmil ! 

UmvEns&L& E sPERANTo A s ocio 

kaú eiuj urboj 
Delegito¡ en pres- bezonas dekmil membrojn Ciu Esperantista 

devas esti membro 
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