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A L I. A L E G A K T O J 
Anta io ni oje salutas la fakton ke en Hungarujo la nombro de la venditaj ekzempleroj atin-

gis la ciferon 100, do preska la kvaronon de la ekzempleroj venditaj en Ia tuta mondo. Vi vidas, 
ke la revuo ne estas farata speciale por hungaroj, anka la ri eco en nia lando ne estas tia ke oni 
ne povus paroli pri vera mizero. Sed propaganJon, kompreneble, ni povas fari pli facile kaj efike en 
nia proksimo ol en aliaj landoj. 

i tio estas nia konsolo. Se en Hungarujo ni havas cent abonantojn, do, proporcie, en la tuta 
mondo ni devus havi minimume 2000. La nuna nombro vere ajnas malbona son o, i estas ia terura 
malkompreno, nekomprenebla stranga o, sed io, pri kio oni nepre povas helpi. 

Kaj oni devas helpi. E en la plej malri a lando povas oferi la abonsumon iu grupo, iu societo, 
a du-tri esperantistoj kune. Kaj neniu diru ke la revuo ne pla as a! li. Konstante donaci ni ja ne 
povas, nun la esperantistaro havas kaj havos tian literaturan revuon, kian li proksimume elmeritas 
per sia subteno. Oni do prokrastu iom la severan kritikon, abonu, kunlaboru, propagandu, atendante 
is ni havos la nepre haveblajn dumil abonantojn. Kaj tiam oni kritiku, se oni trovos ion kritikeblan. 

is tiam ni laboros la eble; kaj pacience ni miros pri la ciferoj de 1' i suba tabelo kaj pri tio, 
ke povas trovi i konscia kaj entuziasma esperantisto, por kiu ne estas grava kor-afero ke en Espe-
rantujo ekzistu inda Iiteratura revuo. 

LA REDAKTA KOMITATO. 
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iaspecajn po tmarkojn, precipe hungarajn ni donos 
inter an e kontra popeca a grandkvanta senda o. 
Sendu nur sendifektajn, purajn (uzitajn a neuzitajn) 

po tmarkojn. 
HUNGARA ESPERANTO INSTITUTO 
Budapest, VI., Eotvos-utca 3. (Hungarlando) 

! GESAMIDEANOJ ! 

H e l p u m i n a l e k s t e r l a n d a p o r e k z i s t a v o j a o 
* >$ 

p e r a c e t o de miaj i 

GRAVURAJOJ DESEGNAJOJ 
Prezo: 5— 7 svlsaj !r. po peco 

PAULO VARSANYI 
Kunlaboranto de L. M. 

Budapest VI, Nagymezo-utca 30 

11 i^— m(m ,t••— 'v 

....... '....,,~~It~.~ .. ~,........,..· ..... ~. ~ ,.,.,...,...,:: F,P.I*~ 'h~""''''''''· tš.....,~" ....... ,t'ti~ , ........ , U~ ., ........ _ ...... W~ 

1- - . A L ~ -:- LEG A N TO" 

I 
I 

Antau CIO ni goje salutas ]a fakton ke en Hungarujo la nombro de la venditaj ekzempleroj atin
gis la ciferon HlO, do preskau la kvaronon de la ekzempleroj venditaj en la tuta mondo. Vi vidas, 
ke la revuo ne estas fara ta speciale por hungaroj, ankau la riceco en nia lando ne estas tia ke oni 
ne povus paroli pri vera mizero. Sed propaganjon, kompreneble, ni povas fari pii facile kaj efike en 
nia proksimo ol en aliaj lan doj. 

Ci tio estas nia konsolo. Se en Hungarujo ni havas cent abonantojn, do, proporcie, en la tuta 
mondo ni devus hávi minimume 2000. La nuna nombro vere sajnas malbona songo, gi estas ia terura 
malkompreno, nekomprenebla strangajo, sed io, pri kio oni nepre pavas helpi. 

Kaj oni devas helpi. Ec en la plej malrica lando povas oferi la abonsumon éiu grupo, éiu sade/o, 
au du-tri esperantistoj kune. Kaj neniu diru ke la revuo ne placas a! li. Konstante donaci ni ja ne 
povas, nun la esperantistaro havas kaj havos tian literaturan revuon, kian li proksimume elmeritas 
per sia subteno. Oni do prokrastu iom la severan kritikon, abonu, kunlaboru, propagandu, atendante 
gis ni havos la nepre haveblajn dumil abonantojn. Kaj tiam oni kritiku, se oni trovos ion kritikeblan. 

Ůis tiam ni laboros laueble; kaj pacience ni miros pri la ciferoj de l' ci suba tabelo kaj pri tio, I: 
ke povas trovigi konscia kaj entuziasma esperantisto, por kiu ne estas grava kor-afero ke en Espe
rantujo ekzistu inda literatura revuo, I LA REDAKTA KOMITATO. I 
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M A L J U S U L O 
B O H D A N L t f E T J 

— Pardonu, pastra mo to ! 
— Kio okazis? 
— Al malsanulo. Ia homo atendas . . . 
— Al malsanulo, al malsanulo — ripetis Ia pastro, 

frotante siajn dormemajn okulojn. 
— Li iru al la pre eja servisto, pcr ke tiu malfermu 

Ia pre ejon kaj ion necesan preparu! 
La servistino fermis la pordon kaj estis a deble, 

ke en la kuirejo i ripetis la pastrajn vortojn. 
La pastro turnis sin en la lito kaj levis la malsup-

renfalintan litkovrilon. 
— AI malsanulo. Ha, kion fari! Mia devo iri. Kaj 

i tie tiel bone dormi... 
Neniam la son o ajnas tiel bongusta, kiel se oni 

malhelpas nin dormi... 
Dol e rekovris palpebroj la dormemajn okulojn, 

la penso pri la malsanulo rememorjgis sonorilojn kaj 
dum la impreso de ilia obtuza, malproksima sonorado, 
la pastro ekdormis denove. 

— Mi petas vian mo ton, pastra mo to! 
— Kio okazis? 
— La servisto jam foriris pre ejon. Li atendas. 
— Atendas? Diru ke mi jam iras. 
Post mallonga horo iris el la pre ejo du personoj 

survoje al la vila o. Ili dronadis en la maro de blanka 
nebulo kaj preska ne vidis unu la alian, tiel ke la 
pasantoj genufleksadis nur la la sonorileto, kiel 
decas genufleksi, se pastro iras kun Sinjoro Dio. 

Ekstere estis a tuna frosteto; la vila a, kvaza 
pasto en pastujo, kirlita koto, glacii is kaj brilis per 
malpuraj kristaloj. Sub la piedoj i rompi is kaj ete 
krakadis. La pastro eksentis malvarmon kaj rapidis, 
anka la servisto rapidis kaj post iu tria-kvara pa o 
sonorigis. Tiamaniere trapasinte longegan vojon, ili 
haltis post la lernejo, apud la puto. 

— Jen, tie i! — a di is la servisto. 
— i tie? — respondis la pastro kaj malfermis 

pordon. Mirigis lin, ke en la korto estis tute silente. 
Neniu venis ilin saluti, ne eestis najbaroj, famili-

anoj kaj vila aj gekuracistoj. 
— u, eble ne i tie? ekdemandis la pastro la 

serviston. 
— Ne, akurate tie i, la maljuna Grinculo mal-

sanas. Mi ja scias. 
— Nu, se jes, do ni iru! — Kaj ili eniris la 

kabanon. En la kabano malla to. E ne unu homo. 
Nur la Iita o estas malkovrita, sed malsanulo forestas. 

— Hej, u estas iu? — ekkriis la servisto, en-
rigardante en kuirejon, provizejon kaj gasto ambron. 
Neniu respondis, nur la kokoj a di is en la mansardo. 

— Nenion fari. Ni atendu . . . — li sidi is sur 
benkon kaj atendis. 

Intertempe ekbrilis la suno kaj la nebulo supren-
i is is la tegmentoj. Ili sidas kaj atendas, subite 
ekstere ili eka das ian krion: Acj ! Acj ! 

Ili eliris sur la sojlon. Maljuna avo, nudpieda, 
ta zhara, postkuris la nutratajn porkojn kaj klopodis 
perforte ilin konvinki, a emigi, eniri en porkejon. 
Sed la nutratoj kvaza primokis la senforton kaj mal-
lertecon de la maljunulo, kuradis tra la tuta korto kaj 
ajne forte emis viziti la ardenon, kiu estis barita 

per malalta barilo kaj pordeto el bran etaro. 

— Acj ! Acj ! — kriis la maljunulo, balancante 
la malgrasajn piedojn, — al la porkejo ! 

La pastro rigardis momenton, sed poste ekkole-
ris. — Kaj kion do vi pensas! Vi min alvokas, 
ellitigas, ne sciate kial kaj por kio ! Kiu e vi mal-
sanas? 

La maljunulo ekrigardis la pastron kaj jesis per 
la kapo. 

— Jes, i mi, pardonu pastra mo to, i mi mortas. 
Por la pastro estis jam tro multe. 
— K i o ! . . . u vi ercas kun mi, a kio? Li 

mortas kaj la porkojn tra la tuta korto Ii postkuras! 
— Kaj kion fari, pardonu pastra mo to? Se ili 

forkuris, estas necese ilin enpeli. Acj ! Alie ili enirus 
la ardenon, a al najbaro. Acj ! 

Kiu scias, kiom longe estus da rinta tiu vetkur-
ado, se ne estas la servisto. Li metis la sonorilon kaj 
la ru an lanternon sur la sojlon, kaj mem komencis 
helpi al la maljunulo. 

La porkoj, ekvidinte tian gravan helpon, tuj eniris 
la porkejon. 

La maljunulo, ankora foje insultinte ilin, fermis 
la pordeton per karpena paliseto. 

Nun li fine aliris la pastron kaj kisis lian manon. 
— Via pastra mo to, bonvolu esti pardonema kaj 

ne koleru min! Sed ordinare, ili eliris, do necesas 
iiin enpeli. 

La pastro moli is. Koleri li ne povis, ar li havis 
koron bonan kaj al la homoj favoran, kaj fine, pro 
kio koleri? 

— Mi ne koleras, — Ii respondis indulgeme — 
sed iuokaze, min lacigi, senbezone, estas ne honeste. 
Vi ja sufi e sanas, por diman e veni mem en Ia 
pre ejon por konfeso. 

— Ho Dio mia! Kiamaniere diman e! Tute ne! 
Jen, Dio scias, u mi isvivos tagmezon. Mi nur per-
forte vin atendas. Pro Dio, perforte! 

— Bone, — perforte — ekpensis la pastro en-
irante la kabanon. . . La maijunulo foriris en kamer-
eton por preni puran vesta on. Post momento li aperis 
pure kaj kombite. La pastro ne rapidis. Ne sentis 
tion necesa. Li volis iom babili kun la maljunulo, 
kiu, estante mortmalsana, ankora postkuradas la 
porkojn en la korto. 

— Kaj u de longe vi jam malsanas? — de-
mandis la pastro sidi ante e Ja tablo. 

— Ho, de longe, de longe. ajne nenio al mi 
doloras, sed la forto ien perdi is. Mi in jam tute ne 
sentas errla ostoj. Kaj en la brusto ial tre malvarmas. 
Nepre morto. 

— Nu, kaj kial neniu oestas hejme? Vi sidas 
sola kiel ermito? E la sanulon enuigas la soleco, 
ne parolante pri malsanulo. 

— Mi ja ne estas sola, mi petas ia pastran 
mo ton, e mi estas la infanoj, bonaj, tie bonaj infanoj. 
Peko estus se mi plendus. 

— Bonaj, sed ili ne zorgas pri maljunulo. 
— Zorgas, pastra mo to, ili zorgas. E multe ili 

zorgas! Hodia neniu volis foriri el la kabano. 
irka is ili min kaj ploras. Sed mi diras: Kial plori ? 

Iru iu al propraj aferoj. Min ne gardu, ar neniu min 
telos, kaj se necesos al mi morti, mi ja mortos anka 

ir 

ft A L JUN U L O 
BOHDAN LEPKY,) 

Pardonu, pas tra mosto! 
- Kio okazis? 
- AI malsanulo. la homo atendas ... 
- Al malsanulo, al malsanulo - ripetis la pastro, 

frotante siajn dormemajn okulojn. . 
. - Li iru al la pregeja servisto, per ke tiu malfermu 

la pregejon kaj cion necesan preparu I 
La servistino fermis la pordon kaj estis aiídeble, 

ke en la kuirejo si ripetis la pastrajn vortojn. 
La pastro turnis sin en la lito kaj levis la malsup-

renfaIintan Iitkovrilon. . 
- Al malsanulo. Ha, kion fari! Mia devo iri, Kaj 

ci tie tiel bone ' dormi ... 
Neniam la songo sajnas tiel bongusta, kiel se oni 

malhelpas nin dormi. .. 
Dolce rekovris palpebroj la dormemajn okutojn, 

la penso pri la malsanulo rememorigis sorrorilojn kaj 
dum la impreso de ilid obtuza, malproksima sonorado, 
la pastro ekdormis denove. 

- Mi petas vian moston, pas tra mosto I 
- Kio okazis? ' 
......:... La servisto jam foriris pregejon. Li atendas. 
- Atendas? Dira kP mi jam iras. . 
Post mallonga horo Iris el la pregejo du personoj 

survoje al. la vi1ago. iii dronadis en la maro de blanka 
nebulo kaj preskaií ne vidis unu la alian, tiel ke la 
pasantoj genufleksadis nur laií la sonorileto, kiel 
decas genufleksi, se pastro iras kun Sinjoro Dio. 

Ekstere estis aiítuna frosteto; la vilaga, kvazaií 
pasto en pastuj o, kirlita koto, glaciigis kaj brilis per 
malpuraj kristaloj , , Sub la piedoj gi rompigis kaj ete 
krakadis. La pastro eksentis malvarmon kaj rapidis, 
ankau la servisto rapidis kaj post ciu tria-kvara paso 
sonorigis. Tiamaniere trapasinte longegan vojon, ili 
haltis post la lernejo, apud la puto. 

- jen, tie ci I - aiídigis la servisto. 
- Ci tie? - respondis la pastro kaj malfermis 

pordon. Mirigi~ lin, ke en la korto estis tute silente. 
. Neniu venis ilin saluti, ne ceestis najbaroj, famili-
anoj kaj vilagaj gekuracistoj. . . 

- Cu, eble ne ci tie? ekdemandis la pastro la 
servi ston. 

- Ne, akurate tie ci, la maljuna Grinculo mal
sanas. Mi . ja scias. 

- Nu, se jes, do ni iru! - Kaj ili eniris la 
kabanon. En la kabano mallauto. Ec ne unu homo. 
Nur la Iitalo estas malkovrila, sed malsanulo forestas. 

- Hej, cu estas iu? - ekkriis la servisto, en
rigardante en kuirejon, provizejon kaj gastocambron. 
Neníu respondis, nur la kokoj aiídígis en la mansardo. 

- Nenion fari. Ni atendu... - li sidigis sur 
benkon kaj atendis. 
. . Intertempe ekbrilis la sunů kaj la nebulo supren
igis gis la tegmentoj. iii sidas kaj atendas, subite 
ekstere iIi ekaudas ian krion: Acjú I Acjú I 

iii eliris sur la sojlon. Maljuna avo, nudpieda, 
taiízhara, postkuris la nutratajn porkojn kaj klopodis 
perforte ilin konvinki, au emigi, eniri en porkejon . 
Sed la nutratoj kvazaií primokis la senfOlton k~i mal
lertecon de la maljunulo, kuradis tra la tuta korto kaj 
sa:jne forte emis viziti .la gardenon, kiu estis barita 
per malaIta barilo kaj porcteto .el bnmcetaro. 

- Acjú I Acjú! - kriis la maljunulo, balancante 
la malgrasajn piedojn, - al la porkejo I 

La pastro rigardis momenton, sed poste ekkole
ris. - Kaj kion do vi pensas I Vi min alvokas, 
ellitigas, ne sciate kial kaj por kio! Kiu ce vi mal
sanas? 

La maljunulo ekrigardis la pastron kaj jesis per 
la kapo. 

- Jes, ci mi, pardonu pastra mosto, ci mi mortas. 
Por la pastro estis jam tro multe. 
- Kio!. . . cu vi sercas kun mi, au kio? Li 

mortas kaj la porkojn tra la tuta korto li postkuras! 
- Kaj kion fari, pardonu pas tra mosto? Se iIi 

forkuris, estas necese ilin enpeli. Acjú I Alie ili enirus 
la gardenon, au al najbaro. Acjú I 

Kiu scias, kiom longe estus dai1rinta tiu vetkur
ado, se ne estas la servisto. Li metis la sonoriIon kaj 
la rugan lanternon sur la sojlon, kaj mem komencis 
helpi al la maljunulo. 

La porkoj, ekvidinte tian gravan helpon, tuj eniris 
la porkejon . 

La maljunulo, ankorai1 toje insuJtinte iIin, fermis 
la pordeton per karpena pa1iseto. 

Nun Ii fine aIiris la pastron kaj kisis Iian manon. 
- Via pastra mosto, bonvolu esti pardonema kaj 

ne koleru min I Sed ordinare, ili eliris, do necesas 
ilin enpeli. 

La .pastro moIigis. Koleri li ne povis, car li havis 
koron bonan kaj al la homoj favoran, kaj fine, pro 
kio koleri? 

- Mi ne koleras, - li respondis indulgeme -
sed ciuokaz~, min lacigi, senbezone, estas ne hQneste. 
Vi ja sufice sanas, por dimance veni mem en la 
pregejon por konfeso. 

- Ho Dio mia I Kiamaniere dimance I Tute ne I 
Jen, Dio scias, cu mi gisvivos tagmezon. Mi nur per
forte vin atendas. Pro Dio, perforte I 

- Bone, - perforle - ekpensis la pastro en
irante la kabanon . .. La maljunulo foriris en kamer
eton por preni puran vestajon. Post momento Ii aperis 
pure kaj kom bite. La paslro ne rapidis. Ne sentis 
tion necesa. Li volis iom babi1i kun la maljunulo, 
kiu, estante mortmalsana, ankoraií postkuradas la 
porkojn en la korto. 

- Kaj cu de longe vi jam malsanas? - de
mandis la pastro sidigante ce la tablo. 

......: Ho, de longe, de longe. Sajne nenio al mi 
doloras, sed la forto ien perdigis. Mi gin jam tute ne 
sentas eft-la ostoj. Kaj en la brusto ial tre malvarmas. 
Nepre morto. " '. 

- Nu, kaj kial neniu ccestas hejmé? Vi sidas 
sola kiel ermito? Ec la sanulon enuigas la soleco, 
ne parolante pri malsanulo. 

- Mi ja ne estas soJa, mi petas la pastran 
moston, ce mi estas la infanoj, bonaj, t, e bonaj infanoj. 
Peko estus se mi plendus. 

- Bonaj, sed ili ne zorgas pri maJjunuJo. 
- Zorgás, pastra mosto, iIi zorgas. Ec multe ili 

zorgas I Hodiau neniu volis foriri el la kabano. 
Cirkaiíis ili min kaj ploras. Sed mi diras: Kial plori ? 
Iru ciu al propraj aferoj. Min ne gardu, car neniu min 
stelos, Kaj se necesos al mi morti, mi ja mortos ankaií 
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sen vi. Vi Hri jo, mi diras al la pli a a filo, iru sur 
Zmijnon. Kampo pretigita. Jam de longe decas semi. 
Kaj se venus la enterigo — denova prokrasto, kaj jen 
frostetoj jam alvenas. Kaj vi, mi diras al la filino, iru 
al la urbo kaj a etu ion bezonatan. Vi ja scias ke, 
se io okazus, e i tieaj judoj i estas duoble pli 
multekosta. La bofilinon mi sendis en alian vila on 
por sciigi la familianojn kaj ia bofilo alvenigis vian 
mo ton kaj poste devis viziti la arpentiston. Tiaman-
iere mi ku as sola, kiam mi a das, la porkoj eliris. 
Necesas ilin revenigi. Mi levi is kaj iei, dank al Dio, 
mi revenigis ilin. Kaj Ia pastra mo to ne koleru je 
mi, ar mi vere malsanas. Tre malsanas. 

Li kisis denove la manon de la pastro kaj cer-
tigadis sian malsanon. 

— Nu, kiel, u ne malagrablas al vi solece ? 
— demandis ia pastro. 

— Kaj u vi ne timas ? — aldonis la servisto 
siaflanke. 

— Kial timi ? Neniun mi mortigis, al neniu mi 
mallongigis la vivon, ne telis. Travivis mi la mian kaj 

decas fori i. SimiJe al laboristo. Finas Ji la laboron 
kaj foriras. Ka u ne tempo jam al mi ? Jam verdire 
duan monaton mi mal paras la sanktan panon. La 
forto ien forkuris kaj mi nenion povas labori, sed 
senpage forman adi la panon de I' infano; iel ne decas. 
Ne eniras en gor on. Jen, dank al Dio, fino. Kion 
timi? La infanojn mi edukis, doton prizorgis, sa on 
instruis, kaj kio plua necesas ? Nenial por mi timi... 

— Ni povas komenci, — diris la pastro kortu ita 
per la vortoj de la a ulo. 

— Ni komencu en Dia nomo, — respondis la 
maljunulo kaj krucosignis trifoje. 

* 

us venis la pastro hejmen kaj prepari is maten-
man i, kiam de la sonorilejo a di is sonorilo: bam, 
bam, baml 

La maljuna Grinculo mortis. 
Tritiko semita, porkaro en porkejo, Ja filino post 

momento revenos — li povis morti trankvile. 
El la ukraina: O. Kuzjma-

V I K T I J K O J 
R 0 M A N O E L L A V I V O D E S I B E R I A J MILITKAPTITO 

i i J I O B A . I I T 

T R I A A P I T R O , 
La fre a aero mordetis la vangojn de Johano. Li rapidis 

tra la senhomaj stratoj de la barakurbo. La grandaj fenestroj, 
kovrilaj per dika glacio, ajnis senanime rigardi lin. Li preter-
pasis ilin. 

Li turnis sin en alian straton. Vico de barakoj kun lar e 
malfermitaj pordoj borderis la vojon amba flanke. lli ajnis 
oscedantaj kriptoj, kiuj atendas viktimojn. Li preterpasis ilin. 

De malproksime vidi is la stacidomo, anta kiu us ekmovi is 
vagonaro al okcidento. Post 6k tagoj i estos en Petrograd. 

Anta li, sur la vojo, proksimi is longa vico de militkaptitoj, 
portantaj dikajn arbotrunkojn sur siaj uitroj. Renkontante ilin 
oni salutis lin kun afabiaj ekkrioj. 

— Bonan matenon, sinjoro Bardy! u al provo ? 
— Saluton! Kiam estos la premiero de la nova teatra o ? 
— u oni povas jam ricevi biletojn? 
Li penis respondi mallonge al iu demandanto. Estis kelkaj, 

kiuj haltis por momento, babili kun la populara viro, kiu donis tiom 
da belegaj, e ne forgeseblaj minutoj al siaj samsortanoj. La 
rusa barakestro sen ese kriadis. 

— Rapidu! Rapidul 
La samsortanoj preteriris kaj li da rigis sian mar adon al 

la teatro, kiu jam vidi is el la proksima placo. i estis kolosa 
konstrua o el ligno por mil ducent personoj. iaj ornama oj 
estis simplaj, kieKdecas al siberia garnizona teatro. i servis 
iam por la amuzado de la rusaj regimentoj, sed nun la bonkora 
komandanto transdonis in je la dispono de la miliikaptitoj pro 
manko de rusaj artistoj kaj rusa soldatpubliko. 

Johano suprenrapidis sur Ja lar aj tupoj kaj eniris Ja vas-
tan vestiblon, kie gigantaj fornoj, konstruitaj el brikoj kaj lado, 
mildigis iom la malvarmon. 

El la interno de Ja granda vidhalo a di is gaja Ja ta babi-
Jado kaj brua akordoj de fortepiano. 

Li malfermis la pordon. La bruo kaj muziko esis. La milit-
kaptitaj artistoj respekte atendis la alvenon de Ja gvidanto sur la 
scenejon. 

— Kion vi provas? — demandis H. 
— La kanto n kaj la dancojn el la nova opereto, — res-

pondis infanviza a junuJo, kiu estis la primadono de la aktor-
trupo. 

— Kie estas la orkestro? 
— La muzikistoj devis iri en la urbon. Nur morga ni povos 

provi kun orkestro — klarigis iu el la irka starantoj. 
— Nu bone! Ni provos ia dramon! 

— Do ky ne estas i tie. 
— Stefano iru por Do ky! 
— Senbezone, mi opinias, ar anka vi ne povos provi, — 

rimarkis la primadona junulo kaj petoJe okulumis ai la pordo 
de la vestejo. — Via parulino eJ la urbo atendas vin. 

— Jes?! — diris Johano Sajnigante surprizon. 
— Jes! 
Johano iris allapordo delavesfejo kaj de tie donis instruk-

cion por la okupado. 
— Post la fino de muziknumeroj provu la prozon de la 

unua akto. Bihay! Bsnvolu min anstatafii! 
— Lafidezire! 
Johano malfermis Ja pordon kaj Ji tuj ekvidis ia virinon 

sidantan e Ja malgranda fera forno. i similis al tremanta bir-
deto, kiu ser ante varmon ka ras sur bran o super cindri inta 
fajra o. En la forno jam ne estis fajro. Oni kutimas hejti en i 
nur dum la prezentadoj. 

Johano rigardis Ia virinon, kiu e ne rimarkis, a nur aj-
nigis ne rimarki lian alvenon. i estis bela, belega, kiel delikata 
porcelanpupefo. FJustra rido de juneco vibris sur iaj lipoj kaj 
flirta orblonda bukla o petolis el sub ia apeto. 

— Bonan tagon, sinjorina mo to! — diris Johano la te, 
por ke la ekstere starantaj a du la konvenan kaj nenion signi-
fantan saluton. 

— Bonan fagon, Johano Jurovi ! — resalutis lin la virino kaj 
ian blankan, varman maneton etendis al li. 

Johano apena tu is in. La virinaj okuloj ekbriiis kaj ilia 
senpacience vaganta flamo telis malgra volan ekbrilon en Jian 
animon. 

— Cu vi scias, kial mi venis? 
— Mi e ne konjektas. 
— Hodinfl ni devas danci en la urbo. Oni petis min parto-

preni en la balo, aran ata por Ja profito de malri aj orfoj. Mi 
ne povis rifuzi. 

— Sed ni ne havas novan dancon. 
— Faras nenion! Ni dancos la baleton "Feino kaj diablo". 

Cu bone? 
Johano rememoris pri la sceno en la subtera vestejo. Anka 

fiam iJi prezentis Ia saman baleton. Lia koro ektremis kaj sen-
responde li esplorrigardis la okulojn de la virino. La vivantaj 
diamantoj ridetis. 

— u vi ne volas 1... Doma e, ar mi jam promesis kaj 
anka en via nomo mi faris certan prpmeson, sclante, ke hodia 
vi ne ludos por la militkaptitoj... Kaj mi pensis, ke vi bone 
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sen vi. Vi Hricjo, mi diras al la pIi aga filo, iru sur 
Zmijnon. Kampo pretigita. Jam de longe decas semi. 
Kaj se venus la enterigo - denova prokr"asto, kaj jen 
frostetoj jam alvenas. Kaj vi, mi diras al la mino, iru 
al la urbo kaj acetu cion bezonatan. Vi ja scias ke, 
se io okazus, ce ci Heaj judoj . gi estas duoble pii 
multekosta. La bofilinon mi . sendis en alian viIagon 
por sciigi la familianojn kaj la bofilo alvenigis vian 
moston kaj poste devis viziti la carpentiston. Tiaman
lere mi kusas sola, kiam mi at1das, la porkoj .eliris. 
Necesas ilin revenigi. Mi levigis kaj iel, dank al Dio, 
mi revenigis mn. Kaj la pastra mosto ne koleru -je 
mi, car mi vere malsanas. Tre malsanas. 

Li kisis denove la manon de la pastro kaj cer
tigadis sian malsanon. 

. - Nu, kiel , cu ne malagrablas al vi solece? 
- demandis la pastro. 

- Kaj cu vi ne timas? - aldonis la servisto 
siaflanke. 

- Kial timi? Neniun mi mortigis, al neniu mi 
mallongigis la vivon, ne stelis. Travivis mi la mian kaj 

decas forigi'. SimiIe al laboristo. Finas li la laboron 
kaj foriras. Kaj cu ne tempo jam al mi? Jam verdire 
duan monaton mi malsparas la sanktan panon. La 
forto ien forkuris kaj mi nenion povas laborl, sed 
senpage formangadi la panon de ľ infanoj iel ne decas. 
Ne eniras en gorgon. Jen, dank al Dio, fino. Kion 
tími? _ La infanojn mi edukis, doton prizorgis, sagon 
instruis, kaj kio plua necesas? Nenial por mi tími ... 

- ' Ni povas komenci, - diris la pastro kortusit!i 
per la vortoj de la agulo. 

- Ni komencu en Dia nomo, - resPQndis la 
maljunulo kaj krucosignis trifoje. 

* 
Jus venis la pas,tro hejmen kaj preparigis maten

mangi, kiam de la sonorilejo aiídigis sonorilo: bam, 
bam, baml 

La maljuna Grinculo mortis. 
Tritiko semita, porkaro en porkejo, la fmno post 

momento revenos - li, povis morti trankvi1e; 
EI la ukraina: O. Kuzjma. 

VIKTIDOJ 
ROMANO EL LA VIVO DE S/BER/AI M/LITKAPTITOI 

JUL ·IO B~GHY 

, TRl A t A PIT R O. 

La .freSa aero mordetis la vangojn de Johano. Li rapidis . 
tra la senhomaj slratoj de 1a barakurbo. La grandaj fenestroj, 
kovri!",jper dika glacio, sajnis senanime rigardi lin. Li preter
pasis . Hin, ' . . . 

Li turlÍís sin en allan slraton, Vico de barakoj kun large 
malfermitaj pordoj borderís la vojon ambaiíflanke. IIi ~ajnis 

. oscedantaj- kriptoj, kiuj atendas viktirnojn. Li preterpasis ilin. 
De malproksime vidigis Ia stacidomo, au1au kiu jus ekmovigís ' 

vagonaro a\ okcidento. Post ok tagoj gi estos en Petrograd. 
Antau li, sur la vojo, proksimigis longa vico de militkaptitoi .. 

portantaj dikajil arbotrunkojn sur siaj sultroj. Renkontanle ilin 
oni salutis Jin kun afablaj ekkrioj. 

- Bonan maten on, sinjoro Bardy! tu al provo? 
- Salutoll! Kiam estos la premiero de la nova teatrajo?' 
- Cu oni povas jam ricevi biletojn? 
Li penis respondi mallonge al ciu demandanto. 'Estis kelkaj, 

kiuj hal tis por momento, babili kun la populara viro, kiu donis tiom 
da belegaj, ee ne forgeseblaj minutoj a) si aj samsortanoj. La 
rusa barakestro seneese kriadis. ' 

- Rapidu! Rapidu! 
La samsortanoj preteriris kaj li daurigis sian mar~adon al 

Iii teatro; kiu jam vidigis el la proksima placo. Ůi estis kolosa 
konstruajo el' Iigno por mil ducent personoj. Ůiaj ornamaJoj 
estis simplaj, kiel ' decas al siberia garnizona teatfp. Ůi servis 
iam por la amuzado de la rusaj regimentoj, sed nun ta bonkora 
komandanto transdonis gin je )a dispono de la mililkaptitoj pro 
manko de rusaj artistoj kaj rusa soldatpubliko. 

Johano suprenrapidis sur la largaj Stupoj kaj eniris la vas
tan vestiblon, kie gigantaj fornoj, konstruitaj e) brikoj kaj lado, 
mlldigis iom la malvarmon. 

EI la interno de la granda vidhalo aňdigis gaja laňta babi
lado kaj brual akordoj de fortepiano. 

Li malfermis 1a pordon. La bruo kaj muziko eesis. La milit
kaptitaj artistoj respekte alendis la alvenon de lá gvidanto sur la 
scenejon. 

- Kion ví provas? - demandís li. _ 
- La kantojn kaj Ip. dancojn el la nova opereto. - res· 

pondis infanvizaga junulo, kiu estis la primadono de la aktor':" 
trupo. 

- Kie estas la orkestro? 
- La muzikistoj de:vis iri en la urbon. Nur morgaií: ni povos 

provi kun orkeslro - klarigis iu el la cirkailstarantoj. 
- ' Nu bone! Ni pro vos la dramon 1 
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- Do~ky ne estas ei tie. 
- Stefano Iru por Doaky! 
- Senbezone, mi oplnias, Car ankail vi ne povos provi, -

rimarkis la primadona junulo kaj petole okulumis al la pordo 
de Ia.-vestejo. - Via paruJino eI la urbo atendás vin. 

- Jes?! - diris Johano sájnigante surprizon. 
- jes I _ 
Johano iris alla pordo de la vestejo kaj de tie donis instruk

cion por la okupado. 
- Post la flno de muziknumeroj provu la prozon de la 

unua akto. Bihay! B61nvolu min anstataúi I , . ' 
- .LaMezire! , 
Johano malfermis la pordon kaj Ii tuj ekvidis la vírinon 

sidantan Ce la malgranda tera torno. Si similis al Iren'anta bir
deto, kiu serčante varmon kaňras sur branCo super cindriginta , 
fajrajo. En la forno jam ne estis fajro. Oni kutimas hejti en ~i 
nUf dum la prezentadoj. 

Johano rigardis la virinon, kiu ec ne- rimarkis, au nur ~j. 
nigis ne rimarki Iian alvenon. Si estis bela, belega, kiel delikata 
porcelanpupeto. Flustra rldo de juneco vibri.s sur siaj Upoj kaj 
flirta orblonda buklajo petolis el sub Sia čapeto. 

- .Bonan tagon, sinjorina moato I - diris Johano laiíte, 
por ke la ekstere starantaj aildu la konvenan kaj nenion slgni-
fantan saluton. . 

- Bonan tagon, Johano jurovič! - resalutis lin la virino kaj 
~ian blankan, varman maneton elendis al li. 

Johano apenaií tusis gin. La vírinaj okuloj ekbrilis kaj ilia 
senpacience vaganta flamo SteHs malgraňvolan ekbrllon en Han 
animon. 

- Cu vi scias, kial mi venis? 
- Mi ee ne konjektas. 
-:- Hodi.ň ni devas dancí en la urbo. Oni petis min parto-

preni en Ia- balo, arangata por Ja prolito de malriCaj orloj. MI 
ne povis rifuzi. 

- Sed ni ne havas novan dancon. 
- Faras nenion! Ni daricos la baleton MFeino kaj diablo". 

tu bone':l ' , 
Johano rememoris pri la sceno en la subtera vestejo. Ankaťi 

tiam iIi prezentis la sa'llan baleton. Lia koro ektremls kaj sen
respolJde li e$plorrigardis 1a okulojn de la virino. La vivantaj 
diamantoj ridetis. 

- tu vi ne volas? ... Doma~e, . čar mi jam promesis kaj 
ankaň en via nomo mi faris certan promeson, se/ante, Jee hodiaii 
vi ne ludos por la mmtkaptitoj... Kaj mi, pensls, ke vi bone 



fartos en gaja societo, kle oni vin estimas kaj amas . . . kaj m i . . . 
La virino pepetis, sed la obstina muteco de Johano subite 

konfuzis in. 
— Kiai vi rigardas min tiel fikse? 
— Mi ne vin rigardas, sed vian animon ? 
— Strange! — kaj i ru i is. — Nu kaj u vi vidas in ?! 
— jes, ar i tie sidas sur viaj koketaj trajtoj kaj brilas al 

mi el viaj okuloj. 
Johano subite an is la tonon. Li fari is flamanta pro kolero. 
— Kial vi mensogas? 
— Sed, Johano Jurovi , kion vi pensas ? u mi mensogas ? 

Fi! Kia diro! 
— Jes! Vi mensogas! Vi nur elpensis la tutan historion pri 

la hodia a balo, por ke vi povu min allogi en vian hejmon. Kie 
estas via edzo? 

— Li frumatene forvoja is al Tockoesavsk. Li havas ofici-
ala ojn tie. 

— Vi do mensogis! 
— Ne, ne! Mi ne mensogis, ar oni vere petis min por par-

topreni. . . 
— Sed ne por la hodia a vespero. Cu ne ? 
La virino mallevis la palpebrojn kaj flustris kun pardonpeta 

rideto. 
— Post unu semajno estos la balo. 
Johano kunplektis siajn brakojn sur la brusto kaj kun alter-

nantaj sentoj rigardis la virinon, kiu timeme levis siajn okulojn 
al II kaj ridetis kun arma konfuzo. 

— Cu vi koleras.. . Johano Jurovi , ne koleru ! . . . Mi scias, 
ke mi Iomete mensogetis. 

— Mensogetis ? Kiel lerte vi povas senkulpigi vin! 
— Nu booonee! Mi mensogis, s e d . . . tamen. . . Johano 

Jurovi , vi ne devus koleri min . . . Mi volis vin vidi k a j . . . k a j . . . 
— Kaj vi opiniis konvena la tempon, kiam via edzo estas 

for de la hejmo. 
— Ne ripro u min, ar, je la sankta kruco,.mi ekiros al la 

vasta mondo! 
Johano ekflamis. 
— Ira! Iru for! Sed ne ludu komedion por mi. 
— Cu mi? Cu mi ludas komedion, kiu sin 

hutniligarite anta militkaptito kvaza almozpetas 
vian amon ? u mi ludas komedion, kiu forgetes-
ante pri io kaj ignorante ion Jetas min al la 
bu o de la mondo ? Cu mi ludas, kiu nenion 
pensante pri la vagantaj kla oj vizitas vin en 
via malgaja fremdeco por forgesigi vian sena-
man orfecon? u mi ludas komedion a vi? 
Kiu el ni ambafl? 

La virino ekploretis. Johano sentis sin malar-
mita. Lia despota mieno farigis petega kaj la 
vo o vibris pro eksciti o. 

— Sinjorina mo to! 
— Ne diru iam tiun abomenindan „sinjorina 

mo to"! 
— Nu . . . bone . . . Katja . . . ! 
— Diru denove! 
— Katja! 
— Diru denove! — kaj kun larmaj okuloj 

i ekridetis. 
— Eh! Ne estu infano! — sed anka li ne 

povis reteni la rideton, kiu altrudis sin al liaj 
lipoj. 

— Diru denove! Denove, denove! Bis» Bis! Bis! 
— Katja! Katja! Katja!... Cu vi estas 

kontenta ? 
— Ne tute! 
— Kion vi deziras ankora ? 
— Kison! 
Johano iris al la pordo kaj de tie res-

pondis kun malvarmi inta tono. 
— Tuj mi revenos. Mi devas doni kelkajn 

instrukciojn al mia anstata anto kaj poste mi 
akompanos vin al la stacidomo. 

— Vana klopodo! — diris i kun arma gri-
maco. — La plej balda a vagonaro iras nur post-
tagmeze. Mi devas resti i tie. 

— Vi malvarmumos. 
— Faras nenion. Almena mi ne devas longe 

suferi. 
— Sensenca virina romantikeco. 
•*- Vi estas romantika en la rolo de Jozefo 

de sinjorino Putifar. Oiorpone 

- - Tiun i esprimon vi profitis de Do ky. u ne? 
— Mi ne rememoras. Povas esti. Cetere i estas tute trafa 

esprimo. 
— Hiera li estis via gasto! 
— J e s ! . . . Kial vi ne venis, sinjora mo to? 
— Mi havis ur an laboron. La du lastaj tekstoj de la kanto 

en mia nova opereto ne estis ankora pretaj. 
— Kaj pro tio vi donacis la pakajon, kiun mi sendis, al 

stratvagulino. 
Johano ru i is. 
— Kiu diris tion? 
— Neniu! Venante de la stacidomo mi renkontis knabinon, 

en kies mano mi rekonis mian paka on. Mi haltigis in, konjek-
tante malbonon, kaj pridemandis. Ho, kiel impertinente i ridis 
al mi. 

— Vi ne estus devinta alparoli in. 
— Dankon! Kaj en tiu okazo estus ridinta pri mi la tuta 

irka a o, ar vi, sinjora mo to, e ne rigardante la enhavon, for-
gesis mian leteron en la paka o . . . Jen! 

i prenis Ieteron el la po o de sia pelto kaj etendis in al 
Johano. Li, tute konfuzite, hezitante momenton, transprenis in. 

— Malfeli a Ietereto mia! Sopiraj krioj de mia amo, kiujn 
vi etis al stratvagulino, Vi e ne povas imagi la doloron, kiun 
vi ka zis al mi. Profunde vi ofendis min. Virino eble povas par-
doni tia on, se ia amo estas pli profunda ol la ofendo, sed 
forgesi, neniam. 

El Johano eksplodis senespera ekkrio. 
— Kion vi volas de mi?! 
La virino kun certeco pri sia triumfo uis la baraktadon de 

la viro kaj ridetis. 
— Nenion, sinjoro Bardy! Mi volas nur iom babili kun vi. 

Nenion, sinjoro Bardy, nur babili. . . nur babili. 
Johano subite malfermis la pordon kaj vokis Stefanon. 
La maljunulo venis servoprete kaj haltis anta li. 
— Stefano! Vi iros hejmen kaj diros al sinjoro Do ky, ke 

nii petas lin tuj al la teatro. Cu vi komprenas ? T u j ! . . . Krom 
tio vi iros al la hejtisto kaj petos lin fari fajron en tiu i vestejo. 

Ventega pejzago 
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farlos en gaja societo, kie oni vin estimas kaj amas ... kaj mi ... 
La virino pepetis, sed Ja obstina muteco de Johano subite 

konfuzis sin. . 
- Kial vi rigardas min tiel fikse? 
- MI ne vin rigardas, sed vian animon? 
_ Strange! - kaj si rugigis. - ·Nu kaj cu vi vidas gin?! 
- Jes, car gi tie sidas sur viaj koketaj trajtoj kaj brilas al 

mi el viaj okuloj. 
-Johano subite sangis la tonon. Li farigis flamanta pro kolero. 

.. - Kial vi mensogas? ' . 
.:.-. Sed, Johano Jurovič, kion vi pen sas ? Cu mi mensogas? 

Fl! Kia dlro! 
- Jes! Vi mensogas! Vi nur elpensis la tutan historion pri 

la hodiaua balo, por ke vi povu min allogl en vian hejmon. Kie 
estas via edzo? 

- Li frumatene forvojagis al Tockoesavsk. Li havas ofici
alajojn tie. 

- Vi do mensogis! 
- Ne, ne! Mi ne mensogis, čar oni vere petis min por par-

topreni ..• 
- Sed ne por la hodiaua ves pero. Cu ne? 
La virino mallevis la palpebrojn kaj f1ustris kun pardonpeta 

rideto. 
- Post unu semajno estos la balo. 
Johano kunplektis siajn brakojn sur la brusto kaj kun alter

nantaj sentoj rigardis la virinon, kiutimeme levis siajn okulojn 
aL II kaj ridetis kun earma konfuzo. : 

- Cu vi koleras .•. Johano Jurovic, ne koleru ! .. , Mi scias, 
ke ml lomete mensogetis. . 

- Mensogetis? Kiel Lerte vi povas senkulpigi vin! 
- Nu ' booonee! Mi mensogis, sed ... tamen... Johano 

-Juro'lič, vi ne devus kolerl min .... Mi volis vin vidi kaj. .. kaj . .. 
- Kaj vl opiniis konvena la tempon, kiam via edzo estas 

for de la hejmo. 
- Ne riprocu min, Car, je la sankta kruc.o, . mi ekiros al la 

vasta mondo! 
Johano ekflamis. 
- Iru! Iru for! Sed ne ludu komedion por mi. 
- Cu mi? Cu mi ludas komedion, kiu sin 

humiliga"te antat1 militkaptito kvazau almozpetas 
vian amon ? Cu mi ludas komedian, kiu forgetes
ante pri cio kaj ignorante cion jetas min al la 
buso de la mondo? Cu mi ludas, kiu nenion 
pensante pri la vagantaj klacoj viz itas vin en 
via malgaja fremdeco por forgesigi vian sena
man orfecon? Cu mi ludas komedion au vi? 
Kiu el ni ambaň? 

La virino ekploretis. Johano sentis sin malar
mita. Lia despota mieno farigis petega kaj la 
voco vibris pro ekscitigo. 

- Sinjorina mosto! . 
- Ne diru ciam tiun abomenindan "sinjorina 

moSto"I 
- Nu .. . bone . .. Katja .. . ! 
- Diru denove! . 
- Katja! 
- Diru denove! - kaj kun larmaj okuloj 

si ekridetis. 
- Eh I Ne estu infano! - sed ankaií li ne 

povis reteni la rideton, Idu altrudis sin al liaj 
lipoj. . 

- Diru denovel Deitove, denovel Bisl Bisl Bisl 
- Kalja! Kalja! Katja!... Cu vi estas 

kontenta? . 
- Ne tutel 
- Klon vl deziras ankoraň? 
- Kison! 
Johano Iris al la pordo kaj de tie res

pondis kun malvarmiginta tono. 
- Tuj mi revenos. Mi devas doni kelkajn 

instrukclojn al mia anstataňanto kaj poste mi 
akompanos vin al la stacidomo. 

-- Vana klopodo! '- diris si kun Canna gri
maco. - La plej baldaňa vagonaro iras nur post
tagmeze. Mi devas restl ci tie. 

- Vi malvarmumos. 
- Faras nenion. A!menaii mi ne devas lúnge 

suferi. 
- Sensenca virina romantikeco. 
- Vi estas romantika en la rolo de 'Jo'zefo 

de sinjorino Putlfar. OiOl'iiOlle 

-- 'tiun éi esprimon vi profitis de Do§ky. Cu ue? 
- Mi ne rememoras. Povas esti. Celere gi estas tute trafa 

esprimQ. . . 
- Hieraií li estis via gasto! . 
- Jes ! .• , Kial vi ne venis, sinjora mosto? 

' - Mi havis urgan laboron. La du lastaj tekstoj de la kanto 
en mia nova opereto ne estis ankorau pretaj. 

- Kaj pro tio vi donacis la pakajon, kiun ini sendis, al 
stratvagulino. . 

Johano rugigis . 
- Kiu diristion? 
- Neniu! Venante de la stacldomo mi renkontis knabinon. 

en kies mano mi rekonis mlan pakaJon. Mi haltigis sin, konjek
tante malbonon, kaj pridemandis. Ho, kiel impertinente si ridis 
al mi. 

- Vi ne estus devlnta alpa roli sin. 
- Dankon! Kaj en tiu okazo estus ridinta . pri mi la tuta 

cirkauajo, čar vl, sinjora moSto, ec ne rigardante la enhavon, for
gesis mian leteron en la pakajó. .. Jen ! 

Si prenis leteron el la poso de sla pelto kaj etendis ~in al 
Johano. Li, tute konfuzite, hezitante momenton, transprenis gin. 

- MalfellCa letereto mia! Sopiraj krioj de mia iuno, killjn 
vi jetis al stratvagulino, Vi ec ne povas imagi la doloron, kiun 
vi kauzis al mi. Profullde vi ofendis min. Virino eble povas par
doni tiajon, se §ia amo estas pii profunda ol la ofendo, sed 
forgesi. - neniam. 

EI Johano eksplodis senespera ekkrio. 
- Kion vi volas de mi? I 
La virino kun certeco pri sia triumfo guis la baraktadon de 

la viro kaj ridetis. 
- Nenion, sinjoro Bardy! Mi volas nur iom babi!i kun vi. 

Nenion, sinjoro Bardy, nur babili ... nur babili. 
Johano subite malfermls la pordon kaj vokis Stefanon. 
La -maljull,ulo venis servoprete kaj hal lis antaií li. 
- Stefano! Vi iros hejmen kaj diros a! sinjoro Do§ky, ke 

mi petas Iin tuj al la leatro. Cu vi .komprenas? Tuj!... Krom 
tio vi iTOS al la hejtisto kaj petos Iin fári fajron en liu ci vestejo. 

Ventega pejzaeo 
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Poste vi iros at la oficira kuirejo kaj mendos tagman on por 
tri personoj. Cu vi komprenas? Por tri personoj... Jen la mono. 
Ne forgesu alporti tablotukon kaj telerojn kun man ilaro! u 
vi komprenas? 

— Jes! Sinjoro Do ky, hejtado en la vestejo, tagman o por 
tri personoj, tablotuko, teleroj, man ilaro. 

— Bone, Stefano I Estu lerta! 
La maljunulo ekiris kaj murmuris sub siaj lipharoj. 
— Kiom da penado pro virino I 
Johano fermis ia pordon. La virino kun demanda t mieno 

atendis lian klarigon, ar i ne komprenis la interparolon. i estis 
hungarlingva. 

Johano sidi is sur remburita apogse o kaj kun facila rideto, 
en kiu vidi is iom da incita ven eto, li parolis kun troa entileco. 

— Sinjorina mo to deziras babili kun mi, sed beda rinde 
mi ne havas multe da tempo por tio kaj, uste por esti kompleza 
al vi, mi venigis anstata anton. Sinjoro Do kv baida venos i 
tien kaj estos je via dispono. 

Koleraj rozoj ekbrulis sur iaj vangoj. 
— Vi estas komedianto. 
Johano levi is kaj profunde klinis sin. 
— Vi estas prava, sinjorina mo to, kaj mi estas tre fiera 

pri mia profesio. 
— Sed ne nur sur la scenejo, anka en la vivo. 
— Vi devigas min por tiu i rolo. 
_ Mi? 
— Jes I Multfoje mi diris al vi, ke mi amas mian edzinon. 

Tio ne estas komedio. Vi estas bela, pompanta, mem la vivanta 
tento, kaj mi devas reteni min per iu ebla rimedo. Tio estas 
jam komedio, ar mia sango en iu minuto, kiam mi vidas vin 
kaj ankora pli, kiam mi ne vidas vin, ribelas kaj bolas kaj 
postulas. Sed foje mi a dis de maljunulo, ke rezignoj faras la 
homon forta. Nun mi ekzercas. 

— Nur maljunulo povas diri tian malsa a on. 
Frapado sur ia pordo. Venis la hejtisto. 
— Cu vi ordonis hejti? 
~ Jes! Vi eble malvarmumos en tiu i glacia aero. Cetere 

ni tagman os i tie. Stefano portos man a on el la oficira 
kuirejo. Mi mendis por tri personoj. 

— Mi ne volas man i. Anka mi havas principojn. Neniam 
akceptu ion de malamiko. 

— u vi rigardas min via malamiko? Kial? 
La virino rigardis al la hejtisto kaj Johano komprenis in. 
La hejtisto estis simpla kamparano, dika, plenvanga, forta 

junulo. Li parolis kun terura dialekto, ke oni apena povls 
kompreni lin. Li ekka ris anta la forno kaj tre malrapide, 
kvaza li konstruus dometon por infanoj, li metis ligneton post 
ligneto en la fajrujon. 

Por rompi la pezan silenton Johano alparolis lin. 
— Nu, Jo jo, kio nova? 
— Nenea naova, seenjaoro! — respondis la knabo ser ante 

alumeton en iu po o de sia bluzo. — Me faorgeesis faojrigelon! 
— Jen alumeto! — diris Johano kaj donis al li la sian. 
— One deeras, ke naovaj meletkaoptetoj alveenis. 
— Kiam? 
— Jos me aadis teon de meea ameekoo. Ele estos en la 

baoraokoj apod la tejaotro. 
— Aha! Mi scias. Venante al la teatro mi vidis kelkajn bara-

kojn, kiuj kun malfermitaj pordoj atendas novevenintojn. 
— One deeras, ke antao do ao tre maonaotoj kaoptis elen 

la roosoj. 
— Ver ajne ni trovos inter ili samurbanojn. 
— Uhumm! — Li esprimis la saman opinion kaj per plenpulmo 

komencis blovi la fajron. — Ke la Jesoo Kresto cendrigo teon 
legnon! e eslas maolseeka, keel mea kaolsaono post laovaodo! 
— blasfemis la knabo. 

La virino flustre demandis Johanon. 
— u li scias ruse? 
— Ne ! Sed mi povas demandi lin. Jo jo, u vi parolas ruse ? 
— Ne moolte... Ke la Ponceos Pelatos eksteermo teon 

aorbaoron, en keo one haokis teon e legnon! e ne vaolas 
ekbrooli... Me kaompreenas ne moolte roose. 

Johano turnis sin al Ia virino kaj interpretis. 
— Li ne parolas kaj ne komprenas multe. 
— u li estas kamparano? 
— Jes! 
— Kiel sana li aspektas. Li vivas kiel la bruto kaj ne tur-

rnentas sin per doloraj pensoj... Ho kiel mi atus esti tia sen-
Sfcnta esta o. 

— Vi eraras, opiniante, ke la simplaj homoj ne havas siajn 
dolorojn kaj sopirojn. Ili povas ami, kiel vi, kaj resti kortu e 
fidelaj. 

— Hahaha! Vi opinias min tro naiva!... Demandu la kna-
bon, u Ii amas la rusajn knabinojn? 

Johano ridante plenumis la strangan deziron. 
— Jo jo! La sinjorina mo to demandas vin, u vi amas la 

rusajn virinojn. 
— Nor lao maodeero. 
— Nur modere — interpretis Johano. 
— Demandu lin, u mi pla as al li ? — kaj i kokefe ridetis 

al la knabo. 
— La sinjorino demandas vin, Jo jo, u i pla as al vi ? 
La knabo por momento rigarais al la ridetanta viza o de 

la virino, kiakis per la lango kaj gratanfe !a ore!on li respondis. 
— Delekaota persaono, sed ne por me.. . ea naozo seme-

las al la naozo de mea fean eno en Transselvaoneo... Taomen 
e estas ple beela, me pensas. Per la maonoj de la senjorena 

mao to ne estas ebie melki la bovenojn, nek kneedi la euta-
ogan paonon. 

Li esis paroli kaj denove, kun plena fervoro, blovis la 
fajron. Johano ripetante interpretis la opinion de la bona knabo. 

— Li opinias, ke vi ne estas tiel bela, kiel lia fian ino en 
Transsilvanio. Viaj manetoj ne ta gas por melkado kaj knedado. 

La virino gaje ekridis kaj preninte monon el sia retikulo i 
donis in al la knabo. La knabo tenis la monbileton en sia mano 
kaj nekomprene rigardis jen al la virino, jen al Johano. 

— Mi dankas vian sincerecon, — diris i. 
— Keon e vaolas? — demandis la knabo. 
— La sinjorina mo to dankas la komplimenton, — klarigis 

Johano. 
— Vaolaonte me faoris! certigis kapjese la knabo kaj la 

monon zorge metinte en sian notlibron, da rigis la fajrofaradon. 
— Ke la saonkta vergoleno kaompaotoo jam e teon faojron! 

La pordo malfermi is kaj venis en la ambron la prima-
dono.de la artista trupo. Li respektplene salutis la virinon kaj 
malla te pritraktis aferon kun Johano. Dum la parolado kelkfoje 
li rigardis al i. 

La virino konjektis, ke ili parolas pri i. 
— Kion li volas ? — i demandis Johanon kaj afable ridetis 

al la ru i anta junulo. 
— Teatra afero, sinjorina mo to. Li petis min interpreti lian 

deziron, li ludos en la nova opereto la efan virinan rolon, dan-
cisfinon kaj li bezonus ian belan balan kostumon kaj . . . 

— Aha! Bone. Hodia vespere vi povos elekti por li ei mia 
tualetaro la pla e — i diris kaj kvaza sugesfie rigardis en !a 
okulojn de Johano. 

— u hodia vespere? 
— Jes! Vi ja venos por partopreni en la hodia a balo. Vi 

promesis. Cu ne? 
Johano konfuzite balbutis. 
— Jes, sed.. . mi. . . 
— Nenia sed! Vi diris jes kaj vera viro plenumas sian 

promeson, e se i estas kontra lia volo, — kaj aperis triumfa 
rideto sur iaj lipoj. 

Johano kapitulacis kun facila kapklino kaj turnis sin al la 
junulo. 

— Hodia mi iros en la urbon kaj elektos por vi kostumon. 
-- Elektu tiun helflavan! Tiu koloro fre konvenas al mia 

blonda peruko. Krome bonvolu a eii por mi kelkajn ringojn. 
III malgrandigas la manojn. 

— Bone, bone. Mi prizorgos. 
— Kaj.kara direktoreto mia,ne forgesu a ei por mi Leichner-an 

minkon, ar tiu i hejme preparita minko t ne bone ka as e 
la fre e razitan viza on. Mi volas brilegi, ke oni ekku u al miaj 
piedoj, — afektis plu Ia trodorlotita junulo. — Jes I Mi e ne 
diris al vi, ke kapitano Proke surpnzis min per paro da oru-
mitaj uoj. Ili havas altajn kalkanumojn kaj sukcese malgrandigas 
la piedojn. 

— Bone, bone. 
— u vi ne havas bonan humoron, kara direktoreto? 
— Mi havas, sed . . . 
— Mi komprenas. Tuj mia kara I 
Li salutis la virinon kun mucide afektita rideto, premis ia 

manon de Johano kaj foriris. La pordo fermi is, sed nur por 
momento, ar li denove malfermis in por ovi la kapon. 

— Elektu, kara direktoreto, se eble, anka tiun rozkoloran 
dekoltitan danckostumon, kiun la sinjorina mo to uzis dum la 
lasta baleto en la urbo. i bonege montras la formojn. Ne 
forgesu! 

— Bone, bone I 
La pordo fermi is. Johano turnis sin al la virino, kiu sta^ 

rante anta la vesteja stablo rigardis la artefaritajn virinajn 
koksojn kaj mamojn, kiujn oni per nuretoj fiksas al la viraj 
korpoj dum la prezentadoj. 
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Poste vi iros al la ofidra kuirejo kaj mendos tagmangon por 
Iri personoj. Cu vi komprenas? Por tri personoj ... Jen la mono. 
Ne forgesu alporli tablotukon kaj telerojn kun mangilaro 1'[ Cu 
vi komprenas? 

- Jes! Sinjoro Doaky, hejtado en la vestejo, tagmango por 
tri personoj, tablotuko, teleroj, mangilaro. . 

- Bone, Stefano I Estu lerla! ' 
La maljunulo ekiris kaj murmuris sub síaj 1ipharoj. 
- Kíom da penado pro virino! 
Johano fermis la pordon. La virino kun demanda míeno 

atendis lian klarigon, Čar Si ne komprenis la inlerparolon. Úi estis 
hungarlingva. . 

Johano sidigis sur remburita apogsego kaj kun facila ridelo, 
en kiu vidigis iom da incita vengeto, li piJrolis kun troa gentileco. 

- SinJorina mosto deziras babili kun mi, sed bedat1rincJe 
mi ne havas multe da tempo por lio kaj, guste por esti kompleza 
al vi, mi venigis anstatauanton. Sinjoro Doaky baldau venos ci 
tien kaj eslos je via dispono. 

. Koleraj rozoj ekbrulis sur siaj vangoj. 
- Vi estas komedianto. 
Johano levigis kaj profunde klinis sin. 
- Vi estas prava, sinjorina moato, kaj mi estas Ire tiera 

pri mia profesio. 
- Sed ne nur sur Ja scenejo, ankaií en Ja vivo. 
- Vi devigas min por tiu či rolo. 
- Mi? 
- jes! Multfoje mi diris al vi, ke mi amas mian edzinon. 

Tio ne estas komedio. Vi eslas beJa, pompanta, mem Ja vivanla 
tento, kaj mi devas reteni min per čiu ebla rimedo. Tio estas 
jam komedio, Čar mia sango en Čiu minulo, kiam mi vidas vin 
Il"aj ankoraií pii, kiam mi ne vidas vin, ribelas kaj bolas kaj 
postu las. Sed to je mi audis de maljunulo, ke rezignoj faras la 
homon forta. Nun mi ekzercas. 

- Nur maljunulo povas diri tian malsagajon. 
Frapado sur la pordo. Venis la hejtisto. 
-- Cu vi ordonis hejti? 
- Jes! Vi eble malvarmumos en tiu ci glacia aero. Cetere 

ni tagmangos Či tie. Stefano portos mangajon el la oficira 
kuirejo. Mi mendis por tri personoj. 

- Mi ne volas man~i. Ankaií ml havas principojn. Neniam 
akceptu ion de malamlko. 

- Cu vi rigardas min via n>alamiko? Kial? 
La virino rigardis al la hejtisto kaj Johano komprenis sin. 
La hejtisto estis simpla kamparano, dika, plenvanga, fórta 

junulo. Li parolis kun terura dialekto, ke oni apenaií povls 
kompreni Iin. Li ekkaiíris antaií la forno kaj tre malrapide, 
kvazalí likonstruus dometou por infanoj, li metis ligneton post 
Iigneto en Ja fajrujon. 

Por rompi la pezan silenton Johano alparolis \in. 
- Nu, JOČjo, kio nova? 
- Nenea naova, seenjaoro! - respondis la knabo sercante 

alumeton eu ciu po~o de sia bluzo. - Me faorgeesis fanjrigelon ! 
- Jen alumeto! - diris Johano kaj donis al li la sian. 
- One deeras, ke naovaj meletkaoptetoj alveenis. 
- Kiam? 
- Jos me aadis teon de meea ameekoo. Ele esios enla 

baoraokoj apod la tejaotro. 
- Ahal Mi scias. Venante al la teatro mi vidis kelkajn bara

kojn, kiuj kun malfermitaj pordoj atendas novevenintojn. 
One deeras, ke antao do ao tre rnaonaotoj kaoptis elen 

la roosoj. 
- Veraajne ni trovos inler ili samurbanojn. 
- Uhumm! - Li esprirnis la saman opinion kaj per plenpulmo 

komencis blovl la fajron. - Ke la Jesoo Kresto cendrlgo teon 
legnon I Úe estas maolseeka, keel mea kaols90no post laovaodo I 
- blasfemis la knabo. 

La virino flustre demandis Johanon. 
- Cu li sclas ruse? 
- Ne I Sed mi povas demandi Iin. Jočjo, ~u vi parolas ruse? 
- Ne moolle ... Ke la Ponceos Pelatos eksteermo teon 

aorbaoron, cn keo one haokis teon ce legnon! Úe ne vaolas 
ekbrooli ... Me kaompreenas ne 1Il0olte roose. 

Johano tumis sin al la virino kaj interpretis. 
- Li ne parolas kaj ne komprenas multe. 
- Cu Ji estas kamparano? 
- jest 

' - Kiel san a li aspektas. Li vivas kiel la bruto kaj ne tur
fI'Ientas sin per doloraj pensoj . " Ho kiel mi satus esti tia sen
~nta estajo. 

- Vi eraras, opiníante, ke la simplaj homoj ne havas siajn 
dolorojn kaj sopirojn. \Ii povas ami, kiel vi, kaj resti kortuae 
f1delaj. 

- Hahaha! Vi opinias min tro naiva! ... Demandu la kna
bon, cu li at:nas la rusajn knabinojn? 

johano rldante plenumis la strangan deziron. 
- Joejol La sinjorina moStů demandas vin, cu vi amas la 

rusajn virinojn. . 
- Nor lan maodeero. 
- NUT modere - interpretis Johano. 
- Demandu lin, cu mi plaCas al li? - kaj si kokete ridetis 

al la knabo. 
- La sinjorino demandas ViII, Jocjo, Cu si plaeas al vi? 
.L.a knabo. por momentorig~rais al la ridetanta vizago de 

la vmno. klakls per la lango kaj gratante la ore:on li respondis. 
- Delekaota persaono, sed ne por me ... Sea naozo seme

las al la naOZ0 de mea feanCeno en Transselvaoneo ... Taomen 
se estasple beela. me pensas. Per la maonoj .de la senjorena 
maosto ne eslas eble melki la bovenojn, nek kneedi la eeuta
ogan paonon. 

U cesis paroli kaj denove, kun plena fervoroblovis la 
fajron. Johano ripetante interpretis la opill ion de la bona knabo . 

- Li opinias, ke vi ne estas tíel bela, kiel lia Hančino en 
Transsi1vanio. Viaj manetoj ne taiígas por melkado kaj knedado. 

La viríno gaje ekridis kaj preninte monon el sia retikulo ai 
donls gin al la knabo. La knabo tenis la monbileton en sia mano 
kaj nekomprene rigardis jen al la virino, jen al Johano. 

- Mi dankas vian sincerecon, - diri"s ai. 
- Keon ae vaolas? - demandis la knabo. 
- La sinjorina mosto dankas la komplimenton, _ klarigis 

Johano. 
- Vaolaonte me faoris! certigis kapjese la knabo kaj la 

monon zorge metinte en sian notlibron, daiírigis la fajrofaradon. 
Ke la saonkta vergoleno kaompaotoo jam Če teon faojron! 
La pordo. malfermigis .kaj venis en la Čambron la prima

dono . de la artIsta trupo. LI respektplene salutis la virinon kaj 
maJlaiíte pritraktis aferon kun Johano. Dum la parolado kelkfoje 
li rigardis al §i. . 

La viTíno konjektis, ke iIi parolas pri si. 
- Kion li volas? - !li demandis Johanon kaj afable ridelis 

al la rugiganta junulo. . 
- Teatra afero, sinjorina mosto. Li petis min interpreti lian 

deziron, li ludos en la no va opereto la cefan virinan rolon, dan
cislinon kaj li bezonus ian belan balan koslumon kaj ... -

- Aha! Bone. Hodiat1 ves pere vl povos elekti por li el mia 
tuale1aro lat1place - si diris kaj kvazall sugestie rigardis en la 
okulojn de Johano. 

- Cu hodiaií vespere? 
- jes! Vi ja venos por partopreni en la 'hodiaua balo. Vi 

promesis. Cu ne? ~ 
Johano konfuzite bal bu tis. 
- les, sed... mi ... 
- Nenia sed! Vi diris jes kaj vera vira plenumas sian 

promeson, ee se gí estas kontrau lia volo, - kaj aperis triumfa 
rideto sur siaj lípoj. . 

Johano kapitulacis kun facila kapklino kaj tumis sin al la 
junulo. 

- Hodiaií mi iros en la urbon kaj elektos por vi kostumon. 
- Elektu tiun helflavan! Tiu koloro tre konvenas al mia 

blonda peruko. Krome bonvolu aČeli por mi kelkajn ringojn. 
IIi malgrandígas la manojn. 

- Bone, bone. Mi prizorgos. 
-Kaj,kara direktoreto mia,ne forgesu acei por mi Leichner-an 

sminkon, čar tiu Ci hejme preparita sminko t ne bone kaaas ee 
la frese razilan vizagon. Mi volas brilegi. ke oni ekkusu al miaj 
piedoj, - .afektis piu la trodorlotita junulo. - Jes! Mi ee ne 
diris al vl, ke kapitano Prokeč surprlzis min per paTO da oru
mitaj Suoj. iii havas altajn kalkanumojn kaj sukcese malgrandigas 
la piedojn. . 

- Bone, bone. . 
- Cu vi ne havas bonan humoron, kara direktoreto? 
- Mi havas, sed ... 
- Mi komprenas. Tuj mia kaTa! 
Li salutis la virinon kun mucide afektita rideto, premid la 

manon de johano kaj foriris. La pordo fermigis, sed nur por 
momento, čar li denove malfermis ~in por sov i la kapon. 

- Elektu, kara direkloreto, se eble, ankaií tiun rozkolorall 
dekoltitan danckostumon, kiun la sinjorina mosto uzis dúm la 
lasta baleto en la urbo. Úi bonege montras la formojn. Ne 
forgesu I ' 

- Bone, bone! 
La pordo fermigis. Johano turnis sin al la viríno. kiu sta,. 

rante antaií la vesteja stablo rigardis la artefaritajn virinajn 
koksojn kaj mamojn, kiujn oni per snuretoj fiksas aJ la viraj 
korpoj. dum 1a prezentadoj. 
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Johano haltis malanta ia dorso. 
— u vi vidas, sinjorina mo to, tiel ni men ogas al ni mem 

por luli nin en iluzioj, ar la realon forrabis de ni la vivo. 
— Kaj e se la vivo etendas al vi la realon, vi preferas la 

kotornojn. Jen viaj tragedioj, — diris i kun malgaja rideto. 
— Jes! Ja! Komuna sorto de la militkaptitoj. 
— Sed ne iuj estas revuloj. 
La knabo fine sukcesis. La fajro brue ekzumis en la forno. 

Li metis ankora kelkajn lignojn por vigligi la flamojn kaj 
estis forironta. Li haltis anta la muta paro, kvaza por diri 
ion. Johano rimarkis lin. 

— Kion vi volas Jo jo? 
— Me nor vaolas deri al la senjorena mao to, ke ne estas 

teea roosa knabeeno por keea me faurgesos mean fean enon en 
Transselvaoneo. Roosa vereeno por roOsa veero, hongaora ve-
reeno por hongaora veero. 

La knabo forlasis la ambron. 
— Kion li diris? — scivolis la virino. 
— Li donis al vi la respondon anstata mi. . . Por rusa virino 

rusa viro por hungara virino hungara viro. Kaj anka tion li diris, 
ke ne estas tia bela rusa knabino por kiu li forlasus sian 
fian mon. Vi povas vidi, ke anka la kamparanoj havas son ojn 
kaj dolorajn sopirojn. 

La virino nerve dis iris unu el la virinaj kostumpecoj 
kaj etis in al la piedoj de Johano. 

— Jen! Vi, kurantoj preter la vivo, kun viaj revoj, kiuj 
iri os iciel i tiu produkto de vana iluzio. 

— Katja! Vi estas maljusta. Vi ju as pri sentoj, kiujn vi ne 
komprenas. 

— Kial mi ne komprenas? 
— Car vi neniam amis vere, sindone kaj kun dolora rezigno. 
La virino ekploris. 
— Kial vi ploras? Cu mi trafis la veron kaj tio tu as vin 

dolore ? 
La virino subite ijka brakis Johanon kaj kun arda ekploro 

plendis. 
— Vi turmentas min, Johano. Terure mi suferas... Kial vi 

diras, ke mi ne konas la amon... La amon rezignan kaj 
doloran ? 

— ar vi konas nur la deziron. 
— Vi eraras! Mi diras al vi, ke vi eraras. Mi amas vin ne 

for ireble. Mi povas rezigni pri Cio, pri iu . . . 
— Escepte min, Katja. u ne? Jen via granda eraro. 
— Ne koleru min, Johano Jurovi . indulgu min. 
— Mi ne koleras. 
— Kisu min! Nur unufoje kisu min! 
Johano penis liberigi sin el la forte premantaj brakoj, kiuj 

kvaza spasme irka prenis Iin. Li ne sukcesis. La virino iam 
pli forte tiris lian kapon al si kaj ploretante pepetis. 

— Kison, Johano!... Nur unu kiseton... nur unu solan, 
mallongan kiseton. 

La vangoj de Johano flamis. Kun subita sinforgeso li 
ekpremis la virinon al si. 

Frapado a di is. La virino ajnigis indiferenton, ludante 
per skarpo de ekzotika teatra uniformo. Johano ekiris por mar-
adi tien kaj reen en la ambro. 

La frapado ripeti is. Johano la te ekkriis. 
— EnvenuI 
Do ky venis en la ambron. Li rigardis por momento al 

amba kaj poste kun apena sentebla ironio li diris. 
— Ver ajne mi alvenis en ne usta minuto kaj malhelpas 

vin en la dancprovo. Sed vi petis min, Johano, ke mi tuj rapidu 
al la teatro. 

Johano sentis la mokan tonon de la parolo, sed ajnigis 
ne rimarki in. 

— En usta momento vi venis. 
— Anka mi tiel pensas - diris Petro kaj subpremis la 

altrudeman ridon, kiu sufokadis lin. Li turnis sin al la virino. — 
Saluton al vi, sinjorina mo to. Mi e ne kura is esperi, ke tiel 
balda mi revidos vin. 

— Bonan tagon, sinjoro DoSky, — kaj i etendis sian manon 
al Petro. 

Petro klinis sin kaj kisis Ia maneton. 
— |en! Vidu, Johano Jurovi , sinjoro Do kv estas vera 

kavaliro. Li ne paras la mankison. 
— fohano! Johano! Vi e ne kisis la maneton de la sin-

jorina mo to ?! Ah ! Ah ! Ah ! — ripro is Petro kun troa patoso — 
Jen! Tia estas mia amiko. Pardonu lin, sinjorina mo to . . . u 
ne honte ne kisi tian ne blankan maneton, kia estas la filigrana 
maneto de la sinjorina mo to?! Se mi estus en via situacio, 
mi kisus in de mateno gis vespero. 

— Kion fari? Mi estas ja tia! — diris Johano, kaj li aj-
nis esti incitita. 

— Urso, vera urso li estas, sinjorina mo to. Kredu min! 
Mi estas Iia amiko. Mi bone konas lin. 

La virino ridis, Petro ridis kaj Johano vole-nevole ridis 
kun ili. 

Botfrapetado anta la pordo. La maljuna Stefano alvenis 
kun la tagman o. Respekte, kun iom da ceremonio, li malfermis 
la pordon kaj kiel en teatrajoj li aplombe anoncis. 

— La tagmango estas servita! 
— Kie, Stefano, kie? — demandis samtempe Petro kaj 

Johano. 
— En mia mano. — respondis dignoplene la maljunulo. 
Johano kaj Petro iris sur la scenejon por porti de tie tab-

lon kaj se ojn. La aktoroj jam iris hejmen. Dume la maljunulo 
metis la kaserolojn sur la fornon, elpo igis man ilaron, prenis 
el sub sia mantelo la telerojn, zorge volvitajn en tablotuko. La 
virino demetis sian apeton kaj la pelton pendigis sur najlon 
e la pordo. 

ia gracia staturo nur nun montri is en plena beleco. 
Petro kaj Johano revenis kun tablo kaj tri komfortaj se oj. 

Ili rapide kovris la tablon per la blanka tuko, metis la telerojn 
kaj la man ilaron sur in. 

La maljuna Stefano staris servoprete anta la forno, sed 
|ohano forpermesis lin. 

— Stefano! Vi povas hejmeniri kaj post kelkaj horoj revenu 
por la objektoj. u vi komprenas ? Hodia mi devas in en la 
urbon. Mian vesperman on donu al sinjoro Varga. Li iam kon-
sentas malaperigi in. 

— Jes! Mi iras hejmen, revenos por la objektoj. vi voja as 
al la urbo, vesperman on al sinjoro Varga. Mi komprenas. 

Li salutis kaj foriris. 
Johano proponis entile se on al la virino apud si, sidi is. 

SPITE 
H. de KaIocsay 

Gigantaj, en minaca, monotona 
grizo starantaj rokoj... Fieraj. Majestaj. 
Surdaj al vokoj. Blindaj al koloroj. Mutaj. 
Sensentaj titanoj. Krutaj avertoj. Neantoj de /' Tempo.' 
Al viaj muskaj vertoj ver as la suno oron de somero, 
per vento al vi flustras a tuno dol e melankolian zumon, 
vintro per ar ento funebra vin ornamas katafalke, 
printempo volas veki vin per vibre febra kiso, 
sed vin impresas nenio... 
Rigide, fierege, en via interno sen sento, emocio, pasio, 
vi irka spiras vin per frosta Eterno. Kun muta mal ato vi vidas, 
ke herboj, papilioj, homoj vivi ka morti rapidas 
e viaj eternaj piedoj. La rivero blua 

de V Tempo vin lavas, sed a mo brila ka ondo brua 
sen an e preterfluas la fortika o/n terurajn 
de via kruela soleco. Kaj la malhelkonturajn 
pintojn kun toni inta nostalgio vi stre as en la nokto serena 
al la firmamento steloplena: 
En vi la nuda, terura, senvive eternviva Tero-kerno [eterno. 
rigardas la stelojn.parencojn siajn en sensento, fiero, mafesto, soleco, 
InertaJ titanoj! Kion vi havas el via nuda, glacia majesto ? 
Via eterno kruda estas blinda kaj surdemuta neesto, 
mensogas via rigido frosta, fiero obtuza, majesto sova a, 
amaso malsa a 
vi estas! Sensenton, fieron, majeston, solecon, eternon 
mi konscias pri vi anstata vi! Mian internon 
ili tu as per sentoj, impresoj. Vi timige fieras 
is volas mi, sed vi a me malaperas, 

se mi turnas for rigardon mian ... 
Jes, mi, atomo 

pasema kaj efemera kaj bagatela: homo l 
Ne pli da ra ol la trema rosguto sur via musko... 
Ho, kun febra saluto mi la du mian vivon momentan! 
Rokoj! A du! Kontra via glacie eterna ku o 
mi etas el krianta bu o la veron de mia ekzisto. 
Mi falis sur la Teron, rosguto kaj la momento posta 
jam portas malaperon mian. Sed dum kelkaj momentoj 
mi brilis, mi brilis! De miloj da sentoj mi plenis! 
La mondon mi jubilis! Mi estis vaste malfermita Okulo, 
kaj en mia mommta spegulo soifa ardis eternaj fajroj, 
kaj sin plezurg m i rigardis la tuta Univeno. 
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Johilllo haltis malantau ~ia dorso. 
- Cu vi vidas, sinjorina mosto, tiel ni mensogas al ni mem 

por luH nin en i1uzioj, čar la realon forrabis de ni la vivo. 
- .Kaj eč se la vivo etendas al vi la realon, vi preferas la 

kotornojn. Jen viaj tragedioj, - diris si kun malgaja rideto. 
- Jes! Ja! Komuna sorto de III militkaptitoj. 
- Sed ne ciuj estas revuloj. 
La knabo fine sukcesis. La fajro brue ekzumis en la forno. 

U metis - ankorau kelkajn Iignojn por vigligi la flamojn kaj 
estis forironta. Li haltis antau la muta paro, kvazau por diri 
ion. Johano rimarkis Iin. 

- Kion vi volas Jocjo? 
- Me nor vao!as deri al la senjorena maosto, ke ne estas 

teea roosa knabeeno por keea me faurgesos mean feančenon en 
Transselvaoneo. Roosa vereeno por r.oósa veero, hongaora ve
reeno por hongaora veero. 

La. knaho forlasis la eambron. 
- Kion li diris? - scivolis la virino. 
- Li donis al vi la respondon anstatau mi ... Por rusa virino 

rusa viro por hungara virino hungara viro. Kaj ankau tion li diris, 
ke ne estas lia bela rusa knabino por kiu li forlasus sian 
fiančinon. Vi povas vidí, ke ankau la kamparanoj havas songojn 
kaj dolorajn sopirojn. 

La virino nerve dissiris unu el la virinaj kostumpecoj 
-kaj jeti s gin al la piedoj de Johano. 

-len I Vi, kurantoj preter la vivo, kun viaj revoj, kiuj 
sirigos f<lel či tiu produkto de vana i1uzio. 

- Katja! Vi estas maljusta. Vi jugas pri sentoj, kiujn vi ne 
komprenas. 

- Kial mi ne komprenas? 
- Car vi neniam amis vere, síndone kaj kun dolora rezigno. 
La virino ekploris. 
- Kial vi ploras? Cu mi trafis la veron kaj Uo tusas vin 

dolore? 
La virino subite cÍJkaubrakis Johanon kaj kun arda ekploro 

plendis. -
- Vi turmentas min, Johano. Terure mi suferas ... KiaI vi 

diras, ke mi ne konas la amon... La amon rezignan kaj 
doloran? 

- Car vi konas nur la d.:ziron. 
- Vi eraras! Mi dlras al vi, ke vi eraras. Mi amas vin ne 

forsireble. Mi povas rezigni pri eio, pri ciu ... 
- Escepte min, Katja. Cu ne? Jen via granda eraro. 
- Ne koleru min, Johano Jurovie. lndulgu min. 
...,. Mi ne koleras. 
- Kisu. min! Nur unufoje kisu min! 
Johano penis Iiberigi sin el la forte premantaj brakoj, kiuj 

kvazaťí spasme čirkauprenis Iin. Li ne sukcesis. La virino čiam 
pii forte tlris Han kapon al si kaj ploretante pepetis. 

- Kison, Johano! ..• Nur unu klseton... nur unu solan, 
mallongan kiseton. . 

La vangoj de Johano flamis. Kun subita sinforgeso li 
ekpremis la vlrinon al si. 

Frapado aťídigis. La virino sajnigis indiferenton, ludante 
per skarpo de ekzotika teatra uniformo. Johano ekiris por mar
sadi tien kaj reen en la eambro. 

La frapado ripeti~is. Johano Jaťíte ekkriis. 
- Envenu! 
D_osk~ venis en la čambron. Li rigardis por momento a! 

ambau kaj poste kun apenau sentebla ironio li diris. 
. - Versajne mi alvenis en ne gusta minuto kaj malhelpas 

vm en la dancprovo. Sed vi petis min, Johano, ke mi tuj rapidu 
al la teatro. 

Johano sentis la mokan tonon de la parolo, sed sajnigis 
ne rimarkl gin. 

- En gusta momento vi venis. 
- Ankaťí mi tiel pensas - diris Petro kaj subpremis la 

altrudeman rldon, kiu sufokadis Iin. Li turnis sin al la virino. -
Saluton al vi, sinjorina moSto. Mi eč ne kura~is esperi ke tiel 
baldaťí mi revldos vin. ' 

- Bonan tagon, sinjoro Dosky, - kaj Si etendis sian manon 
al Petro. 

Petro klinis sin kaj kisís Ja maneton. 
-:- Jen.! Vidu, Johano ]urovič, sinjorQ Do~ky estas vera 

kavahro. LI ne Sparas la mankison. 
. . - Johano! Johano! Vi ee ne kisis la maneton de la sin. 
Jortna !D0Rto?! '\.h! Al!! Ah ! - ripročis Petro kun troa patoso -
Jen! Tla es tas. ~I~ arnIko. Pardonu lin, slnjorina moSto... Cu 
ne honfe ne klSI. t!an. ne~blankan maneton, kia estas la filigrana 
maneto de la stnlorma moSto? I Se mi estus en via situaeio 
mi kisus gin de mateno gls vespero. ' 

J ~, _ Kion fari? Mi estas ja tia! - 8iris Johano, kaj li Saj-
n{s esti inCítita. .. 

- Urso, vera urso li estas, sinjorina moSto. Kredll min! 
Mi estas Iia arniko. MI bone konas Iin. 

La viríno ridis, Petro ridis kaj Johano vole-nevole ridis 
kun i1i. 

Botfrapetado antau la pordo. La maljuna Stefano alvenis 
kun la tagntan~o. Respekte, kun iom da ceremonio, li malfermis 
la pordon kaj kiel en teatrajoj li aplombe anoncis. 

- La tagmango estas servita! 
- Kie, Stefano, kie? - demandis samtempe Petro kaj 

Johano. . 
- En mia mano. - respondis dlgnoplene la maljullulo. 
Johano kaj Petro Iris sur la scenejon por porti de tie tab

Ion kaj segojn. La aktoroj jam Iris hejmen. Dume la maljunulo 
metis la kaserolojn sur la fornon, eiposlgis mangilaron, prenis 
el sub sla mantelo la telerojn, zorge volvitajn en tablotuko. La 
virino demetis sian capeton kaj la pelfon pendigis sur najlon 
ce la pordo. 

Sia graCía staturo nllr nun montrigis en plena beleco. 
Petro kaj Johano revenis kun tablo kaj tri komfortaj segoj. 

iii rapide kovris la tablon per la blanka tllko, metis la telerojn 
kaj la mangilaron sur gin. 

La maljuna Stefano staris servoprete antaťí la torno, sed 
Johano forpermesis lln. 

- Stefalto! Vi povas hejmeniri kaj post kel kaj horo; revenu 
por la objektoj. Cu vi komprenas? Hodiaťí mi devas in en la 
urbon. Mian vespermangon donu al sinjoro Varga. U clam kon-
sentas malaperigi gin. . 

- Jes I Mi iras hejmen , revenos por la objektoj. vi vojagas 
al la urbo, vespermangon al sinjoro Varga. Mi komprenas. 

Li salutis kaj foriris. 
Johano proponis gentile segon al la virino apud si, sidigis. 

I' 
SP/TE 

H. de Ka/ocsay 

Gigantaj, en minara, monotona 
grizo starantaj rokoj . . . Fieraj. Majestaj. 
Surdaj al vokoj. BUndaj al koloroj. Mutaj. 
Sensentaj titanoj. Krulaj averto). Neantoj de ľ Tempo! 
Al víaj muskaj vertoj versas la suna oron de somero, 
per vento al vi {lustras aiítuno dolce melankolian zumon, 
vlntro per argenlo funebra vin ornomas kata fa/ke , 
printempo volas vekl vin per vibre febra k/so, 
sed vln impresas nenio .. . 
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Rigíde, fierege, en via interno sen senio, emoeio, paslo, 
vi cirkaiíspiras vin per frosta Eterno. Kun muta malsato vi v/das, 
ke herboj, papilioj, homoj vivi kaj morli rapidas 
ce viaj eternaj piedoj. La rivero blua 
de ľ Tempo vin lavas, sed saiímo brila kaj ondo brua 
sensange prelerjluas-la jortikajojn terurajn 
de via krue/a soleeo. Kaj la malhelkonturajn 
pintojn kun stoniginta nostalgio vi streeas en la nokto serena 
ol la firmamento steloplena: 
En vi la nuda, terura, senvive elernviva Tero-kerno {eterno. 
rigardas la stelojn,pareneojn siajn en sensento, jiero. majesto, soleeo, 
lnertaj titanoj! Kion vi havas el via nt,lda, gLaeia majesto? 
Via eterno kruda estas bUnda kaj surdemuta neesto, 
mensogas via rigido trosta, jiero obtuza, majesto sovaga, 
amaso malsaga . 
vi es/as! Sensenton, jieron, majeston, sOleeon, eternon 
mi konscias pri vi anstataií vi I Mian internon 
ili tuSus per sentoj, impresoj. Vi timlge jlera, 
gis volas mi, sed vi saiíme malaperas, 
se mi turnas jor rigardon mian . .. 

jes, mi, atomo 
pasema kaj efemera kaj bagatela: homo I 
Ne pU daiíra ol La (rema rosguto sur via masko . .. 
Ho, kun jebra salulo mi laUdu mian vivon momentan! 
Rokoj! Aiídu! Kontrad via glaeie dema kuso 
mi je/as el krianta buso la veron de mia ekzisto. 
Mi faUs sur La Teron, rosguto kaj la momento posta 
jam portas malaperon mian. Sed dum kelkaj momentoj 
mi briUs, mi brilis! De miloj da sentoj mi p/enis! 
La mondon mi jubilis! Mi estis lIaste malfermita Okulo, 
kaj en mla molJJlUlia spegulo soifa ardis eternaj jajroj, 
kaj sin p/~ eft gi rigardis la tuta UnlveNo. 



La virino, preninte la dividan kuleron, ankora restis staranta. 
— Cu vi permesas, Johano Jurovi , ke mi estu la mas-

trino ? — kaj ruzete i aldonis. — Anta e mi diris, ke de 
malamiko mi akceptas nenion, sed tion mi ne diris, ke al mala-
miko mi ne donas ion. 

Johano ridetis kaj donis sian teleron ai la virino, kiu er-
pis plenkuleron da supo por li. 

— Virina logiko, sed arma. 
— La virina logiko estas iam arma, kvankam tre erara. — 

rimarkis Petro kaj ovis sian teleron anta la virinon. 
i prenis anka por si el la supo kaj sidi is. Kelkajn mo-

mentojn ili silente man is. Subite Petro, kiam estis Ia vico de 
Ja rosta o, saltis de la tablo kaj prenis el la po oj de sia man-
telo du botelojn kaj tri glasojn. 

— Ho, mi mallerta! Preska mi forgesis la vinon! — li 
kriis. 

— De kie vi akiris vinon ? — demandis la virino. 
— El nia propra kelo. Tiu i nektaro estas rikoltiia en Ia 

kuracista barako. Sed kiamaniere oni rikoltis?! Simple el sek-
vinberoj per aldono de iom da sukero kaj akvo. Tio i estas 
speciala o de niaj bravaj kuracistoj. 

— Nun mi komprenas, kial a etas iumonate tiom da sek-
vinberoj la kuracistoj kaj via milita pastro. 

— Ah I La pastro! Nia eminenta pastro! Li estas kurioza 
homo. Mi tre estimas lin, precipe, se mi ne estas devigata vidi 
lin. Li estas vere pia homo, kiu foliumas la biblion de la diablo, la 
kartojn. Li drinkas, kiel hipopotamo, li deturnas monsumojn, sen-
ditajn por bonfaraj celoj, li vangofrapas la malfeli ajn soldatojn, 
kiuj pro la ne blovado ne povas rimarki kaj saluli lin la la 
disciplino kaj iunokte vir . . . 

— Hm I Ahm I — ektusis averte Johano. 
— Virtuoze ekzercas la rezignon pri la mondaj plezuroj. Nu ! 
— Vi tre koleras lin, sinjoro Do ky. 
— Mi ne koleras lin, nur senfine malesiimas lin . . . Cetere 

tiu i rosta o estas bonega. Cu ne ? . . . Ho mi mallerta. Denove 
mi forgesis ion... Ver i en la glasojn, tio estas mia tasko, — 
kaj li plenigis ilin, poste altenlevis sian glason kaj tosfis. 

— Sinjorina mo to! Kara amiko I Hodia , la 18-an de Janu-
aro en la 1917-a jaro. 

— 1918-a! — korektis lin Johano. 
— Nu bone I — kaj trinkinte gisfunde la enhavon de 1a 

glaso Do ky residi is. ,. 
La virino kaj Johano ekridis. 
— Eminenta oratoro vi estas, Petro! Cu ne, sinjorina mo to ? 
— Nur ne demandu la sinjorinan mo ton I i havas iam 

la saman opinion, kiel vi. 
— Nu ne iam I — protestis i. 
— iam, sinjorina mo to, sed ne en io! — persistis Petro. 
La virino ru i is. Johano etis ripro an rigardon al sia 

amiko, kiu diable impertinente turnis siajn okulojn jen al li, 

ien al i. ubite, kvazafl kaptite de nova ideo, ii levi is kaj 
iris al la pordo. 

— Kien vi iras ? — demandis Johano. 
— Al Jo jo! La fajro eslingi os balda kaj ni ne havas 

sufi an provizon da ligno. Tuj tni revenos. Espereble vi ne 
enuos la duopon. Vi e ne parolis ankora pri la hodia a 
baleto, kiun vi devos prezenti en la urbo. Jes! Kion vi prezen-
tos hodia ? 

— La feinon kaj la diablon, — respondis la virino tre 
rapide por eviti sinceran konfeson de Johano. 

— Ah! Oi estas tre arma baleto... Vere tre arma 
baleto... Johano tre atas in. . . Nu, tuj mi revenos. 

Li foriris. La virino kun pardonpeta grimaceto ridetis al 
Johano. Li kon'uzite turnis sian rigardon al la plafono. 

— Kial vi mensogis? 
— Mi nur mensogetis... Nur iom mi mensogetis . . . 
— Vi scias ja, ke mi diros al li la veron. 
— Sed ne nun. Oranda diferenco... Ni havas tempon por 

elpensi ion akcepteblan... 
— Sed kial ? Kial iam mensogi ? 
— Vi eslas prava, Johano I Ni ne 

unu al alia . Mi amas vin I . . . Nu diru ! 
— Ne! 
— Kial ne? 
— Car mi ne amas vin. 
— Vi mensogas, Johano!.. 

getas... 
Si karese frapetis la vangojn de Johano. Li toleris la peto-

la on kaj profundi is en reva observado. 
— Nu diru, Johano; mi mensogetis, ar mi amas vin . . . 

Nu diru! 
Johano provis kontra stari, sed li ne sukcesis. 
•— Nu diru, mia kara!... Diru do: mi mensogefis, ar mi 

tre amas vin, Katja . . . 
— Ne, ne, ne! Mi ne amas vin. Mi malamas vin, ar vi 

volas forrabi min de la miaj. Mi malamas vin, ar vi telis miajn 
pensojn kaj son ojn. Mi malamas vin . . . 

La virino etis sin al la brusto de Johano. 
— Mia ! Mia ! Mia oa! Oaoamia ! — eksonis ekstere 

la vo o de Petro. 
La virino residi is. iaj trajtoj nerve saltetadis kaj la okuloj 

etis fulmojn al la envenanta Petro. 
— Bonege vi povas imiti la katojn, sinjoro Do kvJ 
— Dankon por la komplimento, sed mi estas riur mizera 

fu isto kompare al la veraj katoj. 
Johano, ru a pro kolero kaj eksciti o, kun akra tono deman-

dis Iin. 
— Kial vi mia is? 

' — Mi vidis katinon en la teatro — kaj hungarlingve li 
aldonis. — Kiom vi donus al iu, kiu hodia nokte ustatempe 
mia us sub Ia fenestro en la urbo?!'- ' (Daurigota) 

mensogu plu! Ni diru 

Iomete vi tre, treege menso-
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mo, 

atro Polikarpo faris belegari predikon pri la 
efiko de i'alkohoio. Kun tondra vo o li 
kondamnis tiujn, kiuj, kvankam formifaj la 
la bildo de Dio, ne hontas sin a igi je 
porkoj kaj la adeptaro kun puri ihta ani-

ri e en nobiaj intencoj kaj sur la Jipoj kun Ja 
la do de patro PoJikarpo, forJasis la pre ejon. 

La prioro ne povis sitfi e la degi la eminentan 
oratorajon, anka la ceteraj mona oj ne paris la re-
konon kaj i tiu eksterordinara efiko faris patron PoJi-
karpon ne ordinare bonhumora. En sia ojo tro multe 
li englutis okaze el.la vino de Tokaj; tiel ke fine li 
rampis sub la tablon de 1'refektorio kaj komencis ko-
kokrii, asertante ke propre li estas koko kies nepra 
devo nun jam estas anonci la venon 4e Vtagi o. Oni 
ne povis al Ji enkapigi ke li ne «stas sur Ja sterke d 
kaj ke propre «nka nun l i j a estus patro Polikarpo; 

is mateno li kokokriis. Kiam li malebrii is, ii devis 
sin anonci e la prioro. La prioro sciigis lin ke kon-
siderante ia meriton akiritan per la oratora o, i tiun 
nurari fojon li formetas la punon;sed la malla dajn 
vortojn kompreneble li ne povis formeti kaj kun mikso 
de ripro o kaj miro Ji demandis ke tiu sama homo, 
kiu trovis tiel elokventajn vortojn por brulstampi la 
drinkerrion, kiel povis tiel terure forgesi pri si ? 

— KiaJ vi trinkis tiom multe?!. —• Ji demandis 
Jin. — Kaj uste v i ? I . . . 

Patro Polikarpo gratis la nukon; kaj vere li suk-
cesis kunskrapi la plej bonan senkulpigon. 

— Por la ka zo de 1'pureco mi trinkis —, li klari-
gadis sian pekon. — El du malbonoj mi devis eJekti, 
mi do elektis la pli malgrandan malbonon. Mi kon-
fesas al vi, patro, ke iam kaj iam, kelkfoje min kap-
tas la tento, peki per la virina besto. Tiutempe mi 

ta vIdno, preninte ia dIv/dan kuieron, ankoraií restis staranta. 
- Cu vi permesas, Johano Jurov/č, ke mi estu la nías

trino? - kaj ruzete ai aldonis. - Antaiíe mi diris, .ke de 
malamiko mi akeeptas nenion, sed tion mi ne diris, ke al mala-
miko mi ne donas iOIl. , 

Johano ridetis kaj donis sian teleron a1 la virino, kiu cer
pis plenkuleron da supo por li. 

- . Virina logiko, sed carma. 
- La vlrina logiko estas čiam carma, kvankam tre erara. -

rimarkis Petro kaj aovis sian teleron antat1 la virinon. 
Si preriis ankau por si el la supo kaj Sidigis. Kelkajn mo

mentojn Hi silente mangis. Subite Petro, kiam estis la vi co de 
la rostalO, saltis de la tablo kaj prenis el la posoj de sia man
telo du botelojn kaj tri glasojn. 

- Ho, mi mallerta! Preskaií mi forgesis la vinon! - li 
krlis. 

- De kle vi akiris vinon? - demandis la virino. 
- EI flia propra kelo. Tiu ci nektaro estas rikoltiia en la 

kuracista barako. Sed kiamaniere oni rikoltis? I Simple ' el sek
vinberoj per aldono de iom da sukero kaj akvo. Tio ci estas 
'specialaJo de niaj bravaj kuraeistoj. . 

- Nun mi komprenas, kial acetas ciumonate tiom da sek-
vlnberoj la kuracistoj kaj vla milita pastro. · ; 

- Ah! La pastro! Nia eminenta pastro I Li estas kurioza 
homo. Mi tre estimas Iin, precipe, se ml ne estas devigata vidi 
Iin. Li estas vere pia homo, kiu foliu mas la biblion de la diablo, la 
kartojn. Li drinkas, klel hipopotamo, li deturnas monsumojn, sen
ditajn por bOnfaraj celo;, li vangofrapas la malfelicajn soldatojn, 
kluj pro la negblovado ne povas rimarki kaj saluli Iin laií la 
disciplino kaj Ciunokte vir... . ' 

- Hm I Ahm I - ektusis averte Johano. 
- Virtuoze ekzereas la rezignon pri la mondaj plezuroj. Nu / 
- Vi tre koleras IIn, sinjoro Ooaky. 
- Mi ne koleras Iin, nur senfine malestimas Iin... Cetere 

tiu Ci rostajo estas bonega. tu n~? .. Hu mi mallerta. Denove 
mi forgesis ion ... Verai en la glasojn, tio estas mia tasko, -
kaj li plenigis ilin, poste altenlevis sian glason kaj toslis. 

- Sinjorina moSto '! Kara arniko! Hodiaií, la 18-an de Janu
ara en la 1917- a jaro. 

- 1918-a! - korektis lin Johano. 
- Nu bone! - kaj trinkinte gisfunde la enhavon , de1a 

glaso DoSky residigis. ,. ' 
La virino kaj Johano .ekridis. • 
- Eminenta oratoro vi estas, Petro! Cu ne, sinjorina mosto? 
- Nur ne demandu la sinjorinan moston! Si havas eiam 

la saman opinion, kiel vi. " 
- Nu ne eiam '! - protestis si. .. 
- Ciam, sinjorina moSto, sed n.e ell 60! - persistis Petro. 
La virino rugigis. Johano jetis riproean rigardon al sia 

amlko, kiu díable impertinente turnissiajn okulojn jen al li, 

ien al ~i. SUbite, kvazaií kaptite de nova ideo, il ievigis kal 
ids a\ la pordo. , 

- Kien .vi iras? - demandts Johano. . 
- AI Jocjo! La fajro eslingigos baldau kaj ni ne . havas 

sufiC.an provIzon da ligno. Tuj _mi revenos. Espereble vl ne 
enuos la duopon. Vi ee ne parolis ankQraii pri la hO.diaiía 
baleto, kiun vi devos prezenti en Ja urbo. Jes! Kion vi prezen-
tos hodiaií? . 

- La feinotl kaj l~ diablon, - respondis la virino trl 
rapide por eviti sineeran konfeson de Johano. 

- Ah! Úl estas tre čarma baleto ... Vere fre Carma 
baleto ... Johano fre ~atas gin .. , Nu, tuj mi revenos. 

Li foriris. La virino kun pardonpeta grimaeeto ridetis al 
Johano. Li kon'uzite turnis sian rigardon al la plafono. 

~ Kial vi mepsogjs? , 
- Mi nur mensogetis ... Nur iOn1 mi mensogetis ... 
- Vi scias ja, ke mi diros al li la veron. 
- Sed ne nun. Granda difereneo." Ni havas tempon por 

elpensi ion akeepteblan... . ' 
- Sed kial? Kial čiam mensogi? 
-.,.. Vi eslas prava, JOháůo I Ni ne mensogu pIu I Ni díru 

unu al alia, Mi amas vin I, ... Nu diru! 
- Ne! 
- Kial ne? 
- Car mi ne aOlas vin. 
- Vi mensogas, Johano I ... lomete vi tre, treege menso-

-getas... ' 
Si karese frapetis la vangojn de Johano. Li toleris la peto

lajon kaj profundigis en -reva obs'ervado. 
- Nu díru, Johano; mi mensogetis, car mi amas vin ... 

Nu diru! , 
Johano provis kontrat1stari, sed 1/ ne suiceesis. 
- Nu diru, mia kara' .. ; Diru do ': mi mensogetis, car mi 

Ire amas vin, Katja.. . ' . 
- Ne, ne, ne! Mi ne amas vin. Mi malamasvin, Car vi 

volas forrabi min de la miaj. Mi malamas vin, car vi stelis miajn 
pensojn kaj songojn. Mi malamasvin... . _ 

La virino jetis sin al la brusto de Johano. 
- Miaií! Miaii / Miaiíoa! 'Oaoamiáu I '- eksonisekstere 

la voco de Petro. " ' ' 
La virino residigis. ~iaj trajtoj nerve saltetadis kaj la okuloj 

jetis fulmojn al la envenanta Petro. , • -
- Bonege vi povas imiti la katojn, sinjoro Ooaky! _ 
- Dankon por la komplimento, 'sed mi estas nur mizera 

, fusisto kompare al la veraj katoj. . . 
, Johano, ruga pro kolero kaj ekscitigo, kun akra tono deman-

dis Iin. . , . . 
- Kial vi miaiíis? 

'.-:;.' Mi vidis katinon en la'teatro ~ kaj hungarlíngve li 
aldonis. ":,,, ' Kiom 'vi donus al iu, kiu hodiaií nokte gustatempe 
miaiíus sub 1a feriestro eu 1a urbo? I ' (Daurigota) 
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~~iEfiiffllmatro PoJikarpo faris belegari ',pr~dik6!l'~'pri Iii gis mateno li kokokriis. Kiam li malebriigis, li devis 
efiko de I'alkoholo. Kun tondra ' VOCů li 'sin anonci ce ' la prioro.La ,pl'ioro sciigis lin ke kon
kondamnls tiujn, 'kiuj, kvankam formitaj latí siderante la merHon akiritan per la oratora)o, Ci tiun 
la bildo de Dio, ne h,on,tas sin acigi je . nurah fojon li formétas la punon; sed la malla'lldajn 

~~~~ porkoj kaj la adeptaro kun. purigi"ta ani- vortojn kompreneble li .ne povis formeti kaj kun mikso 
mo, nce en noblaj , intencoj ,kaj sur la 1ipoj kun la ,de riproco kaj miro Ji demandis ke tiu sama homo, 
/aťído de patro Polikarpo, forlasis · la pregejon. " kiu trovís tiel elokventajn vortojn por brulstampi la 

La prioro ne povis s\ťficé l'aug~gi la eminentan drinkefuon, kiel povis .t1el terure forgesi pri si? 
orí;ltQrajon, ankau 1a ceteraj mona11Oj ne sparis la re- - Kial vi trinkis tiom multe?! . - li demandis 
konon kaj ci tlu eksteror>Ciinara efiko faris .patrol1 Poli- Iin; _ . Kaj guste vi ?! ... 
karpon ne ordinare bonhumora. En sia 'gbJo tro multe Pafro Po1ikarpo glatis la nukon; kaj vere li suk-
U englutis okaze ~Ua vino de rokaj; tie'l '·ke . fine li cesis kunskrapi la plej ,bonan senkulpigon. · -
rampis sub ,Ia tab Ion' de l'refek,toriQ''kaj komends ko- . . - Por la kauzo de J'purecomi trinkis - ,li ,klari
kokrii, asertante , ke propre li es tas koko kies 'nepra , -gadis sian. pekon. - ,El d-u ma]bonoj mi devis elekti, 
devo non jam estas' anonci' 1a venp-n ··de J'tagigo. Oni mi ,do elektis ,la ' pH ma/grandan malbonon. Mi kon
ne povis ~LIi ď~~apigi . ~!! li ne .:es.tas sur ']a sterkějb fe~as 'al vi; patro, ke' iam kaj iam, kelkfoje 'min kap
kaj ke prop.re~n~4 ~nun JL·ia est\ls ,patro PoIikarpo; 'tas 'la téntó, peki per la viri?a besto. Tiutempe mi 



scias nur unu manieron por forpeli la malbonon: se 
mi sufokas in en alkoholo. 

— Malbone vi defendas vin, filo Polikarpo — 
respondis la prioro. — La spertaj paganaj a toroj 
asertis iam kaj anka la libroj de Tscienculoj instruas 
ke Ceres, Bacchus kaj Venus iras kune. La drinko ne 
nur ne defendas kontra la karnemo, male, je karnemo 

i logas. 
— Jes, se malsa e malmulte oni trinkas — resp-

ondis patro Polikarpo. — Sed se oni, baraktante inter 
tentoj, sa e trinkas multe, tiam oni forgesas pri io, 
do anka pri la peko. Kaj kun tia bonintenco, mi po-
vus diri: kun tia sankta celo mi trinkis mul te . . . por 
peli el mia kapo la pli grandan pekon . . . kio anka 
prosperis. 

- — Alifoje, — ju is la prioro, — se denove vin 
kaptos la tento, fleksu vian intencon prefeieal pre o. 
Konfidu vin al la providenco. Se helpos vin la pre o, 
vi ne devos vin ripro i ; se i ne h e l p o s . . . e tiam 
vi havos la senkulpigon ke vi ser is la ielan gracon 
sur la usta vojo kaj i tiu via senkulpigo akiros la 
pardonon. Sed ne elektu la certan pekon, timante 
tion, kio estas malcerta. 

— La ordone — respondis patro Polikarpo. 
Kaj balda li anoncis sin ke ree li volus 

fari predikon, kaj i tiun lian deziron, kom-
preneble, oni volonte plenumis. -

Ci tiun fojon patro Polikarpo oratoris de-
nove pri la malutila efiko de 1'alkoholo, sed 
nun ne la dan erojn de 1'brando, sed tiun de 
la vintrinka o li pentris per viglaj koloroj. „E 
el bono malutilas multo!" — li tondris. 

Al la prioro pla is la paroio. 
— Oni povas vidi — li Ja dis en si pafron 

Polikarpon r— ke la sperto kaj vera pripento 
paTolas el li. Sincera pripento kaj sperto; iu 
devas rekoni ke tiu i homo scias kion li 
diras. Lia peko ne estis do tute vana. E se per 

i li malutilis al si, samtempe li akiris sperton: 
kiamaniere turni la senspertulojn en la ustan 
direkton. • • , 

Kaj Ii ne povis sufi e beni la providen-
con kiu zorgas ke nenio forpasu vane, e ne 
la malbono. 

Sed pro singardemo li nenion diris al patro 
Polikarpo. Li timis ke patro Polikarpo, frosin-
fidi inte, faros kiel pasintfoje. 

Jen estis sa a anta vido, — ar patro Po-
likarpo, a dante la flatajn vortojn de siaj ku.n-
uloj, denove ensu is, pro ojo pri la sukcesita 
parolado, tro multe el la fama nektaro de Tokaj 
kaj apena fini is la vesperman o, li jam ruli-

is sub la tablon. 
Sed i tiun fojon Ji ne kokokriis, sed hur-

lis, dirante ke li estas leono. 
La postan tagon, kompreneble, li devis res-

pondi pri sia peko. 
— Kial vi drinkis denove? — demandis 

Hn la prioro. 
— Pro malespero — ekskuzis sin patro Po-

likarpo. — Miaj arhba piedoj estas plenaj de 
kaloj kiuj sen ese turmentas min dumire. Kaj 
tiu i korpa doloro rememorigis al mi miajn 
animajn dolorojn. Ke vane mi klopodas, mi 
ne povas akiri la animan perfektecon. uiorgione 

— Kaj tiu i malbenita drinka o havas tiun econ ke i 
forgesigas iun doloron. Ju pli ofte oni trinkas in, 
des pli i konsolas. Kiam mi jam trinkis tre tnulte, 
mi sentis ke mi estas tiel forta, kiel leono kaj tiel 
sankta, kiel evangelisto. Mi ne sentis miajn kalojn; 
mi sentis nur la animan pacon de Tbeatuloj. Por tiu 
i kelkmomenta sankta feli o mi trinkis. Mi kulpo, mia 

plej granda kulpo! 
— Jes, — respondis la prioro, — i tiu malbenita 

drinko havas la menciitan econ . . . sed kiom vi devos 
repagi por tiu mallonga ebrio kaj kun kiaj usur-rentu-
m o j ! . . . Pro kelkmomenta bonsento vi depagas per 
tut-taga kapdoloro, per korpa kaj anima ruini o. Ali-
foje, se via animo doloras, ser u sani on en la pre o ; 
kaj se la kaloj turmentas vin, eltran igu ilin. Kaj nun, 
por ke mian konsilon pli bone- vi gravuru en vian me-
moron, unu tagon vi meditos en via elo kaj fastos. 

— La ordone — respondis patro Polikarpo. 
Kiam Ia plej proksiman fojon denove patro Poli-

karpo devis aperi en la predika se o, jam tute ne 
pla is al la prioro ke patro Polikarpo ree tondras pri 
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sdas nur unu maniéron por forpeli la malbonon: se . 
mi sufokas gi.n en alkoholo. 

: - Malbone vi defendas v~n, filo Polikarpo -
respondřs la prioro. - La spertaj paganaj al1toroj 
asertis ciam kaj ankau la libroj de .l'-scienculoj instruas 
ke Ceres, Bacchus kaj Venus iras ku ne. La drinko ne 
nur ne defendas kontrau la karnemo, male, je karnemo 
gi logas. 

- les, se malsage malmulte oni trinkas - resp
ondis patro Polikarpo. - ,Sed se oni, baraktante inter 
tentoj, sage trinkas multe, tiam oni forgesas pri cio, 
do 'ankaií pri la peko. Kaj kun 1ia bonintenco, mi po
vus diri: kun tia sankta celo mi trinkis multe ... por 
p.eli el mia kapo la pii grandan pekon ... kio ankaií 

'.prosperis. 
.•. - Alifoje, - jugis la prioro, - se denove vin 
kaptos la tento, ' f1eksu vian intencon prefel e al prego . . 
Konfidu vin al la providenco. Se helpos vin la prego, 
vi ne devos vin riproci '; 'se gi ne helpos ... ec tiam 
vi havos la sénkulpigon ke vi sercis la cielan. gracon 
sur la gusta vojo kaj ci tiu via senkulpigoakiros la 
pardonon. Sed ne elektu la cerlan pekon, timanle 
ti on,. kio estas malcerta. 

- Laiíordone - respondis patro Polikarpo. 
Kaj baldaií . li· anoncis sin ke ree 'li volus 

tari predikon, kaj .ci tiun lian deziron, kom
.preneble, oni volonte plenu mis. -

Ci tinn fojon patro Polikarpo oratoris de
.nove pri la malutila etiko de I'alkoholo, sed 
~nun ne la · dangerojn de l'brando sed tiun de 
la vintrinkajo li pentris per viglaj' koloroj. "Bc 
el bono malutilas multo \" - li tondris. 

AI la prioro placis la parolo . 
. - Oni povas vidí - li laiídis en si patron 

Poltkarpon ~ ke la sperto kaj vera pripento 
parolas el li. Sincera pripento kaj sperto ;ciu 
devas rekoni ' ke tiu ci homoscias kion li 
~!ra.s. Lía p~ko ne. estls do tute vana. Ec se per 
g~ II m~luh!ls ~l SI, samtempe li akiris sperton: 
klaj11al)!ere turm la senspertulojn en la gustan 
direkton. . 

, Kaj li ne povis :. s~fiée ben'i la 'providen
con .kiu zorgas ke nenio forpasu vane, ec ne 
la .malbono, ' 

. . Sed pro; s~n~ardemo . .Ii nenion diris al patro 
~o!:~arpo. LI tl~IS ke patro Polikarpo, trosin-
f1dlgmte, faros klel pasintfoie. · . 
. Jen e~tis saga antauvido, - car patro Po-
h~~rpo, audant~ I~ . f,latajn vorlojn de siaj kUJl
.uloJ, denove enSUCIS, pro gojo pri lasukcesita 
pa~olado, ~ro. ~~lte el la fama nektaro de Tokaj 
~~J apenau flOJgIS la vesperm~ngo, li jam ruli-
g\S sub la tablon. . 

Sed ci . tiun fojon li ne kokokriis sed hur-
lis, dírante ke li estas leono. . ' 
. La postan tagon, kompreneble, 11 devis res~ 
pondi pri sia peko. 

--=- Kial vi drinkis denove? - demandis 
Iin la prioro. ' · . 
. - Pro. m~l~sp~ro - ekskuzis' sin patro Po-

~hkarpo .. -:- MI~l ambaií piedQj estas plenaj de ' 
~alo!. klU] sencese turmentas min dumire. Kaj 
hu. Cl. korpa d?loro rememorigis al mi miajn 
amma!n doloro!n. Ke vane mi k\opodas mi 
ne povas akiri la ani man perfektecon . ' Giorgione 

. - kaj tiu ci malbenita drinkaJo havas Hun eéon ke gi 
forgesigas . ciun doloron. Ju pii ofte oni trinkas gin, 
des · pli gi konsolas. Kiam mi jam trinkis tre multe, 
mi sentis ke mi estas tiel forta, kiel leono kaj tieJ 
sa.nkta, .kiel evanget~sto. Mi ne sentis miajó kalojn; 
ml sentls nur la amman pacon de l'beatuloj. Por tiu 
ci kelkmomenta sankta felico mi trinkis. Mi kulpo mia 
plej granda kutpo! ' 

- Jes, - respondis la prioro, - ci tiu malbenita 
drinko havas la menciitan fcon . .. sed kiom vi devos 
repagi por tiu mallonga ebrio kaj kun kiaj usur-rentu
moj I '" Pro kelkmomenta bonsento vi depagas per 
tut-taga kapdoloro, per korpa kaj anima ruinigo. Ali
foj.e, se via animo doloras, sercu sanigon en la prego ; 
kaj se la kal oj turmentas vin, eltrancigu ilin. Kaj nun, 
por ke mian konsilon pii bone- vi gravuru en vian me
moron, unu tagon vi meditos en via celo kaj fastos. 

- Laiíordone - respondis patro Polikarpo. 
Kiam la plej proksiman fojon denove patro Poli

karpo devis aperi en la predika sego, jam tute ne 
placis al la prioro ke patro Po1ikarpo ree tondras pri 
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la malutiia efiko de 1'alkoholo. Kvankam i tiun fojon 
patro Polikarpo eksplikis novan, is nun ne detaligitan 
apitron de la teksto kaj diris tre prudentajn aferojn. 

Li klarigis ke ia modera, sed regula trinko de vino 
estas ankora plj dan era, ol se oni tre malofte 
de iras la bridon, ar la regula uzo de 1'veneno 
certe muelas la korpon kaj animon. 

Kaj la prioro bone konjektis. Patro Polikarpo 
anka je la ojo de la tria oratora o transdonis sin 
al la uo de 1'vindrinko kaj evidente por eviti la 
dan eron de 1'modera drinko li plengor is tiom 
el la Tokaj-vino ke fine li plene maceri is kaj ree 
finis sub la tablo. Tie Ji asertadis ke li ne estas homo, 
sed azeno, e tia azeno, kiu de iras la bridon kaj 

ismatene li piedfrapadis, kriadante: „i. a." 
— Kial vi drinkis denove, malfeli ulo ?! — de-

mandis lin la prioro la postan tagon kiam patro Poli-
karpo, eldorminte sian ebrion, aperis anta li por 
ekscii, kia pento atendas lin. — u vi povas denove 
prezenti ian novan senkulpigon ?! 

Li jam estis scivola, kiamaniere klopodos pravigi 
patro Polikarpo sian nepravigeblan konduton, kiu e 
neniu estis pli n e k o m p r e n e b l a ol uste e 
tiu apostolo, kiu per sia tuta elokvento, dum sia tuta 
vivo luktis konstante kontra la alkoholo. 

— Pro scienc-soifo mi trinkis — improvizis la 
sindefendon patro Polikarpo. — La alkoholo estas 
sendube veneno, sed la scienco povas mildigi anka 
la venenon je medikamento, per la necesa dozado. 
Car io estas donaco de Dio. Anka la venenon li 
donas tial ke ni in ekkonu, an u je medikamento 
kaj uzu por nia utilo. Mi trinkis por akiri sperton, por 
rekoni, kiu estas tiu dozo, kiu la venenon de 1'alko-
holo nobligas je medikamento, sed beda rinde mi 
eraris pri la dozado. 

— Vi mensogas, fripono! — kriis la prioro. — 
Ne la sciencon vi soifis, sed la ebrion donitan de la 
drinko! Sed vi ja ne evitos la merititan punon, ar 
jen, por semajno mi malpermesas al vi iuspecan 
viand-man a on! 

Beda rinde anka i tiu severa puno ne pliboni-
gis patron Polikarpon. Apena li finis sian kvaran 
predikon, en kiu li eksplikis per brilegaj vortoj ke 
nur tiuj povas pretendi tiel same la ielan, kiel la teran 
feli on, kiuj perfekte povas sin reteni de la uo de 
1' alkoholo, e de la uo de plej malmulte da alko-
holo — li denove ebrii is horizontala. 

Sed i tiun fojon sub la tablo li diris keli estas 
sincera porko, oni do lasu lin en paco. 

Kaj is mateno li gruntis; certe li imagis ke li 
ku as en koto. 

La prioro nun jam tre koleris. 
— Mi volus scii, — Ii diris kiam patro Polikarpo 

hontante eniris al li por peti pardonon kaj indulgon, — 
u vi trovos anka nun ian ^ novan pretekston ? ! . . . 

Kial vi drinkis denove ? ! . . . u vi povus diri ? 
Patro Polikarpo ekgratis la tegmenton de sia 

cerbo, sed nun jam nenian novan pretekston li povis 
elgrati de tie. 

Tiom longe li ser is la respondon ke la prioro 
ripetis la demandon: 

— Kial vi drinkis ? 

En la vo o de Pprioro estis tiom da minaco ke 
en patro Polikarpo subite veki is granda decido. Se 
oni ne frovas akcepteblan mensogon, nenio estas pli 
sa a ol esti sincera. 

Li fermis la okulojn kaj kun malespera a daco 
li respondis: 

— ar drinki estas bone. 
La prioro opiniis ke li ne a das bone. 
— Kion vi diris ? 
Sed la kredo de patro Polikarpo estis forta kaj 

se li jam komencis, do li konfesis plene. 
— ar drinki estas bone — li ripetis. — La vino 

estas donaco de Dio kaj mi ne estas la unua kiu 
respektas i tiun donacon. Anka Noe trovis bona la 
vinon, tamen li trovis pardonon anta Dio. Kaj se i 
estas bona, i ne povas esti destinita por tio ke i 
restu neuzata. Se la malsa uloj ne bezonas in, se 
ekzistas kiuj lasas in kie i estas, senkompate: mi 
trinkas in pro kompato. A u aliaj uu in ? Cu la 
kulpaj? A eble la senkreduloj ? Kial ne uu in mi, 
la bonkredulo? 

— Kaj vi diras tion i, — indignis la prioro — 
vi, kiu per tiel belaj predikoj kondamnis la drinkemon ?! 

— Mi kondamnas la drinkemon anka nun — 
respondis patro Polikarpo kura e. — Sed la vero 
estas Dia kaj la homo estas falema. Kaj mia falemo 
havas tiun senkulpigon ke, kiel ajn falema mi estas, 
tamen mi batalas por la vero. E se mi mem falas, 
tamen per mia tuta forto mi klopodas ke almena 
aliulojn mi retenu de la enkulpi o, ke almena al 
aliuloj mi malfermu la okulojn kaj klarigu al la sen-
spertuloj, en kian damnon kondukas la drinko. Jam 
sole pro tio mi meritas la vinon. ar la vino estas 
kelkfoje Ia armilo de la satano per kiu Ii logas la 
malfortulon en kulpon kaj damnon, sed la vino pro-
pre tamen, en ia boneco, estas donaco de Dio, per 
kiu Li rekompencas la batalanton de vero, la fervo-
rulon de bono, la pur-animulon kaj la moderulon. 

— Vi mem diris ke la modera trinko ankora 
pli certe muelas la homon ol la sporada eksceso. 

— i ne muelas. A almena i ne muelas pli 
ol alia o . . . ar jen, la tuta vivo sen ese muelas nin. 
Kaj i tion mi diris nur tial, ke la homoj ne ekscesu; 
kaj se mi diras ke anka la modera drinko estas 
peko, tiam ili kontenti os per la modereco. 

La prioro enpensi is. 
— Do iru — li diris poste — kaj anoncu vian 

veron! Eble anka via peko estas la destino de 
1' providenco... Eble i estas nur por tio ke per tiom 
pli granda kapablo vi povu la di la virton kaj teni 
for de aliuloj la malbonon... Ciuokaze vi forpentos 
iom el via kulpo, se — kiel ajn falema vi estas — 
bonefike vi povas anonci la virton, la sinretenon de 
la uoj, la scion toleri, rezigni kaj malhavi, kiu estas 
la fonto de iu vivo kaj sano! 

Kaj palro Polikarpo oratoris anka plu kun tia 
vervo, tiom da entuziasrno, per tiel elokventaj voitoj 
kontra la alkoholo, kun tia efiko, tia sukceso li 
predikis la akvon, nur la akvon!... ke balda li povis 
fondi la unuan antialkoholistan federacion, la „Societon 
de Nepraj Abstemiuloj." El !a hungara: Karlo Bodo 
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la malutila efiko de I'alkoholo. Kvankam ci tiun folon 
patro POlikarpo eksplikis novan, gis nun ne detaligitan 
eapitron de Ja teksto kaj diris tre prudentajn aferojn. 
,Li klarigis ke la modera, sed regula trinko de vino 
estas ankorau pii dangera, ol se oni tre malofte 
desiras la bridon, car Ja reguJa uzo de l'veneno 
certe muelas Ja korpon kaj animon. 

Kaj la prioro bone konjektis. Patro Polikarpo 
ankau je la gojo de la tria oratorajo transdonis sin 
al la guo de l'vindrinko kaj evidente por eviti la 
dangeron de J'modera drinků li plengorgis tiom 
el la Tokaj-vino ke fine Ji plene macerigis kaj ree 
finis sub la tablo. Tie Ji asertadis ke li ne es tas homo, 
sed azeno, ec tia azeno, kiu desiras la bridon kaj 
gismatene li piedfrapadis, kriadante: "i. a." 

Kial vi drinkis denove, malfeliculo? I - de
mandis lin la prioro la po stan tagon kiam patro Poli
karpo, eldorminte sian ebrion, aperis antau li por 
ekscii, kla pento atendas lin. - Cu vi povas denove 
prezenti ian novan senkulpigon?! 

Li jam estis scivola, kiamaniere klopodos pravigi 
patro Polikarpo sian nepravigeblan konduton kiu ce 
neniu estis pii ne k o m p r e n e b I a ol ~uste ce 
tiu apostolo, kiu per sia tuta elokvento, dum sia tuta 
vivo luktis konstante kontrau la alkoholo. 

- Pro scienc-soifo mi trinkis - improvizis la 
sindefendon patro Polikarpo. - La alkoholo estas 
sendube veneno, sed la scienco povas mildigi ankau 
la venenon je medikamento, per la necesa dozado. 
Car cio estas donaco de Dio. Ankau la venenon Ji 
donas tial ke ni gin ekkonu, sangu je medikamentu 
kaj UZll por nia utilo. Mi trinkis por akiri sperton, por 
rekoni, kiu estas tiu dozo, kiu la venenon de l'alko
holo nobligas je medikamento, sed bedaurinde mi 
eraris pri la dozado. 

- Vi mensogas, fripono! - kriis la prioro.-:
Ne la sciencon vi soifis, sed lil. ebrion donitan de la 
drinko I Sed vi ja ne evitos la merititan punon car 
jen, por semajno mi malpermesas al vi ciuspecan 
viand-mangajon I 

. Bedaurinde ankau ci tiu severa puno ne pliboni
gls patron Polikarpon. Apenau li finis sian kvaran 
predikon, en kiu li eksplikis per brilegaj vortoj ke 
nur tiuj povas pretendi tiel same la eielan, kiel la teran 
felicon, kiuj perfekte povas sin reteni de la guo de 
l' alkoholo, ec de la guo de plej malmulte cla alko
holo - li denove ebriigis horizontala. 

Sed ci tiun fojon sub la tablo li diris ke Ji estas 
sincera porko, oni do lasu lin en paco. 

Kaj gis mateno li gruntis; certe li imagis ke li 
kusas en koto. 

La prioro nun jam tre koleris . 
- Mi volus scii, - li diris kiam patro Polikarpo 

hontante eniris al li por peti pardonon kaj indulgon, -
cu vi trovos ankau nun ian novan pretekston?! ... 
Kial vi drinkis denove? I ... Cu vi povus diri? 

Patro Polikarpo ekgratis la tegmenton de sia 
cerbo, sed nun jam nenian novan pretekston li povis 
elgrati de tie. . 

Tiom longe li sereis la respondon ke la prioro 
ripetis la demandon: ' 

- Kial vi drinkis? 

En la voco de I' prioro estis tiom da minaco ke 
en . patro Polikarpo subite vekigis granda decido. Se 
001 ne trovas akcepteblan mensogon nenio estas pii 
saga ol esti sincera. ' 

Li fermis la okulojn kaj kun matespera al1daco 
Ji respondis: . 

- Car drinki estas bone. 
La prioro opiniis ke Ji ne audas bone. 
- Kion vi diris? 
Sed la kredo de patro Polikarpo es tis forta kaj 

se li jam komencis, do li konfesi s plene. 
- Car drinki estas bone - li ripetis. - La vino 

estas donaco de Dio kaj mi ne estas la unua kiu 
respektas ci tiun donacon. Ankau Noe trovis bona la 
vinon, tamen ~i trovis pardonon antaií Dio. Kaj se gi 
estas bona, gl ne povas esti destinita por tio ke gi 
restu neuzata. Se la malsaguloj ne bezonas gin se 
€kzistas kiuj lasas gin kie gi estas, senkompate:' mi 
trinkas gin pro kompatQ. Au cu aliaj guu gin? Cu la 
kulpaj? Au eble la senkreduloj? Kial ne guu gin mi, 
la bonkredulo? 

. .- Kaj. vi dir~s tio~ c}, - indignis la pl ioro -
Vl, klU per hel bela) predlko) kondamnis la drinkemon? I 

- Mi kondamnas la drinkemon ankau nun -
respondis patro Polikarpo kurage. - Sed la vero 
estas Dia kaj la homo estas falema. Kaj mia falemo 
havas tiun senkulpigon ke, kiel ajn falema , mi estas 
tamen mi batalas por la vero. Ec se mi mem falas' 
tamen per mia tuta forto mi klopodas ke almenaci 
aliulojn mi retenu de la enkulpigo, ke almenaií al 
aliuloj ~i malf.ermu la okulojn kaj klarigu al Ja sen
spertuloj, ~n kl.an d~mnon k?ndukas la drinko. Jam 
sole pro ho ml mentas la VInon. Car la vino estas 
kelkfoje 'Ia armilo de la satano per kiu li logas la 
malfortulon en ~~ulpon kaj damnon, sed la vino pro
pre tamen, en gla boneco, estas donaco de Dio per 
kiu J..i rekompencas la batalanton de vero, la f~rvo
rulon de bono, la pur-animulon kaj la moderulon. 

- Vi mem diris ke ta modera trinko ankorat1 
pii cerle muelas la homon ol la sporada eksceso. 

- Ói ne muelas. Au almenau gi ne muelas pii 
ol aliafo ... Car jen, la tuta vivo sencese muelas nin. 
Kaj ci tion mi diris nur fial, ke la homoj ne ekscesu' 
kaj se mi diras ke ankau la modera drinků esta~ 
peku, tiam iJi kontentigos per la modereco. 

La prioro enpensigis. 
-.:. Do irll - li diris poste - kaj anoncu vian 

veron I Eble ankau via peko estas la destino . de 
I' providenco ... Eble gi estas nur por tio ke per tiom 
pii granda kapablo vi povu laudi la virton kaj teni 
for de aliulo! la malbonon ... Ciuokaze vi forpentos 
iom el via kutpo, se - kiel ajn falema vi estas -
bonefike vi povas anonci la virton, la sinretenon de 
la guoj, la scion toleri, rezigni kaj malhavi, kiu estas 
la fonto de ciu vivo kaj sano I 

Kaj patro PoJikarpo oratoris ankau piu kun tia 
vervo, tiom da entuziasmo, per tiel elokventaj VOltOj 
kontraťi la alkoholo, kun tia efiko, tia sukceso li 
predikis 1a akvon, nur la akvon I ... ke baldau li povis 
fondi Ja unuan antialkoholistan federacion, 1a "Societon 
de Nepraj Abstemiuloj;" Et ta bungara: Karlo Bod6 
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eksterordinare da ra 
fortmovo, pro 

La najtingalo kantis. Komence tio estis kvaza 
eksplodo de melodia ojego, el eto de facilaj triloj 
kiuj falis en la aeron sonante kiel perloj resaltantaj 
sur harmonian vitraron. 

Sekvis pa zo. 
Gor trilo levi is, facila, 

kvaza por fortopruvo, pro memfida 
eksciti o pri nekonata rivalo. 

Dua pa zo. 
Trinota temo, demandosenta, trapasis katenon de 

delikataj variacioj, ripetante kvin-sesfoje la demande-
ton, kvaza modulite per kanfluteto, per pa tista almo. 

Tria pa zo. 
La kanto fari is elegia, disvolvi is monotone, 

dol i is kiel sopiro, malforti is kvaza eme, esprimis 
la mal ojon de soleca amanto, mal ojan deziron, 
varman atendon, elfetis finan alvokon, subitan, akran 
kiel fortdoiora ekkrio; estingi is. 

Alia pa zo pli longa. 
A di is tiam monotona kantsono, ajne ne eli-

rinta de F sama gor eto, tiom humila, timema, plora 
i estis; tiom i similis la ip- ipon de us elovi in-

taj birdetoj, paserinan pepadon; poste, per mirinda 
elturni o, tiu naiva akcento an i is en progresantan 
iam pli rapidan notserion kiu brilis per alta trilado, 

vibris en puraj gor kantoj, fleksi is en maltimajn 
nottrairojn, malplii is, kres endis, atingis sopranajn 
altecojn. 

La boskpoeto ebrii is per sia kanto. 
Kun pa zoj tiom mallongaj ke la noto ne finis 

sian estingi on, i elver is sian ebriegon en iam 
variantan melodion, pasian kaj dol an, malla tan kaj 
sonoran, facilan kaj profundan, interrompite jen de 
ra kaj emoj, jen de plendaj plorpetoj, jen de neaten-
ditaj lirikaj fOitmovoj, de lastaj alpre oj 

ajnis kvaza la ardeno in a skultus, la 
ielo klini us al la melankolia arbo, de kies pinto 

poeto nevidebla elver is tiajn poeziajn ondojn. La 
ardena floraro havis profundan sed silentan spiradon. 

Kelkaj flavaj lumbriloj malfruis okcidente kaj tiu 
lasta rigardo de I' tago estis dolora, kvaza funebra. 
Sed stelo ekaperis tutviva, tremetanta kiel luma rosguto. 

El Ia itala: Teo H. Rok' 
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(Da rigo*) 
Oni multfoje deklaris, ke Savonarola malutilis la 

liberan evoluadon de P arto. Oni nomis lin „tom-
bisto de F arto", forgesante, ke, male, la arto uldas 
al ii grandan dankon. Car li malkovris por la arto 
fontojn, is tiam nekonatajn. Li montris vojojn al la 
plejinterno de F homa animo kaj la arto ekiris la la 
signoj donitaj de li. La liberan evoiuadon li do ne 
malhelpis, sed li konsciigis la dormetantajn individuajn 
trajtojn je pli profunda kaj pli vera naturpercepto ol la 
nura naturalismo. Liaj artaj principoj, errintaj en la 
transspiriti o de F religia fanatismo, ne restis senefikaj 
kaj ili estas pruveblaj en verkoj de multaj pentristoj de 
tiu epoko. Liaj ten encoj belege reali is en la pent-
rista genio de 1' Renesanco: Lionardo da Vinci, kies 
verkoj mem estas psikologiaj enigmoj. 

Savonarola finis sian vivon sur tiparo, sur la 
Piazza delia Signoria en Firenze. Post lia morto revi-
vi is la ekzilita viv ojo. Denove regis la sen ena ple-
zuro, oni denove rerigardis al la greka orepoko, en-
spirante la aeron de P mitoj, avide uante ia eroti-
kajn historiojn de P dioj. Senseco kaj senreligieco 
estas la efaj trajtoj de la ltalio de P XVI-a centjaro. 
Luther profunde indigni is pro la tieaj cirkonstancoj: 
„Se ni estus devigataj — diras la italoj — sekvi en 
io la vorton de Dio, ni estus la plej mizeraj homoj 

de 1' mondo kaj neniam havus e unu gajan minuton. 
Oni faru pian mienon, sed oni ne devas kredi ion". 

* 
La brila kolorigo iam estis eminenta trajto de P 

veneciaj artistoj. Giovanni Bellini, kvankam li jam 
* Komenco en la apiila n-o de I' pasinta jaro. 

montras iom pitoreskan koncepton, ankora ne povis 
atingi la veran, koloran prezentadon, ar en liaj bildoj 
la desegnaj elementoj estis ankora en plimulto. La 
plenan harmonion etektivigis liaj grandnombraj dis-
iploj. 

Giorgio da Castelfrancc (1477—1510), kun Palma 
kaj Tiziano, devenas el la skolo de Giov. Bellini. Lia 
efekti va nomo estis Giorgio Barbarelli, Giorgione (granda 
Georgo) estas artistnomo donita de la admirantaj sam-
tempanoj. En la Castelfranco'a pre ejo S. Liberale — 
kie )i estas enterigita — super la eialtaro estas vi-
debla la efverko de lia vivo: „Madono kun St. Libe-
rale kaj St. Francisco". i tiu bildo videble estas sen-
pera da rigo de P Bellini'aj tradicioj kaj i nemulte 
diferencas de liaj „Santa Conversazione". Maria, sur 
alta piedestalo, tenas la etan Jesuon: sube, maldekstre 
staras la junviza a St. Liberrle en kiraso, kaj dekstre 
St. Francisco en bruna kapu o. La viza oj de P sank-
tuloj montras silentan ekstazon; Maria rigardas kun 
mildaj, revaj okuloj. La maianta a pejza o de Castel-
franco, bananta sin en la ora brilo de V mortanta 
suno, formas poezie harmonian fonon. La tutan bildon 
vualas ia mistikeco, ia melankolio, kvaza sopiro. 

Sur Ja dorsflanko de P bildo estas videblaj la 
vortoj: „Mia kara Cecilia, venu, rapidu, vin atendas via 
Giorgio". La la priskribo de Vasari, Giorgione avide 
sin donis al la ojoj de P amo. Dum silentaj, lunlu-
maj noktcj, kiel amanta kavaliro, li vagadis tra stratoj 
kaj kantis mildajn serenadojn sub fenestroj de belu-
linoj. La sorto portis en lian vivon la arman figuron 
de Cecilia kaj i i is lia muzo, la revanta Madono 
de Castelfranco. 
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La najtingalo kantis. Komence tio - estis kvazau 
eksplodo de melodia gojego, eljeto de facilaj triloj 
kiuj falis en la aeron sonante kiel perloj resaltantaj 
sur harmoniaij vitraron. 

Sekvis pauzo. 
Gorgtrilo levigis, facila, eksterordinare da:úra 

kvazau por fortbpruvo, pro memfida .fortmovo, pro 
ekscitigo pri nekonata rivalo. 

Dua pauzo. 
Trinota terno, demandosenta, trapasis katenon de 

delikataj variacioj, ripetante kvin-sesfoje la demande
ton, kva·zau modulite per kanfluteto, per pastista salmo. 

Tria pauzo. 
La kantCi farigis e\egia, disvolvigis monotone, 

dolcigis kiel sopiro, malfortigis kvazau geme, esprimis 
la malgojon de soleca amanto, malgojan deziron, 
varman atendon, eljetis finan alvokon, subitan, akran 
kiel fortdolora ekkrio; estingigis. 

Alia pauzo pii longa. 
Audigis tiam monotona kantsono, sajne ne eli

rinta de I' sama gorgeto, tiom humila, timema, plora 
gi estis; tiom gi similis la cip-cipon de jus elovigin-
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taj birdetoj, paserinan pepadon; poste, per mirínda 
elturnigo, tiu naiva akcento sangigis en. progresantan 
ciam pii rapidan. notserion kiu bTllis per alta trilado, 
vibris en puraj gorgkantoj, fleksigis en maItimajn 
nottrairojn, malpliigis, kreseendis, atingis sopranajn 
altecojn. 

La boskpoeto ebriigis per sia kanto. 
Kun pauzoj tiom mallongaj ke la notoj ne finis 

sian e~tingigon, gi elversis sian ebriegon en ciam 
variantan melodioll, pasian kaj dolcan, mallautan kaj 
sonoran, facilan kaj profundan, interrompite jen de 
railkaj gemoj, jen de plendaj plorpetoj, jen de neaten
ditaj lirikaj fo. tmovoj, de lastaj alpregoj 

Sajnis kvazau la gardeno gin auskultus, la 
cielo klinigus al la melankolia arbo, de kies pinto 
poeto nevidebla elversis tiajn poeziajn ondojn. La 
gardena floraro havis profundan sed silentan spiradon. 

Kelkaj flavaj lumbriloj malfruis okcidente kaj tiu 
lasta rigardo de I' tago estis dolora, kvazaň funebra. 
Sed stelo ekaperis tutviva, tremetanta kiel luma rosguto. 

EI la itala: Teo H. Rok' 
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(Daiírigo*) 
Oni multfoje deklaris, ke Savonarola malutilis la 

Jiberan evoluadon de I' arto. Oni nomís lill "tom
bisto de ľ arto", forgesante, ke, male, la arto suldas 
al li grandan dankon. Car li malkovris por la arto 
fontojn,gis tiam nekonatajn. Li montris vojojn al la 
pIejinterno de l' honfa animo kaj la arto ekiris laň la 
signoj donitaj de li. La liberan evoluadon li do ne 
malhelpis, sed li konsciigis la dormetantajn individuajn 
trajtojn je pH profunda kaj pIi vera naturpercepto 01 la 
nura natura1ismo. Liaj artaj principoj, geN intaj en la 
transspiritigo de l' religia fanatismo, ne restis senefikaj 
kaj Hi estas pruvebIaj en verkoj de multaj pentristoj de 
tiu epoko. Li aj ten . encoj belege realigis en la pent
rista genio de I' Renesanco: Uonardo da VlIlci, kies 
verkoj mem estas psikologiaj enigmoj. 

SavonaroJa finis sian vivon sur stiparo, sur la 
Piazza della Signoria en Filenze. Post lia morto revi
vigis Ja ekzilita vivgojo. Denove regis la sengena ple
zuro, oni denove rerigardis a) la greka orepoko, en
spirante Ia aeron de ľ mitoj, avide guante Ja eroti
kajn historiojn de l' dioj. Senseco kaj senreligieco 
estas la cefaj trajtoj de la ltalio de I' XVI-a cent jaro. 
Luther profunde indignigis pro la tieaj cirkonstancoj: 
"Se ni estus devigataj - diras la itaJoj - sekvi en 
cio Ja vorton de Dio, ni estus Ia. plej mizeraj homoj 
de l' mondo kaj neniam havus ec unu gajan minuton. 
Oni faru pian mienon, sed oni ne devas kredi cion". 

* La brila kolorigo ciam estis eminenta trajto de I' 
veneciaj artistoj. Giovanni Bellíni, kvankam li jam 

• Komenco en la a pl ila n·o de I' pasinta jaro. 

montras iom pitoreskan koncepton, ankorať1 ne povis 
atingi la veran, ko"lolan prezentadon, car en 1iaj bi1doj 
la desegnaj elemento) estis ankorau cn plimulto. La 
plenan harmonion etek'tivigis liaj grandnombraj dis
ciploj. 

Giorgio da Castelfrant-o (1477-1510), kun Palma 
kaj Tiziano, devenas el la s'l<olo de Oiov. Bellini. Ua 
efekti va nomo 'estis Giorgio Barbarelli, Giorgione (granda 
Oeorgo) estas artistnomo donita de la admirantaj sam
tempanoj. En la Castelfranco'a pregejo S. Ubetale -
kie li estas enterigita - super la cefaltaro estas vi
debla la cefverko de lia vivo: "Madono kun St. Libe
rale kaj St. Francisco". Ci tiu bildo videble ťstas sen
pera daurigo de I' Bellini'aj tradicioj kaj" gi nemulte 
diferencas de liaj ."Santa Conversaziolle". Maria, sur 
alta piedestalo, tenas Ja etan Jesuon : sube, maldt:kstre 
staras la junvizaga St. Liben:le en kiraso, kaj dekstre 
St. Francisco en bruna kapuco . La vizagoj de I' sank
tuloj montras silentan ekstazon; Maria rigardas kun 
mildaj, revaj okbloj. La maJantať1a pejzago de Castel
franco, bananta sin en la ora brilo de I' mortanta 
suno, formas poezie harmonian fonon. La tutan .bUdon 
vualas ia mistikeco, ia melankolio, kvazau soplro. 

Sur la dorsflanko de r bildo estas videblaj la 
vortoj: "Mia kara Cecilia, venu, rapidu, vin atendas via 
Giorgio". Lau la priskribo de Vusari, Oiorgione avide 
sin donis a) la gojoj de l' amo. Dum siJentaj, lunlu
maj noktoj, kiel amanta kavaliro, li vagadis tra stratoj 
kaj kalltis mildajn sťrenadojn sub fenestroj de belu
Iinoj. La sorto portis en lian vivon la carman figuron 
de Cecilia kaj si igis lia muzo, la revanta Madono 
de -Castelfranco. 



Giorgione okupis sin pleje pri freskopentrado. 
Sed liaj bildoj detrui is pro la saia mara haladzo de 
Venecio jam en la XVI-a centjaro. La nombro de liaj 
oJepentra oj estis tre malgranda kaj el ili estas tre 
malmultaj Ja a tentikaj bildoj. La moderna artkritiko, 
post longaj pridiskutoj, unuvo e akceptis nur kvin, 
kiuj estas la jenaj: 1. .Madono kun St. Liberale kaj 
St. Francisco, pentrita .- 1504 por Tuzio Constanzo, 
kondotiero; nun en la Castelfranco'a pre ejo 5/. Liberale. 
2. La temo nesolvebla bildo, nomita „Ventega pej-
za o" a — la aliuloj — „Familio de Giorgione"; nun en 
Venecio: Pinakoteko Giovanelti. 3. „Kampa koncerto"; 
nun tn Firenze: Pinakoteko Pitti. 4. „Aeneas, Evander 
ka Pallas" a — la aliuloj — „Orientaj sa uloj"; Vieno: 
Arthistoria Muzeo. 5. „Venus"; Dresden: Pinakoteko. 

La enhavo del' „Ventega pejza o" estas necerta. 
Sed ia temo estas por ni tute indiferenta. Nin inte-
resas nur la psikaj trajtoj de T bildo; psike — kiel 
iuj majstroverkoj — i tiu bildo estas perceptebla 

nur en inspirita animstato, i vekas en ni tiel deli-
katan teksa on de sentoj, kiu — kiel la mistera oj — 
ne estas esprimebla per vortoj. Gi estas kvaza pordo, 
tra kiu aperas anta ni nova mondo de artisto, rifu-
inta el la iutaga vivo. i tiu nova mondo estis viv-

bezono de lia animo kaj lia tuta vivenhavo. Giorgione 
ne estis nura sekvanto de skolaj tradicioj sed 
artisto ser anta siajn proprajn individuajn trajtojn. i 

tiuj trajtoj estas facile rekoneblaj en liaj bildoj kaj la 
enhavo de iuj estas la sama: mistikaj sentoj, for-
flugantaj emocioj de iam ser anta kaj neniam kon-
tentigita artista animo. La absoluta harmonio estis 
kion li ser is kaj liaj bildoj estas enkorpi intaj vari-
acioj de la mondo de 1' absoluta harmonio, prison ita 
de li en melankolia nostalgio. Liaj figuroj estas sin-
forgese senmjvaj, vivantaj en lando de son oj kaj 
kvaza fandi intaj en la travivo de ia supertera sento: 
en ili la animo de V artisto mem revadas. 

La Viena bildo montras al ni Ia saman vivper-
cepton. La nova vidp nkto, i figuras la viziton de 
Aeneas e Evander. Sendube a tentika lia bildo estas 
la „ Venusu en la Dresden'a pinakoteko. Gian pejza an 
fonon pretigis Tiziano. PJi poezie idealigitan bildon 
de virina korpo pentristo ankora ne povis krei. Krom 
la supraj bildoj ni havas gravura an kopion el la 
XVlI-a centjaro pri unu el liaj perdi intaj bildoj 
nome „Ektrovo de Paris", de T. van Kessel. Peco 
de olea kopio samtempa kun i estas videbla en la 
Muzeo de 1' Belaj Artoj de Budapest, kaj i montras 
du pa tistojn. Giorgione donis novan spiriton al la vene-
cia arto. Liaj samtempanoj irka is lin kun granda 
admiro. Lia afiko je la veneciaj pentristoj estis tre frukto-
dona. Li postlasis du dis iplojn, kiuj i is la plej 
eminentaj sekvantoj de lia arto : Sebastiano del Piombo 
kaj Tiziano-Vecellio. 

M A R S J E L J E Z O 
L I: «» > i n A A \ I» K .1 V \ 

i estis malnoblulo: leporanimo kaj senhonta 
pacienco de laborbruto. Kiam la sorto 
moke kaj malice etis Iin en niajn nigrajn 
vicojn, ni ridadis kvaza frenezuloj: ja 
ofte okazas tiaj ridindaj, tiaj sensencaj 

eraroj. Sed li — li, kompreneble, ploris. Dum la tuta 
vivo mi neniam renkontis homon, kiu havus pli mul-
tajn larmojn, kaj ili fluadis tiel volonte el la okuloj, 
el la nazo, el la bu o. Kvaza spongo — trasorbi inta 
per akvo kaj premita en pugno. Anka en niaj vicoj 
mi vidis plorantajn virojn, sed iliaj larmoj estis — fajro, 
de kiu iam forkuris sova aj bestoj. Pro i tiuj viraj 
larmoj maljuni is la viza o kaj la okuloj estis juni-
gitaj: kiel Iafo, eligita el ardanta interno de 1' tero, 
ili bruligis neforvi eblajn postsignojn kaj enterigis sub 
si tutajn urbojn de malnoblaj deziroj kaj bagatelaj 
zorgoj. Sed se tiu i homo ploras, ru i as la nazo 
kaj la tuko estas malsekigita. Ver ajne, li sekigis in 
poste sur nuroj, alie de kie ii povis preni tiom da naz-
tukoj ? 

Dum iuj fagoj de I' ekzilo li iradis al estroj, al 
iuj estroj, kiaj nur estis kaj kiuj estis por li elpen-

seblaj, salutis, ploris, uris je sia senkulpeco, petegis 
kompati lian junecon, promesis dumvive ne malfermi 
bu on, eble nur por petegoj kaj la ddiroj. Sed ili 
mokis lin, kiel ni, kaj noma is lin ,malgr.,nda mal-
feli a porko", kriante al Ii: 

— Hej vi, malgranda porko. 
Kaj li obee kuris je alvoko: iufoje pensante 

eka di sciigojn pri reveno al la patrujo, sed ili nur 
ercis. Hi, samkie! ni, sciis pri lia senkulpeco, sed 

deziris, turmentante lin, timigi aliajn malgrandajn por-
kojn, — kvaza ili ankora ne estus sufi e malkura-

emaj! 
Besta timo je soleco pelis lin al ni, sed severaj 

kaj senesprimaj estis niaj viza oj kaj senrezulte li 
ser is losilon. Li ofte nomis nin karaj kamaradoj kaj 
amikoj, sed balancante la kapon ni diris: 

— Oardu vin: oni vin eka dos. 
Kaj li rigardis la pordon, i malgranda porko. 

Nu, u efektive estis konservebla la seriozeco! 
Ni ridadis per vo oj malkutimigitaj al rido, kaj 

li, kura igite kaj ojigite, alsidi is pli proksime kaj 
rakontis, kaj ploris pri siaj atataj libretoj, lasitaj 
sur tablo, pri sia panjo kaj frateto, pri kiuj Ji ne 
sciis, u ili vivas a jam mortis pro timo kaj agreno. 

Fine ni forpelis lin. 
Kiam komenci is malsatstriko, timego lin ekpo-

sedis — neesprimeble komika timego. Ja li atas 
man i, kompatinda porko, kaj li timegis la karajn 
kamaradojn kaj tre timis le estrojn: distrite li vaga-
dis inter ni kaj ofte vi is per tuko sian frunton, sur 
kiu eli is io — Iarmoj a vito. Kaj malcerte li 
demandis min: 

— Cu vi longe malsatstrikos? 
— Longe, — severe mi respondis. 
— Cu sekrete vi nenion man os? 
— Panjo sendados al ni kuketojn, — serioze 

konsentis mi. 
Li malfide rigardis min, balancis la kapon, kaj, 

emspirinte, foriris. Sekvintan tagon li, verda pro timo 
kvaza papago, anoncis: 
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Ůiorgione okupis sin pleje pri freskopentrado. 
Sed Haj bildoj detruigis pro.la sala mara haladzo de 
Venecio jam en la XVI-a cent jaro. La l1ombro de Haj 
olepentrajoj estis tre malgranda kaj e1 Hi estas tre 
malmu1taj la ai1tentikaj bildoj. La moderna artkritiko, 
post longaj pridiskutoj; unuvoce akceptís nur kvin; 
kiuj estas la jenaj: 1. .Madono kun St. Liberale kaj 
St. Francisco, pentrita c.- 1504 por Tuzio Cons/anzo, 
kondotiero; nun en la Cas/e/tranco' a pregejo St. Libera/e. 
2. Lau terno nesolvebla bi/do, nomita "Ventega pej
zago" aa-1au aUuloj - ",Familio de Glorgione" .. nun en 
Venecio: Pinakoteko Giovane/Ji. 3. "Kampa koncerto"; 
nun tn Flrenze: Plnakoteko Plttl. 4. "Aeneas, Evander 
kaj Pal/as" au -lau aUuloj - "Orientaj saguloj"; Vieno: 
ATthistoria Muzeo. 5. "Venus"; Dresden: Pinakoteko. 

La enhavo de ľ "Ventega pejzago" estas necerta. 
Sed gia terno estas por ni tute indiferenta. Nin inte
resas nur la psikaj trajtoj de· ľ bildo; psike - kiel 
ciuj majstroverkoj - ci tiu bildo estas percepteb1a 
nur en inspirita animstato, gi vekas en ni tiel deli
katan teksajon de sentoj, kiu - kie1 1a misterajoj
ne estas esprimebJa per vorloj. Ói estas kvazau pordo, 
tra kiu aperas antau ni nova mondo de artisto, rifu
ginta el la ciutaga vivo. Ci tiu nova mondo estis viv
bezono de Ua animo kaj Ua tuta vivenhavo. Giorgione 
ne estis nura sekvanto de skoJaj tradicioj sed 
artisto sercanta siajn proprajn individuajn trajtojn. Ci 

tiuj trajtoj estas facile rekoneblaj en . liaj bUdoj kaj la 
enhavo de ciuj estas la sama: mis1ikaj sentoj, for
f1ugantaj emocioj de ciam sercanta kajneniam kon
tentigita artista animo. La absohita harmonio estis 
kion li sercis kaj Haj bildoj estas enkorpigintaj .vari
acioj de Ja mondo de J' absoJuta harmonio, prisongita 
de li en meJankoJia nostalgio. Liaj figur oj estas sin
forgese senmJvaj, vivantaj en . Jando de songoj kaj 
kvazau fandigintaj en Ja travivo de ia supertera sento: 
en ili la animo de J' artisto mem revadas. 

La Viena bildo montras al ni la saman vivper
cepton. Laa nova vidptmkto, gí figuras 1a viziton de 
Aeneas ce Evander. Sendube aatentika lia bildo estas 
la "Venus" en la Dresden'a pinakotekó. Óian pejzagan 
fonon pretigis Tizlano. PIi poezie . idealigitan bildon 
de virina korpo pentristo ankorau ne povis krei. Krom 
la supraj bildoj ni havas · gravurajan kopion eJ la 
XVlI-a cent jaro pri unu el ]jaj perdigintaj bndoj 
nome "Ektrovo de Paris", de T. van Kessel. Peco 
de olea kopio samtempa kun gi estas videbla en la · 
Muzeo de l' Be/aj Ar/oj de Budapes/, kaj gi montras 
du pastistojn. Giorgione donis novan spiriton alla vene
cia arto. Liaj samtempanoj cirkaais lin kun granda 
admiro. Lia atiko je 1a veneciaj pentristoj estis tre frukto
dona. Li postlasis d.u disciplojn, kiuj igis la plej 
eminentaj sekvantoj de Jia arto: Sebastlano del Plombo 
kaj Tiziano- Vecellio. 

M A BSE L J ·E Z O 
LEONIDA8 

i estis malnobluJo: leporanimo kaj senhonta 
pacienco de laborbruto. - Kiam la sorto 
moke kaj maJice jetis Jin en niajn nigrajn 
vicojn, ni ridadis kvazau frenezuloj: ja 

__ ofte okazas tiaj ridindaj, tiaj sensencaj 
eraroj. Sed li - li, kompreneble, ploris. Dum la tuta 
vivo mi neniam renkontis homon, kiu havus pii mul
tajn larmojn, kaj iIi f1uadis tíel volonte el la okuloj, 
el la nazo, el la buso. Kvazau spongo - trasorbiginta 
per akvo kaj premita en pugno. Ankau en niaj vicoj 
mi vidis plorantajn virojn, sed iliaj larmoj estis - fajro, 
de kiu ciam forkuris sovagaj bestoj. Pro ci tiuj viraj 
larmoj maJjunigis la vizago kaj la okuloj estis juni
gitaj: kiel Jafo, eHgita el ardanta interno de I' tero, 
iIi bruligis nef.orvisebJajn postsignojn kaj enterigis sub 
si tutajn urbojn de malnobJaj deziroj kaj bagatdaj 
zorgoj. Sed se tiu ci homo ploras, rugigas 1a nazo 
kaj la tuko estas malsekigita. Versajne, li sekigis gin 
poste sur sn~roj, alie de kie li povis preni tiom da naz
tukoi? 

'Dum ciuj tagoj de I' ekzilo li iradis a1 estrúj, al 
ciuj _estroj, kiaj nur estis kaj kiuj estis por li elpen
seblaj, salutis, ploris, juris je sia senkulpeco, petegis 
kompati lian junecon, promesis dumvive ne malfermi 
buson, eble nur por petegoj kaj lauddiroj . Sed ili 
mokis lin, kiel ni, ~aj nomacis lin . malgrcnda maJ
felica porko", kriant~ al li: 
. - Hej vi, malgranda porko. 

Kaj li obee kuris je alvoko:· ciufoje pensante 
ekaudi. sciigojn pri reveno al la patrujo, sed ili nur 
s~rcis. JI l, samkiel ní, sciis pri Jia senkuJpeco, sed 
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deziris, turmentante lin, timigi a1iajn malgrandajn por
kojn, - kvazau iIi ankorau ne estus sufice malkura
gemaj I 

Besta timo je sóleco peJis lin al ni, sed severaj 
kaj senesprimaj estis niaj vizagoj kaj senrezulte li 
sercis slosilon. Li ofte nomis ninkaraJ kamaradoj kaj 
amikoj, sed balancante la kapon ni diris: 

-'- Gardu vin: oni vin ekaiídos. 
Kaj li I igardis la pardon, ci malgranda porko. 

Nu, cu efektive estis konservebla 1a seriozeco! 
Ni ridadis per vocoj malkutirnigitaj al rida, kaj 

li, kuragigite kaj gojigite, alsidigis pIi proksi!TIe kaj 
rakontis, kaj pJoris pri siaj satataj libretoj, lasitaj 
sur tablo,pTi siapanjo kaj frateto, pri kiuj li ne 
sciis, cu iIi vivas au jam mortis pro timo kaj eagreno. 

Fine ni .forpelis Iin. ' 
Kiam komencigis malsatstriko, timego lin ekpo

sedis - neesprimeble komika timego. ja li satas 
mangi, kompatinda porko, kaj li timegis la kara]n . 
kamaradojn kaj tre timis le estrojn: distrite li vaga
dis inter ni kaj ofte visis per tuko sian frunton, sur 
kiu eligis io - larmoj aa svito. Kaj malcerte li 

. demandis min: 
- Cu vi Jonge malsats1rikos? 
- Longe, - severe mi respondis. 
- Cu sekrete vi nenion mango s ? 
- Panjo sendados al ni kuketojn, - serioze 

konsentis mi. 
Li malfide rigardis min, balancis ia kapon, kaj, 

gemspirinte, foriris. Sekvintan tagon li, verda pro fimo 
kvazat1 papago, ~noncis: 



— Karaj kamaradoj! Mi anka kun vi ne man os. 
Kaj estis kolektiva respondo: 
— Malsatu sola. 
Kaj H ne man is! Ni ne kredis; samkiel vi, ni 

pensis, ke li ion sekrete man as, kaj same pensis la 
gardistoj. Kiam fine pro la malsatstriko li malsani is 
je malsattifo, ni nur eklevis la ultrojn: kompatinda, 
malgranda porko! Sed unu el ni — tiu, kiu neniam 
ridis, malgaje ekparolis: 

— Li estas nia kamarado. Ni iru al li. 
Li deliris, kaj kompatinda, kiel tuta Iia vivo, estis 

anka i tiu sensenca deliro. Pri siaj atataj libretoj 
H parolis, pri panjo kaj frateto; li petis kuketojn, — 
malvarmajn kiel glacio, bongustajn kuketojn, kaj uris 
ke li estas senkulpa, petante pardonon. Kaj la patrujon 
Ii vokis, vokis la karan Francion. 

— Ho, estu malbenita Ia malforta homkoro. 
Li animon iradis, vokante: kara Francio! Ni iuj 

eestis en la ambro, kiam li agoniis. La konscio reve-
nis al li nur anta la morto, kaj silente li ku is, tiel 
malgranda, malforta, kaj silente ni, liaj kamaradoj, 
staris. Kaj ni iuj, senescepte estis a dintaj kiam li 
diris: 

— Se mi mortos, ekkantu la nMarseljezon". 
— Kion vi diras! — ekkriis ni, tremante pro 

ojo kaj ekscitita kolero. Kaj li ripetis: 
— Se mi mortos, ekkantu la „Marseljezon". 
— Kaj la unuan fojon okazis, ke liaj okuloj estis 

sekaj, sed ni — ni ploris, ploris iuj senescepte, kaj kiel 
fa ro, de kiu forkuras bestoj, brulis niaj larmoj. 

Li mortis, kaj ni kantis la „MarseIjezon". Per 
junaj kaj fortaj vo oj ni kantis la famekonatan kanton 
de 1' libero, kaj minace akompanis nin la oceano, 
portante la karan Francion sur siaj ondsupra oj, palan 
timegon kaj sange-ru an esperon. Por iam li restis 
nia signo, — i tiu malnoblulo kun karno de leporo 
kaj laborbruto — kaj kun granda animo de homo. 

Genustaru kamaradoj kaj amikoj anta heroo! 
Ni kantis. Nin rigardis pafiloj, minace tintadis iliaj 
ano] kaj akraj pikiloj de bajonetoj etendi is al 

niaj koroj, — sed pli la te, pli oje sonis la minaca 
kanto, en delikataj manoj de batalantoj malrapide 
balanci is nigra erko. 

Ni kantis la „Marseljezon"! 
El la rusa: H. Halpern 

< l R E M E M O R I ? 
(E L E G I O) 

u rememori ? . . . Ha! vi estis rave bela, 
Mi estis juna kaj ne timis la estonton. 
Sub sonoj de muzik' en salonego hela 
Memoras mi unuan nian ekrenkonton. 

Ridadi, gaji, danci tuj ni ekforgesis, 
La mano en la man' ni pie nin izolis, 
La tutan mondon rimarkadi esis 
Kaj vivi la anta an vivon plu ne volls . . . 

Dekjaroj pasis. ainis nur momento. 
Nun niaj idoj, kiel ni, kun rido dancas . . . 
Cu ili spertos pri la nova viv' kaj sento? 
A ion, kiel ni, ripeti pupe Sancas? 

Demandi rajtas ni, sentante nian finon, 
Kaj ser as en okuloj de l'infan',konsolon: 

u tie i plenumas ian ni destinon ? 
Sed se 1' viv' estas fum', por kio ludi roion . . . 

M. Soloviev 

S T E L D A N C A D O 
K. B . B A 1, M O *"f' 

1. 
Baj — baj — baj — baj — 

Mi a das kanton emocian. 
Mi ka os pensojn de l'enu'. 

Doloron sor os mi konscian. 
Trovita mia stel' en blu', 

Per i mi trovis harpon mian. 
Baju— baju— baju— baju— 

Flamon heie 
Jen funele 
Monfras mi. 
Mi bruli as, 
Estingi as 
Tie i. 
Mi — instiga 
Kaj gajiga 
Meteor' — 
Ludas kante 
Kaj kredante 
En la or'. 
Estis brila 
Fajrflugila 
Luma fort'. 
Cion multe 
Kaj tumulte 
Prenis mort'. 

IL 
Multo estos, 
Kio restos 
Sen memor'. 
Flugu horo 
Kun sonoro 
Al la hor'. 
En radio 
Kaj pasio 
Estas lim', 
Planedara 
Kaj senbara 
Malproksim'. 
Je momento 
Mi en vento 
Flugos ien. 
Mi min klinas, 
Huminas 
En maten' 

Gajan flamon, 
Gemornamon 
Faros mi, 
Kaj rubene 
Brilos jene 
La glaci'. 
Flugas horo 
De 1'aflroro 
Per ru ond', 
Tondro bolas: 
Mi parolas 
Super mond'. 
Fulmekbato: 
En boato 
Na os mi, 
Nun mi festas, 
Fakta estas 
Son ebri'. 

Mi — nur ido 
Kun la rido, 

tuna u'. 
)um mi sonas, 

Ne rekonas 
Min vi, u? 

111. 
Sun* ekbrulis. Glavo estas la radi'. 
Sur evalo fiugas, flugas, flugas mi. 
Step'tintanta. Mankas domo sur eben'. 
Birdojn volas vi ? Tre multaj birdoj jen. 

u kolera besto vokas en sova '? 
Kuru kontra i! Anta en kun kura '! 
Mia fajr eval'. Egalas kiu in ? 
Tra mallum' velura i traportis min. 
Vidas longen i. Kaj gardas per orel'. 
Kiel viv' kurante, portas min sur sel'. 
Mia kon evalo. Brido: la radi'. 
Ne faletos, ho, neniam falos i. 
Kien mi kun la eval'? Silentu dir'! 
Tutan stepon koni estas la dezir'. 

IV. 
Ah, longegaj kiom estas tiuj ombroj. Kurbaj. Strabaj. Sen fina ! 
Estis Iongaj. Jam pli longaj. Pli mallumaj. Ne videbla la viza '. 
Estis suno. Brulis arde. Rugaglobe i forrulis en la volv'! 

u jam io? Hufsonoro. Piedbatoj. Vojo longa en la polv'! 
Ah, emplendaskiomvento.Polvonportas Polvontordasenlabul' 
Kiom ili, la polveroj. Cu kalkuli T Tro terura la kalkul'. 
Mi veturas. Kiu? Kio? Kie? Vagas la rigardo tra eben'. 
Mi min vidas elinterne kaj ne scias, u mi esfas tie jen. 
Stranga fajfo flugas supre. Eretaroi Apena a eta glif. [rilo. Lit'. 
Murmuret! Susur*! Bordero. Vok'!. Ripoz'! Rifu o. Dorm'. Kov-
Kie ? Kio mi ? evalo mia blanka. Mi en ne ! Ah, lasu min. 
En senbordo En senfundo.En luma o. Mi endormas.Dronas. Fundo. 

v Estas fin. 

Serpenton en ieia blu' 
Konstelacioj faris ene 

Lafl spac' de l'Vivoevolu'. 
Vualoj kiaj jen ebene 

Trankvilas en jarcenta flu'. 
Kaj steloj spiras sen agrene; 

Baju — baju — baju — baju. 
El la rusa: N. NEKRASOV 
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Karaj kamaradoj I Mi ankaii kun vi ne mangos. 
Kaj estis kolektiv a respondo: 
- Ma]satu sola. 
Kaj li ,ne mangis I Ni ne kredis; samkiel vi, ni 

pensis ke li ion sekrete mangas, kaj same pensis ]a 
gardistoj .. Kiam. fine pro I~ mal_s~tstri~o li malsa~igis 
je malsatufo, Ol nur eklevls .ta sultroJn : kompattnda, 
maJgrarida porko I Sed unu el ni - tiu, kiu neniam 
ridis, ma]gaje ekparolis: 

...:....:. Li estas 'ni a kamarado. Ni iru al li. 
Li deliris, kaj kompatinda, kiel tuta 'lia vivo, estis 

ankaii ci tiu se'nsenca deliro. Pri siaj satataj libretoj 
li parolis,pri panjo kaj frateto; li- petis kuketojn, -
malvarmajn kie] glacio, bongustajn kuketojn, kaj luris 
ke li estas senkulpa, petante pardonon. Kaj.]a patrujon, 
li vokis, vokis Ja karan Francion. 

- Ho, estu malbenHa ]a malforta homkoro. 
Li animon siradis, vokante: kara Francio I Ni ciuj 

ceestis en la cambro, kiam li agoniis: La konscio reve
nis al Ji nur antaii 1a morto, ; kaj silente H kusis, tiel 
malgranda, malforta, kaj silente ni, Haj kamaradoj, 
staris. Kaj ni ciuj, senescepte estis aiidintaj kiam 1i 
diris: 

- Se mi mortos, ekkantu la "Marseljezon". 
- Kion vi diras I - ekkriis ni, tremante pro 

gojo ~aj ekscitita kolero. Kaj Ji ripetis: 
- Se mi mOrfos, ekkantu la "Marseljezon". 
- Kaj la unuan tojon okazis, ke liaj okuloj estis 

sekaj, sed ni - ni ploris, ploris ciuj senescepte, kaj kiel 
fajro, de kiu forkuras bestoj, brulis niaj larmoj. 

Li mortis, kaj ni kantis ' la "Marseljezon". Per 
junaj kaj fortaj vocoj ni kantis la famekonatan kanton 
de l' libem, kaj minace akompanis nin la oceano, 
portante la karan Francion sur siaj ondsuprajoj, palan 
timegon kaj sange-rugan esperon. Por ciam li restis 
nia signo, - ci tiu malnoblulo kun karno de leporo 
kaj laborbruto -.:... kaj kun granda animo de homo. 

Genustaru kamaradoj kaj amikoj antaii heroo I 
Ni kantis. Nin rigardis pafiloj, minace tintadis i1iaj 
cano] kaj akraj pikiloj de bajonetoj etendigis al 
niaj korgj, - sed pii laiite, pii goje sonis la minaca 
kanto, en delikataj manoj de batalantoj malrapide 
balancigis nigra cerko. 

Ni kantis la "Marseljezon"! 
El la rusa: H., Halpern 

-CU REMEltIORI? 
(I: .. E G I O) 

CU rememori? ... Ha I vi estis rave bela, 
Mi estis juna kaj ne timis la estontoll. 
Sub sonoj de muzik' en salonego hela 
Memoras mi unuan nian ekrenkonlon. 

Ridadi, gaji, danei tuj ni ekforgesis, 
La mano en la man' ni pie nin izolis, 
La lutan mondon rimarkadi cesis 
Kaj vivi la antauan vivon piu ne volls . . . -

Dekjaroj pasis. SlIjnis nur momento. 
NCun niaj idoj, kiel ni, kun rido dancas . . . 

u IIi spe.rtos pr! la nova viv' kaj sento? 
Au cion, kiel ni, ripeti pupe ~neas? 

Demandi rajtas ni, sentante nian finon, 
Kaj sereas en okuloj de I' infan'. konsolon: 
Cu tie či plenumas ian ni destinon? 
Sed se I' viv' estas fum', por kio ludi rolon ... 

M. Soloviev 

STELDANCADO 
, K. D. BAL 111 O N ~ 

1. 
Bajú- bajú- bajú- .bajú

Mi audas kanton emocian. 
Mi ka~os pensojn de J'enu'. 

Doloron sorcos mi konscian. 
Trovlta mia stel' en blu', 

Per ~i mi trovis harpon mian. 
Baju- baju- baju- baju-

II. 
Flamon hele Multo estos, Gajan flamon, 
~n funele Kio ,restos Gemornamon 

ontras mi. Sen memor'. Faros mi; 
Mi bruli~as, Flugu horo Kaj rubene 
Estingi~as BrUos jene Kun sonoro 
Tle ci. AI la hor'. La glaci '. 

Mi - instiga En radio Flugas horo 
Kaj gajiga ' Kaj pasio De I'aiíroro 
Meteor' - Estas lim', Per ru~onď, 
Ludas kante Planedara Tondro bolas : 
Kaj krl;ldante 
En la hor' . 

Kaj senbara 
MaJproksim'. -

Mi parolas 
Super monď., 

Estis brila Je momento Fulmekbato : 
FairflU~i1a Mi en vento En boato 
Luma orť. Flugos Len~ Na~os mi, 
Clon multe Mi min Iinas, Nun ,mi festas, 
Kaj tumulte lIuminas Fakta estas 
Prenis mort'. En maten' Son~ebri'. 

Mi - nur ido 
Kun la rido, 
Juna ~u'. 
bum mi sonas, 
Ne rekonas 
Min vi, cu? 

III. 
Sun' ekbrulis. Glavo estas la radi'. 
Sur cevalo !lugas, ' f1ugas, f1ugas mi. 
Step'tintanta. Mankas domo sur eben' . 
Birdojn volas vi? Tre multaj birdoj jen. 

Cu kolera besto vokas en sovag'? 
Kuru kontraií gi! Antaiíen kun kurag'! 

Mia fajrceval'. Egalas kiu gin? 
Tra mall um' velura gi traportis min. 

Vidas longen gi. Kaj gardas per orel'. 
Klel viv' kurante, portas mín sur sel '. 
Mia koncevalo. Brido: la rad i' . 
Ne faletos, ho, neniam falos gi. 

Kien mi kun la ceval'? Silentu dir'! 
Tutan stepon koni estas la dezir'. 

IV. 

Ah, longegaj kiom e~tas tiu) om.broj. Kur~aj. Strabaj. Sen ~inaj,! 
Estis longaj. Jam ph longa]. Ph ma~lumaJ .. Ne vldebla I ~ vlzag . 
Estis suno. Brulis arde. Rugaglobe ~l forruhs en la volv ! 
Cu jam cio? Hufsonoro. Piedbatoj. Vojo longa en la polv' l , 
Ah, ~emplendas kiom vento.l:'olvon portas, POlvon tordas en la bul 
Kiom ill, la polveroj. Cu .kalkuli '( Tro t~rura la .kalkul'; , 
Mi veturas. Kiu? Kio? Kle ? Vagas la nga!do tra .eb~!U . 
Mi min vidas elinterne kaj ne scias, cu ~l estas tl~ )el,l. . , 
Stranga fajfo f1ugas supre. Eretaroj Apenaua eta gllt . [r/lo. LIt. 
Murmuret! SU8Uť! Bordero. Vok' I. Ripoz' l Rjfugo. Dor~'. Kov
!{je? Kio mi? Cevalo mia blanka. Mí en neg I Ah, lasu mm. 
Eu senbordo En senfundo.En tumaJo. Mí endormas.Dronas. Fun~o. 

V. Estas fm. 

Serpenton en ciela bl u' 
Konstelacioj faris eene 

Lat'i spac' de I'Vivoevolu'. 
Vualoj kiaj jen ebene 

Trankvilas en jarcenta flu'. 
Kaj steloj spi ras seneagr~ne, j 

Baju - baju - baju - baju. 
Rl la rusa : N. NEKRASOV 



B I B J L I O t t l t A F I O 
N O V A S E N T O 

Jen titolo de originala romano. La a toro ka as sin sub la 
pseudonimo Tagulo. La verko aperis dum la milito, anta 

dek jaroj, e la Brita Esp. Asocio, rapide elvendi is kaj apena 
estas konafa en niaj rondoj. Kvankam la verko meritus vastan 
konatecon, ar lafl formo kaj enhavo i havas vere frapantan 
originalecon. 

len, resume, la enhavo de i tiu „filozofia romano". 
En la komenco de la romano ni trovas nin en Londono, 

kie la vivon de Ia malri aj senlaboruioj la afltoro pentras per 
realismaj koloroj. Nun okazas neatendita afero, kometo flugas 
e i nian sunsistemon kaj faras grandajn konfuzojn inter la pla-
nedoj. La heroo de la romano veturas per aviadilo kun sia 
amiko uste kiam Ia Marso tre alproksimi is la Teron. Li 
akcidentas, perdas sian konscion kaj regajnas in — sur la 
Marso. Okazis leenkarni o, kutima al la Marsanoj. Ili scias ion 
pri la Tera vivo, disponas pri mirindaj spirilaj kapabloj kaj 
vivas en granda harmonio. Ili instruas al nia heroo la Marsan 
lingvon kaj pelas lin ke li priskribu sian Teran vivon. Tiamani-
ere la verkinto havaa okazon pripentri la Marsan socion, tio 
estas, la perfektan socion. En la maniero de B. Shaw (interese 
estas, ke i tiu romano, simila al la romano de Shaw: Portre-
toj de Dio, preti is multe pli anta e) ni vidas la kontrastojn, 
ofte tre akrajn, de nia malperfekta socio, projekciitajn sur la 
ideala tolo de tiu perfekta, Marsa socio. Oni plurfoje povus 
kontra diri la opiniojn de la verkisto, sed ne eble nei lian ori-
ginalecon. Post longa meditado pri la Marsa socio, nia aviadisto 
retrovas sian ajne perditan amikon, reenkarni intan, strange, 
en virina formo. Ili geedzi as. Fino de 1'historio. 

La romano de s-ro Tagulo estas nekontesteble tendenca 
romano; li uzas la formon de romano por propagi siajn ideojn. 
La forta fianko de la romano estas ne uste la temo. sed ia 
maniero kaj formo, la pensoj kaj cita oj de 1'afltoro. La libro 
diferencas de la aliaj libroj anka la ia ekstera o. Gi estas 
presita sur paleverda papero per brunaj literoj. La verdeta 
papero estas tre agrabla al la okuloj, sed literojn mi preferus 
nigrajn. La interesaj desegna oj estas faritaj de la a loro mem. 

Teozofia estas la karaktero de la libro, iajn enhavon, for-
mon, pensojn determinis la teozofiemo de 1'afltoro. E se ne 
iu povas akcepti senrezerve la tutan tendencon kaj iun lian 

penson, la libro, pro sia interesa, nobla enhavo kaj bona stilo 
meritus esti konata en kiel eble plej vasta rondo. 

Sinjoro Tagulo estas Londonano. Dum mia restado tie, mi 
havis okazon informi i pri )ia personeco. Mi ne miris eksciinte 
ke li estas arkitekto, oni povas tion diveni el la detalaj pris-
skriboj de la Marsaj konstrua oj. La Marsanoj konstruas ion el 
sukcena materialo, sen anguloj, en tre estetikaj, simetriaj for-
moj. Pureco, beleco, simpleco, jen la sankta triunuo de )a mo-
derna arkifekturo, kiu manifesti as per Ia plumo de moderna 
arkitekto en i tlu fantazia verko. 

Kaj mi ne miris, ke la afltoro estas liberpensulo, teozofiano 
kaj pacifisto. Mi ne miris, ke li estas solema, enpensi ema, kiu 
sidas offe longan tempon, nenion dirante, droninte en niedi-
tado, fiksante revan rigardon al la ielaj bluoj senlimaj. ion 
i bone montras lia reva verko, en kiu li donacis al ni la belajn 

iluziojn kaj kura ajn fantaziojn de sia animo. 
La „Nova Sento" meritus represon. Jozefo Major 

SHAKESPEARE: LA TRAGEDIO DE RE O LEAR. 
El la angla: A. L. Curry kaj A. J. Ashlev. Huddersfield. 

Yorkshire. Anglujo. 
I a tragedio mem ? iu konas in, Ia tragedion de grandioza 
••* maljunulo, kiu fari is viktimo de sia eraro. Li abdikas pri 
siaj rajtoj kaj li fari as senrajtulo, li fidas je vortoj kaj la vortoj 
trompas lin. Kaj sur i tiu fundamento stari as inkube kolosa 
konstrua o, problemo de patro kaj infano. Patro batalas kontrafl 
filinoj, alia patro kontra filo kaj i tiu paralela batalo, grand-
i ante je superhomaj dimensioj, tremigas la teron per siaj 
eksplodoj teruraj, per sia animkatenanta furoro. En iu sceno 
sekvas nova, pli terura terura o, kvaza montoj efitaj sur 
montojn, is fine la tuta scenejo estas fajrovoma vulkaninsulo, 
kie devos perei iu vivanta esta o. 

Ho kiel malforta estas tiu i priskribo! 
Kaj la traduko ? i estis certe granda kaj malfacila laboro. 

Kaj tre kura a entrepreno. Oni nepre devas rekoni i tiun 
kuragon, sed pri ia sukceso oni apena povus uzi la vortojn de 
senrezerva rekouo. 

Ofte ni diras kaj afldas, ke Esperanto esfas vivanta lingvo. 

Kaj tio ja estas vera. Tio signifas ke Esperanfo havas sian 
propran spiriton, kaj gramatike senerara lingva o povas impresi 
strange, nenature, peze, fremdmaniere, se i tiu spirito mankas. 
Malfacile estas diri kio estas tiu i spirifo, sed facile estas rimarki 
ian mankon per tio ke dum Iego oni devas atenti ne pri la 

arta enhavo, sed pri la klara kornpreno de Ia frazoj, ke oni 
estas ofte halfigata per ne konvene uzata vorto, ke oni ofte 
rimarkas: jen, mi legas en artefarita lingvo. Granda ekzerco, 
funda studo de la klasikaj Esperantaj verkoj, vigla sento pri la 
logiko kaj gusto de la lingvo, sagaco, sprito, eltiovemo kaj ama 
pacienco necesas por tio ke tradukante oni povu kontraflstari 
la tentantan spiriton de la nacia lingvo kaj tamen reprodukti 
iun stilspeciala on per Esperanta ekvivalento a per enerale 

komprenebla, sed tamen frapanta kaj „suka" esprimo. La Espe-
ranta tradukanto havas i rilate multe pli malfaciian taskon ol 
la nacilingva. Li ne iam povas preni el preta materialo, in 
ofte li devas krei mem, a denovre eltrovi, ar ne ekzistai; 
ankora komp'etaj esprimvortaroj enhavantaj iujn solvojn, 
jam uzitajn por nacilin-vaj esprimoj. 

La tragedioj de Shakespeare estas plenaj de tiaj sukaj 
esprimoj, la proverbaj diroj, vortludoj. Oni ja povas traduki 
ilin la vorte (tion nur angloj komprenos), diri, per simplaj 
vortoj, nur ilian enhavon (tio estas kruela senspicigo de la teksto), 
klarigi ilin en noto (tio forprenas la tutan artan efekton). Kaj 
oni povas apliki la supran metodon. (Tio estas grandioza 
pliri igo de nia esprimvortaro). 

i tiun lastan metodon, beda rinde, la tradukintoj plej 
malofte uzis. Oni apena povus fari ri an liston el „fine trovitaj" 
esprimoj. 

Sed eble ni postulas fro tnulte. 
Tamen, ne. Tia efverko devigas la tradukanton. Gin ja 

bezonas propre ne la legantoj (ili povas in legi en bonaj 
naciaj tradukoj) sed la lingvo mem por pliri i o. 

Rilate lingvajn detalojn mi notis superfluajn artikolojn, 
superfluan „vi" apud ordona verbo, „mi ne kun li parolos" 
(kun kiu do ?) anstata „kun li mi ne parolos", „farigi" anst. 
„fari" kaj aliajn kiujn mi multfoje jam ripro is kaj kiujn iarr 
ripeti estas enue. Sed plej malagrabla estas la mallerta vortordo, 
kaj stranga frazformado kiuj konfuzas la ekvilibron de ia frazoj, 
devigas nin kunser i la vortojn kaj la sencon. Kaj i tion ne 
iam ni sukcesas trovi; malgrafl ia enigmosolva peno restas 

ka ita ekzemple la senco de la jenaj frazoj: 
„ . . . mi ne forvagis 

tiel de via amo, kiel vin 
aligi kie mi rnalamas." 

„ . . . mia bonintenco eble 
efektivigos sin is tiu celo. 
por trafi kiun mi aspekton propran 
forvi is." 

Kaj eble la plej granda enigmo: 
„ . . . Vere, tio ajnas 

klimaks' al kiu amas ne mal ojon; 
ali", tro pliigante malpliigus 
kaj preterekstremi us." 

Kompreneble ne la tuta teksto estas tia, kelkfoje duonpa oj 
estas legeblaj sen cerbumo. Sed anka dum ilia lego ni sentas 
ian distancon inter ni kaj la verko kaj post finlego ni esfas iom 
lacaj pro la mensa laboro, kiun kostis la kompreno de la 
teksto. 

Do, malgra nia la demo kaj ojo pri la pliri i o de nia 
literafuro ni devas diri, ke la tradukon ni same ne rigardas 
definitiva solvo kiel Ia Fa st-tradukon de R. Barthelmess. 

Kopar. 
E L D R A M O J. 

Fragmentoj el „lfigenio en Taflrido" de Goethekaj el „La 
Rabistoj" de Schiller. Tradukis Dro L. L. Zamenhof. 

AMORO KAJ PSI E 
Lucius Apulejus. Tradukis Emilo Pfeffer. La verkojn eldonis 
Esperanto-Verlag Ellersiek kaj Borel G. mb. H, Berlin kaj 
Drezden. Prezo O30 gmk. 

La 7-a kaj 12-a numeroj de „Esperanto Biblioteko Internacia" 
aperis en dua eldono. La reapero donas novan eblecon por 

la plej vastaj rondoj ekkoni la Zamenhofan stilon, samtempe 
ili plenumas utiian servon por propagando de Esperanto per 
la nomoj de la famaj a toroj. Ni varme rekomendas amba 
verketojn al la publiko, kiu legante la interesajn kajerojn profitos 
veran uon de la altvaloraj literatura oj. dr-oth 
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B I B L I O G ft AF-IO.:, 
NOVA SENTO 

Jen litolo de origlnala romano. La autoro kasas sin sub la 
pseťldonimo Tagulo. La verko aperis dum )a milito, antaCI 

dek jaroj, če la Brita Esp. Asocio, rapide elvendigis kaj apenau 
es tas konafa en niaj rondoj. Kvankam la verko meritus vastan 
konatecon, car laU forrno kaj enhavo gi havas vere frapantan 
originalecon. . 

" len, resume, la enhavo de čí tiu "fiIozofia romano". 
En la komenco de la romano ni trovas nin en Londono, 

kie la vivon de la malričaj senlaboru loj la autoro pentras per 
realismaj koloroj. Nun okaz.as neatendita afero, kometo flugas 

, e I nían sunsistemon kaj faras grandajn konfuzojn inter la pla
nedoj. La heroo de la romano vetu ras per aviadi10 kun sia 
arniko ~usle kiam la Marso , tre alproksimi~is la Teron. Li 
akcidentas, perdas sian konscion kaj regajnas gin - sur la 
Marso. Okazis leenkarnigo, kuti ma al la Marsanoj. IIi scias čion 
pri la Tera vivo, disponas pri mirindaj spiritaj kapabloj kaj 
vivas en granda harmonio. iii instruas al nia heroo la Marsan 
Iingvon kaj pefas Iin ke li priskribu sian Teran vi von. Tiamani
ere la verkinto havafl okazon pripentri la Marsan soci on, tio 
estas, la perfektan socion. En la maniero de B. Shaw (interese 
eslas, ke eí tiu Tomano, simíla al la romano de Shaw: Portre
toj de Oio, pretlgis multe pii antaue) ni vídas la kontrastojn, 
ofte tre akrajn , de nia malperfekta socio, projekciitajn sur la 
ideala 1010 de tiu perfekta, Marsa socio. Oni plurfoje povus 
kontraudiri la opiniojn de la verkisto, sed ne eble nei líi1n ori
ginalecon. Post longa meditado pri la Marsa soci o, nia aviadisto 
retrovas sian Sajne perditan amikon, reenkarnlgintan, strange, 
en virina formo . IIi geedzi~as. Fino de I' historio. 

La romano de s:-ro Tagulo estas nekontesteble tendenca 
romano; li uzas la formon de romano por propagi siain ideojn. 
La forta flanko de la romano estas ne guste la teOlo. sed , la 
Olaniero kaj formo, la pensoj kaj citajoj de I' autora. La libro 
d lferencas de la aliaj libroj ankau lau ia eksterajo. Úi es tas 
presita sur paleverda papero per brunaj literoj. La verdeta 
pa pero estas tre agrabla al la okuloj, sed literojn mi preferus 
nigrajn. La it:teresaj desegnajoj estas faritaj de la autoro mem. 

Teozofia estas la karaktero de la libro, ~iajn enhavon, for
mon, pensojn delerminis la teozofíemo de ľ aiítoro. Eč se ne 
čiu povas akcepti senrezerve la tutan tendencon kaj' čiun Iian 
penson, la libro, pro sia inleresa, nobla enhavo kaj bona stilo 
meritus esU konata ' en kiel eble plej vasta rondo. 

SinjoTO Tagulo ' estas Londonano. Dum mia reslado tie, mi 
havis okazon informi~i prl Iia personeco. Mi ne miris eksciinte 
ke li es tas arkit~kto, oni povas tion diveni el la detalaj pris
skriboi de la Marsaj konstruajoj. La Marsanoj konstruas čion el 
sukcena materialo, sen anguloj, en tre estetikaj, simetriaj for
moj. Pureco, beleco, simpleco, jen la sankta triunuo de Ja mo
derna arkilekturo, klu manifestigas per la plumo de moderna 
arkltekto en ci tlu fantazia verko. 

Kaj mi ne mlris, ke la autoro estas Iiberpensulo, teozofiano 
kaj pacifisto. Mi ne miris, ke li estas solema, enpensigema, kiu 
sidas ofte longan tempon, ' nenion dirante, droninte en medi
tado, fiksante revan rigardon al lačielaj bluoj senlimaj . Ci on 
Ci bone montras Iia reva verko, en kiu li donacis al ni la belajn 
iluziojn kaj kura~ajn fantaziojn, de sia animo. 

La "Nova Sento" meritus represon. Joulo Major 

SHAKESPEARE: ' LA TRAGEDlO DE REŮO LEAR. 

EI la allgla: A. L. Curry kaj A. J. Ashley. Huddersfield. 
Yorkshire. Anglujo. 

La tragedio mem? Ciu konás gin, la tragedion de grandioza 
maljunulo, kiu fari~is viktimo de sia eraro. Li abdikas pri 

siaj rajtoj kaj Ii farigas senrajtulo, li fidílS je vortoj kaj la vortoj 
trompas Iin. Kaj sur Ci tiu fundamento starigas inkube kolosa 
konstrualo, problemo de patro kaj infano. Patro batala;; kontrau 
filinoj, a1ia patro kontrať't filo kaj ci tiu paralela batalo, grand-
19ante je superhomaj dimensioj, tremigas la teron per siaj 
eksplodoj teruraj, per sia animkatenanta furoro. En 6u sceno 
sekvas nova, pii terura teruralo, kvazau montoj lefitaj sur 
montojn, ~is fine la tuta scenejo estas fajrovoma vulkaninsulo, 
kie devos perei čiu vivanta estajo. 

Ho kiel malforta estas tiu či priskribo! 
Kaj la traduko? Úi estis certe granda kaj malfacila laboro. 

Kaj tre kuraga entrepreno. Oni nepre devas rekoni či tiun 
kura~on, sed pri gia sukceso oni apenau povus uzi la vortojn de 
senrezerva rekol1o. 

Ofte ni diras kaj audas, ke Esperanto estas vívanta Iingvo. 

Kaj tio ja estas vera. rio signifas ke Esperanto havas sian 
propran spiriton, kaj gramatike senerara 1ingvajo povas impresi 
strange, nenature, peze, fremdmaniere, se či tiu spirito mankas. 
Malfacile estas diri kio estas tiu ci spirito, sed facile estas rimarki 
gian mankon per tio ke dum lego oni devas atenti ne pri la 
arta 'enhavo, sed pri la klara kompreno de la frazoj, ke oni 
estas ofte haltigata per ne konvene uzata vorto, ke oni ofte 
rimarkas: jen, mi legas en arte/arita Iingvo. Granda ekzerco, 
funda studo , de la klasikaj Esperantaj verkoj, Vigla sento pri la 
logiko kaj gusto de la Iingvo, sagaco, sprito, eltrovemo kaj ama 
pacienco necesas por lio k~ tradukante oni povu konlraustari 
la tentantan spiriton de la nacia lingvo kaj tamen reprodukl i 
čiun stilspecialajon per Esperanta ekvivalento au per generale 
komprenťbla, sed tamen frapanta kaj "suka" es primo. La Espe
ranta tradukanto havas či rllate multe pIi malfacilan taskon ol 
la nacilingva. Li ne člam povas preni el preta malerialo, gin 
ofte li devas krei mem, au denovre eltroví, čar ne ekzistan 
ankorau komp1etaj esprimvortaroj enhavanlaj čiujn solvojn, 
jam uzitajn por" nacilin .. vaj esprimoj. 

La tragedioj de Shakespeare eslas plenaj de tiaj sukaj 
esprimoj, lauproverbaj diroj, vodludoj. Oni ja povas tradukí 
lIin lauvorle (lion nur angloj komprenos), diri, per simplaj 
vortoj, nur Hian enhavon (tio estas kruela senspicigo de la teksto), 
klarigl ilin en noto (Iio forprenas la tutan artan efekton). Kaj 
oni povas apliki la supnm metodon. (Tio estas grandioza 
pliričigo de nia esprimvortaro). 

Ci tiun lastan metodon, bedaiírinde, la tradukintoj plej 
malofte uzis. Oni apenaU povus fari riCan Iiston el "fíne trovitaj" 
esprimoj. 

Sed ,eble ni postulas tro lnulte. 
Tamen, ne. Tia čefverko devigas la tradukanton. Úín ja 

bezonas propre ne la legantoj (ili povas gin legi en bonai 
naciaj tradukoj) 'sed la lingvo mem por pliriclgo. 

Rilate Iingvajn detalojn mi notis superfluajn artikolojn, 
superf(uan ~vi(( apud ordona verbo, "mi ne kun li parolos" 
(kun kiu do?) anstatau "kun li mi ne parolos·, nfarigi" anst. 
"fari" kaj aliajn kiujn ml multfoje jam riprocis kaj klUjn čiarr 
ripeti estas enue. Sed plej malagrabla estas la mallerla vortordC!, 
kaj stranga frazformado kiuj konfuzas la ekvilibron de la frazoJ, 
devigas nin kunserCi la vortojn kaj la sencon. Kaj ti tion ne 
Ciam ni sukcesas trovi; malgrau cia enigmosolva pen'o restas 
kasUa ekzemple la sene o de la jenaj frazoj: 

" . . : mi ne forvagis 
tiel de via amo, kiel vin 
aligi kice mi malamas." 

" •.. mia bonip-tenco eble 
efektivigos sin gis tiu celo. 
por trafi kiun mi aspekton llropran 
forvi~is." 

Kaj eble la plej granda enigmo: 
" .•. Vere, tio Sajnas 

klimaks' al kiu amas ne malgojon; 
a li' , tro pliigante malpliigus 
kaj preterekstremi~us. u 

Kompreneble ne la luta teksto estas tia, kelkfoje áuonpagoj 
estas legeblaj s~n cerbumo. Sed ankau dum ilia lego ni sen tas 
ian distancon inter ni kaj la verko kaj post finlego ni estas iom 
lacaj pro la mensa laboro, kiun kostis la kompreno de la 
teksto . . 

Do, malgrau nia laudemo kaj gojo pri la pliričigo de nia 
literaturo ni devas diri, ke la tradukon ni same ne rigardas 
definitiva solvo kiel la Faust-tradukon de R. Darthelmess. 

Kopar. 

E L O RAM O J. 
Fragmentoj el nlfigenio en Taurido" de Goethe kaj el "La 
Rabistoj" de Schiller. Tradukis Oro L. L. Zamenhof. 

AMORO KAJ PSIHE 

Lucius Apulejul'. Tradukis 'Emiló Pfeffer. La verkojn eldonis 
Esperanto-Verlag Ellersiek 'kaj Borel G. mb. H. Berlin kaj 
Orezden. Prezo 0'30 gmk. 

La 7-a kaj 12-a numeroj de nEsperanto Biblioteko I.nternacia" 
aperis en dua eldono. La reapero donas novan eblecon por 

la plej vastaj rondoj ekkoni la Zamenhof'an stilon, samtempe 
ili plenumas utilan servon por propagando de Esperanto pe~ 
la nomoj de la famaj aiítoroj. Ni varme rekomendas ambau 
verketojn al la publiko, kiu leganle la interesajn kajerojn profitos 
veraJl ~uon _ de la altvaloraj Iiteraturajoj. dr-oth 



LETEBKfilTO 
J. G. C. En la dua numero de nia revuo, sub la rubriko 

.Disputo" ni pritraktis la demandon de Esp. ritmo, esperante 
interesi on, viglan diskuton kaj, kiel rezulton, fine ritman unue-
con en Esperantujo. erte vi ne legis tiun artiko.on, ma.e vi estus 
protestinta — a konformi inta. Tial ni denove prenas la mal-
novan temon. 

Ri.ate viajn rimarkojn estas neeble nun respondi tute detale, 
ar tio kostus tutan libron. Sed eb.e per la pritrakto de la t. n. 

blanka verso a dekunusi.aba jambo ni povos k'arigi iom la 
aferon. Ci tiu versformo trovigas en tre multaj klasikaj dramoj, 
inter aliaj en iuj tragedioj de Shakespeare, do estas grave in-
terkonsenti pri ia formo, atingi fine unuecon. Estas neeble, ke 
iu tradukanto imilu la ritmoregulojn de sia nacia lingvo en tia 

tute internacia versformo, oni devas havi por i la Esperantajn 
regulojn, al kiuj iu tradukanto devas sin teni same, kiel li tenus 
sin a. la reguloj de sia nacilingva ritmiko, se li tradukus el 
fremda lingvo nacilingven. Car i okaze, u ne, li ne tenus sin 
al la ritmiko de tiu fremda lingvo, el kiu li tradukas. . 

Kiu metriko estas bona en IU lingvo? Tiu, kiu konvenas al 
la spirito kaj slrukturo de la respektiva lingvo. En Esperanto 
ekzemple tute ne ta gus la greko-romanaj ritmoreguloj, kiuj me-
zuras la longon de vokalo la la nombro de la postsekvantaj 
konsonantoj. La i tiu ritmiko la ritma skemo de „tondradi4 

estus: — w w. Sed en Esperanto la akcentado estas tiel forta, 
ke i forvi as iun alian konsideron. Do la ritma skemo de la 
supra vorto estas: w — w. 

fradukante el la latina, ni do ne povas uzi ian ritmikon, 
ni tradukas per Esperanta ritmiko, la kiu anstata longa ni pre-
nas akcentan, anstata mallonga ni prenas senakcentan silabon. 
Sed same ni ne povas uzi la metrlkon de aliaj lingvoj, kies ka-
raktero ne estas konforma al tiu de Esperanto. 

Sed pri i tio poste. 
La blankverso e Zamenhof (en la traduko de Hamlet kaj 

Ifigenio) sekvas la severan jamban skemon : „ i estas jam afero 
decidita." (Hamlet) „AI viaj ombroj, pintoj movi emaj" (Ifigenio). 

Ci tiu skemo vere ajnas konveni al nia lingvo; la versoj 
mar. as bele, harmonie, glate, sen akcentkaramboioj. ia sola 
difekto estas, ke la unua silabo en la verso devas esti iam 
senakcenta, dum la Esp. demandaj, montraj, rilataj pronomoj, 
starantaj precipe en la komenco de la frazo, estas dusilabaj, 
kun akcento sur la unua siblabo. Oni ja povus helpi per inver-
soj, sed, se sonas tolereble: 

„Vi kie estis dum Ia tuta tago ?": 
estus tute nenaturaj, neakcepteblaj. 

-A skultas kiu la parolon gravan", 
„Vi venis kiam, mi ne vidis vin." 

La lingva sento batalas i tie kontra la ritma rigoreco. Ce 
Zamenhof feli e venkis la unua. Ekzemple: 

„Kiun mi vidis jam Ia duan fojon" (Hamlet). 
Nividas, ke en la komenco anslata du jamboj (w— /w—) 

staras horiambo (— w w —). Ci tio tute ne estas peko, sed deviga 
konformi o al la naturo de nia lingvo. Kaj i estas bela! La 
anapesta ekkuro ( w w — ) donas elegantan svingon al la verso. 

Alia permeso estas, ke ni uzas en la mezo de la verso ansta-
tafl tri jamboj"(w — / w — / w —) du anapestojn ( w w — / w w —). 

„Mi vokas nun ilin al granda ju o" a : 
„Doloro premis la koron kruele" 

Sed tiajn ritmo an ojn Zamenhof uzis multe pli malofte. Kaj 
ilin ja ne altrudas tia nepra neceso, kiel la unuan. Krome Zamen-
hof uzis iujn tri permesojn nur e vortoj, kiuj havas malpli 
fortan akcenton (dusilabaj vortoj de la Tabelo, unu, ili, oni, 
posedaj pronomoj, prepozicioj). Oni povus ilin nomi duonakcen-
iaj. Kaj la permeson klarigi anka tiel, ke i tie la ritmo „ ve-
bas", la skandado pa zas. Tia skandopa zo a ritmo vebo po-
vas okazi e la duonakcenta ,estas", se i sekvas akcentitan 
silabon: 

„Sen lim 'estas la faro, kiun volus" (Ifigenio). 
Tamen, precipe en la koinenco de la verso, oni povus permesi 

anka e plenakcentaj silaboj tiajn anapestajn ekkurojn, pare. 
Jen la kvar ebla o j : 

Levi u jambo, per levi o via 
Pu u anta en iam nian temon. 
En via batado enestu truda 
Senpacienco, i ta gas al dramo. 

La mia opinio oni povus konsenti en tio, ke i tiujn kvar 
eblajojn oni ne rigardas pekoj. Kompreneble oni povas ne uzi 
la Irian kaj kvaran eblajon, se oni preferas pli severan skemon. 
Anka mi mem ne volonte uzas ilin. 

Kvina ebla o estus ankora : 

„Tra la mondo jam iras vo 'triumfa." 
Ciuj kvin ebla oj enhavas nur levi antajn verspiedojn: jam-

bon. a anapeston. La mia opinio la blankverso estas nepre 
levi anla versformo, do tiaj versoj, kiuj enhavas mallevi antajn 
piedojn [tro eon a daktilon] estas nepre malbonaj, Jen : 

Regulojn ritmajn havas nia lingvo, 
Kiujn respekti devas la poeto. 
Lingvon patran neniu do imitu 
Tradukante ion en Esperanton, 
Car nur samlandanoj povos in ui, 
Kaj ja uste ne por ili verkas li. 

La unuaj du versoj estas bonaj, la postaj fari as iam pli 
malbonaj, ar enhavas pli kaj pli da tro eoj. 

Kaj nun la efafero. 
Ritmiko bazita nur je la nombro de silaboj prezentus en 

Esper*nto anarkion. La i tiu principo ekzemple bona blank-
verso estus la jena: 

„Kares', kis', lul', vart' ama en sin' dol a" 
u ne terure? Kvankam i ne estas malbonsona. A du: 

„Kareskis, Iulvarta' maensin, dol a." 

Do, la verso ne estas malbonsona en si mem, sed fari as 
preska neelparolebla pro la Esp. regulo de akcentado; oni 
devas difekti sian langon pro la abrupta sinsekvo de akcentoj. 
Kaj se oni ne akcentas forte, la verson neniu komprenos. 

Nun mi revenas al la speciala karaktero de Esp. En la 
naciaj lingvoj ofte sekvas sin, senpere, akcentitaj silaboj, en la 
ordinara parolo. Tiam oni apenafl akcentas, preterglitas tra iu 
el la silaboj, kiel en Esp. tra la duonakcentaj silaboj. 

„Oiseau vert". 
„mon front bleme" 
„old gentleman" 

En la Esp. parolo tia renkonto de akcentoj neniam okazas, 
ar la akcentojn disigas Ia lina oj. Ci tio ebligas konstantan 

fortan akcentadon kaj per tio facilan komprenon. Oni povas in 
nomi unu el la fundamentaj karakteroj de la lingvo. Do, oni 
povas gin respekti anka en la poezio. Se ni ne volas langdi-
fekton a nekomprenon. 

Do, mi denove solene deklaras i tie la fundamentan regulon 
de Esperanta versfarado: 

Du akcentitaj silaboj ne estu metitaj senpere unu post la alia. 
Tamen, ne estas regulo sen akcepto. Estas eble, ke la poeto 

volas havi certan efekton uste per la abrupleco de Ia verso. 
Ekzemple: 

„ tel\ rab', tnurd', iuj krimoi de 1'infero." 
La mia opinio, i tiuj supre skizitaj reguloj tute ne estas 

tiel severaj ke oni povus paroli pri la trorigidigo de la Esp. vers-
farado. Iom lerta poeto certe facile sin movas inter iliaj kad-
toj, kiuj estas ela taj. La merito estu uste: kiom eble mal-
pleje trouzi ilian elastecon. Kopar. 

K O B E K T O 
En la unna numero la prcsejo kruele elcenzuris kelkajn 

literojn de du poemoj. 
P . 7a- RESPONDO de Solovjev 

Linio 7a: Afl, povas esti 
„ I l a : . . . en mia viv' afltuna 
„ I3a: . . . e eraras. 

P lOa: VIZIO SUR LA PONTO de Kalocsay 

Linio lOa: nun io i estis . . . 
„ 12a: a paperma ajaj etaj figuroj . . . 
„ 17a: kaj i rulas la akvon . . . 

28a: . . . kaj ku as . . . la monto . , . 
„ 30a: Terurite, malvarm vite . . . 

LETEB:HE8TO 
j. G. C. En la dua numero de nia revuo, sub la rubriko 

.. Oisputo" ni pritraktis la demandon de Esp. ritmo, esperante 
lnteresl~on, viglan dlskuton kaj, klel rezulton, fine rllman unue
con en Esperantujo. Ce rte vi ne legis tiun artikolon, male vi estus 
protestlnta - ai\ konformi~inta. Tial ni denove prenas la mal
novan tem on. 

Rilate viajn rimarkojn estas neeble nUIl respondi tute detale, 
čar tio koslus tutan libron. Sed eble per la prltrakto de la t. n. 
blanka verso au dekunusilaba jambo ni povos klarigi iom la 
aferon. Ci Hu \'ersformo trovlgas en tre multaj klaslkaj dra~oj, 
inler aliaj en čiuj tragedioj de Shakespeare, do estas grave m
terkonsenti pri ~ia formo, atingi fine unuecon. Estas neeble, ke 
čiu tradukanto Imitu la ritmoregulojn de sia na~la lingvo en t.ia 
tute Internacla versformo, oni devas bavl por gl la Esperanta)n 
regulojn, al kiuj čiu tradukanto d~vas sin teni same, klel li tenus 
sin al la reguloj de sia naci1ingva ritmiko, se II tradukus ~I 
fremda Iingvo nacilingven. Car či oka ze, ču ne, li ne tenus Sin 
al la ritmlko de tiu fremda lingvo, el kiu li tradukas. . 

Kiu metriko estas bona en IU lingvo? Tiu, kiu konv('nas al 
la spirito kaj Slrukturo de la respektiva Iingvo. En Esperanto 
ekzemple tute ne tdUgUS la greko-romanaj ritmoreguloj, kiuj me~ 
zuras la longon de vokalo lau la nombro de la postsekvant~1 
konsonantoj. Lau či tlu ritmlko la rltma skjlmo de .tondradl" 
estus: - '-" '-'o Sed en Esperanto la akcentado estas tiel forta , 
ke ~i forvi~as čiun alian konslderon. Do 1a ritma skemo de la 
supra vorto estas: '-' -_. 

fradukante el ja latina, ni do ne povas uzi gian ritmikon, 
ni tradukas per esperanta ritmiko, lau kiu anstatau longa tll pre
nas akgmtan, anslatau mallonga ni prenas senakcentan silabon . 
Se.d same ni ne povas uzi la metrik on de aliaj lingvoj, kies ka
raktero ne estas konforma al tiu de Esperanto. 

~ ed pri čl tio poste. 
La blankverso če Zamenhof (en la traduko de Hamlet kaj 

Ifigenio) sek va s la severan jamban skemon: nÚi estas jam afero 
decidita. u (Hamlet) .AI viaj ombroj, pintoj movi~emaj" (lflgenio): 

Ci tiu skemo vere Sajnas konveni al nia lingvo; la versoj 
marSas bele, harmonie, glate, sen akcentkaramboloj. Úia ~ola 
difekto est .. s, ke la unua silabo en la verso devas esti tlam 
senakcenta, dum la Esp. demandaj, montraj. rilataj prollomoj, 
starantaj precipe ell la komenco de la frazo, estas dusilabaj, 
kun akcento sur la unua siblabo. Oni ja povus helpi per inver
soj, sed, se sonas tolereble: 

• Vi kie estis dum la tuta tago?": 

estus tute nenaturaj, neakcepteblaj. 

nAt1skultas kiu la parolon gravan", 
n Vi venis kiam, mi ne vidis vln.· 

La lingva sento batalas ei tie kontrat1 la ritma rigoreco. Ce 
Zamenhof feHče venkis la unua. Ekzemple: 

"Kiun mi vidis jam la duan fojon · (Hamlet). 

Ni vidas, ke en la komenco ans/atau du jamboj ('-' - i,-, -) 
staras horiambo (- '-" '-" -). Ci tio tute ne estas peko, sed deviga 
konformigo al la naturo de nia IIngvo. Kaj gi estas bela! La 
anapesta ekkuro ('-' '-' -) donas elegantan svingon al la verso. 

AUa permeso estas, ke ni uzas en la mezo de la verso ansta
tau tri jamboH,-, - /'-' - /'-' - ) du anapestojn ('-' '-' - /'-' '-' -). 

"Mi vokas nun ilin al granda jugo" au: 
.Ooloro premis la koron kruele" 

Sed tiajn ritmvSangojn Zamenhof uzis multe pii malofte. Kaj 
i1in ja ne altrudas tia nepra neceso, klel la unuan . Krome Za men
hof uzis čiujn tri permesojn nur če vortoj, kiuj havas malpli 
tortan akcenton (dusilabaj vortoj de la Tabelo, unu, ili, oni, 
posedaj pronomoj, prepozicioj). Oni povus ilin nomi duonakcell
laj. Kaj la permeson klarigi ankau tlel, ke či tíe la ritmo nSve
bas·, la skandado pauzas. Tia skandopaiízo au ritmoSvebo po
vas okazi če la duonakcenla .estas·, se Ili sekvas akcentitan 
sllabon: 

• Sen lim 'estas la faro, kiun volusu (Iflgenio). 

Tamen, precipe en la komenco de la verso, oni povus permesi 
ankau če plenakcentaj silaboj tiajn anapestajn ekkurojn, ~pare. 
Jen la kvar eblajoj : 

Levigu jambo, per levigo via 
PuSu antauen tiam nian temon. 
En via batado enestu truda 
Senpacienco, ~i taugas al dramo. 

Lau mia oplnio oni povus konsellti en lio, ke či tiujn kvar 
ebJajojn oni ne rigardas pekoj. Kompreneble oni povas ne uzi 
la Irian kaj kvaran eblajon, se oni preferas pIi severan skemon. 
Ankau ml mem ne volonte uzas ilin . 

Kvina eblajo estus ankorau: 

"Tra la mondo jam iras voč 'triumfa. u 

Ciuj kvin eblajoj enhavas nur levigantajn verspiedojn: jam
bon. au anapeston. Lau mia opinio la blankverso estas /lepre 
leviganta versformo, do tlaj versoj, kiuj enhavas mal1evigantajn 
piedojn [troheon au daktilon] estas nepre malbonaj. Jen: 

Regulojn ritmajn havas nia Iingvo, 
Kiujn respektl devas la poeto. 
Lingvon patran neniu do imitu 
Tradukante ion en Esperanton, 
Car nur samlandanoj povos ~in gui, 
Kaj ja guste ne por ili verkas li. 

La unuaj du versoj estas bonaj, la p'oslaj farigas čiam pIi 
lI1albonaj, čar enhavas pii kaj pii da troheoj. 

Kaj nun la čefafero. . 
Ritmiko bazita nur je la nombro de silaboJ prezentus en 

Esper"nto anarkion. Lau ti tiu principo ekzemple bona blank
verso estus la jena: 

"Kares', kis', lul', vart' ama en sin' dolča" 

Cu ne terure? Kvankam gi ne estas malbonsona. Audu: 

"Kareskis, lul varta' maensin, dolča. u 

Do, la verso ne estas malbonsona ell si mem, sed fariga~ 
preskau neelparolebla pro la Esp. regulo. de akcentado; O~I 
devas difekti sian langon pro la abrupla sl,!sekvo de akcento]. 
Kaj se oni ne akcentas forte, Ja ~erson nemu komprenos. 

Nun mi revenas al la speclala karaktero ~e . Esp'. En la 
naciaj lingvoj afte sekvas sin, sen pere, akcentl tal slla~oj, en !a 
ordinara parolo. Tiam oni apenaťí akcentas~ pretefl~htas tra IU 

el la silaboj, klel en Esp. tra la duonakcentaj sllaboj. 

"Oiseau vert" • 
nmon front bleme" 
"old gentleman" 

En la Esp. parolo Ua renkont? de. a~cent0i. neniam okazas, 
car la akcentojn disigas la linajol. CI ho ebhgas ~onstant~n 
fortan akcentadon kaj per tio fadlan ~ompreno~. Otll povas gl~ 
nomi unu el la fundamentaj karakler~1 de l!i Imgvo. DO, O~I 
povas gin respekti ankau en la poezlo. Se tll ne volas langd/
fekton au nekomprenon. 

Do, mi denove solene deklaras či tie la fundamelltan regulon 
de Esperanta versfarado: . . . 

Dll akcentitaj silaboj ne es/u met/taj senpere unu post la alta. 
Tamen ne estas regulo sen akcepto. Estas eble, ke la poeto 

vo las havi 'certan efekton guste per la abrupteco de la verso. 
Ekzemple: 

"Stel', rab', murd', ciuj krimoj de l'infero.· 

Laii mia opinio, ci tiuj su~re ~kizitaj .r~g~loj lute ne esta~ 
tiel severaj ke oni povus paroh p.rt la .trongldlgo ~e la ~~~. vers 
far ado. lom lerla poeto certe factle sm .movas I,nter lhal kad
loj, kiuj estas ela taj. La merito estu guste: klom eble mal
pleje Irouzi ílian elastecon. Kapar. 

KOREKTO 
En la unna numero la prcsejo kruele elcenzuris kelkajn 

Iiterojn de du poem oj. 
Pg. 7a' RESPONOO de Solovjetr 

Linio 7a: Au, povas esti 
n 11 a: ... en mia viv' autu na 

13a: ... eč eraras . 
Pg lOa: VIZIO SUR LA PONTO de Kalocsay 

Linio lOa: nun cio či estis ... 
12a: au papermačlljaj elaj figuroj ... 

" 17a : kaj gi rula s Ja akvon ... 
28a : . .. kaj ku~as ... la monto . , . 
30a: Terurite, malvarmsvite . 
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Mi scias, ke Ia heraldike ornamitan 

* * . ^*£i*°* 
\M 9*** m 

per kiu estas ludeblaj la plei multaj konataj kartlu-
doj kaj kiun oni tutmonde kore akceptis, 
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oficiala organo de Austruja Esperanto-
Delegitaro. Esperanto-Delegitaro de I 
Wien, Tutmonda Esperantista Ligo 1 
fervojista kaj Universala Esperantisla 

\4ty Hacifista Ligo, aperas monate kaj in- i 
formas pri la plej aktualaj eneralinte-

resaj aferoj de Austrio. 
Ke i estas jam tre atata de alilandaj f 
interesuloj, pruvas la abonco el pli | 

ol 20 landoj. 
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Mi scias, ke la heraldike ornamitan 

per kiu estas ludeblaj la plei multaj konataj kartlu
doj kaj kiun oni lutmonde kore akceptis, . 

NI DEZIR.lS FABRIKIGI 
AP ARTE . EN ClU LANDO. 

La enlande fabrilčita senimposta 

I. E. IJ. ESTOS TRE l\IAI.KARA. 
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f K A R A J L E ^ 4 \ T O J 
Anstata la kutimaj instigoj kaj plendoj (kiuj, tanien, ankorafl estas aktualaj) ni donas nun iloke enigmon. Enig-

* mon la modan, kiu precipe e i Ameriko estas en grandu favoro. ia Esp. nomo estu KRUCENIGVIO. 
La unuan enigmon ni ne volis fari tro malfacila. Se ni vidos sufi an interesi on pri i, sekvos enigmo simila en 

| iu numero. Certe, por solvi ilin, necesas bone scii Esperanton. 
La maniero de la solvo estas la jena. e iu cifero komenci as vorto, kies senco estas irka skribita en Ia aldo-

nita listo. La vorto havas tiom da literoj kiom da kvadratoj trovi as en la respektiva vico, de la cifero is la fino de 
la vico, afl is la p!ej proksima nigra kvadrato. Estas horizontalaj kaj vertikataj vicoj. Anka la direkto de la vicoj estas 
eksciebla per la listo. 

Inter la solvintoi ni lotumos tri premiojn 
1) Duonjara abono de L. M. 2) La tragedio de 1' Homo. 3) Karinthy-Kalocsay: Morga matene. 
|en Ia enigmo : 

IIORIZOVI \ I , I : 
1) La plej ampleksa ro-

mano en Esp. 
2) sufikso havanta tri sen-

cojn 
3) harmonia kunsonoro 
4) polico pri i gardas 
5) oni diras pri tiuj kiuj 

ne eestas 
6) nombro 
7) sur bordo trovi as 
8) juvela tono 
9) prepozicio 

10) nia plej fidela akom-
pananto 

11) itala rivero 
12) la plej granda batalo 

en Esperaniujo 
13) estas maldol e a di 

tion i de virino 
14) geamantoj celas fari i 

1 

5 

7 

8 

l 
15 

13 

16 

10 

lll 

17 

2 

lllllil 

3 

III 

18 

12 

19 

l l 
20 

4 

25 

i l l 

14 

21 

J | 
9 

II 
22 

23 

6 

11! 
i i 

24 

II 

\ l It I I K \ l I 
1) bran o de poezio 
4) metalo 

II) prepozicio 
15) prepozicio 
16) grandfolia kreskaj"o 

apudvoja 
17) fama monto japana 
18) interjekcio uzata pre-

cipe en teatro 
19) en la Alpoj oni vidas 

multajn 
20) metalo 
21) ru a farbo 
22) vorteto por la esprimo 

de insisto, certigo 
23) Aleksandro la Granda 

estis pri i fakulo 
24) tridimensia geometria 

formo 
25) la plej ofta vokalo en 

Esp. 

3 1 
La solvon oni sciigu tiamaniere ke post la ciferoj 1—25 oni skribas la solvitajn vortojn. I 
Limdato: la 30a de Aprilo. 
Bonan sukceson ! t 
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iaspecajn po tmarkojn, precipe hungaraj'n ni donos 
inter an e kontra popeca afl grandkvanta senda o. 
Sendu nur sendifektajn, purajn (uzitajn a neuzitajn) 

po tmarkojn. 
HUNGARA ESPERANTO 1NSTITUTO 
Budapest, VI., Eotvos-ulca 3. (UuDgarlando) 

! G E S A M I D E A I V O J ! 
H e l p u min al eksterlanda porekzista voja o 

p e r a e t o de mlaj 

GRAVURAJOJ 
Qf 

DESEGNAJOJ 
P r e z o : 5 - 7 svisaj fr. po peco 

P A U L O V A R S A N Y I 
Kunlaboranto de L. M. Budapest VI, Nagymezo-u. 30 

NIA. 
KUNLA.BOB~NTA.BO 
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(ANTWERPEY), TIRERIO MORARIU (BUCURE81'1), PAUL NYLÉN (STOCK· 
HOLM), EJIJIA L. OSJlOYO (LONOOY), PETRO STOJAN WHISIl.VAV) , M. 
sOI.ovnv (NOVI SAn), nKO LEONO ZAMEYHOI' (VABSOV.lO), BAV.ONO 
SUHlVARTZ (PARIS), J .iVRVSl'A (CZEl.VSTOUHOVA), STANlSLAW BRAl1N 
(I.OI)ZI, Ht~XBIKO St~"PIK (TAI.LlNN), OAX":'. EYClVEM (PABIS'. ZANONr. 
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t KABA~LEGA~TO~ I 
I Anstatau la kutimaj ínstigoj kaj plendoj (kiuj, tamen, ankoraií estas akíualaj) ni donas nun Či1o~<e enigmon. Enig- I 

mon laiímodan, kiu· precipe e 1 Ameriko estas en granda favoro. Ůia Esp. nomo estu KRUCENIG \\0. . 
. La unuan enígmon ni ne voUs tari tro malfacila. Se ni vidos sufičan interesigon pri gi, sekvos enigmo simila en 
II eiu numero. Certe, por solvi ilin, necesas bone scii Esperanton. 

1 La maniero de la solvo es tas la jena. Ce č i u cifero komenci~as vorto, kies senco estas čirkaiískribila en 1a aldo- I 
• nita Iisto. La vorto havas tiom da !iteroj kiom da kvadratoj trovigas en la respektiva vico, de la citero gis la fino de . I la vico, au gis la plej proksima nigra kvadfato . E~tas horizonfa[aj kaj vertikalaj vicoj. Ankaií la dírekto de la vicoj estas : 
i eksciebla per la listo. 
~ Inter la solvíntoj ni lotumos tri premiojn I-

I I) Duonja.ra abono de L. M. 2) La tragedío de I' Homo. 3) Karinthy-Kalocsay: Morgau matene. 
. Jen la enlgmo: . 

I 17 19 21 23 I" 
f HORIZONTrll ... E 2 VERTIK..lLE ~ 
I I) La plej ampleksa ro- 1) brančo de poezio 

I mano en Esp. 4) metalo 
. 2) sufikso havanla tri sen- II, prepozicio 

cojn 3 15) prepozicio 

I 
3) harmonia kunsonoro 16) grandfolia kreskajo 

apudvoja 
4) polico pri gi gardas 5 16 17) fama monlo japana 

: 5) oni diras pri tiuj kiuj 18) interl'ekcio uzata pre-
ne čeestas cípe en tealro 

1
= 6) nombro 7 19) en la Alpoj oni vidas 
: 7) sur bordo trovi~as muHajn 

8) juvela stono 20) melalo 
9) prepozicio 8 21) ruga farbo 

I
.. 10) nia plej fidela akom- 22) vorleto por la esprimo 

:

: pananto de insislo, certigo I 
II) itala rivero 18 23) Aleksandro la Granda 
12) la plej granda batalo estis pri ~i fakulo . 

~ en Esperantujo 24) tridimensia geometria 

I 13) estas maldolče aiídi 12 formo 
: tion Ci de viríno 25) la plej ofta vokalo en I 

14) geamantoj celas farigi 14 Esp. 

I i 
: La solvon oni sciigu tiamaniere ke post la ciferoj 1-25 oni skribas la solvitajn vortojn. I 

Limdato: la 30a de Aprílo. 1 Bonan sukceson! . 
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Ciaspecajn postmarkojn, precipe hungarajn ni donos 
Inter~ange konfraú popeca au grandkvanta sendajo. 
Sendu nur sendifektajn, purajn (uzitajn au neuzitajn) 

poStmarkojn. 
HUNGARA ESPERANTO INSTITUTO 
Budapest, VI., Eotvils·utca 3. (Huogarlando) 
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D V X O V £ L. O J 
V A S I T S T E F A H T K 

M U A T I L O 
Ce mastrino Roman ekmalsanis la bovino. i ku-

is sur la pajlo kaj mal oje rigardis per la grandaj 
grizaj okuloj. Naztruoj iaj tremis, ha to ia sulku-
mi is, la tuta besto tremis pro febro. De i aromis 
malsano kaj terura, sed muta doloro. En tia okazo 
plej doloras ke bruto ne povas ekparoli kaj plendi. 

„Okulvideble ke i ne savi os. Eble oni povus 
helpi se la malsano sidus en la sango, sed i okaze 
iu sor is per okuloj, kaj helpi estas neeble. Submetu 
vin al la Dia favoro, eble venos ia konsolo..." Tiel 
parolis Ila o, kiu konis la brutkuracarton. 

„Ho Ua jo, videble i ne savi os, kaj se i pereos, 
anka mi ne estos plu bezonata. Tutan mian vivon 
mi pereigis, por isvivi la propran bovineton. Post 
mia edzo mi restis vidva, la filo mortis militserve 
kaj mi sangis kaj laboris tagon kaj nokton. Jen la 
vintraj longegaj noktoj, kaj mi is tagi o pinas, is 
velas miaj fingropintoj, is sablo en okuloj pikas. 

Nur Dio sola scias, kiel maldol e mi iun gro on 
kunmetadis, is mi sukcesis kolekti.. ." 

„A1 malri ulo, sciu, iam tiel prosperas, forlabori 
la manojn iskubute, kaj vane! Estas ja tiel, kion fari ? 
Tia la vivo..." 

„Ne scieble kion fari, la kapo turni as. Kiu povas 
doni kon&ilon?" 

„Provu ankora balda e mendi diservon kaj tag-
man on por malsatuloj. A promesu piediri indulgen-
con de Joano Su ava ; oni diras ke tio ofte helpas." 

8Ho, jam mi intencis, kaj la tagman on, kaj la 
Dipatrinon en Zarvanica kaj nun promesas anka tiun 
de Joano Su ava." 

„EbIe, mi diras, Dio vin helpos, se vi al Li vin 
submetos. Donu al vi Dio la plej bonan!" 

Kaj Ila o foriris. 
Mastrino Roman sidi is e la bovino kaj gardis 

in, ke i ne pereu. i donis al i kion i havis 
plej bonan, sed i nenion volis man i. Nur rigar-
dis kontra la maljunulino kaj des pli in kompatigis. 

„Etulino, etulino, kio vin doloras ? Ne lasu mal-
junan virinon sen kulero da lakto. Konsolu min alme-
na iomete". 

Kaj i karesis la bovinon e la frunto kaj e la 
kolo kaj lamentis super i. 

*Vasyl Stefanvk, ukraino, filo de vila ano, na ki is en Galicio 
1871. Studis la medicinon en Krakovo kaj anta la milito estis 
radikala deputito e la a stria parlamento. 

En siaj verkoj li priskribas ia vivon de ukraina vila ano, 
tiu sklavo de popolo, tiel vere, tiel senpere ke en la tutmonda 
literaturo estas malfacile trovi ion similan. E en la geniaj 
vila aj bildoj de George Sand — „Frangois de champs", „La 
petite Fadette", — vila o kaj vila anoj estas tro lumigitaj per 
romantikismo. Same de Maupassant kaj Zola oni ne sentas la 
soclan subigon de vila ano. Same e aliaj nacioj... 

Ce Stefanyk iam regas nepra tragikeco : „ . . . Al vila anoj 
estas tiel: kio estas en la mondo plej malbona, tion ili devas 
sperti, kio estas plej maifacila tion ili devas plenumi..." — 
diras liaj herooj — kaj la aliaj respondas: Por tio ni estas 
naskitaj. 

Sur tri pa oj plejparte donas Stefanvk tremigan bildon de 
kamparana sorto kun tiom da forteco kaj profundo ke vane 
oni ser us tiel kondensitan verkiston. „Non multum sed multa'', 
— estas lia moto. 

Liaj verkoj pro majstra uzo de vila ana parolmaniero estas 
malfacile tradukeblaj, sed por konatigi la samideanaron kun tiu 
geniulo mi riskis kelkan provon. La tradukinto 

„Kiel, kiel mi povos kuntiri miajn bezonojn por 
alia ?! Nek Ia fingroj kunmeti as, nek kudrilon sur-
fadenigi mi sukcesas; kiamaniere en maljuneco mi 
perlaborus bovinon?" 

La bovino tremis kaj mastrino Roman kovris in 
per sia pelto kaj toni is apud i, duonvestita 
dum frosto. Klakadis iaj dentoj, sed i ne foriris e 
unu pa on. 

„Eble pro la pekoj nun Dio tiel min punas ? Car 
pro vi, malfeli a, mi ofte pekis! Jen trans limo fremda 
mi pa tis, jen kukurbeton mi for iris, jen bran eton 
mi forrompis. Sed la lakton al neniu mi avaris. Cu ie 
malsanas infano, u ie virino aku i as, mi tuj iras kun 
la poto kaj portas lakton. E froma on al maizka o 
mi ofte donis al la homoj. Di-sinjoro, ne punu 
min tiel severe — malri an vidvinon. Nenion fremdan 
mi jam tu os, nur pardonu, cedu al mi tiun i bovi-
non!" 

Tiel is malfrua nokto lamentis mastrino Roman 
e la bovino. i aspergis in, sed nenio helpis. i 

disetendis la piedojn tra la tuta staleto kaj blovumis 
per la flankoj, ekblekante. La virino glatumis, irka pre-
nadis, karesis, sed tamen neniom i povis helpi. 

La luno Iumigis la staleton tra la pordo, kaj la 
maljunulino vidis iun movon de la bovino. Fine i 
levi is. Apena i povis sin teni sur la piedoj. i 
irka rigardis la staleton, kvaza adiaflante iun angulon. 

Poste i falis sur la pajlon kaj disstre i is kvaza 
kordo. Mastrino Roman ekgenuis apud i kaj frotis 

in per pajlofasko. i mem ne sciis kio al i okazas. 
Poste la bovino la te ek emis kaj komencis bati per 
la piedoj. Al mastrino Roman fari is varme, flavis 
anta iaj okuloj ka i falis sangante. La bovino batis 
per la piedoj kaj iris en pecojn la maljunulinon. 

Ambafl baraktis mortante. 

I t M A L I B R E T O . 
Tiu Antono, kiu nun ebrie bruadas sur la placo, 

iam spertis nur malfeli on. Cio kuris al li el la ma-
noj, kaj nenio en la manojn. Li a etas bovinon, i 
morta as, li a etas porkon, i teniumi as. Ciam tiel. 

Sed kiam mortis lia edzino, kaj post tio anka 
du filoj, tiam Antono tute alii is, drinkis, ho drinkis 
kaj drinkis; fordrinkis kampon, fordrinkis ardenon, 
kaj nun vendis la kabanon. Vendis la kabanon, prenis 
de la vila estro bluan servolibreton kaj devas ien iri, 
dungi i, trovi servon al si. 

Tie Ii sidas ebrie kaj kalkulas, ke a du la vila o, 
al kiu li vendis la kampon, al kiu la ardenon kaj al 
kiu la kabanon. 

„Mi forvendis kaj perdita! Ne plu mia kaj finita 
Ne mi-a! Ho, se mia avo nun veki us el la tombo 
Mo tsinjoro, kvar bovoj belegaj, dudek kvar morgo 
da kampo, konstrua oj plej belaj en la vila o! ion 1 
havis. Kaj la nepo, jen!" 

Li montradis al la gevila anoj la bluan libreton. 
„Ho, drinkas mi kaj drinkos plu. Por la propra 

mi drinkas, neniu rajtas malhelpi. Kaj li al mi diras: 
a ulo, la kampon vi forsorbis! Sigelon li presas kaj 
insultas! Ho, mi konas pli mo lajn vila esfrojn ol tiu i. 

„Ke via motto estu fiel facila, kiel al mi nun!" 
„lras mi de la kabano, for, tute mi jam foriras kaj 
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D tJ N o VEL o J 
VASLY s'rEFANYK 

,MA.LlJTILO 

Ce mastrino Roman ekmalsanis la bovino. Oi ku
sis sur la pajlo kaj malgoje rigardis per la grandaj 
grizaj okuloj. Naztruoj giaj tremis, hat1to gia sulku
migis, la tuta besto tremis pro febro. De gi aromis 
malsano kaj terura, sed muta doloro. En tia okazo 
plej doloras ke bruto ne povas ekparoli kaj plendi. 

"Okulvideble ke gi ne savigos. Eble oni povus 
helpi se la malsano sidus en la sango, sed ci okaze 
iu sorcis per okuloj, kaj helpi estas neeble. Submetu 
vin al la Dia favoro, eble venos ia konsolo ... " Tiel 
paroli s llaso, kiu konis la brutkuracarton. 

"Ho lIacjo, videble gi ne savigos, kaj se gi pereos, 
ankat1 mi ne estos pIu bezonata. Tutan mian vivon 
mi pereigis, por gisvivi la propran bovineton. Post 
mia edzo mi restis vidva, la filo mortis militserve 
kaj mi sangis kaj laboris tagon kaj nokton. Jen la 
~intraj lo~~eg~j nokt.oj, ~aL mi gis tagigo spinas, gis 
svelas . mlaj flngropmtoJ, glS sablo en okuloj pikas. 
Nur 010 sola scias, kiel mal dolce mi ciun groson 
kunmetadis, gis mi sukcesis kolekti. .. " 

"AI malriculo, sciu, ciam tiel prosperas, forlabori 
la, manoj~ giskubute, kaj vane I Estas ja tiel, kion fari ? 
Tla ta VIVO ••• " 

uNe scieble kion fad, la kap o turnigas. Kiu povas 
doni kon~i1on?" 

"Provu ankorat1 baldat1e mendi diservon kaj tag
mangon por malsatuloj. At1 promesu piediri indulgen
con de Joano Sucava ; oni diras ke tio ofte helpas." 

. ,,~o, jam mi int~ncis, .kaj la tagmangon, kaj la 
DlpatrJnon en Zarvamca kaj nun promesas ankat1 tiun 
de Joano Sucava." 

"Eble, mi diras, Dio vin helpos, se vi al Li vin 
submetos. Donu al vi Dio la plej bonan I" 

Kaj lJaso foriris. 
A' Mast~i.no Roman sidigis 'ce la bovino kaj gardis 
g1O! ke gl ne pereu. Si donis al gi kion si havis 
p!ej bona~. sed ~i nenion volis mangi. Nur rigar
dlS kontrau la maljunulino kaj des pii sin kompatigis. 

"Etulino, etulino, kio vin doloras? Ne lasu mal
junan virinon sen kulero da lakto. Konsolu min alme
nat1 iomete". 

Kaj si karesis la bovinon ce la frunto kaj ce ' la 
kolo kaj lamentis super gi. 

·Vasy~ Stefanyk~ ~kraino, filo de vUa~ano, naAkigis en Galicio 
187~. Studls I~ medlclnon en Krakovo kaj antai1 la miHto estis 
radlkala d~l?utJto e.e I~ a~stri.a parlamento. 
. En Sla) verko) II pnsknbas la vivon de ukraina vilagano 

t!U sklavo de popolo, ~iel vere, tiel senpere ke en la tutmonda 
h~erat!1ro. es~as malfacJ1e trov! Ion similan. Ee en la geniaj 
vllaga) blldo) de George Sand - "Frangois de champs" La 
petite ~a.dette", - vi1ago kaj vilaganoj estas tro lumigitaj per 
romanÍlklsmo. ~arn~ de Maupassant kaj Zola oni ne sen tas la 
sodan sublgon de vllagano. Same ee aliaj nacioj ... 

C~ Stef.anyk eiarn regas nepra tragikeco: •... AI vilaganoj 
estas. tlel: klO estas. en la mondo plej malbona, tion ili devas 
sI?ertl, .k~o estas. plel malfacila tlon i1i devas plenumi..... -
dlraks

l 
h!lJ herooJ - kaj la allaj respondas: Por tlo ni estas 

nas taj. 
k Sur trl pa~oj plejparte donas Stefanyk tremigan bildon de 

. amparana ~orto kun í!0m da forteco kaj profundo ke vane 
oni .sereus tlel kondensltan verklston. Non multum sed mutta" 
- estas lia moto. " , 

Liaj verkoj pro.majstra uzo de vilagana parolmanlero estas 
.maIfaclle ~radu~ebla), sed por konatigi la samldeanaron kun tiu 
gentulo ml rlskls kelkan provon. La tradukinto 

"Kiel, kiel mi povos kuntiri miajn bezonojn por 
a1ia· ?1 .Ne~ la fingroj kunmetigas, nek kudrilon sur
fademgl ml suk ce sas ; kiamaniere en maljuneco mi 
perlaborus bovinon?" 

La bovino tremis kaj mastrino Roman kovris gin 
per sia peHo kaj stonigis apud gi, duonvestita 
dum frosto. Klakadis siaj dentoj, sed si ne foriris ec 
unu pason. 

"Eble pro la pekoj nun Dio tiel min punas? Car 
pro vi, malfelica, mi ofte pekis I Jen trans Hmo fremda 
m! pastis, j.en kukurbeton mi forsiris, jen branceton 
ml forromplS. Sed la lakton al neniu mi avaris. Cu ie 
malsanas i?fano, cu ie viríno akusigas, mi tuj iras kun 
la. poto kaj portas lakton. Ec fromagon al maizkaco 
ml ofte donis al la homoj. Di-sinjoro ne punu 
min tiel severe - malrican vidvinon. Neni~n fremdan 
mi jam tusos, nur pardonu, cedu al mi tiun ci bovi
nonl" 

Tiel gis malfrua nokto lamentis mastrino Roman 
c: la bo.vino. ~i aspergis gin, sed nenio helpis. Oi 
dlsetendls l~ pledojn tra la tuta staleto kaj blovumis 
per !aflanko~, ekblekante. La virino glatumis, církaiípre
nadls, karesls, sed tamen neniom si povis helpi. 

. La l.uno l.ur:nig}.s la staleton tra la pordo, kaj la 
ma!t~nuhno VI~I~. clUn .mov~m de la bovino. Fine gi 
levlgls. Apenau gl pOVIS s10 teni sur la piedoj. (ji 
cirkaiírigardis la staleton, kvazat1 adiat1ante ciun angulon. 

Poste gi falis sur la pajlon kaj disstrecigis kvazat1 
~?rdo. Mastrino Roman ekgenuis apud gi kaj trotis 
gm per pajlofasko. Si mem ne sciis kio al si okazas. 
Post~ la. bovino lat1te ekgemis kaj komencis bati per 
la PledoJ. AI mastrino Roman farigis varme flavis 
antat1 siaj okuloj kaj si falis sangante. La bovi~o batis 
per la piedoj kaj siris en pecojn la maljunulinon. 

Ambat1 baraktis mortante. 

BLlJA. LIBRETO. 
. Tiu Antono, kiu nun ebrie bruadas sur ta placů 

ciam spertis nur malfelicon. Cio kurís al li el la ma~ 
noj, kaj nenio en ' ta manojn. Li acetas bovinon gi 
mortacas, li acetas porkon, gi teniumigas. Ciam hel. 

Sed kiam mortis lia edzino, kaj post lio ankaií 
du filoj, tiam Antono tute aliigis, drinkis ho drinkís 
ka~ drinkis; f?rdrinkis kampon, fordrinkls gardenon, 
kal nun vendls la kabanon. Vendis la kabanotl prenis 
de la vilagestro bluan servolibreton kaj deva~ ien iri 
dungigi, trovi servon al si. ' 

.Tie. Ii sid.as ebrie kaj kalkulas, ke aiídu la vilago, 
al klU h vendls la kampon, al kiu la gardenon kaj aJ . 
kiu la kabanon. 

"Mi forvendis kaj perdita I Ne piu mia kaj finita ' 
Ne mi-a I Ho, se mia avo nun vekigus el la tom bo . 
Mostsinjoro, kvar bovoj belegaj. dudek kvar morgo ' 
oa kampo, konstruajoj plej belaj en la vilago I Cion 1 
havis. Kaj la nepo, jen 1" 

Li montradis al la gevilaganoj 1a bluan libreton. 
. "Ho, drinkas mi kaj drinkos pIu. Por la propra 

ml drinkas, neniu rajtas malhelpi. Kaj li al mi diras : 
~culo, la kampon vi forsorbis! Sigelon li presas kaj 
10sultas I Ho, mi konas pH mostajn vilagestrojn ol tíu ci. 

"Ke via mOlto estu tiel faciJa, kiel al mi nun I" 
"lras mi de la kabano, for, tufe mi jam forira s kaj 



mi kisis ia sojlon kaj iras. Ne mia plu kaj finite! 
Forpelu min kiel la hundon de fremda korto! Perme-
site — mi petas. Eslis la mia, kaj nun fremda. Eliras 
mi eksteren, kaj la arbaro bruas, kvaza parolas: rer 
venu, Antono, al ia kabano, revenu, a ulo l" 

Antono per amba pugnoj batas sian bruston ke 
en la vila o i e as. 

„Sciu, tia sopiro min kaptis, ega sopiro! Eniras 
mi ree la kabanon. Eksidis mi, sidis, kaj eliras — ne 
mia, kion mi povas diri, se ne mia.. ." 

„Ke al miaj malamikoj tiel estu morti, kiel al mi 
estis forlasi mian propran hejmon !" 

„EIiras mi en la korton . . . tute malklari is. Verda 
musko sur la kabano, ia tegmento ur as riparon. Ful-
motondro — ne mi vin plu, karulo, riparos. tono, — 
e tono rompi us pro beda ro!" 

Post i tiu vorto Antono batas per la manoj la 
teron, i estu tiu tono. 

Sidi is mi sur Ja eporda sojlo. La mortintino 
ankora in formis, kaj mi argilon per aro veturi-
gis. Mi nur volas stari i, kaj la sojlo ne lasas, mi 
rekti us — i ne lasas. Kaj al mi enue, enuege, ne! 
Mi preska pereas... Sidas mi kaj ploregas, tiel plo-
regas, kvaza iu de mi ha ton po-strie irus. La ho-
moj gapas pro mia pento\ 

„Jen, vidu, e la pordego la pastro nekrologis. 
La tufa viia anaro ploris. Inda, li diras, estis i ed-
zino, Iaborema..." 

„Turni u en Ia tomboj, karuioj, ar fripono mi 

estas. Fordrinkis mi ion is la eroj. E la tolon mi 
fordrinkis. u vi a das, Maria, kaj vi Vasil jo, kaj 
vi Jur jo, nun pa jo portos butika ajn emizojn kaj 
al judoj akvon li portados . . . 

Nun Antono montras la vila estran domon. 
„Sed la vila estrino — bona virino. i elportis 

al mi panon por la vojo, ke la vila estro ne vidu. 
Di-sinjoro favoru al viaj infanoj, en iu pa o. Al vi 
iuj Dio donu pli da bono ol al m i . . . " 

„Kiarajte mi sidu sur fremda sojlo ? Mi iras. Mi 
nur ekpa is kaj la fenestroj eklamentis. Ekploris ili 
kiel malgrandaj infanoj. La arbaro ilin konsolas, kaj 
larmon post larmo ili gutas. Ekploris pro mi la ka-
bano. Kiel infano post Ia patrino — tiel i ekploris." 

„Vi is mi per basko la fenestrojn, ke ili min ne 
priploru, ar ne valoras, kaj tute mi foriris." 

„HofaciIe, samkiel tonon mordi. Malluma mondo 
anta m i . . . " 

Antono irka montras per la mano. 
„Estas i tie ankora la mono, sed mi drinkos. 

Kun miaj homoj mi drinkos, kun ili mi mal paros. Por 
ke ili sciu, kiel mi forlasis la vila on." 

„Jen, ebruste mi havas bluan libreton Tio estas 
mia kabano kaj mia kampo kaj miaj ardenoj. Kun 
i mi iras is mondlimoj! Libreto de Ja imperiestro, 
ien la pordoj por mi malfermitaj. Cien. Kaj e sin-

joroj kaj e judoj kaj e iu — konfeso!" 

EI la ukraina: Oresto Kuzjma 

V I K T I M O J 
R O M A N O E L L A V I V O D E S I B E R I A / MILITKAPTITO/ 

. I I ^ I . I O B A V H X 

KVARA APiTRO. 
En la ambro N-o 10 de Ja arfista barako oni estis metinfa 

Ja tablon en la ambromezon. Gaje babilanta societo sidis kune. 
lli regalis la nove alvenintajn samsortanojn, kiuj anta du-tri 
monatoj ankora uis la liberecon en la malproksima patrujo. 

Ei la kontraiiflanka ambro de la germanaj artistoj a di is 
gitarsonoj kaj Ja ta kantado. Heimm ller mankis el la hungara 
ambro. Li iris al siaj samlandanoj, kiuj anka akceptis novajn 

konatulojn. 
Mankis ankora Petro kaj Johano. Oni ne atendis ilin, ar 

la maljuna Sfefano jam anoncis la dumnoktan foreston de Joriano. 
Ver ajne Do ky venos poste. 

irka la tablo sidis dekunu militkaptitoj el plej diversaj 
parto de Hungarujo. iu estis vera tipo de artisto. La efan 
lokon okupis Ke emen, la talenta poeto. Apud li dekstre kaj 
maldekstre sidis du gastoj. 

Ke emen rakontis kun viglaj gestoj ion amuzan al la mirantaj 
gastoj, kiuj ankora nur de kelkaj semajnoj man is la rusan 
panon. 

— . . . kaj la tuta tendaro estis severe gardata. Kie! do foriri? 
Gardisto kun bajoneto kaj pafilo staris anta la pordego de la 
barilo. Frumatene mi, kaj tri aliaj, elliti is. Ni prenis cigar-
skatolon, alnajlis in sur stangon, al kiu ni faris tri piedojn, ni 
prenis in enieran mezurfadenon, kiu hazarde restis ankora en 
la tornistro de iu, kaj ni iris sur la korton. Ni komencis la 
komedion. Mi esfis la in eniero. Tenante kajeron en la mano 
kaj sen ese farante notojn, mi komandis meti la tripiedan aparton 
jen tien, jen i tien. La gardisto respekte rigardis niir. Dume du 
aliaj per longa kolorigita stango kaj per metalfaldeno mezuris 
la feron. La gardisto palpebrumante observis. Pa on post pa o 
ni proksimi is al la pordego. Fine ni atin is in. 

— Kaj la gardisto ? — malpaciencis unu el la gastoj. 
— A skulfu! Mi montris al la gardisto ian paperon, sur 

kiu ni kopiis stampilon per trikopejka monero kaj skribis hungar-

lingvajn sensenca ojn per rusaj literoj. La gardisto in rigardis 
precipe la sfampilon li observis longe kaj atente kaj — salutante 
li malferrms la pordegon. Ni da rigis la mezuradon kaj la vorte 
ni eimezuris nin el la tendaro. De tiam mi estas malamiko de 
analfabetaj kursoj. 

La novaj militkaptitoj ekridis, la malnovaj, kiuj konis Ia 
historion, ridetis bonguste. Ke emen da ri is. 

— La reveno estis jam pli malfacila afero... En tiu tempo 
estis malpermesate enporti ion, precipe viandon. La rusoj ver-
ajne tiamaniere volis ven i pro la sinsekvaj malvenkoj... Ni 

a etis porkon en la apuda vila o . . . Sed kiamaniere fari la 
kontrabandon, jen estis la demando. Do ky havis bonan ideon. 
En nia irka barita bataliono, kiu enhavas pli ol dek barakojn, 
trovi as anka malsanulejo. La flegistoj, kun la ru kruca manik-
banderolo, havis iam la rajton, en- kaj eliri libere. M bazis 
la ruza on je tio i. Surmetinte la banderolojn, ni faris el du 
stangoj portilon, metis sur in la mortigitan porkon, vindis ian 
sangan kapon per tolo kaj la verkon ni kronis per soldata apo. 

— Nun sekvis kovro per dika soldatmantelo, levo kaj — ekiro 
hejmen. Do ky kaj mi estis Ja gvidanfoj. Dumvoje ni renkontis 
kelkajn rusajn oficirojn, kiuj varme interesi is pri nia vundita 
kamarado. Do ky rakontis al ili kortu an historion. La kozaka 
kapitano vundis nian malfeli an kamaradon per sabro, ar li 
forgesis ustatempe saluti lin. La oficiroj kredis al li, ar iuj 
konis la terure kruelan naturon de Ja kozaka kapitano. Ui do 
kompate balancis la kapojn kaj instigis nin: Rapidu kun li, 
homoj, al Ja kuracisto!... Kajni iris, ni rapidis! Nun venislapor-
dego kun la rusa gardisto. Dio helpu! Nu, li vidante la sangan-
tan korpon, senvorte, fuj, lar e malfermis la pordegon. Dume 
dekkelkfoje li faris krucsignojn . . . Tiamaniere ni sukcesis super-
ruzi Ja severan caran reghnon. 

Ke emen finis. Sekvis granda, longa rido. 
La pordo malfermi is. Do ky venis. AkJame oni salufis lin. 
— Ah! Kie vi forlasis Johanon. 
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mi kisis la sojlon kaj iras. Ne mia pIu kaj finite! 
Forpelu min kiel la hundon de fremda korto! Perme
site - mi petas. Estis la mia, kaj nun fremda. Eliras 
mi eksteren, kaj la arbaro bruas, kvazau parolas: re~ 
venu, Antono, al la kabano, revenu, aeulo I" 

Antono per ~mba11 pugnoj batas sian bruston ke 
en la vilago gi ehas. , 

"Sciu, tia sopiro min kaptis, ega sopiro I Eniras 
mi ree la kabanon. Eksidis mi, si di s, kaj eliras - ne 
mia, kion mi povas diri, se ne mia ... " 

"Ke al miaj malamikoj tiel estu morti, kiel al mi 
estis forlasi mian propran hejmon!" 

"Eliras mi en la karton ... tute malklarigis. Verda 
musko sur la kabano, la tegmento urgas ripaľon. Pul
motondro - ne mi vin pIu, karulo, riparos. Stono, -
ee stono rompigus pro bedauro \" 

Post ci tiu varto Antona batas per la manoj la 
teron, gi estu tiu stona. 

Sidigis mi SUl' la ceporda sojlo. La mortintino 
ankorall gin formis, kaj mi argilon per cara veturi
gis. Mi nur volas starigi, kaj la sojlo ne lasas, mi 
rektigus - gi ne lasas. Kaj al mi enue, enuege, ne I 
Mi preskau pereas ... Sidas mi kaj ploregas, tiel plo
regas, kvazaťi iu de mi haťiton po-strie sirus. La ho
moj gapas pro mia pento'l. 

"Jen, vidu, ce la pordego la pastro nekrologis. 
La tuta vilaganaro ploris. Inda, li diras, estis si ed
zino, laborema ... " 

"Turnigu en la tomboj, karuloj, car fripono mi 

estas. Furdrinkis ml Clon glS la eroj. Eé la tolon mi 
fordrinkis. Cu vi aUdas, Maria, kaj vi Vasilcjo, kaj 
vi Jurcjo, nun pacjo portos butikacajn cemizojn kaj 
al judoj akvon li portados ... 

Nun Antono montras la vilagestran domoll. 
"Sed la vilagestrino - bona vjrjno. Si elportis 

a) mi panon por la vojo, ke la vilagestro ne vidu. 
Di-sinjoro favoru al vi aj infanoj, en ciu paso. Al vi 
ciuj Dio donu pii da bono ol al mi, .. " 

"Kiarajte mi sidu sur fremda sojlo? Mi iras. Mi 
nur ekpasis kaj la fenestroj eklamentis. Ekploris iIi 
kiel malgrandaj infanoj. La arbaro ilin konsolas, kaj 
larmon post larmo ili gutas. Ekploris pro mi la ka
bano. Kiel infano post la patrino - tiel gi ekploris." 

"Visis mi per basko la fenestrojn, ke ili min ne 
priploru, car ne valoras, kaj tute mi foriris." 

"Ho facile, samkiel stonon mordL Ma1luma mondo 
antau mi ... " 

Antono cirkaumontras per la mano. 
"Estas ci tie ankorau la mono, sed mi drinkos. 

Kun miaj homoj mi drinkos, kun ili mi malsparos. Por 
ke jli sciu, kiel mi forlasis la vilagon." 

"len, cebruste mi havas bluan Iibreton Tio estas 
mia kabano kaj mia kampo ka~ miaj gardenoj. Kun 
gi mi iras gis mondlimoj I Libreto de la ' imperiestro, 
cien la pordoj por mi malfermitaj. Cien. Kaj ce sin
joroj kaj ce judoj kaj ce ciu - konfeso I" 

El la ukraina: Oresto Kuzjma 

VIKTIltIOJ 
ROMANO EL LA VIVO DE SIBERIAI MILITKAPTITOI 

.JULIO BAGRY 

KVARA CAPlTRO. 

Eu la Cambro N-o 10 de Ja arlista barako oni estis metinta 
Ja tablon en la Cambromezon. Gaje babilanta societo sidis kune. 
IIi regalis la nove alvenintajn samsortanojn, kiuj antau du-tři 
l110natďj ankorai1 guis Ja Jiberecon en la malproksima patrujo. 

EI la kontrai1f1anka Cambro de la germanaj artistoj ai1digis 
gitarsonoj kaj laata kantado. Heimmiiller mankis el la hungara 
čambro. Li iris al siaj samlandanoj, kiuj ankaa akceptis novajn 
konatulojn. 

Mankis an.korai1 Petro kaj Johano. Oni ne atendis i1in, Car 
Ja maljuna Stefano jam anoncis la dumnoktan foresfon de Johano. 
VerSajne DoSky venos poste. _ 

Cirkai1 la tablo sidis dekunu militkaptitoj el plej diversaj 
partoj de Hungarujo. Ciu estis vera tipů de artisto. La čefan 
lokon okupis KeCemen, la talenta poeto. Apud li dekstre kaj 
ma\dekstre sidis du gastoj. 

KeCemen rakontis kun viglaj gestoj ion amuzan al la mirantaj 
gastoj, kiuj ankoraťí nur de kelkaj semajnoj mangis la rusan 
panon. , ' 

- ... kaj la tuta tendaro estis severe gardata. Kiel do foriri? 
Gardisto kun bajoneto kaj pafilo staris anfatl la pordego de la 
barilo. frumatene mi, kaj tri aliaj. eIlitigis. Ni prenis cigar
skatolon, alnajlis gin sur stangon, a\ kiu ni faris tri piedojn, ni 
prenis ingenieran mezurfadenon, kiu hazarde restis ankoraií en 
la tornistro de iu, kaj ni iris sur la korton. Ni komencis la 
komedion. Mi estis la ingeniero. Tenante kajeron en la manó 
kaj senčese farante notojn, mi komandis· meti la tripiedan aparton. 
jen tiell, jen Čitien. La gardisto respekte rigardis nin. Dume ,du' 
aliaj per longa kolorigita slango kaj per metalfaldeno mezuris 
la teron. La gardisto palpebrumante observis. PaSon post paSq 
ni proksimigis a1 ' la pordego. Fine ni atingis gin. , ' 

- Kaj la gardisto? - malpaciencis unu el la gastoj. 
- Aa'skultu! Mi montris al la gardisto ian paperon, sur 

kiu ni kopiis stampilon per trikopejka monero kaj skribis hungar-
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lingvajn sensencajojn per rusaj Iiteroj, La gardisto gin rigardis 
precipe la stampilon li observis longe kaj atente kaj - saJutante 
li malfenn;s la pordegon. Ni dai1rigis la mezuradon kaj laiívorte 
ni elmezuris nin el la tendaro. De tiam mi estas malamiko de 
analfabetaj kursoj. 

La novaj miIitkaptitoj ekridis, la malnovaj, kiuj konis la 
historion, ridetis bonguste. Kečemen daťírigis. 

- La reveno estis jam pii malfacila afero ..• En tiu tempo 
estis malpermesate enporti ion, precipe viandon. La rusoj ver
Sajne tiamaniere voli s vengi pro la sinsekvaj malvenkoj... Ni 
ačetis porkon en la apuda vilag-o... Sed kiamaniere , tari la 
kontraband on, jen estis la demando. DoSky havis bonan ideon. 
En nia čirkai1barita bataliono, kiu enhavas pH ol dek barakojn, 
trovigas ankai1 malsanulejo. La flegistoj, kun la rugkruca manik
banderolo, havis tiam la rajton, en- kaj eliri libere. !'Ii bazis 
la ruzajon je tio Ci. Surmetinte la banderolojn, ni faris el du 
stangoj portilon, metis sur gin la mortígitan porkon, vindis gian 
sangan kapon per tolo kaj 1a verkon ni kronis per soldata eapo. 

- Nun sekvis kovro per dika sOldatmantelo, levo kaj - eklro 
hejmen. DoSky kaj mi estis la gvidantoj. Dumvoje ni renkontis 
kelkajn rusajn oficirojn, kiuj varme interesigis pri nia vUl1dita 
kamarado. DoSky rakontis al Bi kortuSan historion. La kozaka 
kapitano vundis nian malfeIitan kamaraoon per sabro, tar li 
forgesis gustatempe saluti Iin. La ofidroj kredis al li, Čar Čiuj 
konis la terure kruelan naturon de la kozaka kapitano. IIi do 
kompate balancis la kapojn kaj instigis nin: Rapidu kun li, 
homoj, al la kuracisto! .•. Kaj ni íris, ni rapidis! Nun venis la por
dego kun la rusa gardisto. Dio helpu! Nu, li vidante la sangan
tan korpon, senvorte, tuj, Jar~e ma/fermis la pordegon. Dume 
dekkelkfoje li faris krucsignojn . .. Tiamaniereni sukcesis super
ruzi 1a severan ca ran re~imon. 

Ketemen finis. Sekvis granda, longa rido. 
La pordo malfermi~is. DoSkyvenls. Aklame oni salutis lin. 
- Ah I Kie vi forlasis Johanon. 



— Li iris en la urbon — respondis Petro. 
— Kune kun la prokuroredzino. Cu ne ? — rimarkis Solath, 

longhara pentristo. 
— Jes! 
— E feli o, ke ii ne alvenis kun vi, ar ni estas dektriope, 

— esprimis sian supersti an opinion la dika Varga. 
— Vere, ankora unu mankas al dektri, — konstatis unu el 

la gastoj. 
— La fupersti a dektria numero. Kiu venos dektria en la 

ambron, tiu mortos en tiu i jaro. 
— Nepre mortos, — ridis Do ky kaj la aliaj ridis kun li. 
Iu ekfrapis la pordon. iuj eksilentis. Malgra ia facilani-

meco kaptis ilin la supersti o. 
La ekstere-staranto ripetis la frapadon. 
— Nu ! Envenu! — donis la permeson Ke emen. 
La malalta mizera figuro de Izor Steiner aperis sur la sojlo. 

Li estis la brokantisto de la militkaptitoj el la najbara barako. 
Kun lar a rido !i haltis antafl la pordo. 

— Bonan amuzi on, sinjoroj volontoroj! Bonan amuzi on! 
— Bonvenon, Izor 1 — diris Petro. Kion vi portis ? 
Izor singarde metis sian apon sur la plankon kaj prenis 

el sub sia brako nigran pantalonon. 
— Jen! Pantalonon! 
— Ah! les! 
— Jes! Pantalonon! Mi ku is sur mia litbenko kaj pensa-

dis. Mi iam pensadas, se mi ku as sur mia Iitbenko. Kaj subite 
venis al mi en la kapon, ke Salomono portis por vendo nigran 
oficiran par.talonon el la oficira tendaro. Salomono estas mia 
helpanto kaj samfirmano. Nuu! Venis en mian kapon, ke anta 
kelkaj tagoj sinjoro Bardy petis min akiri nigran oficiran panta-
lonon al sia frako. Kaj ku ante sur mia litbenko mi diris al 
Salomono, al mia helpanto kaj samfirmano, ke mi iros al sinjoro 
Bardy por montri !a pantalonon. Bone! Diris Salomono. Ku ante 
sur jnia litbenko mi rigardis tra la fenestro de nia barako la 
fenestron de via ambro kaj mi vidis, ke i esfas luma. Venis 
al mi en la kapon, ke ver ajne sinjoro Bardy estas hejme kaj 
mi venis por montri la pantalonon. 

— Sinjoro Bardy ne esfas hejme. Li iris en la urbon, kaj 
nur morga li revenos. 

— Faras nenion. Estas i tie anstata li sinjoro Do ky. 
Sinjoro Do ky a sinjoro Bardy estas tutegale. 

— Nonono! 
— Preska ! Mi volas diri. Preska ! Cetere jen estas la 

pantalono. Rigardu, sinjoro Do ky! Gi estas tute nova. 
Izor montris la pantalonon kun triumfa okulbrilo. Do ky 

rigardis in. 
— Preska , Izor jo! Nur preska ! 
lzor ekridis. 
— Nu tute nova i ne estas, tamen en bonega stato. 
Do ky rigardis la pantalonon. Ce la tablo oni parolis pri 

la moralo de la virinoj. Unu el la gastoj, juna kadetaspiranto, 
fanfarone rafcontadis siajn amajn aventurojn. La aliaj avide 
a skultis. * 

— Kiom vi volas por tiu i ifono, Izor? — komencis la 
mar andon Petro. 

— Cifono? ifonoool? Sinjoro Do ky, vi perdis la vidon, 
se vi nomas i tiun belegan pantalonon ifono. Neniam mi 
portis pli belan pantalonon, e dum mia fian eco. Cu vi pensas, 
ke mi volas trompi vin? Neniam mi revidu mian familion, kiun 
Dio plimultigu, se i ne estas pantalono. 

— Bone I Sed kiom kostas ? 
—• Nur dekdu rublojn. Nur dekdu. 
Petro redanis la pantalonon kaj estis revenonta al la tablo. 
Izor kaptis lin e la maniko. 
— Kiom vi volas doni por i ? 
— Vi petis tro multe. Neniom! 
— Dekunu, sinjoro Do ky! Dekunu kaj mi povas konfesi, 

ke mi ne havos multe da profito. 
— La pantalono valoras kvin rublojn kaj mi donas al vl sep. 

Cu bone? 
— Cu vi opinias min freneza. La sinjoro oficiro, kiu komi-

siis min per la vendo, nepre detran us mian kapon, se mi donus 
m por kvin rubloj. 

— Sep, Izor jo. Sep. 
— Nu? Kaj kie estos mia profito? 
— La pantalono ne valoras pli. Oni povas tra i kalkuli la 

stelojn. 
— Kalkuli la stelojn, vi diras. Tra tiu i pantalono vi volis 

kalkuli la stelojn ? Tra tiu i delikata peco ? 
Izor levis la pantalonon anta la lumon de la lampo, sed 

li subite reprenis in. 
— Estu mi fava hundo, se mi povis kalkuli Ia stelojn tra 

i, sed por ke vi ne povu diri, ke la maljuna Izor estas malbona 
homo, nii malaltigas la prezon kaj klarigos al la sinjoro oficiro, 
ke la pantalonon mi preska bonfarê  vendis al iu tre malri a 
soldato. u bone? Mi diris dekunu. u ne ? Dekunu mi diris. 
Nun m.< diras dek. Sed ne mar andu, sinjoro Do ky, ne mar andu, 
ar kredu, ke mi jam nun perdas per Ia negoco. Mi nur ne volas 

perdi konstanfan a etanton. 
— Izor! — diris Petro kaj preninte sian monujon etendis 

al la brokantisto ok rublojn. — Jen ok rubloj! Se vi volas akcepti, 
Iasu Ia pantalonon, se ne, prenu in for. 

— Aj! Aj I Vi estas tre perforta, sinjoro Do ky! Sed kion 
fari ? Mi tre atas la artistojn. Mi diros al la sinjoro oficiro, ke 
la pantalonon forprenis de mi la rusoj. Jen la pantalono! Prenu, 
sed al neniu diru, ke mi vendis in tiom bagatele. Oni priridus 
min. E al Salomono, al mia helpanto kaj samfirmano mi diros, 
ke la rusoj forprenis in de mi. Li havus apopieksion, se li 
ekscius, ke mi donis in kvazaii donace. 

— Donacon mi ne volas. Prenu la pantalonon kaj punkto. 
— Ajaj! Ne estu tiel fiera, sinjoro Do ky. Mi ne volis ofendi 

vin. Mi nur kvietigas mian konsciencon. Nu I 
Izor metis la pantalonon sur Ia litbenkon de Bardy kaj 

forpreninte la monon li klini is al la planko por sia apo. 
— u vi scias, ke vi estis la dektria en la ambro? — 

Jetis la frazon Varga al la forironta brokanfisto. 
— Ajve! Nu, belegan negocon mi faris, — ekkriis Izor kun 

ektimo kaj lia mieno fari is malespera. — Mi profitis nur tri 
rublojn kaj certan morton. 

— Ne timu Izor jo! Ni iuj rikoltos morton e la fino de 
la vivo. Ni iuj devas morti, — konsolis lin ridetante Petro. 

— Sed morti guste kiel la dektria, estas granda diferenco. 
Izor ek emis kaj foriris. Petro revenis al la tablo. Ankora 

iam la juna kadetaspiranto fanfaronis. 
— Jes! Jes ! La virinoj estas ie virinoj. Ne nur en Ruslando, 

sed ie malalti is la moralo. u vi opinias, ke niaj virinoj estas 
sankfulinoj. Tute ne! En tiu urbo, kie mia garnizono estis, mi 
havis belegan amatinon. Si estis tre arma ino. Ino en la vera 
senco de la vorto. i estis pasia kaj nekontentigebla. Se oni 
vidis in sur la strato, i estis kvaza Madono kun mildaj trajtoj 
kaj sufere serioza mieno, sed hejme... Hejme i estis nekontra -
starebla diablino... 

— Cu vi ne hontas rakonti tiajn aventurojn ? —- ripro is lin 
Petro. i tie esfas keikaj inter ni, kiuj havas edzinon hejme kaj 
tiaj fantazia oj vekas lurmentajn sentojn en ili. Mi ne Satas la 
fanfaronadon. Cetere honesta virino restas fidela is la tombo. 

P. Szrayei-Merse Sovagpapavoj. 1802 
(Kun Ia permeso de . g nvves Kaman-J 
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- Li iris en la urbon - respondis Petro. ." 
- Kune kun la prokuroredzino. Cu ne? - rimarkis Solath, 

lC'nghara pentristo. 
- Jes! .. " 
- EC feliéo, ke li ne alvenis kun vi, car ni estas dektriope, 

_ esprimis sian superstican opinion la tlika Varga. 
- Vere, ankoraii unu mankas al dektri, - kORstatis unu el 

la gastoj. 
- La fuperstica dektria numero. Kiu ven os dektria en la 

cambron, tiu mortos en tiu Ci jaro. 
- Nepre mortos, - ridis DoSky kaj la aliaj ridis kun li. 
lu ekfrapis la pordon. Ciuj eksilentis. Malgrau cia facilani-

meco kaptis i1in la superstico. 
La ekstere-staranto ripetis la frapadon. 
- Nu I Envenul - donis la permeson Kecemen. 
La malalta mizera figuro de Izor Steiner aperis sur la sojlo. 

Li estis la brokantisto de la militkaptitoj el la najbara barako. 
Kun lar~a rido li haltis antau la pordo. 

- Bonan amuzi~on. sinjoroj volontoroj I Bonan amuzi~on! 
- Bonvenon, Izor I - diris Petro. Kion vi porUs? 
Izor singarde metis sian capon sur la plankon kaj prenis 

el sub sia brako nigran pantalonon. 
- Jen I Pantalononl 
- Ahl les! 
- Jes I PantaJonon! Mi kuSis sur mia Iitbenko kaj pensa~ 

dis. Mi ciam pensadas, se mi ku~as sur mia Iitbenko. Kaj subite 
venis al mi en la kapon, ke Salomono portis por vendo nigran 
oficíran par.talonon el la oficíra tendaro. Salomono estas mia 
helpanto kaj samfirmano. Nuu! Venis en mian kapon, ke antaii 
kelkaj tagoj sinjoro Bardy petis min akiri nígran oficiran panla
lonon al sia frako. Kaj ku~ante sur mia Iitbenko mi diris al 
8alomono, al mia helpanto kaj samfirmano, ke mi iros al sinjoro 
Bardy por montri Ja pantalonon. Bone I Diris Salomono. Kusante 
sur Jllia litbenko mi rigardis tra Ja fenestro de nia barako la 
fenestron de via cambro kaj mi vidis, ke gi eslas luma. Veni s 
al mi en la kapon, ke verSajne sinjoro Bardy estas hejme kaj 
mi venis por montri la pantaJonon. 

- Sinjoro Bardy ne eslas hejme. Li iris en la urbon, kaj 
nur morgail li revenos. . 

- Faras nenion . ťstas ci tie anstatail Ji sínjoro Dosky. 
Sinjoro DoSky au sínjoro Bardy estas tutegale. 

- Nonono! 
- Preskau! Mi volas diri. Preskail! Celere jen estas la 

pantalono. Rigardu, sinjoro DoSky! Oí estas tute nova. 
lzor .montris la pantalonon kun triumfa oku)brilo. Dosky 

rigardis ~in. 
- Preskaii, Izorcjo! Nur preskaii I 
)zor ekridis. 
- Nu tute nova gi ne estas, tamen en bonega stato. 
DoSky rigardis lci pantalonon. Ce la tablo oni parolis pri 

la moralo de Ja virinoj. Unu el la gastoj, juna kadetaspiranto, 
fanfaronerakontadis siajn amajn aventurojn. La aliaj avide 
auskultis. i . 

- Kiom vi volas por tiu ci čifono, Izor? - komencís la 
marčandon Petro. 

-:- Cifono? Cifonooo!? Sinjoro DoSky, vi perdis la vidon, 
se Vl nomas či tiun belegan pantalonon éifono. Neniam mi 
portis pii belan pantalonon, ec dum mia fiančeco. Cu vi pen sas, 
ke mi volas trompi vin? Neniam mi revidu mian farniHon, kiun 
Dio plimultigu, se gi ne es tas pantalono. 

- Bone! Sed kiom kostas? 
- Nur dekdu rublojn. Nur dekdu. 
Petro redonis la pantalonon kaj estis revenonta al la tablo. 
Izor kaptis Iin ce la maniko. 
- Kiom vi volas dani por gi? 
- Vi petis tro multe. Neniom I 
- Dekunu, sinjoro Do~ky I Dekunu kaj mi povas konfesi, 

ke mi ne havos multe da profito. 

C 
- La panlalono valoras kvin rublojn kaj mi donas al vl sep. 

u bone? 
.. -. Cu vi oplnias min freneza. La sinjoro o!icíro, kiu komi

S~IS mill p~r La vendo, nepre detrancus mian kapon, se mi donus 
gin por kVIO rubloj. 

- Sep, Izorcjo. Sep. 
- Nu? Kaj kie estos mia profito? 
-:- La pantalono ne valo ras pii. Oni povas tra gi ·kalkuli la 

stelo)n. 
- Kalkuli la stelojn, vi diras. Tra tiu či pantalono vi voL1s 

kalkuli la stelojn? Tra tiu či delíkata peco? 
Izor levis la pantaJonon antau la lumon de la lampo sed 

li subite reprenis gin. ' 
- Estu mi fava hundo, se mi povis kalkuli ta steIojn tra 

gi, sed por ke vi ne povu diri, ke la maljuna Izor estas malbona 
homo, mi malaltigas Ja prezon kaj klarigos al Ja sinjoro oficiro, 
ke la pantalonon mipreskail bonfare vendis al íu tre malriča 
soldato. Cu bone? Mí diris dekunu. Cu ne? Dekunu mi diris. 
Nun mi diras dek. Sed ne marcandu, sinjoro D0sky, ne marcandu, 
car kredu, ke mi jam nun perdas per la negoco. Mi nur ne volas 
perdi konstantan acetanton. 

- IlOr! - diris Petro kaj preninle sian monujon etendis 
alla brokantisto ok rublojn. - Jen ok rubloj! ~e vi volas akcepti, 
lasu la pantalonon, se ne, prenu gin for. 

- Aj I Aj! Vi estas tre perforta, sinjoro DoSky! Sed kion 
fari? Mi tre satas la artistojn. Mi diros a l la sinjoro oficíro, ke 
la pantalonon forprenis de lili la rusoj. Jen la pantalono! Prenu, 
sed al neníu diru, 'ke mi vendis gin !iom bagateJe. Oni priridus 
min. Ee al 5alomono, a1 mia helpanto kaj samfirmano mi diros, 
ke la rusoj forprenis gin de mi. Li havus apopleksíon, se li 
ekscius, ke mi donis gin kvazaií donace. 

- Donacon mi ne volas. Prenu la pantalonon kaj punkto. 
- Ajaj I Ne estu tiel fiera, sinjoro Dosky. Mi ne volis ofendi 

vin. Mi nur kvietigas mian konsciencon. Nu! 
lzor metis la pantalonon sur la litbenkon de Bardy kaj 

fo rpreninte !a monon li klinigis al la planko por sia čapo. 
- Cu vi scias, ke vi estis Ja deklria en la cambro? -

jetis la frazon Varga al la forironta brokantisto. 
- Ajve! Nu, belegan negocon mi faris, - ekkriis Izor kun 

ektlmo kaj lia mieno farlgis malespera. - Mi profitis nur tri 
rublojn kaj certan morton. 

- Ne timu lzorcjo! Ni čiuj rikoltos morton ee la fino de 
la vivo. Ni ciuj devas morH, - konsolis lin ridetante Petro. 

- Sea morli ~uste kiel la dektria, estas granda diferenco. 
Izor ekgemis kaj foriris. Petro revenis al la tablo. Ankoraii 

eiam la juna kadetaspiranto fanfaronis. 
- Jes! Jes! La virinoj estas čie virinoj. Ne tlur en Ruslando, 

sed eie malalti~ís la moralo. Cu vi opinías, ke niaj virínoj eslas 
sanktulinoj. Tute ne! E n tiu urbo, kle mia garnizono estís, mi 
havis belegan amatinon. Si estis tre carma ino. Ino ell la vera 
senco de la vorto. Si estís pasia k aj nekontentigebla. Se oni 
vidis Sin sur Ja strato, gi estis kvazat1 Madono kun miJdaj trajtoj 
kaj sufere serioza mieno, sed hejme ... Hejme ~i estis nekontraii
slarebla díablino ..• 

- Cu vi ne hontas rakonti tiajn aventurojn? - ripročis lin 
Petro. Ci tieestas keikaj inter ni, kiuj havas edzínon hejme kaj 
tiaj fantaziajoj vekas turmentajn sen tojn ell JIL Mi ne Satas la 
fanfaro nadon. Celere honesta virino restas fidela gis la lombo. 

P. Szinyei-Me rse Sovagpapavoj" 1902 
(oKun la permeso de . "Kllnyves Kálntán·) 
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~ Cu vi opinias, ke mi parolas mensoga ojn ? — respondis 
atakeme la kadetaspiranto. — Tute ne! Si e donis sian fotog-
rafa on antafl ol mi foriris al la tran eoj. Se vi ne voias kredi 
al mi, mi montros ian portreton. Jen, vidu, ke mi ne fanfaronas, 
dirante, ke i estas belega virino. 

Li prenis paperujon el sia po o kaj post iom da ser ado 
li jetis virinan fotografa on sur la tablon. 

— Jen! Konvinki u! 
iuj rigardis scivole la portreton. 

Subite eksplodis vekrio en la ambro. Kvaza fulmobato 
impresis la krio. 

~ Mia edzino! 
Eksonis la terura krio kaj Dogler, la plej silenta sam am-

brano, kun sova a mieno fikse rigardis la fotografa on. 
— Mia edzino I — kaj lia vo o plore ektremis. 
Do ky kun subita decido saltis al la kadetaspiranto kaj 

ovis lin al la pordo. Ke emen retenis la furiozantan Dogler, 
kiu subite kun blinda furiozo volis sin eti al la kadetaspiranto. 
Komenci is granda luktado. Kelkaj klopodis bridi la malfeli ulon, 
kiu en sia senpova kolero en propran korpon entran is la 
ungojn. La aliaj rapide forigis la malagrablan vizitanton. 

— Mia edzino! Mia edzino ! — ripetis Dogler en sia doloro. 
jen plore, jen furioze frapante per la piedoj. Dis irinte sursi la 
bluzon, sangajn striojn li tran is per la lingoj sur sia nuda 
brusto. 

— Dogler! Havu prudenton! — kvietigis lin Ke emen kaj 
penis malhelpi lin. — Nu! Amiko mia! Dogler! 

— Mia edzino! Mia edzino! 
La sama veado afldi is ankora kelkajn minutojn. Ciuj 

slaris konfuzite, ne sciante kion fari, kion diri. 
Subite Dogler eksaltis kaj kuris al sia litbenko, super kiu, 

sur la muro pendis la familia bildo. Lia edzino kaj lia fileto. 
Inter iii estis kopiita la fotografa o de Dogler, kiun li sendis 
anta unu jaro hejmen. Kiel li ojis anta kelkaj semajnoj, 
kiam ricevinte la bildon de sia familio li povis trovi inter ili 
anka sin mem, almena bilde. Kiel li ploris pro la ojo. 

Dogler iris la bildon de sur la muro kaj etis gin en la 
fornon. Li rigardis la ekflami on. Neniu kura is lin malhelpi. 

Li denove kuris al sia ku ejo kaj el sub i tiris sian sol-
datan keston. Mal losinte in li elprenis volumon da leteroj, 
kiujn la virino sendis el la malproksimo. Furiozante li etis ilin 
en la fajron kaj kun freneza mieno li rigardis la cindri on de 
forgesttaj fidel uroj kaj falsaj sentoj. 

La paperfasko ekflamis laste. Dogler, per unu salto, atingis 
la pordon kaj antafl ol oni povis malhelpi lin, li kuris eksteren 
en la frostan nokton. 

Do ky sekvis lin, 
La luno pale lumis. La ne o siblis pro la frosto. 

Dogler kuregis kaj dume etis, unu post la alia, siajn 
bluzon, emizon sur la vojon. Do ky sekvis sed ne povis atingi 
lin. Subite Dogler, perdinte la forton, falis sur la glacian teron 
kaj arde ploregis. 

— Mal astulino I . . . A a mal astulino! 
Do ky atingis lin. Genuis al li kaj kovris lin per Ia for etitaj 

vesta oj, kiujn li kolektis dum la kurado. 
— Dogler I Amiko mia! . . . Regu vin! 
— Mi volas morti! Lasu min morti! 
— Senpripensa parolo! . . . Dogler! Havu prudenton! 
Dogler subite fari is rigida. La trajtoj spasme baraktis, 

liaj manoj konvulsie skrapis la teron kaj e la bu o aperis 
a mo. 

— Dogler! Dogler! Mia bona amiko! . . . Kion mi faru ? 
Kion mi faru? 

Do ky inerte rigardis irka en. En la maiproksimo vidi is 
homa figuro. Li plenpulme ekkriis. 

— He! Hola! Venu i tien ! Helpu ! 
La figuro rapidigis siajn pa ojn. 
— Rapidu, je la amo de Dio! — kriis Petro. 
La homa figuro komencis kuri. En la nokta silento a di is 

ra ka stertorado de Dogler kaj knaraj bruoj de proksimi antaj 
pa oj. 

- He! Kiu ? — demandis virina vo o. 
u vi estas, Fiza? 

tuj! 

Jes! 
Rapidu en la barakon kaj diru al Ke emen, ke li venu 

P. S«inyei-Merse: Vojrando 1804 
Kun la permeso de ,KBnyves Kalm n" 

Cu akcidento okazis? 
— Jes ! Jes! Nur rapidu ! 
— Cu sinjoro Bardy? 
— Ne ! Dogler 1 
Fiza alvenis kaj vidante la duonnudau malfeli ulon, i rapide 

demetis sian pelton kaj etis in al Do ky. 
— Prenu por li! — i kriis kaj kuris plu. 
Ei la direkto de la artista barako jam venis kelkaj. Fiza 

nur vorton etis al ili. 
— Rapidu! Tie ! e la vojkurbi o i 

i kuris al la kuracista barako. 
Ke emen kun la sam ambranoj atingis la vojkurbi on kaj 

levis de la tero la malfeli an samsortanon. Ili kurante ekiris 
kun li al la barako. Dogler malfacile kaj stertore spiris. 

Apena ili hejmenrevenis kaj metis Dogler en la liton, la 
pordo malfermi is kaj Fiza kun unu el la kuracistoj venis en la 
atnbron. 

La militkaptita kuracisto ekrigardis la malsanulon. 
— Epilepsio! — li diris mallonge; kaj lerte li komencis 

sian arton. 
Dogler balda rekonscii is, sed nur por minutoj kaj poste 

nevenkebla dormo fermis liajn palpebrojn. Egale, ritme li spira-
dis. Fiza sidi is sur la randon de lia litbenko kaj kompate 
rigardis lin. 

— Nur plena ripozo! Nenia eksciti o! — ordonis la kura-
cisto. — Morga denove mi venos. 

La kuracisto foriris. En la ambro estis peza silento. La 
samsortanoj mute sidis sur la litbenkoj. Fiza delikate, apena 
tu ante, karesis la vunditan viza on de Dogler, kiu kelkfoje 
ekveis en sia dormo. 

Petro sidi is al la tablo. Lia rigardo longe esploradis la tie 
forgesitan fotografa on. La pensoj pelis unu la alian en lia laca 
kapo. Li rememoris pri okazinta o iam tentanta. Kompate li 
turnis sin al la malsanulo kaj levi ante de la tablo li ekiris al 
lia litbenko. 

Por momento li haltis kaj posle, tiel delikate, kiel permesis 
al li la reganta sento, li klinis sin al la frunto de la knabino 
kaj kisis in. 

La knabino surprizite rigardis lin. Petro konfuzi is. 
— Bona knabino vi estas, Fiza I Tre bona. Vi havas koron. 
La knabino nenion respondis. 
— Cu vi koleras, ke mi kisis vian frunton? 
— Mi dankas tion, sinjoro Do ky... Mi tre dankas tion. 

i ekploretis silente. Petro revenis al la tablo kaj, preninfe 
en sian manon la fotografa on, duonvo e murmuris kvaza al si. 

— Estas virinoj, pri kiuj oni opinias en Ia unuaj minutoj, 
ke ili.estas estas idealaj lampiroj kaj poste oni konvinkigas, ke 
ili estas nur kampaj cimoj, 

Li metis la fotografa on en sian po on kaj averte diris al 
la sam ambranoj. 

— E unu vorton pri tio ne rakontu al Johano! 

» » 

· - Cu vl opinias, ke ml parolas mensogajojn? - respondis 
atakeme la kadetaspiranto. - Tute ne! Si eC donis sian fotog
rafaJon antaa ol mi foriris al la tranCeoj. Se vi ne volas kredi 
al mi, mi montros Sian portreton. Jen, vidu, ke mi ne fanfaronas, 
dirante, ke Si estas belega virino. 

Li prenis paperujon el sia poSo kaj post iom da serčado 
li jetis virinan fotogratajon sur la tablon. 

- Jen I Konvinki~u I 
Cluj rigardis scivole la portreton. 
Subite eksplodis vekrio en la Cambro. Kvazaa fulmobato 

impresis la krio. 
.- Mia edzino I 
Eksonls la terura krio kaj Dogler, la plej silenta samCam

bran o, kun sovaga mieno fikse rigardis la fotografajon. 
- Mia edzino I - kaj lia voCo plore ektremis. 
DoSky kun sublta decido saltis al la kadetaspiranto kaj 

sovis lin al la pordo. KeCemen retenis la furiozantan Dogler, 
kiu subite kun blinda furlozo voUs sin jeti al la kadetaspiranto. 
Komencigis granda luktado. Kelkaj klopodis bridi la malfeliCulon, 
klu en sia senpova kolero en propran korpon entranCis la 
ungojn. La aliaj rapide forigis la malagrablan vizltanton. 

- Mia edzino I Mia edzino I - ripetis Dogler en sia doloro. 
jen ploTe, jen fur/oze frapan1e per la piedoj. Dissirinte sur si la 
bluzon, sangajn strlojl1 li tranCis per la ungoj sur sia nuda 
brusto. 

- Dogler I Havu prudenton! - kvietigis Iin KeCemen kaj 
penis malhelpi Iin. - Nu I Amiko mla! Dogler! 

- Mia edzino! Mia edzino I 
La sama veado aadigis ankoraa kelkajn minutojn. Ciuj 

slaris konfuzite, ne sciante kion fari, klon diri. 
Subite Dogler eksaltls kaj kuris al sia Iitbenko, super klu, 

sur la muro pendls la familia bildo. Lia edzino kaj lia fiJeto. 
Inter ili estis kopiita la fotografajo de Dogler, kiun li sendís 
antall unu jaro hejmen. Kiel Jí ~ojis antaa kelkaj semainoj, 
klam rlcevínte la bi1don de sla tamilio Ji povis troví inter j)j 
ankaa sin mem, almenaa bil de. Kiel li ploris pro la ' ~ojo. 

Dogler siris la bildon de sur la muro kaj jetis gin en la 
fornon. Li rigardis la ekflami~on. Neniu kuragis lin malhelpi. 

li denove kuris al sia kusejo kaj el sub gi tirls sian sol
datall keston. Malslosinte gin Ii elprenis volumon da leteroj, 
kíujn la virino sendis el la malproksimo. furiozante Ii jetis ilin 
en la fajron kaj kun freneza mieno li rigardis la cindrigon de 
forgesilaj fidelluroj kaj falsaj sentoj. 

La paperfasko ekflamis laste. Dogler, per unu salto, atingis 
la pordon kaj antaa ol oni povíS malhelpi lin, Ii kuris eksteren 
en la trostan ·nokton . 

Dosky sekvis Iin, 
La luno pale lumis. La nego siblis pro la frosto. 

P. Szinyei-Merse: Volrando 1904 
Kun \ll penneso de ,Kiinyves Kálmán" 

Dogler kuregis kaj dume jetis, unu post la alia, siajn 
bluzon, Cemizon sur la vojon. DoSky sekvis sed ne povis atingl 
Iin. Subite Dogler, perdinte la forton, falis sur la glacian teron 
kaj arde ploregis. 

- Mal~astullno I ... Aea malcastulino! 
DoSky atingis lin. Genuis al li kaj kovris Iin per la forjetitaj 

vestajoj, kiujn li kolektis dum la kurado. 
- Dogler I Arniko mla I ... Regu vin I 
- Mi volas morti I Lasu min morti ! 
- Senpripensa parolo I ... Dogler! Havu prudenton I 
Dogler subite fari~is rigida. La trajtoj spasme baraktis, 

liaj manoj konvulsie skrapis la teron kaj Ce la buSo aperi$ 
saamo. 

- Dogler I Dogler! Mia bona amiko! . .. Kion mi faru? 
Kion mi faru? 

Doaky inerte rigardis Cirkaiíen. En la malproksimo vidi~is 
homa figuro. LI plenpulme ekkriis. 

- He! Hola I Venu Ci tien! Helpu I 
La figuro rapidigis siajn paSojn. 
- Rapidu, je la amo de Dio! - kriis Petro. 
La homa figuro komencls kurl. En la nokta silento aiídigis 

raiíka sterlorado de Dogler kaj knaraj bruoj de proksimigantaj 
paaoj. 

- He I Kiu? - demandis virina voeo. 
- Cu vl estas, Fiza? 

tuj I 

- Jes! 
- Rapidu en la barakon kaj diru al Kecemen, ke li venu 

- Cu akcidento okazis? 
- Jes! Jes I Nur rapidu! 
- Cu smjoro Bardy? 
- Ne I Dogler I 
Fiza alvenis kaj vidanfe la duonnudal1 malfeliculon, si, rapide 

demetis sian pelton kaj letis ; gin al DoSky. 
- Prenu por Ii! - si kriis kaj kuris pIu. 
EI la direkto de la artista barako jam venis kelkaj. Piza 

nur vorton jetis al ili. ď 
- Rapidu I Tie! Ce la vojkurbigo i 
Si kuris al la kuracista barako. 
Kecemen kun la ' sam~ambranoi atingis la . vojkurbigon .k~j 

levis de la teTO la malfeliCan samsortanon. Ih kurante ekJrls 
kun li al la barako. Dogler malfacile kaj stertore spiris. 

Aperiai1 iIi hejmenrevenis kaj metis Dogler en la Iiton, la 
pordo malfermigis kaj Fiza kun unu el la kuracistoj venis en la 
Cambron. 

La milítkaptita kuracisto ekrigardis la malsanulon. 
- Epilepsio I - li diris malionge; kaj lerte li kornencis 

sian arton. 
Dogler baldaií rekonsciigis, sed nUf por minutoj kaj poste 

nevenkebla dormo fermis Iiajn palpebrojn. Egale, r/tme li spira
dis. Fiza sidigis sur la randon de Iia litbenko kaj 'kompate 
Tigardis Iin. 

- Nur plena ripozo! Nenia eksciti~o! - ordonis la kura
cisto. - Morgaa denove mi ve'nos. 

La kuracisto foriris. En la Cambro estis peza silenfo. La 
samsortanoj mute sidis sur la litbenkoj. Fiza deIikate, apenaů 
tuSante, karesis la vunditan. vlzagon de Dogler, kiu kelkfoje 
ekveis en sla dormo. 

Petro sidi~is al la tablo. Lia rigardo longe esploradis la tie 
forgesitan fotografajon. La pensoj pell s unu la alian en Iia lac~ 
kapo. Li rememoris pri okazlnta}o Ciam tentanta. Kompate II 
turnis sin al la malsanulo kaj levigante de la tablo li ekiris al 
Iia Iitbenko. 

Por momento li haltis kaj poste, tiel delikate, ideI permesis 
al li la reganta srnto, li klinis sin al la frunto de la knabino 
kaj kisis gin. 

La knabino surprizite rlgardig Iin. Petro konfuzigis. 
- Bona knabino vi estas, Fiza I Tre bona. Vi havas koron. 
La knabino nenion resl!Qndís. 
- Cu vi koleras, ke mlkisis vian frunton? 
- Mi dankas tlon, sinjoro DoSky ..• Mi tre dankas tion. 
Si ekploretis siIente. Petro revenis al la tablo kaj. prenlnte 

en sian manon la fotografaJon, duonvoCe murmuris kvazaii al si. 
- Estas virinvj, pri kluj oni opinias en la unuaj minutoJ, 

ke ili. estas estas idealaj lampiroj kaj poste oni konvinkigas, ke 
iIi estas nur kampaj dmoj. 

Li metis la .fotografajon en sian poaon kaj averte diris al 
la sam~ambranoj .. 

- EC unu vorton pri tio ne rakontu a\ Johano! 



S B A T E \ D L T A D I S I « O 
I>. H II I S T ( l l t « B O V 

n la kamparo, ekster !a urbo, anta la nova 
kazerno atendis multaj bovoveturiloj — iuj 
peze plen ar itaj, kun jungitaj bovoj — 
pretaj por longa kaj nekonata voja o. 

Alproksimi is lacema anta vespero kaj 
facilaj nebula oj dormeme vualis nian patrinon la Teron, 
kvaza milionoj da larmoplenaj okuloj rigardus en la 
silentan malproksimon. 

Kaj sur Ja pinto de la Vito a-monto ku is nubego, 
mallume brulanta en la purpuro de 1' sunsubiro, kva-
za sortdivenisto konanta la misteron de la jarcentoj 
starus tie kaj malgaje enpensi inte li determinus Ja 
sorton de Ja patrolando, kiu sensente etis sin en san-
gan batalon sen Dia beno... 

jen, balda la peza karavano etendi os sur la 
longan kaj nekonatan vojon kaj mallumo kovros la 
kulturitajn kamparojn. 

La veturiloj unulone ekknaris en la senbrua nokto, 
kaj la veturigisto destinita al neeJportebla turmento, 
kun dolorplena koro rememoros ke iam li vivis en la 
domo naski a. 

Kaj la animo ankora pliforte eksuferos, kiam 
malforti inte i renkontos la serenan mateni on kaj 
kiam la klara suno ekbrilos super la dezertaj pa te-
joj, grenkampoj kaj herbejoj... 

La karavano ankora ne estis ekveturanta, kaj la 
brutoj atendis, kun okuloj fikse rigardantaj anta en, 
kvaza en la malproksimo ili observus ion neforigebJan. 

Flanke, sur la vojo, aperis avo> Stamen kun ul-
trumita pansako. Li iris al la vila o. us proksimi inte 
al Ja veturiloj li flankumis al ili, sentante, ke io neven-
kebla ekflami is en lia brusto. 

Li ja sufi e malfrui is, kaj la hodia a tago anka 
pasis neeluzite ka alportis nenian konsolon! 

Avo Stamen eksentis, kia mistera forto devigis 
lin flankumi kaj iri inter la pretajn por forveturo vetu-
rilojn. lo kvaza diris al li, ke anka Iia bovoparo 
estas tie kaj li nepre in vidos.2 

Pli ,ol du semajnoj jam pasis de kiam li disi is 
de sia ifovoparo kaj tamen li ankora iam sopiris 
al i, kvaza oni, forpreninte liajn bovojn, estus el li 
forpreninta anka la eblon, vivi en tiu zorgoplena kaj 
peniga tempo. 

Ne vagante longe, la maljunulo haltis anta unu 
veturilo kaj rekonis siajn bovojn. Eble anka ili reko-
nis lin, ar ili levis la kapojn. Uiaj okuloj tuj ekbri-
lis, ili kvaza ekpensis, ke jam venis la tempo, reveni 
vila en. 

La slalo certe ankora ne forgesis ilin. i sopiras 
same kiel ili kaj iutage ilin i atendas. Tie avo Stamen 
iam malavare donis al ili fojnon kaj krude muelitan 

grenfura on. Kaj nun super la staJo Ja maljuna ulmo 
malgaje etendas Ja nigrajn bran ojn kaj tremetas en 
soleco. Ciuvespere i mal oje kaj tiel malbonsigne 
bruetas. Kaj dumnokte erj3 anka komencis bojegi. 

Malbona signo estas tio. Kio okazos — neniu 
scias! Terura milito ja komenci is! Ve aJ tiu, al kiu 
suferon destinis la sorto... 

1 En la bulgaraj vila oj la maljunuloj estas nomataj: avo 
+ anta nomo, infime, anstata sinjoro + familia nomo. 

2 Dum la milito la tirbrutoj esfis rekviziciataj. 
s La hundo. 

La koro de la maljunulo oje ekbatis, kvaza li 
vidus amatan homon. Li ekstaris anta la jugo de 1' 
veturilo, etendis siajn tendenajn brakojn kaj kareseme 
irka prenis Ja kapojn de amba brutoj. 

III kviete fermetis la okulojn. 
Avo Stamen kun malla ta kaj maltrankvila vo o 

ekrakontis al ili pri la enuo, kiun Ii suferis malprok-
sime de ili, kaj iliaj suferantaj animoj kvaza kon-
fuzi is en malgajaj kaj maltrankviligaj anta sentoj. 

Li pJendis al ili, ke am dezerta estas Jia domo 
kaj malplena la stalo, ke iumatene, anta sunlevi o, 
li nepre iras en la stalon: ke al Ji iam ajnas, ke li 
ilin vidas tie, sed ili forestas, kaj la dezerteco estas 
turmenta, neelportebla kaj i kvaza iras elprofunde 
la koron. 

Dio scias, u li isvivos la tagon, kiam en lia 
domo ekregos gajeco. 

La brutoj a skultis kaj komprenis lian parolon, 
sed doloro pli granda kaj pli neesprimebla malklari-
gis iliajn okulojn... 

u tie i ne estas iu, kiu ilin kompatus? 
— He, maljunulo, vi karesas ilin kiel malgrandajn 

infanojn — mokeme kriis grandkreska kaj fortika sol-
dato, kiu alproksimigis la bovojn kaj komencis ordigi 
iliajn kondukilojn . . . 

— u ili estas viaj ? — demandis la soldato. 
Avo Stamen embarasi is. 
— Jes, miaj iii estas, — li respondis. — Okaze 

min Dio alkondukis, por ilin vidi ankora unufoje... 
— Do adia u ilin, ar jen ni jam estas ekveturan-

taj — al la alia mondo, oni povus diri . . . 
La maljunulo estis iom ofendita. 
— He, knabo, vi ne scias, kion mi nun sentas! 

— eme diris avo Stamen. 

P. Szinvei-Merse: Verando 1902 
Kun la permeso de „KBnyves Ktean" 
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NEA.TENDITA. DI8IGO 
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1a kamparo, ekster la urbo, antaií la nova 
kazerno atendis multaj bovoveturiloj - ciuj 
peze plensargitaj. kun jungitaj bovoj -
pretaj por longa kaj nekonala vojago. 

Alproksimigis lacema antaiívespero kaj 
facilaj nebulajoj dormeme vualis nian patrinon la Teron, 
kvazaií milionoj da larmoplenaj okuloj rigardus en la 
silentan malproksimon. 

Kaj sur la pinto de la Vitosa-monto kusis nubego, 
mallume brulanta en la purpuro de l' sunsubiro, kva
zaií sortdivenisto konanta lamisteron de la jarcentoj 
starus tie kaj malgaje enpensiginte li determinus la 
sorton de ]a patrolando, kiu sensente jetis sin en san
gan batalon sen Dia beno ... 

Jen, baldaií la peza karavano etendig-os sur la 
longan kaj nekonatan vojon kaj mall urno kovros la 
kulturitajn kamparojn. 

La veturiloj unutone ekknaris en la senbrua nokto, 
kaj la veturigisto destinita al neelportebla turmento, 
kun dolorplena koro rememoros ke iam li vivis en la 
domo naskiga. . 

Kaj Ja animo ankoraií p1iforte eksuferos, kiam 
malfortiginte gi renkontos la serenan matenigon kaj 
kiam la klara suno ekbrilos super la dezertaj paste
joj, grenkampoj kaj herbejoj ... 

La karavano ankoraií ne estis ekveturanta, kaj la 
brutoj atendis, kun okuJoj fikse rigardantaj antaiíen, 
kvazaií en ]a malproksimo iH observus ion neforigeb]an. 

FJanke, sur la vojo, aperis avo l Stamen kun sul
trumita pansako. Li iris al la vilago.1us proksimiginte 
al la veturiloj li flankumis al i1i, sentante, ke io ne ven
kebla ekflamigis en lia hrusto. 

Li ja sufice malfruigis, kaj la hodi~iía tago ankai1 
pasis neeluzite kaj alportis nenian konsolon! 

Avo Stamen eksentis, kia mistera forlo devigis 
lin f1ankumi 'kaj iri inter la pretain por forveturo vetu
rilojn, 10 kvazaií diris al li, ke ankaií lia bovoparo 
estas tie kaj li nepre gin vidos.2 

~li .01 du semajnoj jam pasis de kiam li disigis 
de Sla Ifovoparo kaj tamen li ankoraií ciam sopiris 
al gi, kv~zaií oni, forpreninte liajn bovojn, estus el li 
for~reninta ankaií la eblon, vivi en tiu zorgoplena kaj 
pemga tempo. 

Ne vagante longe, la maljunulo haltis antau unu 
veturilo kaj rekonis siajn hovojn. Ehle ankau iIi reko
nis Jin, c,\r ili levis la kapojn. IIi aj okuloj tuj ekbri
lis, Hi kva~(fu ekpensis, ke jam venis la tempo reveni 
vilagen. ' . ' 

La stalo certe ankoraií ne forgesis iUn. (ji sopiras 
same kief ili kaj ciutage ilin gi atendas. Tie avo Stamen 
ciam malavare donis al iIi fojnon kaj krude muelitan 
grenfuragon. Kaj nun super la stalo la maljuna ulmo ' 
malgaje etendas la nigrajn brancojn kaj tremetas en 
solee-o. Ciu~éspere gi malgoje kaj tiel ma]bonsigne 
bruetas. Kaj dumnokte Cerj3 ankaií komencis bojegi. 

Malbona signo estas tio. Kio okazos - neniu 
, scias I Terura milito ja komencigis I Ve al tiu al kiu 

suferon destinis la sorto... ' 

, 1 ~n la bu.lg~raj vila~oj ta maljunuloj es tas nomataj: avo + antaunomo, tntlme, anstataii slnjoro + familia nomo. 
2 Dum Ja milito Ja tirbrutoj estis rekviziciataj. 
8 La hundo. 

La koro de la maljunulo goje ekbatis, kvazaií li 
vidus amatan homon. Li ekstaris antaií Ja jugo de ľ 
veturito, etendis siajn tendenajn brakojn kaj kareseme 
cirkauprenis ta kapojn de ambau brutoj. 

: iii kviete fermetis la okulojn. 
Avo Stamen kun mal1auta kaj maltraIlkvila voco 

ekrakontis al ili pri Ja enuo, kiun li suferis malprok
sime de m, kaj iliaj suferantaj animoj kvazaií kon
fuzigis en malgajaj kaj maitrankviligaj antaiísentoj. 

Li plendis al ili , ke jam dezerta estas lia domo 
kaj malplena la stalo, ke ciumatene, antaťí sunlevigo, 
li nepre iras en la stalon: ke al li ciam sajnas, ke li 
ilin vidas tie, sed ili forestas. kaj Ja dezerteco estas 
turmenta, neelportebla kaj gi kvazau siras elprofunde 
la koron. 

Dio scias, cu li gisvivos la tagon, kiam en lia 
domo ekregos gajeco. 

La brutoj aiísku1tis kaj komprenis lian parolon, 
sed doloro pii granda kaj pii neesprimebla malklari
gis iliajn okulojn ... 

Cu tie ci ne estas iu, kiu ilin kompatus? 
- He, maJjunulo, vi karesas ilin kiel malgrandajn 

infanojn - mokeme kriis grandkreska kaj fortika sol
dato, kiu aJproksimigis Ja bovojn kaj komencis ordigi 
i1iajn kondukilojn ... 

- Cu iIi estas viaj? - demandis la soldato. 
Avo Stamen embarasigís. 
- Jes, miaj ili estas, - Ji respondis. - Oka ze 

min Dio alkondukis, por ilin vid i ankorat1 unufoje ... 
- Do adiaiíu ilin, car jen ni jam estas ekveturan

taj - aj la alia mondo, oni povus diri . . . 
La maJjunulo estis iom ofendita. 
- He, knabo, vi ne scias, kion mi nun sentasl 

- geme diris avo Stamen. 

P. Szinyei ·Merse: Verando 1902 
Kun la permeso de "Ki\nyves Kálmán" 
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— Kiu nin demandas pri niaj sentoj kaj deziroj! 
— respondis la soldato, — nia sufero estas pli-malp]i 
tolerebla, sed tiuj, kiuj staras kontra Ja pafado... 

— Dio ilin gardu! — em-sopirante diris la mal-
junulo. Mi anka sendis filon kaj nepon al la milito, 
kaj neniu scias,kie ilin trafas la nokti o, kie la tagi o. 
Tri semajnoj jam pasis, de kiam ili forlasis la hejmon, 
kaj ankora nenian leteron de ili mi havas. Mi preska 
perdis la sa on, mi nur malsupreniras en Ja urbon por 
ion ekscii, sed ie oni levas la ultrojn kaj silentas, 
kaj malbonaj pensoj migras tra mia cerbo... 

— Do, anka mi kaj preska iuj estas en la 
sama stato! — diris la soldato, ektiris la kondukilojn 
de la bovoparo kaj malrapide ekpa is. 

La maljunulo lin eksekvis. 
La veturiloj vice postiris unu la alian kaj la kara-

vano etendis sin sur la vasta, grizi inta kamparo. 
— Io min trudas sekvi vin kaj neniam reveni, 

— ekplendis avo Stamen. Mi sopiras al Ia bovoj . . . 
Mi vartis ilin de malgrandaj is grandaj kaj mi kuti-
mi is esti kun ili.. , Kvaza miajn okulojn mi gardis 
ilin, sed nun al vi ili estas konfiditaj... Prizorgu ilin!... 

— Ne zorgu pri ili, avo, iuokaze ilia situacio 
estas pli bona ol la nia . . . 

— Anka ili havas animon — inferrompis lin la 
maljunulo — anka ili suferas, kiel ni, sed parolka-
pablon ili ne havas kaj ili ne povas plendi... 

— Nun anka ni similas al ili: kiam la situacio 
tedas nin, ni nur blekas . . . — ekkriis la soldato enite 
kaj forturnis la kapon. 

Avo Stamen tuj haltis kaj senespere emis. 
Neniu komprenas lian suferon. 

Jam venis vesperj o, kaj la kamparo fordoni is 
al mortrigida silento. Super la nemalproksima kaj 
malregulasilueto deVLjulin-montoaperislastelo vespera. 

Eble i ridetis por iu, kiu havas gepatran hejmon 
kaj sen turmentaj zorgoj renkontas la nokti on. 

Kaj la longa karavano kvaza stranga fantomo 
treni is kaj malrapide, iom post iom malaperis sur la 
mistere malheli inta vojo. 

Avo Stamen staris en la sama loko kvaza alnaj-
lita, kvaza subite li estus perdinta la konscion kaj 
jam ne povus konjekti, ke li devas reveni. 

El liaj okuloj faladis larmogutoj... grandaj, silen-
taj larmogutoj... 

El ia bulgara: Iv. H. Krestanof 

R U E 1* O 
1 < « I S M 0 \ 1 » 0 S f O R I C Z 

|ri la morga a edzini a festeno de la kna-
bino Sarudv parolis iu. Post la tagman o 
la rikoltistoj sterni is en la subo de 1'gren-
krucoj, a sub la tendetoj improvizitaj el 
forkegoj kaj rastiloj, kie surpendigita jupo 

donis iom da ombro por la viza o de la ku antoj. 
Sufi as U'o, por ke oni ne estu trafita de sunmalsano. 

Sur la granda flava kampo gaje sin movis tien 
i kaj tien tiuj i formike diligentaj homoj kaj dum 

la superhome granda laboro, kiu ajnis kvaza ne havi 
finon kaj limon, ili trovis ojon en la svingo de bra-
koj, en la movo de bu o kaj la fra loj kaj knabinoj 
tiel ridegante pin adis unu ia alian per vorto kaj per 

mano, kvaza tio estus 
la efe efa tasko de 
la vivo. 

Johano Kis estis 
man inta la pomman-

a on kiun lia somer-
makula, gapmiena filo, 
kiu lin timige similis, 
elportis por li. Poste 
li irka rigardis, sed 
li estis malvigla irit 

is grenkruco kaj tie, 
samloke, li sterni is, 
sur la stoplejo. La a-
pelon li metis sur la 
viza on kaj tuj ekdor-
mis. Ankora tiom li 
a dis ke Pa lo Sarudv 
bu igis anka bovidon 
por la geedzi af esteno. 

Kaj li ekdormis. P, Szinyef-Merse 
Kun la permeso de , K6nj>ves Katnian'1 

Neniu zorgis pri li, e ne lia propra filo. i tiu 
prenis la argilpoton kaj enrigardis: u Ia patro ne 
lasis en i iom anka por li ? Certe li ne lasis. Tiel 
malplena estis la vazo, kvaza in la hundo Krispa 
estus jam ellavinta. Li renversis la glazuran poton kaj 
iris post la hundo por ser i teran avelon. 

Kiam Johano Kis veki is, lia unua faro estis ekleki 
la bu on. En sia son o li estis en geedzi a festo kaj 
bonege li satigis sin plena. Malbonhumore li ekpen-
sis ke li forgesis ion, anka tion, kie li estis, anka 
tion, kion li man is. Se Ji almena ne estus veki inta. 

Li jam alkutimi is ke dum sia tuta vivo Ji devas 
rezigni pri io, do li ne longe beda radis. Li turnis 
sin aliflanken kaj ree volis dormi. Li ne sukcesis. 
Lia viza o fari is ru a sub la apelo, kvaza kuirita 
kankro. Li depu is Ja nigran de malpuro pajlo apelon 
kaj agrablis al li ke la kampa venteto fre e tu is lian 
ha ton. 

— La diablo dancigu tiun maljunan Sarudy — Ii 
pensis, — sufi e mi laboris por li dum mia vivo, li 
povus min inviti al la edzini o de sia filino. Ke fine 
mi sati us fojon. 

Li Jevis sian dikfingron: 
— Estos viandsupo. Bona, flava, grasa kokin-

supo. Tio estos bona. Da i mi man os unu teleron. 
Kaj li jam plenbu is, su adis la densajn, etajn, 

flavkolorajn vermi elojn, kiujn plenmanope li glutigis 
malsupren tra sia gor o. 

— Labori, homoj! — iu kriis. 
Johano Kis ne movi is. Li rememoris ke foje, en 

sia infana o, li estis en ia edzini a festeno. E parenca 
estis al li tiu familio, tamen nenion li ricevis el la 
tuta regalo krom kokpiedoj. 

Senpova kolero, sova a furiozo kaptis lin. Lia 

34 

- Kiu nin demandas pri niaj senloj kaj deziroj! 
respondis la soldato, - nia sufero estas pli-malpIi 

tolereb/a, sed Huj, kiuj staras kontrau /a pafado ... 
- Dio ilin gardu! - gem-sopirante diris la mal

junulo. Mi ankau sendis filon kaj nepon al la miHto, 
kaj neniu sCias,kie mn trafas la noktigo, kie 1a tagigo. 
Tri semajnoj jam pasis, de kiam ili forlasis la hejmon, 
kaj ankorai.í nenian leteron de ili mi havas. Mi preskai.í 
perdis la sagon, mi nur malsupreniras en 1a urbon por 
ion ekscii, sed cie oni levas la sultrojn kaj silentas,
kaj malbonaj pensoj migras tra mia cerbo ... 

- Do, ankau mi kaj preskai.í ciuj estas en la 
sama stato 1 - diris 1a soldato, ektiris la kondukilojn 
de la bovoparo kaj malrapide ekpasis. 

La maljunulo Iin eksekvis. 
La veturiloj vice postiris unu la a/ian kaj la kara

vano etendis sin sur /a vasta, griziginta kamparo. 
- 10 min trudas sekvi vin kaj neniam reveni, 

- ekplendis avo Stamen. Mi sopiras al la bovoj ... 
Mi vartis iIin de malgrandaj gis grandaj kaj mi kuti
migis esti kun i1i .. . Kvazau miajn okulojn mi gardis 
i\in, sed nun al vi j\i estas konfiditaj .. , Prizorgu ilin I ... 

- Ne zorgu pri iIi, avo, ciuokaze iIia situacio 
estas pIi bona ol/a nia . .. 

T B G 

- Ankau ili havas animon - interrompis lin la 
ma/junulo - ankau ili suferasJ kiel ni, sed parolka
pablon iIi ne havas kaj iJi ne povas plendi. .. 

- Nun ankau ni similas al iIi: kiam la situacio 
tedas nin, ni nur blekas ... - ekkriis la soldato genite 
kaj forturnis la kap on. . 

Avo Stamen tuj ha1tis kaj senespere gemis. 
Neniu komprenas lian suferon. 

.lam venis vesperigo, kaj la kamparo fordonigis 
al mortrigida silento. Super Ja nemaJproksima kaj 
malreguJasilueto de I'Ljulin-monto aperis Ja stelo vespera. 

Eble gi ridetis por iu, kiu havas gepatran hejmon 
kaj sen turmentaj zorgoj renkontas la noktigon. 

Kaj la longa kat avano kvazau stranga fantomo 
trenigis kaj malrapide, iom post iom malaperis sur la 
mistere malheIiginta vojo. 

Avo Stamen staris en la sama loků kvazau alnaj
lita, kvazau subite Ji estus perdinta la konscion kaj 
jam ne povus konjekti, ke li devas reveni. 

EI liaj okuloj faladis larmogutoj ... grandaj, silen
táj larmogutoj ... 

EI la bulgara: Iv. H. KrestanofJ 

D I o 
SIGISBONDO BÓRICZ 

ri la morgai.ía edziniga festeno de la kna
bino Sarudy paro1is ciu. Post la tagmango 
la riko/tistoj sternigis en la subo de I' gren
krucoj, au sub la tendetoj improvizitaj el 

~~~~ forkegoj kaj rastiloj, kie surpendigita jupo 
donis iom da ombro por 1a vizago de 1a kusantoj. 
Suficas lio, por ke oni ne estu trafita de sunmalsano. 

Sur la granda flava kampo gaje sin movis tien 
ci kaj tien tiuj ci formike diJigentaj homoj kaj dum 
la superhome granda laboro, kiu sajnis kvazau ne havi 
Bnon kaj Hmon, iIi trovis gojon en la svingo de hra
koj, en la movo de huso kaj la frauloj kaj knabinoj 
tiel ridegante pincadis unu ia aHan per vorto kaj per 
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mano, kvazau tio estus 
la cefe cefa tasko de 
1a vivo. 

Johano Kis estis 
manginta la pomman
gajon kiun Ha somer
makula, gapmiena filo, 
kiu lin timige similis, 
elportis por li. Poste 
li cirkaurigardis, sed 
li estis malvigla iri 
gis grenkruco kaj tie, 
samloke, li . sternigis, 
sur la stoplejo. La ca
pelon li metis -sur la ' 
vizagon kaj tuj ekdor
mis. Ankorau tiom Jj 
audis ke Paulo Sarudy 
búéigis ankau bovidon 
por la geedziga festeno. 

Kaj li ekdormis. 

Neniu zorgis pri li, ec ne Ha propra tilo. Ci tiu 
prenis la argiJpoton kaj enrigardis: cu la patro ne 
lasis en gi iom ankau por li? Certe li ne lasis. Tie/ 
.malplena estis la vazo, kvazau gin la hundo Krispa 
estus jam ellavinta. Li renversis lá glazuran poton kaj 
iris post la hundo por serci teran avelon. 

Kiam Johano Kis vekigis, Iia unua faro estis ekleki 
la buson. En sia songo li estis en geedziga testo kaj 
bonege li satigis sin plena. Malbonhumore li ekpen
sis ke li forgesis cion, ankau tion, kie Ji . estis, ankau 
tion, kion li mangís. Se li almenau ne estus vekiginta. 

Li jam alkutimigis ke dum sia ti.lta vivo li devas 
rezigni pri cio, ůo Ji ne longe bedaiiradis. Li turnis 
sin aliflanken kaj ree volis dormi. Li ne sukcesis. 
Ua vizago farigis ruga sub la capelo, kvazau kuirita 
kankro. Li depusis ]a nigran de malpuro pajlocapelon 
kaj agrablis al li ke /a kampa venteto trese tusis Iian 
hauton. 

- La diablo dancigu tiun maljunan Sarudy - li 
pensis, - sufice mi laboris por li dum mia vivo, li 
povus min inviti al la edzinigo de sia mino. Ke fine 
mi satigus fojon. 

U levis sian dikfingron: 
- Estos viandsupo. Bona, flava, grasa kokin

supo. Tio estos bona. Da gi mi mangos unu teleron. 
Kaj li jam plenbusis, sucadis la densajn, etajn, 

f-1avkolorajn vermicelojn, kiujn plenmanope li glutigis 
malsupren tra sia gorgo. 

- Labori, homoj! - iu kriis. 
Johano Kis ne movigis. Li rememoris ke foje, en 

sia infanago, Ji estis en ia edziniga festeno. Ec paren ca 
estis al li tiu familio, tamen nenion ' li ricevis el la. 
tuta regalo krom kokpiedoj. 

Senpova kolero, sovaga furiozo kaptis lin. Lia 



mano pugni is kaj li sentis ke nun li povus frapi 
tiel, ja tiel, ke io rompi us-frakasi us. 

Sed lia dikfingro rigide staris, pro tio i Ii iom 
post iom rememoris kion li us pensis. 

— Poste, far ita brasiko... Sesdek mi^man us el 
i l i . . . sed kvindek certe kiel unu. 

— Uf, labori! — oni kriadis tie. 
Anka li surpiedi is pene. Li sentis sin malsata. 

Li alrigardis la nigraflankan argilvazon. Malplena... 
Kaj, sen tio, kio ja estus en i? Nur ia suka o. 

Li piedbatis la vazon; mal ate kaj kolere. ia 
flanko rompigis. Cetere i jatn estis dratumita kaj 
unu drato kro i is al lia uo: 

— Pesto vin trafu I — blasfemis Johano Kis kaj 
deskuis de sia piedo la malhelpa on. — Mi jam, dum 
mi nur vivas, iam devos snufi tiun i malri econ. 
Tiu maljuna fripono ne invitos min. 

La tutan tagon Ji estis malbonhumora. Neniu 
rimarkis tion. Johano Kis estis tia nevidebla homo, 
kiun neniu ekvidas. Tiel li travivis sian tutan vivon* 
neniam li estis e unu minuton interesa homo. Nek 
forta, nek malforta, nek malgranda, nek granda, nck 
lama, nek fieraspekta; kion li ja estus surhavinta 
okulfrapantan ? Li estis kia la homo: du okulojn li 
havis kaj unu nazon. Anka lipharojn li havis. Kaj 
neniam venis io en Jian kapon. Se estis mateno, li 
levi is, vespere li ku i is; kiam venis la tempo, li 
edzi is. Tiam li sati is lastfoje, li malsani is pro tio. 
Soldato li ne estis, ekster la vila on e dekfoje li ne 
iris, anka tiam nur al foiro. Ridi, tion li nur unu-
foje faris bonguste, tiam, kiam lia patro lin volis 

okazos morga , kaptis lin tre granda maltrankvilo. 
Li etendis la dikfingron: 

— Unue estos kokinsupo... Da i mi man os 
unu kuvon. 

Li ekridetis. Li ekpensis ke, se oni ver us en 
grandan kuvon la multan terpomsupon, kuminsupon, 
eriz-, bran-, marmeladsupon, kaj tiujn iuspecajn 

farun-sukojn, kiujn li dum sia vivo jam man is, — 
ojojoj, tiel granda kuvo ja ne estas en la mondo, e 
en la kelo de la efepiskopo de Eger ne estas tia 
barelo. Kaj se poste oni kunver us tiujn bonajn man-
a ojn, kiujn li man is iam, — eble e tiu a a kru o 

ne pleni us, kiun hodia Ii piedrompis sur la kampo. 
Subite ajnis al li kvaza li surhavus la ua on 

kaj sentus ke enkro i as la vazo per la drato. Li forte 
ekfrapis per Ja piedo. Se li estus ku inta sur lito, i 
senprokraste estus rompi inta, sed tiu i pajla ku -
benko ne tre atentas tiajn ekscesojn. Kvankam Johano 
Kis tre forte piedpu is. La malri econ li piedpu is 
for de si. 

La postan tagon li veki is grumbleme. Kiam la 
malbonan dormon li elfrotis el la okuloj, li klare 
sentis ke lia brusto estas tre peza. Kvaza ferringo 
premus in. 

Li kuntiris la brovojn. 
— Diablo dancigu tiun maljunan Sarudv, morga 

mi forman os lian bienon. Sufi e mi jam pio is por li. 
Li ne kura is matenman i. Tagmeze li e ne 

gustumis la tagman on, li timis ke vespere li ne estos 
malsata. 

Alifoje, se li kverelis kun la edzino, multfoje li. 
mortbati, ar li man is Ia tutan pladon da nudloj kaj faris ke dum tuta tago h ne man is ec unu macon 
kiam li frapis al li, pro sia propra frapo li ek anceli- kaj li ne rimarkis. Nun tremis lia tuta interno kaj 

is, falis kaj frapis la kapon al la muro. Li anka kapturno kaptis lin pro la malsato. 
mortis pro tio. Li kunpremis la dentojn, la grandajn, fortajn, 

Ankora i tio sola interesis Jin: la man o. Pro dikostajn makzelojn kaj per siaj grizaj okuloj rigide 
tio li kutimis tradra i sian edzinon kaj se li havis rigardis anta en. Kun )a obstina kolero de sovagbesto 
iam penson, do pri tio, kion estus bone man i. Sed H luktis kun si mem. Sed li ne man is, Ii persistis. 
anka tion li ne sciis multeimagi. Vane: 
la sperto ne helpis lin. 

Vespere, kiam ili estis hejmenirintaj 
kaj dirintaj al la mastro kion ili faris, 
la maljuna Sarudv diris: 

— Viroj, virinoj, morga vespere iu 
povos veni al la edzini o de mia filino. 
Tiom vi povos man i, kiom vi volos. 

Johano Kis preska svenis. Li efek-
tive ektimis. Tion li ektimis, ke li ne 
povos plenumi la taskon. La ceteraj oj-
kriis, vivuis, sed li silentis. Tie li staris, 
malanta e, estis mallumi anta vespero, 
neniu zorgis pri li. Poste inter la aiiaj 
anka li ekiris hejmen kun pezaj pa oj. 

Hejme li man is la vesperman on: 
bran-supon. Silente, senvorte. Piede li 
forpu is la katon, kiu grimpis sur lian 
kruron ka miaflis. Nenion li pensis. Sed 
tre strange li sentis sin, kvaza granda, 
granda tasko atendus lin, Ia plej granda 
en lia vivo. i ne estis al li tute klara, 
sed time li pensis pri la morga a 
festeno. 

La tutan nokton li ne povis dormi. 
Multfoje li veki is kaj maldorme sin tur-
nadlS, Sed Se ll" komencis pr ipensi , kiO R Szinyei.Merse: Pikniko. Ib73 (Kon la permeso de „K8nyvea Kilmin*) 
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mano pugnigis kaj li sentis ke nun li povus frapi 
tiel, ja tiel, ke cio rompigus-frakasigus. 

Sed Iia dikfingro rigide staris, pro tio Ci li iom 
post iom rememoris kion li jus pensis. 

- Poste, farcHa brasiko ... Sesdek mi=mangus el 
ili .. , sed kvindek certe kiel unu. 

- Uf, labod! - oni kriadis tie. 
Ankau li surpiedigis pene. Li sentis sin malsa!a. 

Li alrigardis la nigraflankan argilvalOn. Malplena . .. 
Kaj, sen tio, kio ja estus en gi? Nur ía sukaco. 

Li piedbatis la valOn; malsate kaj kolere. Gia 
flanko rompigis. Cetere gi jam estis dratumíta kaj 
unu drato krocigis iil Iia suo: 

- Pesto vin trafu! - blasfemis Johano Kis kaj 
deskuis de sia piedo Ja malhelpajon. - Mi jam, dum 
mi nur vivas, ciam devos snufi tiun ci malricecon. 
Tiu maljuna fripono ne invitos min. 

La tut.iln tagon Ji estis malbonhumora. Neniu 
rimarkis tion. Johano Kis estis tia nevidebla homo, 
kiun neniu ekvidas. Tiel li travivis sian tutan vi von, 
neníam Jí estis ec unu minuton ínteresa homo. Nek 
forta , nek malfcrta, nek malgranda, nek granda, nek 
lama, nek fieraspekta; kion li ja estus surhavinta 
okulfrapantan? Li estis 'kia la homo: du okulojn li 
havis kaj unu nalOn. Ankau Iipharojn Jí havis. Kaj 
neniam venis io en Jian kapon. Se estis mateno, li 
levigis, vespere li .kuSígis; kiam venis la tempo, li 
-edzigis. Tiam li satigis lastfoje, li malsanigis pro tio. 
Soldato li ne estis, ekster Ja vilagon eé dekfoje li ne 
ms, ankau tiam nur al foiro. Ridi, !ion li nur unu
foje faris bonguste, tiam, kiam lia patro Hn volis 
mortbatí, car li mangis la tutan pladon da nudloj kaj 
kiam li frapis al li, pro sia propra frapo li eksanceli
gis, falis kaj frapis la kapon al la muro. Li ankaií 
mortis pro tio. 

Ankorau éi tio sola interesis lin : la mango. Pro 
~io li kutimis tradrasi sian edzinon kaj se li havis 
lam penson, do pri tío, kion estus bone mangi. Sed 
ankau tion li ne sciis multe imagi. Vane: 
la sperto ne helpis lín. 

Vespere, kiam ili estis hejmenirintaj -
kaj dirintaj al la mastro kiori ili faris, M'JfL5i'Y~ 
la maljuna Sarudy diris: 

- Viroj, virinoj, morgau vespere ciu 
povos veni al la edzinigo de mia fiHno. 
Tiom vi povos mangi, kiom vi volos. 

Johano Kis preskau svenis. Li efek
tive ektimis. Tion li ektimis, ke li ne 
p~yos ple~umi la ~as~on .. La ~eteraj goj
krllS, V1VU1S, sed II stlenhs. T1e li staris 
malantaue, estis mal1umiganta vespero' 
neniu lOrgis pri li. Poste inter la aliaj 
ankaií li ekiris hejmen kun pezaj pasoj. 

Hejme li mangis la vespermangon: 
bran-supon. Silente, senvorte. Piede li 
forpusis la katon, kiu grimpis sur 1ian 
kruron kaj miaiíis. Nenion li pensis. Sed 
Ire strange li sentis sin, kvazaií granda; 
gran.da t~sko B:tendus lin, la plej granda 
en ha V1VO. Ol ne estis al li tute klara 
sed time li pensis pri la morgaií~ 
festeno. 

La tutan nokton li ne povis dormi. 
Multfoje li vekigis kaj maldorme sin tur

okazos morgaií, kaptis lin tre granda maltrankvUo. 
Li etendis la dikfingron: 

- Unue estos kokinsupo . .. Da gi mi mangos 
unu ku von. 

Li ekridetis. Li ekpensis ke, se oni versus . en 
grandan kuvon la multan terpomsupon, kuminsupon, 
ceriz-, bran-, marmeladsupon, kaj tiujn ciuspecajn 
farun-sukojn, kiujn li dum sia vivo jam mangis, -
ojojoj, Hel granda kuvo ja ne estas en la mondo, ec 
en la kelo de la cefepiskopo de Eger ne estas tia 
barelo. Kaj se poste oni kunversus tiujn bonajn man
gaJojn, kiujn li mangis iam, - eble ec tiu aca kruco 
ne plenigus, kiun hodiaii li piedrompis sur la kampo. 

Subite sajnis al li kvazau li surhavus la suacon 
kaj sentus ke enkrocigas la vazů per la drato. Li forte 
ekfrapis per la piedo. Se li estus kusinta sur lito, gi 
senprokraste estus rompiginta, sed tiu ci pajla kus
benko ne tre atentas tiajn ekscesojn. Kvankam Johano 
Kis tre forte piedpusis. La malricecon li piedpusis 
for de si. 

La postan tagon li vekigis grumbleme. Kiam la 
malbonan dormon li elfrotis el la okuloj, li klare 
sentis ke Iia brusto estas tr e peza. Kvazaií ferringo 
premus gin. 

Li kuntiris 1a brovojn. 
- Diablo dancigu Hun maljunan Sarudy, morgau 

mi formangos lian bienon. Sufice mi jam piocis por li. 
Li ne kuragis matenmangi. Tagmeze li ec ne 

gustumis la tagmangon, li timis ke vespere li ne ťstos 
malsata. 

Alifoje, se li kvere1is kun la edzino, multfoje li. 
fa ris ke dum tu ta tago li ne mangis ec unu macon 
kaj li ne rimarkis. Nun tremis lia tuta interno kaj 
kaptumo kaptis lin pro la ma1sato. 

Li kunpremis la dentojn, la grandajn, fortajn, 
dikostajn makzelojn kaj per siaj grizaj okuloj rigide 
rigardis antaiien. Kun la obstina kolero de sovagbesto 
li luktis kun si mem. Sed li ne mangis, li persistis. 

nadis, sed se li komencis pripensi, kio P. Szinyri.Merse: Pikniko. 1&73 IKun Ia permeso de .Kllnyves «álmán' ) 



— Kvindek far itajn brasikojn! — li ripetadis 
kaj kun fera decido li tran is la vicon de greno per 
sia fal ilo. La takte kvaza rikolt-ma ino. 

Cesis irka li la mondo. Li ne vidis la grandan 
tritiktabulon, nek la homojn laborantajn irka li, li 
konis neniun kaj nenion, ne havis estinton, estonton, 
tuta lia memo firmi is je sola granda volo. Tiel li 
kontra iris in kvaza ian taskon kiu superas Ia 
homan ekziston. Kaj li sentis ke lia tuta interno, lia 
stomako transformi is kaj kapablas nekredeblan Iabo-
ron. Kiam kun fajrerantaj okuloj li enrigardis la mon-
don, li estus kura inta entrepreni ke la garbojn tiel 
li ovu en sin, kiel e la dra ma ino la enmetanto 
ovas ilin en la fa kon. 

Fine vesperi is. Oni hejmeniris el la laboro, hejme 
jam de tagmezo da ris la festeno. E tempo ne estis 
por sinpreparo, oni devis tuj sidi i e la metita tablo. 

Johano Kis venis en angulon; despli bone. Li 
apogas la dorson al la muro kaj tiam venu la mala-
miko. Kun tiu i blinda kaj sova a decidi o kontra -
rigardis iam iu lia praulo turkan armeon da dumil 
homaj. 

Oni alportis la supon. 
Johano nenion trovis multa, nenion trovis mal-

multa. Li ricevis ta ge profundan argilteleron kiun la 
kuiristino ver is plenplena por li. Fingre dika estis 
sur ia supro la flava graso kiu jam e ne dis iri is 
je ringoj, sed kunfluis. 

Johano Kis prenis sian lignokuleron kaj kviete, 
serioze komencis la laboron. Liaj intestoj tremis kaj 
li apena povis regi sian avidecon. 

Ce la deka kulero lin trafis terura konsterni o. 
Li sentis ke li sati is. 
Palo kovris lian viza on. Li eksentis ke kolosan 

taskon li surprenis. Li eksentis sian homan malgran-
decon. Kvaza vento trablovis lian cerbon la penso 
ke li ne povos plenumi kion li surprenis. 

Li kuntiris la brovojn; sur lia malalta frunto 
ifi is vertikalaj sulkoj, liaj lar aj fer-makzeloj krake 

kunbati is kaj li denove sin etis en la batalon. 
Ma ine, kiel la fal ilon li svingas en arko de 

dekstre al maldekstre, nun la kuleron li Ievadis laO-
takte al sia bu o, is la telero malpleni is. 

Tiam li sentis kapturnon kaj na zan trosatecon. 
La man a o estis tro grasa por lia kaduka, malforta 
stomako kutimi inta al sengrasaj suka oj. 

Kazeaj vermi eloj sekvis. Bongustaj, laktokremitaj, 
rost-larditaj, grasaj. Oni bone plenmetis lian teleron. 

Kaj Johano Kis elprenis sian flavan, osttenilan 
rompitan forkon kaj same liel trankvile, kiel us anta e, 
anka ilin li Ia vice enmagazenigis. Li ne sentis Ia 
guston de la man afo. Premon li sentis interne kaj li 
ekdeziris iri al la libera aero. A almena ekblasfemi 
la te, maldol e. Kaj kun senfina doloro, envio li rigar-
dis irka en. Ciu estis gaja kaj ridis, plenbu is. Kaj 
li jam sciis ke estas fino. Hodia Ii jam man is tiom, 
kiom li kutimis en sia tuta vivo dum unu sido. Sed 
li kungrincigis la dentojn kaj tenis sian teleron por 
la tria man o. Ci tio estis lento kun pork-dorsafo. 
Ekstere, inter la servistoj kaj laboristoj oni ne tenis 
sin al la kutima vicordo, kiun interne la fian in-gvidanto 
fiksis per versafo. Tion ili donis. kio estis al ili pri 
proksime. Tiu man is el i tio, tiu i el tio, Johano 
Kis el io. 

Tio da ris du horojn longe. sen halto, sen ripozo. 
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Tiam venis la far ita brasiko. 
— Kvindek! — diris en si Johano Kis kaj vualo 

kovris liajn okulojn. 
Grandaj viandopecoj estis metitaj inter la far a-

ojn kiel aldonoj. Kaj kiam Johano Kis volis, post 
tri grandegaj far a oj, topgluti pecon de tia tendena, 
duonkuirita, nema ita viando, — li terurite stari is. 
Liaj okuloj el velis, preska elsaltis el sub la dikaj 
brovoj, sur lia kolo la vejnoj velis nurdikaj. 

Kun sia lasta prudento li elkuris el la domo. 
Li atingis la morusujon kaj tiam li savi is de la 

dan ero. La peco enpremi inta en lian gor on, kiu 
jam preska sufokis lin, reglitis en la bu on. 

Larmoj eksidis en liaj okuloj kaj la makzelojn 
tiel fortike li kunpremis ke e kojnon oni ne estus 
povinta bati inter ilin. 

Kaj nun kun la ebrio de 1'pasio li diiis en si: 
— Krevu, hundo. 
Denove li glutis la viandon. 
Kaj anka nun li estis nekapabla por tio. i res-

tis en la gor o kaj plu i iris nek supren, nek mal-
supren. 

La du manoj de la homo kaptis la aeron; lia 
malgrasa, longa korpo turni is kaj falis surdorsen. 

En terura konvulsio li baraktis senvo e sur la 
tero, is definitive li silenti is. 

Neniu rimarkis ke li malaperis, kiel anka tion 
ke li eestis a tion ke li vivis. 

El la hungara: Karlo Bodo 

AIKAHTO 
C. J. Hunt 

Foje mi vagis tra arden', 
La plej gracia en la mond' 
Kaj super utis in sukcen' 
De P suno, kiel glata ond' 
De la senlaca Ocean': 
Nu, mi min banis en la bril' 
Kaj, sidi inte sub platan' 
Min dronis en trankviP. 

La birdoj kantis super mi; 
La floremajlo sur la ter' 
Tapi on faris; melodi' 
Forflugis supren el river' 
Vezike, sed en mia kor' 
Sukcenon anstata is kot', 
Kaj la sunbrilon jam dolor' 
For telis per dorlot', 

Ho, vi kruela, ho virin', 
Kies venenon iu trovas 
Unue dol a kiel vin', 
Na za nur poste! Kiel povas 
La amdezir* de malsa uP 
Kun tia ravo sin pienumi, 
Se fine devas arda bruP 
En nigran cindron fumi? 

Ho, amatino, ho LucP, 
Foje agrenis disi min 
De via mola brust' kaj ml 
Tro rava kredis kisi vin: 
Nun vi fieras en ri ec', 
Kaj e vi dormas maljunul' . 

u en luksa oj kaj mondec' 
Trovi as ida luP? 

Vi estis mia, kaj ni du 
lam esperis pri domet' 
Humila, kiun fu os bru' 
De P urb' neniam, sed kviet' 
Kaj niaj son oj irka i 
Teksos lulombron por infan' 
Kaj tie kune vivus ni 

is io i os van' . . . 

Tiel mi pensis en mizer', 
Kaj ploris sub la sunsukcen' 

is nebuligis gin Vesper' 
Sekretiranfe tra P arden': 
Tiam mi levis min kaj iris 
Hejmen kun mia kordolor', 
Kaj super mi la steloj miris 
En sia tur' el o r ' . . . 

. 

- Kvindek farcitajn brasikojn! - li ripetadis 
kaj kun tera deci do li trancis la vicon de greno per 
sia faJciJo. Lautakte kvazau rikolt-masino. 

Cesis cirkau li la mondo. Li ne vidis la grandan 
tritiktabulon, nek la homojn laborantajn cirkau li, Ji 
konis neniun kaj nenion, ne havis estinton, estonton, 
tuta lia memo firmigis je sola granda volo. Tiel li 
kontrauiris gin kvazau ian taskon kiu superas la 
homan ekziston. Kaj li sentis ke Ha tuta interno, lia 
stomako transformigis kaj kapablas nekredeblan labo.l 
ron. Kiam kun fajrerantaj okuloj li enrigardis la mon
don, li estus kuraginta entrepreni ke la garbojn tiel 
Ji sovu en sin, kieJ ce la drasmasino Ja enmetanto 
sovas Hin en ]a taiíkon. 

Fine vesperigís. Oni hejmeniris ella laboro, hejme 
jam de tagmezo daiíris la festeno. Ec tempo ne estis 
por sinpreparo, oni devis fuj sidigi ce Ja metita tablo. 

Johano Kis venis en angulon; despli bone. Li 
apogas la dorson aJ la muro kaj tiam ven u Ja mala
miků. Kun tiu ci blinda kaj sovaga deéidigo kontraií
rigardis iam iu Ha praulo turkan armeon da dumil 
homuj. 

Oni alportis la supon: 
Johano nenion trovís multa, nenion trovis mal

multa. Li ricevis taiíge profundan argilteleron kiun la 
kuiristino versi s plenplena por li. Fingre dika estis 
sur gia supro la f1ava graso kiu jam ec ne dissirigis 
je ringoj, sed kunfluis. 

Johano Kis prenis sian Iignokuleron kaj kviete, 
serioze komencis la laboron. Li aj intestoj tremis kaj 
li apenaií povis regi sian avidecon. 

Ce la deka ku]ero Jin trafis terura konsternigo. 
Li sentis ke li satigis. 
PaJo kovris Han vizagon. Li eksentis ke kolosan 

taskon 'Ii surprenis. Li eksentis sian homan malgran
decon. Kvazaií vento trablovis lian cerbon Ja penso 
ke li ne povos plenumi kion li surprenis. 

Li kuntiris la brovo]n; sur Ha malalta frunto 
cifigis vertikalaj sulkoj, Haj largaj fer-makzeloj krake 
kunbatigis kaj Ji denove sin je1is en Ja batalon. 

Masine, klel la falcilon li svingas en arko de 
dekstre al maldekstre, nun la kuleron li levadis lal1-
takte al sia buso, gis la telero malplenigis. 

Tiam li sentis kapturnon kaj naiízan trosatecOll. 
La mangajo estis tro grasa por lia kaduka, malforta 
stomako kutimiginta al sengrasaj sukacoj. 

'Kazeaj vermiceloj sekvis. Bongustaj, laktokremitaj, 
rost-Iarditaj, grasaj. Oni bone plenmetis Han teleron. 

Kaj Johano Kis elprenis sian f1avan, osttenilan 
rompitan forkon kaj same tiel trankvile, kiel jus antaiíe, 
ankaií i1in li laiivice enmagazenigis. Li ne sentis la 
guston de la mangajo. Premon li sentis interne kaj li 

' ekdeziris iri al la libera aero. Aií almcnaií ekblasfemi 
.Jaiíte, maldolce. Kaj kun senfina doloro, envio li rigar
qis cirkaiíen. Ciu estis gaja kaj ridis, plenbusis. Kaj 
li jam sciis ke estas fino. Hodiaií li jam mangis tiom, 
kiom li kuti mis en sia tu ta vivo dum unu sido. Sed 
li kungrincigis la dentojn kaj tenis sian teleron por 
la tria mango. Ci tio estis lento kun pork-dorsajo. 
Ekstere, inter la servistoj kaj laboristoj oni ne tenis 
sin alla kutima vicordo, kiun interne la fiancin-gvidanto 
fiksis per versajo. Ti6n iIi donis, kio estis al iIi pri 
proksime. Tiu mangis el ci tio, tiu Ci el Ho, Johano 
Kis el cio. 

Tio daiíris du harojn longe, sen haJto, sen ripozo. 
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Tiam venis la farcitabrasiko. 
- Kvindek! - diris en si Johano Kis kaj vualo 

kovris liajn okulojn. 
Grandaj viandopecoj estis metitaj inter la farca

jojn kiel aldonoj. Kaj kiam Johano Kis volis, post 
tri grandegaj farcajoj, stopgluti pecon de · tia tendena, 
duonkuirita, nemacita viando, - li terurite starigis. 
Liaj okuloj elSvelis, preskau elsaltis el sub la dikaj 
brovoi, sur lia kolo la vejnoj svelis snurdikaj. 

Kun sia Jasta prudento Ji elkuris el la domo. 
Li atingis la morusujon kaj tiam li savigis de la 

dangero. La peco enpremiginta en Han gorgon, kiu 
jam preskaií sufokis lin, reglitis en la buson. 

Larmoj eksidis en liaJ okuloj kaj la makzelojn 
tíel fortíke li kunpremis ke ec kojnon oni ne estus 
povinta bati inter ilin. 

Kaj nun kun la ebrio de I' pasio li dil is en si: 
- Krevu, hundo. 
Denove li glutis la viandon. . 
Kaj ankau nun li estis nekapabla por tio. Oi res-

tis en la gorgo kaj piu gi Iris nek supren, nek mal· 
supren. 

. La du manoj de la homo kaptis Ja aeron; lia 
malgrasa, longa korpo turnigis kaj falis , surdorsen. 

En terura konvulsio li baraktis senvoce sur la 
tero, gis definitive li silentigis. 

. Neniu rimarkis ke li malaperis, kiel ankaií ti on 
ke li ceestis aií tion ke li vivis. 

EI la hungara: Karlo Bodó 

AItlHA~TO 
c. J. Hunl 

Foje mi vagis tra ~arden', 
La plej gracia en la mond' 
Kaj super§utís gin sukcen' 
De I' suno, kiel glata onď 
De la senlaca Ocean': 
Nu, mi min banis en la bril' 
Kaj, sidiginte sub platan' 
Min dronis en trankvil'. 

La birdoj kanth super mi ; 
La floremajlo sur la ter' 
Tapi§ón faris; melodi' 
Forflugis supren el river' 
Vezike, sed en mia kor' 
Sukcenon anstataťiis koť, 
Kaj la sunbrilon jam dolor' 
For~telis per dorloť, 

Ho, vi kruela, ho virin', 
Kies venenon Ciu trovas 
Unue dolea kiel vin', 
Naťiza nur postel Kiel povas 
La amdezir' de malsa~l' 
Kun tia ravo sin plenumi, 
Se fíne devas arda brul' 
En nigran cindron fumi? 

Ho, amatino, ho Luci', 
Foje eagrenis disi min 
De via mola brust' kaj mi 
Tro rava kredis kisl vin: 
Nun vl fieras en rieec', 
Kaí ee vi dormas malíunul' ..• 
Cu en luksajoj kaj mondec' . 
Trovigas ida lul'? 

Vi estis mla, kaj ni du 
lijm esperis pri domeť 
Humlla, kiun tuSos bru' 
De ľ urb' nenlam, sed kvlet' 
Kaj nlaj son~oj eirkaú ~i 
Teksos lulombron por Infan' 
Kaj tie kune vivus ni 
Ůls elo i~os van' ... 

Tiel mi pensi s en mizer', 
Kaj ploris sub la sunsukcen' 
Ůis nebuligis gin Vesper' 
Sekretirante tra ľ earden': 
Tlam ml levis min kaj iris 
Hejmen kun mia kordolor', 
Kaj super mi Ja steloj mlris 
En sla tur' él or' ..• 



A R T O K A J A B T I i T O J 
V A l I. O T A B S*A • T I P A II I. O « I U i T K I 1» K J* t II S i: 

P. Szinyei-Merse Rivereto 

En la historio de Vple-
naerismo lia loko estas 
apud la pioniroj. Se 
lia nomo ne sonas tiel, 
kiel tiu de Manet, la 
unua reprezentanto de 
i tiu arta principo, 

ties ka zo estas en la 
malfavoraj cirkonstan-
coj kaj anka — en li 
mem, kiu ne havis su-

kontra mokoj kaj ne-fi an batalemon, por persisti 
kompreno, kaj for etinte le penikon lasis ke ia tempo 
preterkuru lin, kaj ke tiuj francaj pentristoj kies bil-
dojn li e ne vidis, solvu, sendepende de li, la prob-
lemojn de li jam solvitajn. 

Li naski is en norda vila o de Hungarlando en 
1845, el malnova, nobela, bienposedanta familio. Liaj 
inklinoj jam frue montri is. En 1864 lia patro portis 
lin al la akademio de M nchen en la skolon de 
Pilotv. Ci tiu medio tre impresis lin, sed sen ia 
decida efiko. Pilotv postulis de li grandajn historiajn 
kompona]ojn, sed ili estis malproksime de lia ambicio. 
Post vanaj eksperimentoj estis permesata al li la pen-
trado en la libera naturo. Sed la naturo ne tiel mon-
tri is anta li, kiel postulis tion la akademiaj ordonoj: 
„Nenie mi trovis la bonan mezspacon, nek la bonan 
fonon kaj nenie montri is la akademie ta ga bruna 
anta spaco. Nenie kaj nenie mi trovis en la naturo 
tiajn a ojn, kiajn oni pentris sur Ia bildojn en la skolo ! 
En la naturo io, ja io estis tute alia. Kvankam multe 
pli simpla, sed multe, multe pli bela!" Nun li komencis 
pentri bildon — la Fa no (1867) — en kiu, obeante 
la akademiajn pretendojn, li klopodis valorigi anka 
siajn individuajn ekvidojn. Li ekspoziciis in en Buda-
pest kaj M nchen, sed la kritiko ignoris in. Nun venis 
tempoj plenaj de problemoj: „Sen ese krozis en mia 
kapo : kiel do oni devus vidi i tiun belan naturon kaj 
pripentri en bildo ? Mi rigardis la verdan herbaron, 
mi rigardis la bluan ielon, la na antajn blankajn 
nubojn, Ia multkoloran floron, Ia malhelajn arbojn. . . 
Mi vidis la pejza on en sunbrilo, mi vidis in brili 
en luksa kolorpompo; mi vidis la pejza on sub 
nubvualoj, mi vidis figurojn sen ombro, mi vidis 
herbaron, arbon kaj arbeta on kunfandi i en milda 
kolorharmonio . . . Sed tamen, u estas eble tiel 
pripentri ilin? Cu estas permesate?" Lin kaptis 
duboj; sed nun li rememoris pri io: „Miaj pentristaj 
kunuloj, kiuj en la pasinta jaro eestis la parizan 
mondekspozicion (1867), rakontis miraklojn pri la 
francaj pentristoj. Ke ili ne komponas siajn bildojn! 
Tiuj bildoj estas tute tiaj, kia la naturo! Cio estas 
pentrita per simplaj, helaj koloroj! Laverdan herbaron 
iH pentras verda per helverda koloro, la bluan 
ielon vere blua kaj la ru a tuko estas pentrita ru a 

per ru a koloro! Top! lli ja estas miaj kunuloj! 
Hi faras tion, kion mi volus! — Tiel mi i is dis iplo 
de 1'francaj pentristoj, kvankam e unu francan 
pentra on mi ne vidis." 

Li reiris al M nchen kun fre a animo kaj faris 
sian unuan plenaeran bildon pentritan .elventre", kiel 
li diris. Gi tre plaCis al Pilotv kaj akiris por li 

anka bonan materialan rezulton. Nun venis diligenta 
laborado. En la Kunstverein li ekspoziciis malgrandan 
pejza on, sed la kritiko malla dis in. Sed li ne 
perdis la kura on. 

„Dum la somero de 1869. en la M nchen'a 
internacia ekspozicio mi vidis francajn bildojn la 
unuan fojon. Courbet, Corot, Millet estigis inter ni, 
junuloj, kvaza revolucion. Leibl kaj mi mem la te 
indignis kontra la Miincheria skolo, ni tuj eksi is 
de Piloty kaj ribeligis la junularon. Courbet vo-
ja is al ni en Munchen, kaj nia gvardio portis al 
nova direkto la junularon de Miinchen." Lia memfido 
revenis. Li luis alian atelieron. Tiam Ii pentris la 
bildon: „Geamantoj ku anta/ sur fo no" (1870), 
kiu montras jam progresintan valori on de la plenaera 
principo. La prusa-franca milito devigis lin forlasi 
la bavarian efurbon. Li iris hejmen, sed tie li ne 
povis labori, ar neniu volis kompreni lin. En la 
printempo de 1872 li reiris kaj la arta vivo revig-
Ji anta redonis al li la humoron. Post malgrandaj 
bildoj li komencis pentri la „Piknikou-ti (1873). Tiam 
li interkonati is kun Bocklin. „La plej bela, plej feli a 
periodo de mia vivo estis i tiu. En amikeco, en 
iutaga intima rilato mi vivis kun Ia plej granda 

pentristo de 1' jarcenio. Tiam progresis la laboro. 
Bocklin animis mln: pli verdan, ankora pli verdan ! . . . 
Nur per brilaj, akraj koloroj estas eble redoni la 
sunbrilon! . . . Viola, ru a, flava, blua, bruna, la 
ludado de 1' malpezaj bluaj ombroj sur la blanko!... 
ia brilantaj sunmakuloj! . . . Ciam pli kaj pli supren 
sur la kolorskalo!..." Por la figuroj li uzis modelon, 
sed la pejza on li pentris elmemore, ar li povis vidi 
anta si „ iujn herbojn, iujn florojn." Anka li mem 
estas sur la bildo, ku ante surventre, montrante la 
dorson al la mondo. Li ekspozicis in en la Kunst-
verein: BLa publiko indigni is, sed al la pentristoj i 
pla is." Ci tiu malsukceso tute rompis lian laboremon. 
Li retiri is al sia vila a soleco, edzi is kaj provizore 
rezignis pri la pentro, ar li sentis, ke la „Pikniko" 
estas la efverko de lia vivo: „Por kio do mi pentru? 
Neniam mi pentros pli bonan ol la Pikniko, pli bonan 
mi ne povas, kaj in neniu bezonas." Na jarojn H ne 
pentras. En 1882., en Vieno, instigite de Makart, li 
denoveprenis la penikon ka pentris la bildon „Ala dd". 
Nun li aran is ekspozieion el siaj elektitaj bildoj; la 
Viena kritiko rigore akceptis lin. La sama malsukceso 
akceptis lin en Budapgst. Gustavo Kelety, la publikan 
opinion tiam direktarittf kritikisto, esprimis sian be-
da ron kaj diris, ke Szinyei suferas je „kolora deliro'. 
Nun li por iame rezignis pri la arto. Enjernye, lia vila a 
hejmo, li enmagazenigis siajn bildojn kaj ne plu laboris. 
„Mi rezignis t Hic ego sum barbarus, quia non intelligor. 
fes: mi estas ci tie barbaro, taronine komprenas min." 
La malbona sorto iel premegis Hn, li eksedzi is kaj 
anka materialaj zorgoj vizitis lin. Dum 27 jaroj lia mano 
ne prenis penikon. En 1894. pentristo, Teodoro Zem-
plenyi vizitis Iin en lia soleco kaj instigadis. „La glacio 
rompi is. Serioze mi eklaboris. Sed la laboro ne prog-
resis tiel, kiel iam. La pentro el la memoro, rekte 
„el la ventro" tute ne sukcesis". Nun H ion pentris nur 
en la Iibera naturo kaj tie finpretigis. En 1896, dum 
la miljarfesta ekspozicio, li fine akiris la jam delonge 
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AUTO KAJ AUTI8TOJ 
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En la historio de l'ple
naerismo Ha loků estas 
apud la pioniroj. Se 
lia nomo ne sonas tiel, 
kiel tiu de Manet, la 
unua reprezentantů de 
ci tiu arta principo, 
ties kauzo estas en la 
malfavoraj cirkonstan

Rivereto coj kaj ankau - en li 
mem, kiu ne havis su

fican batalemon, por persisti kontrau mokoj kaj ne-

P. Szinyei·Merse 

. kompreno, kaj forjetinte le penikon lasis ke la tempo 
preterkuru lin, kaj ke tiuj francaj pentristoj kies bil
dojn li ec ne vidis, solvu, sendepende de li, la prob
lemojn de li jam solvitajn. 

Li naskigis en norda vilago de Hungarlando en 
1845, el malnova, J)obela, bienposedanta familio. Li aj 
inklinoj jam frue montrigis. En 1864 lia patro portis 
lin al la akademio de Miinchen en la skol on de 
Piloty. Ci tiu medio tre impresis lin, sed sen ia 
decida efiko. Piloty postuJis de Ji grandajn historiajn 
komponajojn, sed ili estis malproksime de lia ambicio. 
Post vanaj eksperimentoj estis permesata al li la pen
trado en la libera naturo. Sed la naturo ne tiel mon
trigis antau li, kiel postulis tion la akademiajordonoj : 
"Nenie mi trovis la bonan mezspacon, nek la bonan 
fonon kaj nenie montrigis la akademie tauga bruna 
antauspaco. Nenie kaj nenie mi trovis en la naturo 
tiajn ajojn, kiajn oni pentris sur la bildojn en la skolo 1 
En la naturo cio, ja cio estis tute alia. Kvankam multe 
pii simpla, sed multe, multe pii bela I" Nun li komencis 
pentri biJdon - la Fauno (1867) - en kiu, obeante 
la akademiajn pretendojn, li klopodis valorigi ankau 
siajn individuajn ekvidojn. Li ekspoziciis gin en Buda
pest kaj Miinchen, sed la kritiko ignoris gin. Nun venis 
tempoj plenaj de problemoj: "Sencese krozis en mia 
kapo: kiel do oni devus vidí ci tiun belan naturon kaj 
pripentri en bildo? Mi figardis la verdan herbaron, 
mi rigardis la bluan cielon, la nagantajn blankajn 
nubojn, la multkoloran floron, la malhelajn arbojn .. . 
Mi vidis la pejzagon en sunbrilo, mi vidis gin bril i 
en luksa kolorpompo; mi vidis la pejzagon sub 
nubvualoj, mi vidis figurojn sen ombro, mi vidis 
berbaron, arbon kaj arbetajon kunfandigi en milda 
kolorharmonio . .. Sed tamen, cu estas eble tie! 
pripentri ilin? Cu es1as permesate?" Lin kaptis 
duboj; sed nun li rememoris pri io: "Miaj pentristaj 
kunuloj, kiuj en la pasinta jaro ceestis la parizan 
mondekspozicion (1867), rakontis miraklojn pri la 
francaj pentristoj. Ke iIi ne komponas siajn bildojn 1 
Tiuj bildoj es tas tute tiaj, kia la naturo I Cio estas 
pentrita per simplaj, helaj koloroj 1 La verdan herbaron 
ili pentras verda per helverda koloro, la bluan 
cielon vere blua kaj la ruga tuko estas pentrita ruga 
per ruga koloro! Top 1 IIi ja estas miaj kunuloj I 
IIi faras tion, kion mi volus I - Tiel mi igis disciplo 
de ľ francaj pentristoj, kvankam ec unu fr,(lncan 
pentrajon mi ne vidis." . 

Li reiris al Miinchen kun fresa animo kaj faris 
sian unuan plenaeran bildon pentritan • elventre", kiel 
li diris. Ůi tre placis al Piloty kaj akiris por li 

ankau bonan materialan rezulton. Nun venis diligenta 
laborado. En la Kunstverein li ekspoziciis malgrandan 
pejzagon, sed la kritiko malJat1dis gin. Sed li ne 
perdis la kuragon. 

. - Dum la somero de 1869. en la Miinchen'a 
inter~acia ekspozicio mi vidis francajn bildojn la 
unuan fojon. Courbet, Corot, Mi/let estigis inter ni, 
junuloj, kvazau revoluci on. ~eibl kaj ~i ~em I~~!e 
indignis kontrat1 la Miinchen a skolo, Ol tUj ekslgls 
de Piloty kaj ribeligis la jun.ularon. <;ourbet. vo
jagis al ni en Miinchen, kaj ma gvardlo portls al 
nova direkto la junularon de Miinchen." Lia memfido 
revenis. Li luis alian atelieron. Tiam li pentris la 
bildon: "Geamantoj kusantaj sur tojno· (1870) , 
kiu montras jam progresintan valorigon de la plenaera 
principo. La prusa-franca milito devigis lin forlasi 
la bavarian cefurbon. Li iris hejmen, sed tie li ne 
povis labori, car neniu volis kompreni lin. En la 
printempo de 1872 li reiris kaj la arta vivo revig: 
liganta redonis al li la humoron. Post malgrandaj 
bildoj li komencis pentri la "Plkniko."-n (1873): Ti~!D 
li interkonatigis kun Bocklin. "La plej bela, plej fehca 
periodo de mia vivo estis ci tiu. En amikeco, en 
ciutaga intima rilato mi vivis kun la . plej granda 
pentristo de I' jarcento. Tiam prog~esl~]a laboro. 
Bocklin ani mis min: pii verdan, ankorau ph verdan I ... 
Nur per brilaj , akraj koloroj estas eble redoni la 
sunbrilon I . .. Viola, ruga, f1ava, b]ua, bruna, la 
ludado de l' malpezai bluaj ombroj sur]a blanko I .. . 
la brilantaj sunmakuioj 1 • •• Chlm pii kaj pii supren 
sur la kolorskalo I .. . " Por la figuroj li uzis modelon, 
sed la pejzagon li pentris e]memore, car li pov!s vidi 
antaii si "ciujn herbojn, ciujn florojn." Ankau h mem 
estas sur la bildo kusante surventre, montrante la 
dorson al la mondd. Li ekspozicis gin en la Kunst
verein: .,La publika indignigis, sed ~Il~ pentristoj gi 
placis." Ci tiu malsukceso tute rompls han laboremon. 
Li retirigis al sia vilaga soleco, edzigis kaj pr~vi~ore 
rezignis pri la pentro, car li sentis, ~e la ".PlkOlko" 
estas la cefverko de lia vivo: "Por klo do ml pentru? 
Neniam mi pentros pH bonan olla Pikniko, pii bonan 
mi ne povas kaj gin neniu bezonas." Nau jarojn li ne 
pentras. En' 1882. en Vieno, instigite de Makart"li 
denove prenis la p~nikon k~j pentris la bil~0!1 ",!-lat1.dó". 
N'un li arangis ekspozici'on el siaj elekhtaj btldoJ ; la 
Viena .kritiko rigore akceptis lin. La sama malsuk~eso 
akceptis lin en Budap~st. Gustavo Kelet)', .Ia p.ubhkan 
opinion tiam direktantéf"kritikisto , espnmls slan be
dauron kaj diris, ke Szinyei suferas je "k%ra. de~iro."' . 
Nun li porciame rezignis pri la arto. EnJ~rnye, ha vlla~a 
hejmo, li enmagazenigis siajn bildojn k~J ne pll! lab?ns. 
"Mi rezignis / Hie ego sum barbarus, qUla non rntelll~or. 
les: mi estas ci tíe barbaro, car. on~ ne ~omprena.s.. .mrn.: 
La malbona sorto ciel premegls lm, II ~kse~~lgls kaj 
ankat1 materialaj zorgoj vizitis Iin. Dum 27 JaroJ ha mano 
ne prenis penikon. En 1894. pent!ist?, T~odoro Zen:t
plényi vizitis lin en lia soleco kaj mshgadls. "La glaclO 
rompigis. Serioze mi eklaboris. Sed la laboro ne prog
resis tiel, kiel iam. La pentro el la. T.emoro, . rekte 
"el la ventro" tute ne sukcesis" . Nun 11 ClOn pentns nur 
en la Iibera naturo kaj tie finpretigis. En. 1896, dum 
la miljarfesta ekspozicio, Ji fine akiris la Jam delonge .,. 



merititan sukceson. En 1901 li ricevis la veran kon-
tentigon: en Ja internacia ekzpozicio en M nchen porla 
„Pikniko" Ji ricevis Ja unuakJasan ormedalon. „Post 
dudekok jaroj mi ricevis Ja kontentigon! La pJi grandan 
parton de mia vivo, tiujn amarpJenajn dudekok jarojn, 
iJin jam neniu redonos al mi. Depost mia 28a jaro 
is Ja 56-a!..." 

Kiel ni vidis, la tempo, kiam Szinvei aperis, ne 
estis ta ga por la novaj artaj principoj. Ankora regis 
la historiaj tradicioj kaj la historia genro ion sufokis. 
La tuta jarcento estis plena de politikaj movadoj, 
kiuj donis specialan formon anka al la fiama min-
taleco. Piloty pentris grandegajn historiajn bildojn, 

kiuj donas fidelajn esprimi ojn de 1'tiamaj artaj pre-
tendoj, la Ja signoj de J' brunvida fradicio.* La cirkons-
tanco do ne tafigis por Szinyei. Manet estis pli feJi a, 
ar Ji havis inklinajn mediojn ka multa n heJpantojn, 

ne kiel li, kiu i is «barbaro" en sia patrujo. Sed Ia 
miopa epoko feli e forpasis per Ja helpo de V nova 
generacio, kiu portis al venko lian arton. Kaj li 
i is multe ovaciata pioniro de la moderna hungara 
pejza pentrarto, kiun la junularo irka is kun pia res-
pekto. Li mortis en plena forto de sia kreado, en 1920. 
Longajn klarigojn liaj bildoj ne bezonas, ili estas klaraj 
kaj serenaj kiel sunbrila, somera tago, plenaj de fre a 
viv ojo, kiuj ajnas resor i la perditan, feli an mon-
don de 1" maljuna Pan. 

* Vidu ampleksan konjgon en la septembra n-o. 

K F E n K K K r . 
H. » E K A I. O t• N X V 

I. 

Eternon mi balbutas senlimon ho misterol . . . 
Stelnebuloj en mi tordi as astroj kuregas atomoj en mi dancas 
eternan rondodancon de 1'gaja Materio. 
La mondon mi spegulas kun brilo ekstaza 
kun scio triumfa la mondon mi spegulas . . . a du, homojl 
Nenio sen mi. Miaj okuloj donas koloron al floroj 
formon al kristalo zigzagan feruron al fulmo 
miaj oreloj donas trilon al birdoj nietodion al stre ita kordo 

[tondran mu on al Niagara 
de niia lango ricevas aromon fruktosuko amaron galo dol on 

[lipo kisanta, 
mi sentas en Ia mondon parfumon fetoron, pikon doloran de 

[dorno, glatan glitan dol e incitan veluron de haflto virina: 
kvin sensoj kvin buSoj man as por mi la mondon: senvivan 

[senestan aoson 
por ke mia cerbo transformu in en la brile klaran 
mondon kiun mi vivas per iuj fibroj, kiun mi spegulas per 

[ iu| vibroj — is la spegulo rompi os. 
Post mi — nenio, anta mi — nenio sed en mi — mondoj 

[kaj mondoj kaj mondoj 
ia lumradio honte postrestas mian penson preterkuregantan 
ru ajn oran ajn violajn sunojn kaj nigrajn globgigantojn: 

[blindajn vaguiojn de V Spaco . . . 
. . . ho, mia penso, belege freneza sago kiun mi pafas 
en la malhelbluon de 1' Nokto ke i flugu mefeore 
kaj kun fajre friumfa ekbrilo anoncu e 1'sojlo de 1'Senfino: 
„jen mi, sendita de hom'!" 
Ho festo majesta mistera volupfa: konscii senci la mondon; 
senlimon balbufi eternon; la mondon plezuri dolori 
vasti i trans limoj de 1'korpo, kaj voli sin ver i tra 1'Spacoj 
kaj tiam ho tiam [kaj Tempoj . . . 
ekscii ekscii subite 
kun frosto en spino konscii rekoni 
la murdan ta menton de 1'Tempo la flavajn 
muelajn momentojn 
kiuj venas vice seninterrompe nerezisteble iam 
knn sia nerimarkeble malrapida certa nepra ma e muelanta 

[detrua potenco. 
Ho terura aro mortiga sinmortiga, momentoj; neeble vin kapti 

[vi pasas for glitas for neeble vin fiksi 
nereporteble vi pasas kaj eestas, pasas kaj eestas; 
mezuras vin horlo o, i rusti os kaj haitos 
mezuras vin pulsbato de homoj, ili mortos kaj mortos 
kaj mortos ankafl la lasta homo Tera 
kaj super la senfina tolo funebra de glacio 
kaj" super la nudaj rokoj de la skeleto de 1' Tero 
kaj super la fmoso de sunsistemoj karambolintaj' 
vi pasas kaj pasas kun egala sen esa senindulga ritmo. 
Ho, mizero! 
Senlimon mi balbutus eternon eternon 
trezoron unikan mi havus, vivon senton konon konscion amon. 
Kaj perdi as la trezoro mizere, disfluas forglitas malaperas 
en via senkompata sinsekvo, malicaj enviaj momentoj 
trompaj donacantoj el kiuj unu rabas kion fa alia donis 

kaj inter kiuj mi vidas image la momenton nigre vualitan 
kiu la vivon 
mian vivon, bole pulsantan sukon 
eltordos kaj ver os en koton. 
Kun certeco nepra i venas kun certeco senindulga 
i proksimi as en la vico kaj iu falanta momento 
in tiras post si per salteto, neeviteble sen ese sen ese. 

Ho, se mi povus kapti iun, fiun i, a tiun i . . . neeble!.. 
ili pasas kaj pasas . . . jen unu . . . j"en unu . . . j'en unu . . . 
eterne eterne eterne 
efemere efemere efemere 
kaj kvazafl mia sango elgutas ia takto ilia 
kaj mi senpove atendas la falon de ia lasta guteto. 

II. 
Momen to . . . momento . . . momento . . . 
sangguto . . . sangguto . . . sangguto . . . 
malfeli a mal parulo mi 
disipulo sub trudo 
etas mi utas mi perdas mi for 

mian havon ununuran dentgrince gardatan trezoron 
la Vivon kies oro 
an i as neeviteble 

ie moneroj senvaloraj: momentoj' 
forfluantaj el la manoj mizere . . . 
u ne eble helpi do 
u ne eble spiti do 

kia freneza sopiro 
travibras mian spinon kaj kovras 
la frunton per la frosta vit' 
de malespera fortostre ' 
ho 
se mi povus ekstari fortike kontra la monotona muelrad' de 
kapfi momenfon fine firme [l'Paso 
trudi in havi gin scii in mia 
disstre i gian da ron je eonoj kaj en beata frenezo 
plen topi in per sentoj pli potencaj 
ol sunfrakasaj steluraganoj de V Kosmo 
ol materidetruaj' eksplodoj de 1' atomoj 
sentempe senda re senpase 
deskuinte 
Ia enojn de 1'tirana Temp' 
por sola sola eternda ra momento 
ctendi min jubile tra la surdaj Universaj' senfino 
bori min iopove en la plej kernan kernon 
de 1'obstine nialiuma Materio, 
kai dan i irka kerno atoma 
dolori la sopiron de gravitantaj korpoj 
amon malamon de ionoj 
vibrigi eteron magnete lume elektre 
dormi vivon en semoj 
disvolvi en maja verdo konscii en cerbo 
planti triumfe de globo al giobo 
kaj kiel ekstaza harmonio de scioj kaj sentoj kaj voloj 
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meritítan sukceson. En 1901 li ricevís la veran kon
tentigon: en la internaci a ekzpozicio en Munchen por 1a 
"Pikniko" li ricevis la unuaklasan ormedalon. "Post 
dudekok jaroj mi ricevis la kontentigon I La pH grandan 

• parton de mia vivo, tiujn amarplenajn dudekok ja"Tojn, 
iIin jam neniu redonos al mi. Depost miR 28a jaro 
gis la 56-a I ... " 

* 
Kiel ni vidis, la tempo, kiam Szinyei aperis, ne 

estis tat1ga por la novaj artaj principoj. Ankorat1 regis 
la historiaj tradicioj kaj la historia genro cion sufokis. 
.La tuta jarcento estis plena de politikaj movadoj, 
kiuj donis specialan forman ankáťí al la tiama min
taleco. Piloty pentris grandegajn historiajn bildojn, 

kiuj donas fidelajn esprimigojn de I'tiamaj artaj pre
tendoj, laň la signoj de l' brunvida tradicio.* La cirkons
tancoJ do ne taúgis por Szinyei. Manet estis pH feIica, 
car li havis inkIinajn mediojn kaj multajn helpantojn, 
ne kiel li, kiu igis "barbaro" en. sia patrujo. Sed la 
miopa epoko telíce forpasis per la helpo de I' nova 
generacio, kiu portis al venko lian arton. Kaj li 
igis multe ovaciata pioniro de la moderna hungara 
pejzagpentrarto, kiun la junularo eirkai1is kun pia res
pekto. Li mortis en plena forto de sia kreado, en 1920. 
Longajn klarigojn Haj bildoj ne bezonas, ili estas klaraj 
kaj serenaj kiel sunbrila, somera tago, plenaj de fresa 
·vivgojo, kiuj sajnas resorei Ja perditan, feliean mon
don de l' maljuna Pan. 

* Vidu ampleksan konigon en la septembra n-o. 

EFEDEBEI ... 
n. DEK A. LO C S A. Y 

I. 
Eternon mi balbutas senlimon ho mistero I .•. 
Stelnebuloj en mi tordigas astroj kuregas atomoj en mi dancas 
eternan rondodaneon de I' gaja Materio. 
La mondon mi spegulas kun brllo ekstaza 
kun scio triumfa la mondon mi spegulas ... aťídu, homoj! 
Nenio sen ml. Miaj okuloj donas koloron al floroj 
formon al kristalo zigzagan teruron al fulmo 
miaj orel oj donas trii on aj birdoj lIletodion al strecita kordo 

[tondran mu~on al Niagará 
de mia lango ricevas aromon fruktosuko amaron galo dolcon 

[lípo kisanta, 
mi sen tas en la mondon parfumon feto1'on, pikon doloran de 

[dorno, glatan glitan dolce indtan veluron de haúto virina: 
kvln sensoj kvln bu'§oj man~as por mi la mondon: senvivan 

[senestaD naoson 
por ke mia eerbo transformu ~in eD la brBe klaran 
mondon kiun mi vivas per ciu] fibro], kiun mi spegulas per 

[ciu] vibroj - ~is la spegulo rompigos. 
Post mi - nenio, antaťi mi - nenio sed en mi - mondoj 

[kaj mondoj kaj mondoj 
la lumradio honte postrestas mian penson preterkuregantan 
ruga]n orangajn violajn sunojn kaj nigrajn globgigantojn: 

[blindajn vagulojn de I' Spaco •.. 
... ho, mia penso, belege freneza sago kiun mi pafas 
en la malhelbluon de I' Nokto ke gi flugu meteore 
kaj kun fajre triumfa ekbrilo linoncu ce I' sojlo de I' Senfino : 
"jen mi, sendita de hom'!" . 
Ho festo majesta mistera volupta: konseii senci la mondon j , 
seDlimon balbuti eternon j la mondon plezuri dolori 
vastigi trans lim oj de I' korpo, kaj voli sin ver~i tra I' Spacoj 
kaj tiam ho tiam [kaj Tempoj _ . 
ekseii ekscii snbite 
kun frosto en spinů konscii rekoni 
la murdan taementon de I'Tempo la flavajn 
muelajn momento]n 
kiuj venas vice seninterrompe nerezisteble eiam . 
k.un sia nerimarkeble malrapida eerta nepra mace muelanta 

. [detrua potenco. 
Ho terura arů mortiga sinmortiga, momentů] j neeble vin kapti 

[vi pasas for glitas for neeble vili fiksi 
nereporteble vi pasas kaj ceestas, pasas kaj ceestas; 
mezuras vin horlogo, ~i rustigos kaj haltos 
mezuras vin pulsbato de homoj, Hi mortos kaj mortos 
kaj mortos ankaťi la lasta homo Tera 
kaj super la senfina tolo funebra de glacio 
kaj super la nudaj rokoj de la skeleto de I' Tero 
kaj super la haoso de sunsistemoj kar.ambolintaj 
vi pasas kaj pasas kun egala sencesa senlndulga rUmo. 
Ho, mizero! 
Senlimon mi balbutus eternon eternon 
trezoron unikan mi havus, vivon senton konon konscion amon. 
Kaj perdigas la trezoro mizere, disfluas forglitas malaperas 
eo via senkompata sinsekvo, malieaj enviaj momentoj 
trompaj donaeantoj el kiuj unu rabas kion la aHa donis 
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kaj inter kiuj mi vidas Image la momenton nigre vualitan 
kiu Ia vivon . 
mian vivon, bole pulsanlan sukon 
éltordos kaj ver~os en koton. . 
Kun eerteeo nepra gi venas kun eerteeo senindulga 
gi proksimigas en la vieo kaj ciu falanta momentů 
gin tiras post si per salteto, neeviteble sencese sencese_ 
Ho, se mí povus kapti iun, tiun cí, aťí tiun ci •.. neeble! •.. 
iIi pa sas kaj pasas ... jen unu •.. jen unu . . . jen unu •.. 
eterne eterne eterne 
efemere efemere efemere 
kaj kvazai1 mla sango elgutas lai1 takto ilia 
kaj mi senpove atendas la falon de gia . lasta guteto. 

II. 
Momento . . . momento . . . momento . . • 
sangguto • . . sangguto . . . sangguto .•. 
malfellca mal~parulo mi 
disipulo sub trudo . 
jetas mi ~utas mi perdas mi for 
mian havon ununuran dentgrinee gardatan trezoron 
la Vivon kies o ro · , 
~angigas neeviteble 
je moneroj senvaloraj: momentoj 
forfluantaj el la manoj mizere . .. 
cu ne eble helpi do 
cu ne eble spiti do 
kia freneza sopiro 
travibras mlan spinon kaj kovras 
la frunton per la frosla ~viť 
de mal es pera fortostreč' 
ho 
se mi povus ekstari fortike kontraťí la monotona muelrad' de 
kapU momenton fine firme [I' Paso 
trudi gin havi gin seii gin mia . 
disstreči gian dai1ron je eonoj kaj en beata frenezo 
plen~topi gin per sentoj pii polencaj 
ol sunfrakasaj steluraganoj de I' Kosmo 
ol materidetruaj eksplodoj de I' atomoj 
sentempe sendaťíre senpase 
deskuinte . 
la cenojn de ľtirana Temp' 
por sol a soja eterndai1ra momento 
ctendi min jubile tra la surdaj Universaj senlino 
bori min čiopove en la plej kernan kernon 
de I' obstine ma/luma Materio, 
kaj danei éirkaů kerno atoma 
dolori la sopirqn de gravitantaj korpoj 
amon malamon de lonoj 
vibrigi eteron magnete lume elektre 
dormi vivon en semoj 
disvolvi eo maja verdo konscii en cerboj 
planti triumfe de globo al globo 
kaj kiel ekstaza harmonio de seioj kaj s.entoj kaj voloj 



ek vebi kiel ciklono de sentoj 
ek vebi kiel animo konscia, spirito plenumi inta 
senco kompleta 
de neesploreblaj le oj universaj . . . 
egale se poste 
sub pezo kolosa 
de neesprimeblaj revelacioj 
en tiu i eterna momento sentempa senda ra senpasa 
tenanta eonojn, senfinojn, energiuraganojn kaj animmiriadojn 
sennomajn senlimojn de spacoj kaj vivoj kaj sentoj 
mi falos per fulma frapo 

de fortoj tro fortaj por homo 
de konoj tro brilaj por homo 
mi falos senspire senvive . . . 

kaj poste do dancu 
atomoj stultan dancon de 1'stulta Materio kuregu 
vojon sensencan stultaj sunoj blindaj globgigantoj 
de 1'Nenio tra 1'Nenio en la Nenion . . . 
jam spegulo ilia rompi is en pecojn fulgajn 
jam bildo ilia perdi is por eterne 
jam senco ilia mortis fandi is en polvon . . . 

I R 1 I I, I \ O li o % i: \ II I K ( 
J H O I S K O \ .1 II 1 1! 

Oni prezentis nin unu al la alia: 
— Fra lino Rozenharc. 
— Sinjoro Pidvoline! 

i diris: — ajnas, ke iam mi vin jam ren-
kontis ie. 

Mi rigardis flanken kaj diris oscedante : 
— Povas esti, 

i diris: — Bonvolu, nur sen manof. Mi mala-
mas tion. 

Mi diris: 
— Kiu provokas vin ? Kiu tu as vin ? mi volas 

nur paipi mian kravaton. Ne pli. 
— Kravato ? ha? nenion plian vi volis ? nu, jes. 

Mi tre bone konas vin, virojn, kaj scias, ke bone 
estas eviti vin. 

— Eviti vin — mi jesis kaj ree oscedis. 
— Kaj oni ne devas esti afabla al vi, ar male 

vi tuj pensas Dio scias kion. 
—> Vi jam pensas, ke Dio scias kio! — post-

emis mi dormeme. 
— Bonvolu teni vin iom pli malproksime! — 

diris i, vidante kiel unu el miaj piedoj prepari is 
por iri — kaj ne estu tiel . . . 

Pli multe mi ne a dis, ar mi ankora foje 
oscedis kaj foriris, al aliaj junaj virinoj. 

Post unu tago mi ricevis bonodoran Ieteron, kun 
la jena enhavo: 

Amata Sinjoro Pidvoline! 
Mi devas al Vi diri, ke ne estas bele de Via 

flanko, kiel Vi kondutis hiera vespere. iufoje kiam 
Via rigardo renkonti is kun la mia, mi sentis kiel i 
ekmordas mian junan korpon, kiel i forglutas min, 
kun sia voluptemo. — Fi! mi ne konjektis, ke dum tia 
mallonga tempo, de kiam ni nin konas, okazos inter 
ni tia afero. Mi konstante pensis, ke Vi amas mian 
animon kaj ne mian korpon. Kun saluto, Fra lino 
Rozenharc. 

— Jen nova provoko al mi! — mi diris al 
mi, traleginte i tiun leteron — nun vi havas karna-
valon en Majo. Ankora i mankis al miaj zorgoj — 
i, la dia ino. 

Tamen al i nenion mi respondis, ar mi ne volis 
komenci korespondadon kun i. Nia renkonti o ja 
pendis jam super mi kiel ombro de malfeli o. 

Pasas kelkaj tagoj, kaj mi ricevas ankora unu 
leteron, kun la jena enhavo: 

„Honorinda Sinjoro Pidvoline! 
Anta kelkaj tagoj, mi skribis al Vi leteron, en 

kiu mi atentigis Vin, ke iuj rilatoj inter ni estas 
kvaza dis iritaj. Mi ne deziras ke Vi venu al mi, 
en la apartigitan ambron, numero 43, strato elna, 
dua eta o, maldekstre, lo ejo dekunu, inter la sepa 
kaj deka iuvespere, krom vendredo. Mi volas 
anka diri, ke Via konduto riiate al mi ne estas 
tre bela. Homo kiel Vi, povas permesi al si kon-
duton iomete pli delikatan kaj kvietigi sian volup-
temon! 

Mi scias ke Via amo al mi estas nur korpa kaj 
ne intelekta kaj tio abomenigas min. 

Kun saluto Rozenharc." 
Traleginte tiun i leteron, mi for etis in kun 

granda kolero, elkra is kelkfoje, esprimis mian esperon, 
ke in balda surveturos afltomobilo, a i mortos 
kun natura morto — a! Ia diablo! 

Denove pasis kelkaj tagoj, mi estis okupita per 
mia laboro kaj jam fute forgesis pri mia rozkora 
fra lino, kiam unufoje . . . 

Estis irka la dekunua nokte, mi sidis en mia 
ambreto, vestite en miaj dormvestoj, kaj mi fumis 

mian pipon, kiam subite, tre subite, pli subitege 
ol tio, malfermi is la pordo kaj envenis mia fra lino 
Rozenharc. 

i al mi: Bonan vesperon: 
Mi al i: Bonan jaron. 
— Kion mi povas fari por vi ? 
Tiam i al mi kolerete: Vi por mi nenion povas 

fari. Kontra e, ju malpli vi faros por mi, despli sane 
estos por ni amba . 

Mi demandas in: Kion signifas i tio ? 
i respondas al mi: Vi permesos ke mi sidi u 

sur via lito. i tio signifas tre simple ke mi volas 
havi kun vi neniajn rilatojn, ar vin mi ne amas. 
Mia koro ne tiras min al vi. Mi scias — diras i — 
ke de mia flanko estas kruele tiel paroli. Sed mi ne 
povas helpi. Mi ne volas, ke iu havu pri mi vanajn 
esperojn. Mi nepre devas al vi diri — i irka -
prenis min per ambafi manoj kaj komencis plori kiel 
dum konfeso — mi nepre devas diri al vi, ke de la 
unua tago en kiu mi vin ekvidis, vi ne pla is al mi. 
Mi venis al vi diri, ke en miaj sentoj al vi estas io 
tia — diris i kaj premis min forte al si — tia, 
tia, kio forpu as. Kio ne estas simpatia. Kaj pro tio 
mi estas kontra vi indiferenta, malvarma ka . . . 

Monologfino: Ho, virinoj, kiu povas vin kompreni ? 
Kiu povas vin taksi? Kiu povas imagi viajn vo ojn? 
Ho, Dio ! El Ia juda: M. Tuter 
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elclvebi kiel ciklono de sentoi 
eMvebi kiel animo konscia, spirito plenumiginta 
senco kompleta 
de neesploreblaj legoj universaj . .• 
egale se poste 
sub pezo kolo'sa 
de neesprimeblaj revelacioj 
en tiu Ci eterna momento senlempa sendaura senpasa 
tenanta eonojn, senfinojn, energiuraganojn kaj animmiriadojn 
sennomajn senlimojn de spacoj kaj vivoj kaj sentoj 
mi falos perfulma frapo 

-FBAULINO 

de fortoj tro fodaj por homo 
de konoj tro brilaj por homo 
mi falos senspire senvive ... 

kaj poste do dancu 
atomoj 'stultan dancon de I' stulta Materio kuregu 
vojon sensencan stullaj sunoj blindaj globgigantoj 
de }' Nenio tra I' Nenio en la Nenion ... 
jam spegulo i1ia rompigis en peeojn fulgajn 
jam bildo ilia perdigis por eterne 
jam senec ilia mortis fandigis en polvon •.. 

BOZENHABC 
MOISEO N.\.DIR 

Oni prezentis nin unu al la alia: 
- Frat1lino Rozenharc. 
- Sinjoro Pidvoline I 
~i diris:- ~ainas, ke iam mi vin jam ren-

kontis ie. 
Mi rigardis f1anken kaj diris oscedante: 
- Povas esti, . 
~i diris: - Bonvolu, nur sen manoj. Mi mala

mas tion. 
Mi diris: 
- Kiu provokas vin? Kiu tusas vin? mi volas 

nur palpi mian kravaton. Ne pii . . 
- Kravato? ha? nenion plian vi volis ? nu, jes. 

_ Mi tre bone konas vin, virojn, kaj scias, ke bone 
estas eviti vin. 

- Eviti vin - mi jesis kaj ree oscedis. 
- Kaj oni ne devas esti afabla al vi, car male 

vi tuj pensas Dio scias kion. 
- Vi jam pensas, ke Dio scias kio I '- post

gemis mi dormeme. 
- Bonvolu ten i vin iom pii malproksime! -

diris si, vidante kiel unu el mi aj piedoj ' preparigis 
por iri - kaj ne estu tiel . . . 

Pii multe mi ne at1dis, car mi ankorat1 foje 
oscedis kaj foriris, al aIiaj juna} virinoj. 

Post unu tago mi ricevis bonodoran leteron, kun 
ta jena enhavo: 

Amata Sinjoro Pidvoline! 
Mi devas al Vi diri, ke ne estas bele de Via 

flanko, kiel Vi kondutis hierat1 vespere. Ciufoje kiam 
Via rigardo renkontigis kun Ja mia, mi sentis kiel gi 
ekmordas mian junan korpon, kiel gi forglutas min, 
kun Sla voluptemo. - Fi I mi ne konjektis, ke dum tia 
mallonga tempo, de kiam ni nin konas, okazos inter 
ni tia afero. Mi konstante pensis, ke Vi amas mian 
animon kaj ne mian korpon. Kun saluto, Frat1lino 
Rozenharc. 

- Jen nova provoko al mi! - mi diris al 
mi, traleginte ci Hun leteron - nun vi havas karna
~~Ion e~ ~ajo. Ankorat1 si mankis al miaj zorgoj -
Sl, la dIa mo. 

Ta~en aJ si nenion mi respondis, car mi ne voli s 
kom~nc~ korespondadon kun si. Nia renkontigo ja 
pendls Jam super mi kiel ombro de malfelico. 

. . Pasas keJkaj tagoj, kaj mi ricevas ankorat1 unu 
leteron, kun la jena enhavo: 

nHonorinda Sinjoro Pidvoline! 
Antat1 kelkaj tagoj, mi skribis al Vi leteron, en 

kiu mi atentigis Vin, ke ciuj ri/atoj inter ni estas 
kvazau dissiritaj. Mi ne deziras ke Vi venu aJ mi, 
en la apartigitan cambron, numero 43, strato Ůelna, 
dua etago, maldekstre, logejo dekunu, inter la sepa 
kaj deka ciuvespere, krom vendredo. Mi volas 
ankat1 diri, ke Via konduto rHate al mi ne estas 
tre beJa. Horno kiel Vi, povas permesi al si kon
duton iomete pii de1ikatan kaj kvietigi sian vol up
temon! 

Mi scias ke Via amo al mi estas nur korpa kaj 
ne inteJekta kaj tio abomenigas min. 

Kun saluto Rozenharc." 
Traleginte tiun ci leteron, mi forjetis gin kun 

granda kolero, elkraeis kelkfoje, esprimis mian esperon, 
ke sin baJdat1 surveturos at1tomobilo; au si mortos 
kun natura morto - aj la diablo! 

Denove pasis kelkaj tagoj, mi estis oku pita per 
mia laboro kaj jam tute forgesispri mia rozkora 
fraulino, kiam unufoje ... 

Estis cirkat1 la dekunua nokte, mi sidis en mia 
eambreto, vestite en mia] dormvestoj, kaj mi fumis 
mian pipon, kiam subite, tre subite, pii subitege 
01 lio, malfermigis la pordo kaj envenis mia fra.t1lino 
Rozenharc. 

~i al mi: Bonan vesperon: 
Mi al si: Bonan jaron. 
- Kion mi povas fari por vi ? 
Tiam si al mi kolerete: Vi por mi nenion povas 

fari. Kontraue, ju maJpli vi faros pór mi, despli sane 
estos por ni ambat1. 

Mi demandas sin: Kion signifas ci tio? 
Si respondas al mi: Vi permesos ke mi sidigu 

sur via lito. Ci tio signifas tre simple ke mi volas 
havi kun vi neniajn rilatojn, car vin mi ne amas. 
Mia koro ne tiras min al vi. Mi scias - diras si -
ke de mia flanko estas kruele tiel paroli. Sed mi ne 
povas helpi. Mi ne volas, ke iu havu pri mi vanajn 
esperojn. Mi nepre devas aJ vi díri - si eirkau
prenis min per ambat1 manoj kaj komencis plori kieJ 
dum konfeso - mi nepre devas diri al vi, ke de la 
unua tago en kiu mi vin ekvidís, vi ne placis al .mi. 
Mi venis aJ vi diri, ke en miaj sentoj al vi estas io 
tia - diris si kaj premis min forte aJ si - fia, 
Ha, kio forpusas. Kio ne estas simpatia. Kaj pro tio 
mi estas kontrať.í vi indiferenta, malvarma kaj . . . 

Monologfino: Ho, virínoj, kiu povas vin kompreni? 
Kíu povas vin faksi? Kiu povas imagi viajn vojojn? 
Ho, Dio I. EI la juda: M. Tuler 
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I. i: r i: ic K i: s a o 
(AlsendUajn manuskriptojn ni ne redonas.) 

J. B. Sub la pse donimo Kopar sin ka as K. de Kalocsav. 
Li sciigas vin, ke li serioze konsideros vian bonvolan konsilon. 

ar „la esperantistaro povas facile rezigni la .kolorvaloron" 
kaj .esprimkapablon" de li alportatan", li eble ser os „naci-
lingvon por li pli ta gan." 

Detalan respondon pri viaj kritikaj, diskutaj, ripro aj kaj 
konsilaj rimarkoj li mem donos al vi en la tujposta numero. 

.La revolvero" ne ta gas. 
P. D. Vi demandas nin, kial ni uzas en la revuo la virinajn 

nomojn Maria, Renata, Klara ktp., ili ja estas substantivoj, do 
devas finigi per la litero „o". 

Ni estas dankaj, ke per via demando vi donas al ni okazon 
paroli pri i tiu afero. 

La problemo de la virinaj nomoj estas tute ne solvita en 
nia lingvo. e Zamenhof ni legas: Johanino, Antoniino, Ludovi-
kino ktp., do, por derivi virinan nomon el vira, estas uzata la 
sufikso „ino". Sed same li uzas anka la nomon -Marta", kaj, 
la nia opinio, en i tiu a fina o ka as sin la solvo de la problemo. 

Vere, la sufikso „ino" ne ta gas tie i. Vortoj, kiel Antoniino, 
Kristianino, Ludovikino, Konstantenino ktp. estas terure longaj, 
pezaj, tute ne ta gaj signifi arman knabinan esta on. .Mariino" 
estas tute ne ebla, nerekonebla, dum -Mario" e Ia italoj estas 
ofte uzata vira nomo. Same: Berto, Diano, Emilio, Ireneo, ktp. 

Anka la sufikso „-io", proponita de Meazzini en lia Espe-
ranta-itala vortaro, ne estas akceptebla solvo. „Antonio", „Emi-
lio", „Oktavio", „Viktorio" estis uzataj is nun kiel viraj nomoj, 
malfacile estus de nun uzi ilin kiel virinajn. Krome i tiu solvo 
devigus nin uzi la terurajn, nenaturajn vortojn: Aleksandrio 
(nomo de urbo), Augustio, Bernardio, Bertio, Dianio, Renatio, 
Elvirio, Fernandio, Franciskio, fohanio, Jozefio, Paulio, Paulinio, 
Vestio, troveblajn en neniu lingvo de la mondo. Certe prefere Vil-
helmino, Johanino, Jozefino, ol la i supraj senformaj formoj. 

Sed ni revenu al la vorto „Marta". Gin naskis neceso. „Marto" 
estus ja monato, .Martino" Sajnus vira nomo, „Martenino" estus 
vortomonstro. La genio de Zamenhof elektis el kvar malbona oj 
la malplej malbonan. Ni danku i tiun elekton, ar i montras 
al ni vojon solvi 90°/o procentojn de nia problemo. 

Ci tiun solvon mi konigas nun en du reguloj. La unua regulo, 
pli facila, servas por la komuna uzado, la dua, pli komplikita, 
por la gramatikistoj, pruvante ke i tiu regulo ne rompas Ia 
Fundamenton. 

1. Ciu virina nomo fini as per litero „a". Virinan nomon el vira 
nomo ni faras tiamaniere, ke ian fina on „o" ni an as je fina o „a". 

2. Ciu virina nomo estas rigardata kiel adjektivo rilatanta 
al la (ellasita) vorto „ino". [Do: Johana (ino), Jozefa (ino).] Gi 
do konsistas el adjektivigita vira homo, kaj el la muta .ino." 

e tiuj virinaj nomoj, kiuj ne havas konforman virnomon, ni 
supozas tian.* 

Per i tiu regulo ni do ne rompas la Fundamenton, kaj ni 
ricevas nomojn kiuj estas plej similaj al la respektivaj nomoj 
uzataj en naciaj lingvoj. Jen ekzemploj: Maria, Marta, Berta, 
Ida, Ada, Cecilia, Emilia, Baba, Henrieta, Anna, Agata, Angelika, 
Antonia, Augusta, Barbara, Bernarda, Karola, Debora, Diana, 
Dorotea, Eleonora, Eliza, Elizabeta, Elvira. Eugenia, Eva, 
Flora, Emma, Franciska, Gabriela, Genoveva, Georga, Getruda, 
Helena, Irena, Izabela, Izidora, Johana, Jozefa, Julia, Kamila, 
Katerina, Klara, Klotilda, Kristina, La ra, Lidia, Livia, Lucia, 
Luiza, Ludovika, Margareta, Mariana, Matilda, Monika, Natalia, 
Ofelia, Olimpia, Rebeka, Olivia, Pa la, Pa lina, Pia, Priska, 
Regina, Renata, Roza, Rozalia, Roksana, Sibila, Santa, Sara, 
Serafina, Serena, Severa, Silvia, Simona, Sofia, Stefania, Suzana, 
Tekla, Teodora, Terezia, Valeria, Veronika, Viktoria, Vilhelma, 
Viola, Virginia, Zaira, Zenobia, Zita, ktp. 

Estas kelkaj nomoj, kiuj malfacile eltenas i tiun metodon. 
Ni citu: Adel, Alice, Beatrice, Judit, Agnes, Ester, Dolores, 
Ra el, Karmen, Noemi, Niobe, Salome, Rut, Zoe, Abigail. Ili 
povas resti sen an aj, kaj aparteni al la kategorio de naciaj 
nomoj. ar kompreneble ne iun nomon oni devas esperantigi. 
Nomoj kiel „Jacques", afi „Jack" ne iam estas tradukeblaj per 
„Jakobo". Multfoje la originala vortformo apartenas al la „loka 
koloro", kaj doma e estus difekti in per traduko. Anka 
„Bj6rnsterne Bjornson" ne estas -Ursostelp.ro Bjornson". 

i tiu demando apartenas al tiu ena flanko de lingvo, kiun 
nenia artefarita lingvo povus iam soivi per siaj propraj reguloj. 
per sia propra logiko. Guste la rigora altrudo de i tiuj reguloj 
ne permesis solvi is nun la demandon. Sed, la nia opinio, Ia 
supre proponita solvo, krom sia natureco kaj bonaj rezultoj 

*Ci tio ne estas malpli akreptebfa ol la supozo, de la vorto ..fraulo", el la 
vorto . fraulino". 

havas anka tiun avanta on, ke i, per la apliko de la artifiko 
de 1'dua regulo, malpleje rompas tiujn regulojn kaj tiun logikecon. 

S. S. Vi ne estas la sola, kiu havas dubojn pri la uzo de 
la artikolo. En la Fundamento oni ne trovas certan regulon pri 
i kaj anka Ia plej multaj lernolibroj preterglitas i tiun aferon. 

Okaze de via demando ni klopodos doni iom pli detalan klarigon. 
Oni uzas la artikolon : 
1. se temas pri io jam konata, difinita, jam priparolita. 

Ekzemple: „Mi ricevis leteron de U. E. A." (ian ajn, neatenditan). 
-Mi ricevis la leteron de U. E. A." (tiun certan, pri kiu vi scias, 
ke mi atendis in). Mi rakontas al mia amiko: „Mi renkontis 
homon irantan kun ses hundoj." Ni iom parolas pri i tiu stranga 
kutimo. Kelkajn tagojn poste mi denove vidas tiun homon. Ren-
kontinte poste mian amikon, mi diras: „Mi vidis la homon iran-
tan kun ses hundoj." 

2. se temas pri io kielpri reprezentanto de sia klaso, kategorio. 
Ekzemple: ,La homo ( iu esta o apartenanta al la kategorio: 
homo) estas dupieda, senpluma besto." Same, se, en multenombro, 
temas pri la tuta klaso, enerale, a pli malvaste. Ekzemple: 
La hundoj estas fidelaj bestoj. Oni elhakis la arbojn apud la 
vojo. (Ciujn arbojn kiuj estis apud la vojo). Sed: „Oni elhakis 
arbojn (kelkajn, plurajn) apud la vojo. 

3. se temas pri io ununura, sola en sia speco. (La ielo, la 
firmamento, la suno, la Tero.) Servisto eukuras kaj krias: mortis 
evalo. Tio estas: mortis iu nedifinita el la evaloj. Sed se li 

krias: „Mortis la evalo", tio signifas ke morlis tiu certa evalo, 
pri kies malsano oni sciis, a mortis la sola evalo, kiun oni havis. 

Resume: oni uzu la artikolon, se al la resp. vorto estas 
anta meteblaj, sen Ia ango de la senco, la jenaj vortetoj: tiu, 
tiu certa, iu, iuj, ambau, sola, ununura, unika. 

Oni ne uzu la artikolon, se estas anta meteblaj: ia, iu, iu 
certa, kelka, kelkaj, peco da, multa, multaj, pluraj. 

Per i tiu sinkontrolo oni bone povas sin helpi okaze de dubo. 
Ekzemploj; folio de arbo = arbfolio (iu, la pla a), 

folio de la arbo = iu, okaze trafata, la pla a 
folio de certa, difinita arbo, 

Ia folio de arbo = certa, difinita arbfolio, 
la folio de la arbo = certa difinita folio de certa 

difinita arbo; a folio de tiu arbo enerale. 
(Ekz.: la folio de i tiu arbo estas dentumita.) 

folioj de arbo = kelkaj a multaj arbfolioj, 
folioj de la arbo = kelkaj a multaj folioj de 

certa, difinita arbo, 
la folioj de arbo = certaj, difinitaj arbfolioj, 
la folioj de la arbo = iuj folioj de certa arbo. 

Ankora kelkaj reguloj. 
La personaj nomoj kaj „Dio" estas sen artikolo. Same la 

land- kaj urbnomoj. La river- kaj montonomoj ttavas artikolon. 
Se la epiteto de persona nomo, landnomo, urbnomo estas 

adjektivo, in anta as artikolo. Se i estas substantivo, la artikolo 
mankas. (La bona Dio. La perfida Efialtes. La kura a Petro. 
Johano la Brava. Rikardo la Leonkora. Johano la Sentera. Re o 
Filipo. Imperiestro Rudolfo. La brila Parizo. La potenca Britujo. 
Malsa ulo Pe jo. Sinjorino X. Dro Zamenhof. La du fratoj 
van Buck.) Escepto: Sankta Johano. Beata Angelika, ktp. 

Atentu: Johano estas la Herkulo de la vila o. 
Abstraktaj vortoj kaj vortoj de materialo estas sen artikolo, 

se ili staras solaj. Ekz.: fero estas mineralo. Amo estas donaco 
de Dio. Sed: la fero de Germanujo. La amo de 1' filo. 

Se la adjektivo estas uzata anstata substantivo, i havas 
artikolon. (La plej multaj jam foriris. Gi estas la mia. La Cio-
pova.) Anta plej ni uzas artikolon, escepte se i rilatas al 
adverbo. (Estus plej bone.) 

Jen la misteroj de la arlikolo. Se vi havus ankora ian 
dubon, bonvolu skribi, ni volonte estos, publike, je via dispono. 

M. T. Beda rinde honorarion ni ne povas pagi al niaj 
kunlaborantoj. Ni tre dezirus esti en tia situacio ke ni povu 
rekompenci ilin, sed is nun anka la redaktantoj devis oferi 
monon por la revuo. Vi do devas kontenti i per honorekzem-
pleroj. Ni konscias, ke vera gazeto rekompencas siajn kunlabor-
antojn, sed vera gazeto ne havas deficiton. Ho se ni povus 
fari i fine vera gazeto. Helpu nin por tio. Cetere ni notos nian 
uldon al vi kaj pagos in post la akiro de la dumila abono. 

Kaj tiam ni pagos al la aliaj. Kaj tiam la revuo an i is ne-
rekoneble. Kaj tiam ni estos proksime al tio, kion ni promesis 
en la unua numero de la unua jaro. Gis tiam, paciencon. Cetere 
i tiu pacienco estas pli turmenta por ni, ol por vi, sed beda -

rinde in eminente eltenas la plejparto de la esperantistaro. 

La bildoj troveblaj en la jena numero 
estas reproduktitaj, en arta kolora preso, de 

Arteldona A. S. Konyves Kdlmdn Budapest, kaj tie mendeblaj. 

LETEB:HEST O 
(A/st!ndi/ajn manuskriptojn ni ne redonas.) 

J. B. Sub la pseudonimo Kopar sin kaAas K. de Kalocsay. 
Li scligas vin, ke li serioze konslderos vian bonvolan konsilon. 
Car "Ia esperantistaro povas facile rezignl la . kolorvaloron" 
kaj .esprlmkapablon" de li alportatan ", li eble serčos "naci
IIngvon por Ii pii taugan." 

Detalan respondon pri viaj kritikaj, diskutaj, rl pročaj kaj 
konsilaj rimarkoj li mem donos al vi en la tujposta numero. 

.La revolvero" ne taugas. 
P. D. Vi demandas nln, klal ni uzas en la revuo la virinajn 

nomojn Maria, Renata, Klara ktp., Hi ja estas substantivoj, do 
devas finigi per la litero ,,0-. 

Ni estas dankaj, ke per via demando vi donas al ni okazon 
paroli prl či tiu afero. 

La problemo de la virlnaj nomoj es tas tute ne sol vita en 
nia lingvo. Ce Zamenhof ni legas: Johanino, Antoniino, Ludovi
kino ktp., do, por derivl virínan nomon el víra, estas uzata la 
sufikso "Ino". Sed same li uzas ankau la nomOn • Marta" , kaj, 
lau nia opinlo, en či tlu a·finalo kaAas sin la solvo de la problemo. 

Vere, la sufikso "ino· ne laugas tie či. Vortoj, kiel Antoniino, 
Kristianino, Ludovikino, Konstantenino ktp. estas terure longaj, 
pezaj, tute ne taugaj signifi čarman knabinan estalon. "Mariino" 
estas tute ne ebla, nerekonebla, dum .Mario" če la italoj estas 
ofle uzata vira nomo. Same : Berto, Diano, Emilio, Ireneo, ktp. 

Ankau la sufikso ,,-io", proponita de Meazzini en Iia Espe
ranta-Itala vortaro, ne estas akceptebla solvo. "Antonio ", "Emi
I/o", "Oktavio·, "Viktorio" estis uzataj gis nun kiel viraj nomoj, 
ma1facile estus de nun uzi ilio kiel vlrinajn. Krome či tiu solvo 
devigus nin uzi la terurajn, nenaturajn vorloln: Aleksandrio 
(nomo de urbo), Augustio, Bernardio, Bertio, Dianio, Renatio, 
Elvirio, Fernandio, Francisk/o, fohanio, fozelio, Paulio, Paulinio, 
Vestio, troveblajn en neniu lingvo de la mondo. Certe prefere Vil
helmfno, Johanino, Jozefino, ol la či supraj senformaj form oj. 

Sed ni revenu alfa vor to "Marta-. Cin naskis neceso. "Marto" 
estus ja monalo, .Martino" aajnus vira nomo, "Marlenino" estus 
vortomonstro. La genio de Zamenhof elek tis el kvar malbonajoj 
la malplej malbonan. Ni danku či tiun elekton, čar gi montras 
al ni vojon solvi OOJ/o procentojn de nia problemo. 

Ci tiun solvon mi konigas nun en du reguloj. La unua regulo, 
pii facila, servas por la komuna uzado, la dua, pii komplikita, 
por la gramatikistoj, pruvante ke či tiu regulo ne rompas la 
Fundamenton. 

I. Ciu virina nomo finigas per litero .a". Virinan nomon el vira 
nomo ni faras tiamaniere, ke gian finalon .0" ni Aangas je finalo "a". 

2. Ciu virina nomo estas rigardata kiel adjektiv o rilatanta 
al la (ellasita) vorto "ino". [Do: Johana (ino), Jozefa (ino).] Oi 
do konsistas el adjektivigita vira homo, kaj el la muta . ino." 
Ce tiuj virlnaj nomoj, kiuj ne havas konforman virnomon, ni 
supozas tian." 

Per či tiu regulo ni do ne rompas la Fundamenton, kaj ni 
ricevas nomojn kiuj estas plej similaj al la respektivaj nomoj 
uzataj en nadaj IingvoJ. Jen ekzemploj: Maria, Marta, Berta, 
Ida, Ada, Cedlia, Emilia, Baba, Henrieta, Anna, Agata, Angelika, 
Antonia, Augusta, Barbara, Bernarda, Karola, Debora, Diana, 
Dorotea, EIeonora, Eliza, Elizabeta, Elvira. Eugenia, Eva, 
flora, Emma, franciska, Gabriela, Genoveva, Georga, Getruda, 
Helena, Irena, Izabela, Izidora, Johana, Jozefa, Julia, Kamila, 
Katerina, Klat'a, Klotilda, Kristína, Laura, Lldia, Livia, Lucia, 
Luiza, Ludovika, Margareta, Mariana, Matilda, Monika, Natalia, 
Ofelia, Olimpia, Rebeka, Olivia, Paula, Paulina, Pia, Priska, 
Regina, Renata, Roza, Rozalia, Roksana, Si bila, Santa, Sara, 
Serafina, Sere na, Severa, Silvia, Simona, Solia, Stefania, Suzana, 
Tekla, Teodora, Terezia, Valeria, Veronika, Viktoria, Vil helma, 
Viola, Virginia, Zaira, Zenobia, Zita, ktp. 

Estas kelkaj nomoj. kiuj malfacile eltenas či tiun metodon. 
Ni citu: Adel, Alice, Beatrice, Judit, Agnes, Ester, Dolores, 
Rahel, Karmen, Noemi, Niobe, Salome, Rut, Zoe, Abigail. IIi 
povas resli senAan~aj, kaj aparteni aJ la kategorio de naciaj 
nomoj. Car kompreneble ne čiun nomon oni devas esperantigi. 
Nomoj kiel "Jacques", au "Jack- ne čiam estas tradukeblaj per 
• Jakobo·. Multfoje la originala vortformo apartenas al la . Ioka 
koloro·, kaj domage estus difekti ~in per traduko. Ankau 
"Bjtimsterne Bjtirnson" ne estas ,,1!rsostell\ro Bjtirns~nu. . 

CI tiu demando apartenas al hu gena flanko de hngvo, klun 
nenla artefarita lingvo povus iam soivi per siaj propraj reguloj. 
per sia propra logiko. (Juste la rigora altrudo de ci tiuj reguloj 
ne permesis solvi gis nun la demandon. Sed, la.u nia ?piniO, I~ 
supre proponita solvo, krom sla natureco kaj bonaJ reznltoj 

.Ci tio nt estas malpli akceptebla olla supozo, de la vorto "fraulo", el la 
vorto , Iraulino". 

havas ankau tiun avantagon, ke gi, per /a apliko de la artifiko 
de I'dua regulo, malpleje rompas tiujn regulojn kaj tiun logikecoD. 

S. S. Vi ne estas la sola, kiu havas dUbojn pri la U7.0 de 
I~ ar~ikolo. ~n la f.undam~nto on} ne. trovas ~ertan regulon pri 
gl kaj ankau la plej multa/ lernohbroj preterghtas či tlun aferon. 
Okaze de via demando ni klopodos doni iom pii detalan klarigon. 

Oni uzas la artikolon : 
1. se temas pri io jam konata, dilinita, jam priparolita. 

Ekzemple: "Mi ricevis leteron de U. E. A. (I (ian ajn, neatenditan). 
ft Mi ricevis la /eteron de U. E. A." (tiun certan, pri kiu vi scias, 
ke ml atendis gin). Mi rakontas al mia arniko: "Mi renkontís 
ho~n irantan. kun s~s hundoj. ~ Ni iom paroJas pri či tiu stranga 
kubmo. Kelkajn tagojn poste ml denove vldas tiun homon. Ren
kontinte poste mian amikon, mi diras: "Mi vidis la homon iran
tan kun ses hundoj." 

2. se temas pri io kiel pri reprezentanto de sia klaso, kategorio. 
Ekzemple: .La homo (čiu estajo apartenanta al la ka.tegorio: 
ho mo) estas dupieda, senpluma nesto." Same, se, en multenombro, 
temas pri la tuta k/aso, generale, au pii malvaste. Ekzemple : 
La hundoj estas fidelaj bestoj. Oni elhakis la arbojn apud la 
vojo. (Ciujn arbojn kiuj estis apud la vojo). Sed: "Oni eJhakis 
arbojn (kelkajn, plurajn) apud la vojo. 

3. se temas pri io ununura, sola en sia speco . (La člelo , la 
fir mamento, la suno,la Tero.) Servisto enkuras kaj krias: mortis 
čevalo. Tio estas : mortis iu nedifinita el la čevaloj. Sed se li 
krias: "Mortis la cevalo", tio s ignifas ke morlis Uu certa čevalo, 
pri kies malsano oni sciis, au mortis la sola čevalo, kiun ooi ha vis. 

Resume: oni uzu la artikolon, se al la resp. vorto estas 
antaumeteblaj, sen la aango de la senco, la jenaj vortetoj: Uu, 
tiu certa, Ciu, éiuj, ambau, sola, ununura, unika. 

Oni ne uzu la artikolon, se estas antaumeteblaj ; ia, iu. iu 
certa, kelka, kelkaj, peco da, multa, multaj, pluraj. 

Per či tiu sinkontroJo oni bone povas sin helpi okaze de dubo. 
Ekzemploj : folio de arbo = arbfolio (iu, lauplača), 

folio de la arbo = iu, okaze trafa ta, lauplača 
folio de certa, difinita arbo, 

la foli o de arbo = certa, difinila arbfoUo, 
la folio de la a rbo = certa difinita folio de certa 

difinita arbo ; au folio de tiu arbo generale. 
(E~ z. ; la fo lio de či tiu arbo eslas dentumlta.) 

folioj de arbo = kel kaj au multaj arbfolioj, 
folioj de la arbo = kelkaj au multaj folioj de 

certa, difi nita arbo, 
Ja folioj de arbo = certaj, difioitaj arbfolioj, 
la foli oj de Ja a rbo - čiuj folioj de certa arbo. 

Ankorau kelkaj reguloj. 
La personaj oomoj kaj . Dio'" estas sen artikolo. Same la 

Jand- kaj urbnomoj. La river- kaj montonomoj havas arII kolon. 
Se la epiteto de persona nomo, landnomo, urbnomo estas 

adjektivo, ~in antauas artikolo. Se ~i estas substantivo, la artikolo 
mankas. (La bona Dio. La perfida Efialtes. La kura~a Petro. 
Johano la Brava. Rikardo la Leonkora. Johano la Sentera. Rego 
f ilipo. Imperiestro Rudolfo. La brila Parizo. La potenca Britujo. 
Malsagulo pc:čjo. Sinjorino X. Dro Zamenhof. La du fratoj 
van Buck.) Escepto : Sankta Johano. Beata Angelika, ktp. 

Atentu: Johano estas la Herkulo de la vilago. 
Abstraktaj vortoj kaj vortoj de materialo estas sen artikolo, 

se iIi staras solaj. Ekz. : fero eslas mineralo. Amo estas donaco 
de Dio. Sed: la fero de Germanujo. La amo de I' tilo. 

Se la adjektivo estas uzata anstatau substantivo, gi havas 
artikolon. (La plej multaj jam foriris. Oi estas la mla. La Cio
pova.) Antau plej ni uzas artikolon, escepte se ~i rHatas al 
adverbo. (Estus plej bone.) 

jen la misteroj de la artikolo. Se vi havus ankorat1 ian 
dubon, bonvolu skribi, ni volonte estos, pubIike, je via dispono . 

M. T . Bedaurinde honorarion ni ne povas pagi al nlaj 
kunlaborantoj. Ni tre dezirus esli en Ua situacio ke ni povu 
rekompenci i1in, sed gis nun ankau la redaktantoj devis oJeri 
monon por la revuo. Vi do devas kontentigi per honorekzem
pleroj. Ni konscias, ke vera gazeto rekompencas siajn kunlabor
antojn, sed vera gazeto ne havas deficiton. Ho se ni povus 
farigi line vera gazeto. Helpu nln por lio. Cetere ni notos nian 
Auldon al vi kaj pagos gin post la akiro de la dumila abono . 
Kai lIam ni pagos al 1a aliaj. Kaj tiam la revuo aan~~s ne
rekoneble. Kaj tiam ni estos proksime aj lio, kion ni promesis 
en 1a unua numero de la unua jaro. Ois tiam, paciencon. Cetere 
cl tiu pacienco estas pii turmenta por ni , ol por vi, sed bedau
rinde ~in eminente eltenas la plej parto de la esperantistaro. 

• 
La bi/doj troveblaj en la jena numero 

estas reproduktitaj, en arta kolora preso, de 
ArteldO/la A. S. K6nyves Kálmán Budapest, kaj tie mendeblaJ. 
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CU VI JAM KONAS 
la monatan gazeton 

>INF0RM0J« 
«DE.ESPERANTO-ASOCIO DE^ESTONIO"? 

Doraa e, se ne. ar i estas la sola es-
perantlingva perioda eldona o speciale de-
di itaporla vigligodela Esperanto-societa 
vivo kaj kreo de esp-ista spirito de solida-
reco. Konstantaj fakoj: Debatejo esp-ista; 
lingva aj recenzoj; korespondadresoj; kro-
niko k. t. p. — Kunlaboras: la plej spertaj 
estonaj s-anoj, lingvokomitatanoj. Biine-
mann, Rob. Kreuz k. aliaj. Specimenoj sen-
dotaj kontra 1 respondkupono. Abono: 
1 jaro —3 Sv. fr. V4—0-75 Sv. fr. Anoncoj: 
5 Sv. cent. por 1 kvadr. cm. Administrejo: 

Tallinn, Estonio — po tk. 6. 
"InIormo]"_ aperas ]am trian jaron! 
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Esperantistaj kuracistoj nepre abonu in! 
f 

j u s a p e r l s Bulgara Antologio 
(prozo kaj poezio) 25 > pagha amplekna verko kun portretoj. 
Prezo: 5 fr sv. au egalvaloro. — Mendebla che la autoro : 

Ivan KrestanoII , P i r d o p , (Bulgarujo) 
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A P E R I S E N N I A E L D O N O 

»EXPORT CATALOG« 
kaj iaj du „SUPLEMENT" - a oj kun proksimume 
500 figuroj pri tiuj artbildoj, kiuj en arta fabriko 
estas publikitaj de la suba arta -eldona societo 
kaj estas a eteblaj en iuj pli grandaj arta - ven 
dejoj La prezo de la katalogo estas 4 50 fr. sv. 

K NYVES KALMAN MAGYAR MOKIADO R-T 
BUDAPEST VI, NAGYMEZO-UTCA 37/39 
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LA USTE-
SOLVINTOJ RICEVOS Pl 
LA REZULTO ESTOS 
PUBLIKIGATA 

S E N I J U VIAN SOLVO.N G I S 31-A DE M A R T O AL : 

H U K G A R A I S I ' 1 I U \ I O I N S T I T C T O 
B U B A P E S T , VI . 1.1 Itl I I I . EOTVOS-CTCA 3 . SZASI 

Globus presartinslituto A. S., Budapesl. Dircbloro Nikolao Biro 
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,,DE~ESPERANTO-ASOCIO DE ~ ESTONIO"? 

Domage, se ne. Car gi estas la sola es
perantlingva perioda eldonajo speciale de
dieita por la vigligo de la Esperanto-societa 
vivo kaj kreo de esp-ista spirito de solida
reco. Konstantaj fakoj: Debatejo esp·ista; 
lingvajaj recenzoj; korespondadresoj ; kro
niko k. t. p.-Kunlaboras: la plej spertaj 
estonaj s-anoj, lingvokomitatanoj. Bune
manll, Rob. Kreuz k. aliaj. Specimenoj sen
dotaj kontrau 1 respondkupono. Abono: 
1 jaro - 3 Sv. fr. 1/.-0'75 Sv. fr. Anoncoj: 
5 Sv. cent. por I kvadr. cm. Administrejo: 

Tallinn, Estonio - postk. 6. 
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BVOA.PEST, -VI. IiEB1iLET, EOTYOS-VTCA. a. SZÁM 

Globus presartinstilulo A. S. , Budapesl. DircŘloro NiRolao Biró 
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I I O K I / . O M A L E 
1) Granda rabbirdo* 

2) Speco de greka kolono* 

3) Internacia esprimo por 
,besto" 

4) Legomo* 

5) Dio anta miljaroj 

* radiko 
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; 1 
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4 

lltll 

lil 
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1 ' E R T I K A L E 
1) Eleganla kunvenejo 

4) Frukto* 

6) Duono de 1'homaro 

7) lnternacia esprimo por 
.nova" 

8) Faraono 

* radiko 

P R E M I O J : 
1) Duonjara abono. 2)—3) Karinthy-Kalocsay: Morga Matene. 

Limdato: la 15 a de Majo. 
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N O I E R O ! 
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1,200.000. H. KR. 
K. T. P. 

Vl PA«0 
«00.000. H KR. 

^ I I H I E L I S I O J ! 
P O S T H A R K K O H E R C I S T O J ! 

iaspccajn po tmarkojn, precipe hungarajn ni donos 
inter an e kontra popeca a grandkvanta senda o. 
Sendu nur sendifektajn, purajn (uzitajn a neuzitajn) 

po tmarkojn. 
HUNGARA ESPERANTO INSTITUTO 
Budapest, VI., EOtviis-utca 3. (Hungarlando) 

U.HiVt AVIZO R A l > I O GRAVA AVIZO 
La potenca radia stacio W C C O (Duobla Vo, Co, Co, 0), 

e Minneapolis kaj Sankta Pa lo, Usono, dissendos Esperantan 
Programon de la 23a is la 24a horo, centra tempo (90a 
meridiano), vendredon, la 24an de Aprilo. Sur la meridiano 
de Greenvvich estos de la 5a is la 6a horo, sabaton, la 25an 
de Aprilo, la potenco estos kvin kilovatoj kaj la ondlongeco 
417 metroj, la programo estos koncerto kun anoncoj espe-
rantaj, parolado esperanta kaj esperantaj kantoj. 

iun esperantiston, kiu legas tiun i avizon, oni ur e petas 
plenumi tri devojn: 

Unue ke li penu, a per sia ricevaparato a per ricevapa-
rato de amiko, ricevi la programon. kaj nepre skribu al: Gold 
Medal Station WCCO, Minneapolis, Minn., Usono, pri sia 
sukceso a malsukceso, priskribante la tipon de ricevilo; 

Due: ke li petegu al la lokaj kaj landaj urnaloj esperantaj 
ke ili represu tiun i.avizon; 

Trie: ke li influu la tag urnalojn kaj precipe Ia radiajn ur-
nalojn ke ili donu kiel eble plej grandan publikecon al 
la lutmonda penado. 
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N O M B R O D E A B O M A N T O J L A U L A N D O J 
A strio: . . . 8(23) 
A stralio: . . . . 2 
Belgujo: . . . . 29 
Britujo: 11 
Bulgarujo: . . . 22 

e oslovakio: 4(51) 
Cinujo: 1 

Danujo: 1 
Estonujo: . . 18(6) 
Finnlando: . . . 1 
Francujo: . . . . 13 
Germanujo: 39(20) 
Hindujo: 2 

Hispanujo: . . . 30 
Hungarujo : .50(85) 
ltalujo : 8 
Japanujo: . . . . 11 
Jugoslavio: . 2(45) 
Kosta-Riko: . . 1 

Latvujo: . . . 8(4) 
Litovujo: . . . . 15 
Meksikujo : . . — 
Nederlando : . . 3 
Norvegujo: . . . 2 
Persujo: . . . . 1 

• 22(4) Polujo: 
Rusujo: 
Rumanujo: . . . 25 
Svedujo: . . . . 4 
Svisujo: 9 
Usono: 5 
Sume: . . 346 (238) 
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NIA. 
KUNLA.BOB&NTA.BO 

LOUISE BRI60S (ARKLEY), J. OR"U CA!IIA8 (BARCELONA), IJELIII <I: 
BILOA DRE8EN (TALLIN:\), NIKOLAO HOHLOV (VAB80VI0), IVAN H. 
KREST.L~OF.' (PIBDOP), A MA.ZZOLI~I (FEBJlO), JA.N VAN 8CHOOB 
(ANTWEBPE:\). TIBER.O MORABIU (BUCVRESTU. PAUL NYLÉN (8TOCII' 
HO L!l) , E1UlA. L. OSJlOXn (LOXDOX'. PETRO 8TOJAN (CHI8INAU), II 
SOI.OVSEV (l~OVI SA.O), UBO LEOXO ZA.JlE~HO.· (VAR80VIO). BATKONU 
S(JHWABTZ (PABIS), J .J1JBTSTA «JZENSTOCHOVA), IiiTANlSLAW BRAUN 
(LOOZ), HENBIKO SEPFIK (TALLL.VN), UA.NIEL EYQVElII (FAlUS}. ZASONI. 
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2) Speco de greka kolono· 4) Fruklo· 

f 3) Inlernacia esprimo por 3 6) Duono de I'homaro _I: 
.beslo" 7) Inlernacia esprimo por 

4) Legomo· 6 nnova" 

5) Dio antail miljaroj 8) Faraono 
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PRE~IIOJ: 
I) Duonjara abono. 2)-3) Karinlhy-Kalocsay: Morgail Matene. 

Limdato: la 15 a de Majo. 

.. 
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A..NONCOJ: 
AIA..LGRA..NDAJ: 

PO OU ENPRESOJ LA.. PREZO DE trNU 
NlJMERO! 

1 FAGO 
1,200.000. H. KB. 

H.T. P. 

I/, PAQO 
600.000. H HB. 

_ FILA.TELISTOJ! 
POST BA RK KOBERCI STOJ! 

Ciasp<:cajn po~tmarkojn, precipe hungarajn ni donos 
inler~an~e kontrau popeca au grandkvanla sendafo. 
Sendu nur sendifeklajn, purajn (uzilajn au neuzitajn) 

poSlmarkojn. 
HUNGARA ESPERANTO INSTITUTO 
Budapest, VI., ElItvlls·utca 3. (Hungarlaudo) 

GR.lVA AVIZO BA.DIO GR",'A AVIZO 
La potenca radia stacio W C C O (Ouobla Vo, Co, Co, O), 

če Minneapo1i3 kaj Sankta Paulo, Usono, dissendos Esperantan 
Programon de la 23a gis la 24a horo.. cenlra temp,? ~90a 
meridiano). vendudon, la 24an de Apnlo. Sur la merldlano 
de Greenwich estos de la 5a ~is la 6a horo, sabaton, la 2..'lan 
de Aprilo, la potenco estos kvin kilovatoj kaj la ondlongeco 
417 metroj, la programo estos koncerto kun anoncoj espe
rantaj, parolado esperanta kaj esperantaj kanloj. 

Ciun esperantiston, kiu legas tiun Ci avizon, oni ur~e petas 
plenumi tri devojn: 

Unue ke li penu, au per sia ricevaparalo au per ricevapa
ralo de amiko, ricevi la programon. kaj nepre skribu al: Gold 
Meda! Station WCCO, Minneapo1is, Minn., Usono, pri sia 
sukceso au malsukceso, priskribante la tipon de ricevHo; 

Due: ke li petegu alla lokaj kaj landaj jurnaloj esperanlaj 
ke Hi represu tiun Ci _avizon; 

Trie: ke li inlluu la tagjurnalojn kaj precipe la radiajn jur
nalojn ke ili donu kiel eble plej grandan publikecon al 
la lutmonda penado . 
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anka helpos vin trovi la resanigilon por mia aflikto," 
Oraetes levi is ojege. Li foriris, en spirito almeni 
okdek jarojn pli juna ol kiam li venis. 

IV. 
„Parolu!' diris Oraetes al Menopha, en la palaco 

de Memfis. 
Kaj Menopha respondis. „Via re a mo to, se vi 

estus juna, mi ne respondus, ar Ia vivo ankora pla-
as al mi; sed, ar vi estas multa a, mi diros, ke la 

re ino, simile al kiu ajn alia mortemulo, devas pagi 
la punon de krimo." 

„Krimo ?" ekkriis Oraetes kolere. 
Menopha humile klinis la kapon. „Jes ; al i mem." 
„Mi ne estas en humoro por enigmoj," diris la 

re o. 
„Tio, kion mi diras, ne estas enigmo. Ne-ne-hofra 

kreskis sub mia zorgo, kaj i konfidis al mi iun 
okaza on de sia vivo, inter aliaj, ke i amas la filon de 
la ef ardenisto de via patro, Barbec estas lia nomo." 

La brovsulkoj de Oraetes grade malaperis. 
„Kun tiu amo en sia koro i venis al vi, ho 

re o; pro tiu amo i mortos". 

„Kie estas la filo de la ardenisto nun ?" deman-
dis Oraetes. 

„En Essouan". 
La re o foriris kaj donis du ordonojn. Al unu 

kortegano, Oeris, li diris: „Iru al Essouan kaj kon-
duku i tien la junulon nomitan Barbec. Vi lin trovos 
en la ardeno de la patro de V re o; al alia: „Kun-
venigu Jaboristojn kaj bovojn kaj ilojn, kaj konstruu 
por mi en la lago Cemmis insulon kiu, kvankam ar-

ita de templo, palaco, kaj ardeno, kaj diversspecaj 
fruktoj, kaj vinberejo nepre, devos flosi tien i kaj 
tien, la la plezuro de la ventoj. Konstruu la insulon 
kaj atentu, ke i preti u je la malkresko de la luno". 

Tiam al la re ino li diris: „Estu oja. Mi scias 
ion, kaj mi sendis por Barbec". 

Ne-ne-hofra kisis liajn manojn. 
„Vi povas havi lin por vi, kaj li vin por si, kaj 

mi ordonos, ke neniu enu vin dum unu jaro. 
i kisis liajn piedojn; li in levis, kaj kisis; kaj 

la rozoj revenis al iaj vangoj, la skarlato al iaj lipoj 
kaj la rido al ia koro. 

V. 
Dum unu jaro Ne-ne-hofra kaj Barbec, la 

ardenisto, na is tien i kaj tien, la la blovo 
de V ventoj, sur la insulo de emmis, kiu fari is 
unu el la mirindafoj de la mondo ; neniam ekzis-
tis pli bela hejmo de amo. Dum unu jaro, ili 
vidis neniun kaj vivis por neniu krom si. Tiam 
i revenis pompe al la palaco en Memfis. 

„Nun, kiun vi amas plej multe ?" demandis 
la re o. 

i kisis lian vangon kaj diris: 
„Reprenu min, ho bona re o, ar mi resa-

ni as". 
Oraetes ridis, ne pli malbone, en tiu mo-

mento, malgra siaj cent kaj dek jaroj. 
„Do, estas vere, kiel diris Menopha: ha, 

ha, ha! la resanigilo de amo estas amo". 
„Mi tiel kredas, ho bona faraono," i res-

pondis. 
Subite lia maniero an i is, kaj lia rigardo 

fari is terura. 
Mi ne tiel kredas," Ii diris. 
i ektremis, kaj kuntiri is. 

„Kulpulino," li diris. „Vian ofendon al la 
homo Oraetes li pardonas; sed via ofendo al la 
re o Oraetes devas havi sian punon". 

i sin etis al liaj piedoj plorante. 
«Silentu!* li ekkriis. „Vi estas mortinta!" 
Li kunfrapis la manojn, kaj terura procesio 

envenis, procesio de enbalzamigistoj, iu kun ia 
ilo a materialo de sia abomeninda profesio. 

La re o montris al Ne-ne-hofra. „ i estas 
mortinta. Faru vian laboron bone." 

VI. 
Post sepdek du tagoj oni portis Ne-ne-hof-

ran, la belulinon, al la kripto elektita por ia 
lasta ripozejo, kaj metis in al iaj re inaj an-
ta ulinoj; tamen nenia procesio j'e ia honoro 
sekvis in trans la sanktan lagon. (Onginale) 
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ankatí heJpos vin troví la resanigilon por mia aflikto .... 
Oraetes levigis gojege. Li foriris, en spirito almenau 
okdek jarojn pii juna oJ kiam li venis. 

IV. 
"Parolu! " diris Oraetes al Menopha, en ·la palaco 

de Memfis. 
Kaj Menopha respondis. "Via rega mosto, se vi 

estus juna, mi ne respondus, car la vivo ankoratí pJa
cas al mi; sed, car vi estas multaga, mi diros ke Ja 
regino, simile al kiu ajn aHa mortemul0, deva~ pagi 
Ja ·punon de krímo." 

"Krimo?" ekkriis Oraetes koJere. 
Me~opha humile klinis la kapon. "Jes ; al si mem." 

A "MI ne estas en humorů por enigmoj," diris la 
rego. 

"Tio, kion mi diras, ne estas enigmo. Ne-ne-hofra 
kreskis sub mia zorgo, kaj si konfidis a] mi ciun 
okazajon de sia vivo, inter aHaj, ke si amas la filon de 
la cefgardenisfo de via patro, Barbec esfas Jia nomo." 

La brovsulkoj de Oraetes grade malaperis. 
"Kun tiu amo en sia koro si venis aJ vi ho 

rego; pro tiu amo si mortos". ' 

Mediumdesegnajo 

"Kie estas Ja fi/o de Ja gardenisto nun?" deman
dis Oraetes. 

"En Essouan". 
La rego foriris kaj donis du ordonojn. Al unu 

kortegano, Oeris, li diris: "Iru aJ Essouan kaj kon
duku ci tien la junuJon nomitan Barbec. Vi lin trovos 
en la gardeno de Ja patro de l' rego; aJ aHa: "Kun
venigu laboristojn kaj bovojn kaj Hojn, kaj konstruu 
por mi en Ja lago Cemmis insuJon kiu, kvankam sar
gita de tempJo, paJaco, kaj gardeno, kaj diversspecaj 
fruktoj, kaj vinberejo nepre, devos flosi tien ci kaj 
tien, latí la plezuro de la ventoj. Konstruu Ja insulon 
kaj atentu, ke gi pretigu je la maJkresko de la luno". 

Tiam aJ la regino Ii diris: "Estu goja. Mi scias 
cion, kaj mi sendis por Barbec". 

Ne-ne-hofra kisis Hajn manojn. 
"Vi povas bavi lin por vi, kaj li vin por si, kaj 

mi ordonos, ke neniu genu vin dum unu jaro. 
Si kísis liajn piedojn; li sin levís, kaj kisis; kaj 

Ja rozoj revenis al siáj vangoj, la skadato alsiaj Jipoj 
kaj la rido al sia koro. 

V. 
Dum unu jaro Ne-ne-bofra kaj Barbec, la 

gardenisto, nagis tien ci .kaj tien, latí la blovo 
de l' ventoj, sur la insuJo de Cemmis, kiu farigis 
unu el Ja mirindajoj de la mondo ; neniam ékzis
tis pii bela hejmo de amo. Dum unu jaro, iIi 
vidis neniun kaj vivis por neniu krom si. Tiam 
si rcvenis pompe al la palaco cn Memfis. 

"Nun, kiun vi amas plej multe ?" démandis 
la rego. 

Si kisis Jian vangon kaj diris: 
"Reprenu min, ho bona rego, car mi resa-

nigas". . . . 
Oraetes ridis, ne pii malbone, en tiu mo

mento, maJgrau siaj cent kaj dek jaroj. 
"Do, eslas vere, kiel diris Menopha: ha, 

ha, ha! Ja resanigiIo de amo estas amo". 
"Mi tiel kredas, bo bona faraono," si res~ 

pondis. 
Subite lia maniero sangigis, kaj Ha rigardo 

farigis terura. 
Mi ne tiel kredas," li diris. 

~i eklremis, kaj kuntirigis. 
"RuJpuJino, .. li diris." Vian ofendolt al la 

homo Oraetes li pardonas; sed via ofendo al la 
rego Oraetes devas havi sian punon". 

~i sin jetis al li aj piedoj plorante. 
"Silentu I" li ekkriis. "Vi estas mortinta I" 
Li kunfrapis la manojn, kaj terura procesio 

envenis, procesio de cnbalzamigistoj, ciu kun ia 
Ho au materiaJo de sia abomeninda profesio. 

La rego montris aJ Ne-ne-hofra. "Si estas 
mortinta. Faru vian laboron bone." 

VI. 
Post sepdek du tagoj oni portis Ne-ne··hof

ran, la beJulinon, aJ la kripto elektita por sia 
Jasta ripozejo, kaj metis sin al siaj reginaj an::: 
tai1u1inoj; tamen nenia procesio je sia honoro 
sekvis sin trans Ja sanktan lagon. (Origínale) 
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KVINA APITRO. 
La vagonaro ekmovi is. En la kupeo estis raalvarme kaj la 

petrollampo palpebrumante lumigis la kadukan internon. Dika 
glaciornama o kovris la fenestrojn de la vagono. 

Johano, tirinte sin en anguleton, senvorte ligardis la rustan 
anson de Ia interkupea pordeto. La virino, por varmi i, premis 
sin forte al li. 

Kontrafl ili sidis korpulenta kamparano, ronkante. 
— Johano Jurovi , faru ion, ke li esu ronki. — diri i 

nerve. — Mi ne povas elteni la ronkadon. 
Johano malla te ekfajfis. La ronkado iom malla ti is. La 

virino ekridis. 
— Vi estas tre lerta, Johano Jurovi . Mi uzos i tiun rime-

dcn e mia edzo. Li terure ronkas. 
Johano malla te rimarkis. 
— Kion vi farus en nia ambro? Precipe, kiam Varga ron-

kas. Li ajnas senfeligi vulpon dum la dormo. 
La konduktoro venis kun kontrolanta milicano. 
— Dokumentojn, gesinjoroj! Dokumentojn I 
johano montris sian pasporton. i kaj la biletoj estis en ordo. 
Nun la milicano ekskuis Ia dormantan vila anon. 
— He I Veki u ! Montru la dokumenton! 
La kamparano dormeme elpo igis eluzitan kartonon kaj 

transdonis in. Dum la milicano in rigardis, la kamparano de-
nove ekdormis kaj ekronkis terure. 

La virino topis la orelojn per la fingroj. La milicano 
kaj Ia konduktoro ridegis.' 

— La bileton, sinjoro! La bileton! — skuis lin la kon-
duktoro. 

— Nu! Kion? 
— I.a bileton, sinjoro! 
— Aha! Tu j . . . tuj . . 
La kamparano post longa penado trovis la bileton 

en iu interna po o de sia vesto, kie li gardis anka sian 
monon. — Unu kaj trirublaj bankbiletoj falis el la po o. 
Johanopienis kaj donis ilin en la manon de la dormema 
kamparano. 

— Nu! Kion vi volas ? — demandis la kamparano 
kaj senkomprene rigardis la monbiletojn. 

— Via mono! Vi faligis ilin, — klarigis Johano. 
— J e s ? ? . . . Mia m o n o ? . . . Nu bone ! — kaj i) So-

vis ilin en la po on de sia pantalono. 
La milicano kaj la konduktoro ridante foriris. 
La kamparano tuj ekdormis kaj post iom denove ko-

menci is la ronkado. 
Johano fajfetis. La ronkado esis, sed nur por momen-

toj. La virino nervozi is. 
Tiel estis dum la tuta, duonhora voja o. 
La vagonaro haltis anfa la stacidometo. La virino 

rapidis anta en kaj Johano estis sekvonta in, kiam ies 
mano lin retenis. 

Johano turnis sin kaj la kamparano singaide ir-
kaflrigardante fustris Tiungarlingve al li. 

— Kamarado! Ne iru hodia en la urbon! 
— Kial? 
— Mi ne povas diri pli. E tio, kion mi diris, estas 

jam tro multa. 
— Mi devas akompani tiun i sinjorinon en la urbon. 
— u i estas via amatino ? 
— Ne! 
La kamparano eklevis la ultrojn. 
— Faru kion vi volas! Mi nur bonintence avertis 

vin, samlandano. 
Ekstere la virino atendis. 
— Sinjoro Sardy! Rapidu! Estas froste, — i vokis 

Johanon. 
Johano atente rigardis la viza on de la nekonato. 
— Kiu vi estas? 
La kamparano senresponde disbutonumis sian mante-

lon kaj montris rugan rubandeton sur sia brusto. Momen-
ton ii retenis Johanon kaj subite li eivagoni is kontrafl-
fianke kaj kurante tra la reloj malaperis en Ia apudan 
arbaron. 

Johano surprizite kaj konjektante malbonon sekvis 
lin per rigardo. 

— Sinjoro Bardy, kio estas al vi? — interesi is la virino 
kiu intertempe denove envagoni is. 

— Nenio grava! — respondis distrite Johano. 
La virino esploiis la seriozan mienon de Johano. 
— u io okazis ? 
— Jes! Io okazis kaj mi ne scias kion fari ? 
— Kio? 
— Hodiafl nokte io okazos en la urbo. Ver ajne an o de 

re imo. 
— Kiel do? 
— Mi ne scias, sed tiu i kamparano havis la insignon de 

bol evikoj. 
— Nu, tion multaj havas kaj nenio. 
— Sed li avertis min, ke mi ne iru en la urbon. 
— Kaj vi ektimis! — diris Ia virino kaj al Johano ajnis 

iom da malrespekto en ia vo o. 
— Mi ne timas, sed eviti malagrabla ojn estas pli prudente 

ol kuri kun la kapo al muro. 
— Vi do ne volas min akompani hejmen ? 
— Tion mi ne diris. Kio ajn okazos, mi devas akompani vin. 

Vi ja estas hodia sub mia gardo. 
Ili elvagoni is kaj ekiris al la urbo. 
La nokto silentis. Oiaj malgrandaj Iampetoj palpebrumis 

dormeme inter la blankaj nuboj. 
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KVINA CA PITRO. 
La vagonaro ekmovi~is. En la kupeo estis malvarme kaj la 

petrollampo palpebrumante lumigis la kadukan internon. Oika 
glaciornamajo kovris la fenestrojn de la vagono. 

Johano, 1irinte sin en anguleton, senvorte ) igardis la rustan 
anson de la Interkupea pordeto. La virino, por varmi~i, premis 
sin forte al Ii. 

Kontraú ili sidis korpulenta kamparano, ronkante. 
- Johano juravi~, faru ion, ke li Cesu ronki. - diris si 

nerve. - Mi ne povas eltenl la ronkadon. 
Johano mallaúte ekfajfis. La ronkado iom mal1aúti~is. La 

virino ekridis. 
- Vi estas tre lerta, Johano juroviC. Mi uzos ~i tiun rime-

den Ce mia edzo. Li terure ronkas. . 
Johano mal1aúte rimarkis. 
- Kion vi farus en nia Cambro? Precipe, kiam Varga rOIl-

kas. Li Sajnas senfeIigi vulpon dum la dormo. 
La konduktoro venis kun kontrolanta milicano. 
- Dokumentojn, gesinjoroj I Dokumentojn I 
Johano montris sian pasporton. lil kaj la bi1etoj esUs en ordo. 
Nun la mllicano ekskuis la dormantan vi1a~anon. 
- He I Veki~u! Montru la dokumentonl 

. La kamparano dormeme elposigis eluzitan kartonon kaj 
transdonis ~in. Dum la milicano ~in rigardis, la kamparano de
nove ekdormis kaj ekronkis terure. 

La virino Stopis la orelojn per la fingroj. La milicano 
kaj lakonduktoro ridegis . . 

- La bileton, sinjoro! La biletonl - skuis lin la kon-
duktoro • 

.:.... Nu! Kion? 
- La biJeton, sinjoro I 
- Aha I Tuj ... tuj . .. 
La kamparano post longa penado trovis la bileton 

en . iu Interna poSo de sia vesto, kie li gardis ankaú sian 
monon. - Unu kaj trirublaj bankbiletoj falis el la poSo. 
Johano plenis kaj donis ilin en la manon de la dormema 
kamparano. 

- Nu I Kion vi volas? - demandis la kamparano 
kaj senkomprene rigardis la monbi1etojn. 

- Via mono I Vi faligis llin, - klarigis Johano. 
- jes?? .. Mla mono? •. Nu bone I - kaj li So-

vis iIin en la poSon de sia pantalono. 
La mmcano kaj la konduktoro ridante forlris. 
La kamparano tuj ekdormis kaj post iom denove ko

menci~is la ronkado. 

lOhano fajfetis. La ronkado Cesis, sed nur por momen
toj. a virino nervozi~is. 

Tiel estis dum .la tuta, duonhora vojago. . 
La vagonaro haltis antaú la stacidometo. La virino 

rapidis antaúen kaj Johano estis sekvonta sin, kiam ies 
mano lin retenis. 

Johano turnis sin kaj la kamparano singaIde ~ir-
kaúrigardante f;ustrisnungarlingve al li. 

- Kamarado! Ne Iru hodiaú en la urbon ! 
- Kial? 
- Mi ne povas diri pii. E~ tio, kion mi diris, estas 

jam tra mul ta. 
- Mi devas akompanl tiun CI sinjorinon en la urbon. 
- Cu ai estas via amatino? 
- Nel 
La kamparano eklevls la Sultrojn. 
- Faru kion vi volas 1 Mi nur bonintence avertis 

vin, samlandano. . 
Ekstere la virino atendis. 
- Sinjoro Bardy I Rapidul Estas troste. - si vokis 

Johanon. 
Johano atente rígardís la viza~on de ·Ia nekonato. 
- Kiu vi estas? 
La kamparano senresponde disbutonumis sian mante

Ion kaj montris ruean rubandeton sur sia brusto. Momen
ton Ii retenis johanon kaj subite li eJvagoni~is kontrau
flanke kaj kurante tra la reloj malaperis en la apudan 
arbaron. 

Johano surprizite kaj konjektante malbonon sekvis 
lin per rigardo. . 

- Sinjoro Bardy, kio estas al vi? - interesigis la virlno 
kiu intertempe denove envagoni~is. 

- Nenlo grava! - respondis distrite Johano . 
La virino esplotis la seriozan mjenon de Johano. 
- Cu io okazis? 
- Jes! 10 okazis kaj mi ne scias kion fari ? 
- Kio? 
- Hodiaú nokte 10 okazos en la urbo. Ver§ajne SanC;o de 

regirno. 
- Kiel do? 
- Mi ne scias, sed tiu ~i kamparano havis la insignon de 

bolSevikoj. 
- Nu, tion multaj havas kaj nenio. 
- Sed li avertis min, ke mi ne jru en la urbon. 
- Kaj vi ektimis ! - diris la virino kaj al Johano Sajnls 

iom da malrespekto en sia vo~o. 
- Mi ne timas, sed eviti malagrablajojn estas pii prudente 

ol kuri kun la kapo al muro. 
- Vi do ne volas min akompani hejmen? 
- Tion mi ne diris. Kio ajn okazos, mi devas akompani vin. 

Vi ja estas hodiaú sub mia gardo. 
iii elvagoni~is kaj ekiris lil la urbu. 
La nokto silentis. liiaj malgrandaj lampetoj palpebrumis 

dorrneme Inter la blan kaj nuboj. 

Mediumdesegnajó 
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johano kaj la virino rapidis tra la senhomaj stratoj kaj stra-
tetoj. Kelkfoje a di is longe tirata bojado. 

— La hundoj maltrankvili as, — rimarkis mallaflte Johano. 
— Ciunokte iii maltrankvili as, — kaj moketo aperis en 

Siaj okuloj. 
— Ne iunokle. Mi am centfoje vagadis nokte en la urbo, sed 

neniam estis tiel mort ajna la urbo... Rigardu tiun dometon. 
Tie lo as Medvedjuk, la tigro. Tiu domo fruvespere iam estis 
iuma. Nun la fenestroj dormas. La tigro anta sentas dan eron. 
Mi kura us veti, ke li jam ne estas en la urbo 

— Kial vi nomas sinjoron Medvedjuk „tigro"? 
— ar li estas vera tigro. La rusaj soldatoj donis al li i 

tiun nomon. Ni militkaptitoj nur transprenis la trafan epiteton. 
Pli kruelan homon mi neniam konis. Li estas kruela kaj sangavida. 

— Sed la tigro havas tre arman edzineton kaj beletan fi-
leton. Lia edzino tre pla as al via amiko. Do ky tre simpatias 
kun 61. 

— Do ky ? Li nur kompatas la malfeli an virineton kaj la 
knabeton. Tiu i kompato naski is en li, kiam la tigro lo is kun 
sia familio en nia militkaptitejo kiel komandanto. Post la vizito 
de la svisa Ru a Kruco oni translokis lin en la urbon per su-
bita ukazo. 

— Jes mi rememoras. Oni multe parolis pri tio en la urbo. 
— Pro diversaj kruela oj li devis forlasi sian postenon. Lia 

plej abomena kruela o estis, kiam dek barakojn plenajn de milit-
kaplitoj Ii ordonis ekbruligi. En ili estis pli ol tri mil malfeli-
uloj, suferantaj je ekzantema tifo. Ili iuj mortis kaj li e fan-

faronis, ke jen estas la plej efika rimedo por haltigi la epidemion. 
La virino ektremis. 
— Cu al vi estas malvarme? — demandis Johano. 
— Ne!. . . Mi vidas anta mi tiujn malfeli ulojn, kiuj post la 

najlitaj pordoj pereis en la flamoj... Ni rapidu I 
Ili ekrapidis. La domo de la prokuroro estis preska e la 

alia ekstremo de la urbo kaj ili apena faris la duonon de la 
distanco. 

EI iu apuda strato subite rusa patrolo el dek soldatoj kaj 
unu suboficiro venis renkonte al ili. 

— u vi vidas, sinjorina mo to, la patrolo estas pli granda 
el ordinare? 

— Jesl — respondis la virino kaj en ia vo o oni povis 
rimarki malagrablan surprizon. 

La patrolo haltis, Oia komandanto alparolis ilin. 
— Dokumentojn! 
Johano montris sian pasporton. La komandanto rigardis kaj 

redonis in. Nun li rigardis la viza on de la virino, iumi-
gante in per la manlanterno. 

— Nu, bone! 
Li salutis la virinon kaj malla te komandis al la patrolo. 
— Maar- ul 
La patrolo ekmar is, sed la komandanto ankora postrestis 

minuton kaj flustre diris al ili: 
— Rapidu kaj losu forte la pordojn. Kiu ajn bruus, frapus, 

ne malfermu. 
— Cu okazos io? — demandis la virino, ne povante ka i 

sian timon. 
— Kontra revolucio ! . . . Ankora ne certa o, sed spionoj 

raportis, ke bol evikaj bandoj cirkulas irka la urbo kaj volas 
ataki la urbon. u la sinjoro prokuroro estas hejme? 

— Ne! Li voja is ankora frumatene al Tockoesavsk. 
— Hm! Doma e, ar la bandoj venas el tiu direkto. 
La virino ektremis. La suboficiro rapidis al siaj subuloj. 
— Johano Jurovi , mi timas. 
— Ne timu ! Li diris, ke ankorafl ne estas certe... Ni rapidu! 
— Jes! , . . Ni rapidu! 
Preska kurante ili atingis la longan straton, e kies fino 

jam vidi is la belaspekta domo de la prokuroro. Apena ili faris 
kelkajn pa ojn, el la malproksimo a di is pafado. 

— Jen I ui jam komen i as, — flustris la virino kaj forte 
premis sin al Johano. 

— Eble gi estas nur senkaflza alarmo — Johano provis 
trankviligi in. 

Ili atingis la domon. Johano mal losis la pordegon kaj trans-
donis la losilon al la virino. 

— Zorge Slosu la pordegon! — li diris kaj premis ian ma-
non por adia o. 

La virino forte ekkaptis lian manon. 
— Kion vi volas ? 
— Mi iras hejmen. 
— En tia dan era tempo? 
— Ne grave! Vi opiniis anta nelonge, ke mi estas malku-

ra a. Mi nur vin avertis pri ia dan ero, mi timis nur pro vi. 
Adia ! 

— Ne, ne, ne! Vi devas resti! En tia tempo devas esti viro 
en la domo. 

— La bone losita pordego pli bone defendos vin, ol mi 
sen armilo. 

Subite a di is bruo de veturilo kaj la pafado estis pli la ta 
kaj ofta. e la fino de la strato aperis armita trupo. 

— Je la amo de Dio! Venu! — kriis la virino kaj tiris 
Johanon en la korton. 

La paSoj de la trupo pliproksimi is. Johano losis la 
pordegon. Anka la riglilon kaj la fermstangon li prizorgis atente. 
Dume la virino frapis la pordon de la vesticlo. 

Post kelkaj minutoj interne afldi is dormemaj pa oj. 
— Kiu ? — demandis ra ka virina vo o. 
— Malfermu, Marusa, malfermu! Mi estas, — i respondis 

tenante Johanon e la mano. 
La pordo malfermi is, ili enrapidis. 
— Zorge losu la pordon, Marusa! 
La pelton i etis de si. 
— u Ia fenestro-fermiloj estas fiksitaj, Marusa ? 
— Jes! — murmuris la knabino. 
Johano pendigis sian kaj ian peltojn sur vestpendilon. 
— Cu vi pretigis la samovaron? 
— Jam de Ionge! 
— Nu bone. Portu in en la ambron. 
La servistino iris en la kuirejon kaj ili pa is en la ambron. 

Agrabla varmo akceptis ilin. 
La virino turnis la butonon de Ia elektra lampo. Johano 

staris en mezo de la ambro kaj lia unua rigardo renkontis la 
grandan portreton de la edzo, kiu ajnis ripro e rigardi lin. 

i ek emis, kvaza liberi inte de peza ar o. 
— Dank' al Dio! Ni estas ekster dan ero. 
Johano nenion diris. Li estis profundi inta en la observado 

de la portreto. 
— Kion vi rigardas? 
— Vian edzon. 
— Kie ? — i demandis kun pretera ektremo. 
— Tie. Sur la muro... Vidu kiel ripro e li rigardas nin ! 
— Vi havas viglan fantazion. 
La servistino venis en la ambron kun la samovaro. Si 

metis in sur la tablon kaj atendis pluajn ordonojn. 
— Kion vi volas, Marusa? 
— Mi volis demandi, u vi deziras ion ? 
— Nenion, Marusa, nenion. Vi povas foriri. 
La servistino ekiris al ia pordo, sed la virino haltigis in 
— Marusa! Kiel faitas la bubeto? 
— Li estis iom maltrankvila, sed anta unu horo li ekdormis. 
— Vi povas foriri por dormi. 
— Jes! 
La servisfino restis senmova kaj rigardis sian sinjorinon 

kvaza havante ion por diri. 
— u vi volas ion, Marusa? 
— Nenion ! . . . Mi nur havis malbonan son on . . . Mi vidis la 

sinjoron tute sanga en mia son o kaj fio ne signifas ion bonan... 
Anka vin mi vidis en blanka kitelo kaj vi . . . 

— Mi ne estas scivo'a pri viaj on oj, — interrompis in 
la virino. 

— Bone, — la knabino levis la ultrojn kaj murmuris kva-
za al si, — sanga korpo kaj blanka kitelo signifas malfeli on... 
Mia avino estas jam tre maljuna kaj i iam diris, ke la son oj 
antaflmontras la sorton... Mi nur volis diri... 

i forlasis la ambron. 
Johano ankora staris en mezo de la ambro kaj super-

sti aj sentoj veki is en li. La virino, kvaza instinkte diveninta 
ilin, iris al Johano kaj milde irka prenis lin. 

Johano per delikata protesta gesto liberigis sin el la irka -
plektantaj brakoj. 

— Via edzo eslas en dan ero. Mi sentas tion... Oni per-
sekufas lin. Mi sentas tion... Cu vi ne sentas ? 

La virino staris momenton, kvaza kaptite de ia terura su-
gesto, sed poste nerve ekridante i iris al la tablo por pretigi 
la teon. 

— Malvarme estas al mi, mi deziras glaseton da teo. Cu 
vi deziras in kun lakto ? 

Johano nenion respondis. Li sidi is apatie kaj rigardis la 
ornamojn de la tablotuko. lli estis broditaj rozoj, grandaj rugaj 
rozoj, sed pro la ofta lavado ili ajnis nur grandaj sangmakuloj. 
Almena la fantazio de Johano vidis ilin tiaj. 

La virino metis glason da vaporanta teo anta Johanon kaj 
ektu is lin por veki eJ la apatio. 

— Jen la teo! 
Johano levis la kapon, sed lia rigardo renkontis tiun de 
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Johano kaj ia vidno rapjdls tra ia senbomai stratoj kaj stra~ 
teto]. Kelkfoje aiídi~ís longe tírata bojado. 

- La hundoj maltrankvili~as, - rimarkis mal/aute Johano. 
- Clunokte ill maltrankvl1igas, - kaj moketo aperis en 

9iaj okuloj. 
- Ne čiunokle. Mi jam centfoje vagadis nokte en la urbo, sed 

neniam estis tiel mortaajna la urbo .. . Rigardu tiun dometon. 
Tie logas Medvedjuk, la tigro. Tiu domo fruvespere čiam estis 
luma. Nun la fenestroj dormas. La tigro antausentas dangeron. 
Ml kuragus veti, ke li jam ne estas en la urbo. 

- Kial vi nomas sinjoron Medvedjuk ,,!igro"? 
- Car li estas vera tigro. La rusaj soldatoj donis al li ci 

tiun nomon. Ni militkaptitoj nur transprenis la trafan epiteton. 
Pii kruelan homon mi neniam konis. Li estas kruela kaj sangavida. 

- Sed la tigro havas tre čar man edzineton kaj bel etan fi~ 
leton. Ua edzino tre placas al vla arniko. DoSky tre simpatias 
kun Si. 

- Doaky? Li nur kompatas la malfeIiČan virineton kaj la 
knabeton. Tiu Či kom pato naskigis en li, kiam la tigro logis kun 
sla famlllo en nia mi1itkaptltejo kiel komandanto. Post la vizito 
de la svisa Ruga Kruco oni translokis lin en la urbon per su
bita ukazo. 

- [es mi rememoras. Oni multe paroli s pri tio en la urbo. 
. - Pro diversaj kruelafoj Ji devis forlasi sían postenon. Lia 

plej abomena kruelafo estis, kiam dek barakojn plenajn de milit
kaptitoj li ordonis ekbruligi. En iIi estis pii ol tri mil malfeli~ 
euloj, suferantaj je ekzantema tifo. III čiuj mortis kaj li ee fan
.faronis, ke jen efltas la plej efika rimedo por haJtigi la epidemion. 

La virino ektremis. 
- Cu al vi estas malvarme? - demandis Johano. 
- Ne I ... Mi vidas antaií mi tiujn malfeliculojn, kiuj post la 

najlitaj pordoj pereis en la namoj ... Ni rapidu I 
IIi ekrapldls. La domo de la prokuroro estis preskaií ce la 

alia ekstremo de la urbo kaj iIi apenaií faris la duonon de la 
distanco. 

EI iu apuda strat o subite rusa patrolo el dek soldatoj kaj 
unu suboticiro venls renkonte al ili. 

- Cu vi vldas, sinjorina moSto, la patrolo estas pli granda 
el ordinare? 

- Jes! - respondis la virino kaj en aia vočo oni povis 
rimarki malagrablan surprizon. 

La patrolo haltis, Ůia komandanto alparolis ilin. 
- Dokumentojn! 
Johano montris sian pasporton. La komandanto rigardis kaj 

redonis ~in. Nun li rigardis la viza~on de la virino, lum!~ 
gante ~in per la manlanterno. . 

- Nu, bone I . 
Li salutís la vlTínon kaj mal\aiíte kcimandis al la patrolo. 
- Maar-Sul 
La patrolo ekmarSis, sed la komandanto ankorau pos!restis 

minuton kaj flustre diris al IIi: 
- Rapidu kaj alosu forte la pordojn. Kiu ajn bruus, frapus, 

ne malfermu. 
- Cu okazos io? -- demandis la virino, ne povante kaSi 

slan fimon. 
- Kontraiírevolucio! ... Ankoraií ne certajo, sed spionoj 

raportis, ke bolSevikaj bandoj cirkulas Čirkaií la urbo kaj volas 
atakl la urbon. Cu la sinjoro prokuroro estas hejme? 

- Ne 1 Li voja~is ankoraií frumatene al T ockoesavsk. 
- Hm I Doma~e, čar la bandoj venas el tiu direkto. 
La vlrino ektremis. La suboficiro rapidis al siaj subuloj. 
- Johano Jurovit, ml timas. . 
- Ne tímu ! LI diris, ke ankorau ne estas certe. " Ni rapidu! 
- Jes I ... Ni rapidu I 
Preskau kurante iII atingis la longan straton, če kies fino 

jam vidi~is la belaspekta domo de la prokuroro. Apenaií iIi faris 
kelkajn pa~ojn, el la malproksimo aiídj~is pafado. 

- Jen I Úi jam komenči~as, - flustris la ·virino kaj forte 
premis sin al Johano. . 

- Eble ~i es1as nur sen kauza alarmo - Johano provis 
trankviligi Sin. 

IIi atingis la domon. Johano malSlosis la pordegon kaj trans
donis la Slosilon al la virino. 

- Zorge Slosu la pordegon I - li diris kaj premis Sian ma-
non por adlauo. 

La vinno forte ekkaptis Iian manon. 
- Klon vi volas? 
- Mi iras hejmen. 
- En tia dan~era tempo? 
- Ne grave I Vi opinlis antaií neionge, ke mi estas mal ku-

ra~a. Mi nur vin avertis pri la dangero, mi timis nur pro ví. 
Adiaul 

- Ne, ne, ne! Vi devas resli ! ~n tia tempo devas esti viro 
en la domo. . 

- La bone alosita pordego pU bone defendos vin, ol mi 
sen armilo. . 

Subite aiídigis bruo de veturilo kaj la pafado es tis pii lauta 
kaj otta. Ce la fino de la strato aperis armita trupo. . 

- Je la amo de Dio! Venu I - kriis ta virino. kaj tiris 
Johanon en la korton. 

La paSoj de la trupo pliproksimigis. Johano Slosis la 
pordegon. Ankau la riglilon kaj la fermstangon li prizorgis atente. 
Dume la virino frapis la pordon de la vestilllo. 

. Post kelkaj minutoj interne aiídigis dormemaj paaoj. 
- Kiu? - demandis raiíka virina voto. 
- Malfermu. Marusa, malfermu I Mi estas, - Si respondis 

tenante Johanon te la mano. 
La pordo malfermigis, iIi enrapidis. 
- Zorge alosu la pordon, Marusa! 
La pelton ai jetis de si. 
- Cu la fenestro-fermi1oj estas fiksítaj, Marusa ? 
- Jes I - murmuris la knabino. 
johano pendígis sian kaj gian peltojn sur vestpendilon. 
- Cu vi pretigis la samovaron? 
- Jam de longe I -
- Nu bone. Portu ~In en la Cambron. 
La servistino Iris en la kuirejon kaj ili paais en la cambron. 

Agrabla varmo akceptis ilin. 
la viríno turnis la butonon de la elektra lampo. Johano 

staris en mezo de la eambro kaj lia unua rigardo renkontis la 
grandan portreton de la edzo, kiu ~ajnis riproce rigardi lin. 

Si ek~emis, kvazau Iiberiginte de peza aargo. . 
- Dank' al Dio! Ni estas ekster dan~ero. 
Johano nenion diris. Li estis profundi~inta en la observado 

de la portreto. • 
- Kion vi rigardas? 
- Vian edzon. 
- Kie? - gi demandis kun preter.a ektremo. 
- Tie. Sur la muro... Vidu kiel riproce li rigardas nin ! 
- Vi havas viglan fantazion. . 
La servistino venis en la cambron kun la samovaro. Si 

metis gin sur la" tablon kaj atendis pluajn ordonojn. 
- Kion vi volas, Marusa? 
- Mi volis demandi, eu vi deziras ion? 
- Nenion, Marusa, nenion. Vi povas foriri. 
La servistino ekiris al la pordo, sed la virino haltig is Sin 
- Marusa! Kiel fa. tas la bubeto? 
- Li estis iom maltrankvila, sed antaií unu borů li ekdormis. 
- Ví povas foriri por dormi. 
- Jesl 
La servistino restis senmova kaj rigardis sian sinjorinon 

kvazaií havante ion por diri. 
- Cu vi volas ion, Marusa? 
- Nenion ! ... Mi nur havis malbonan songon . " Mi vidis la 

sinjoron tute sanga en mia son~o kaj Iio ne signifas ion bonan ... 
Ankaií vin mi vidis en blanka kitelo kaj vi ... 

- Mi ne estas scivo~a pri viaj Songoj, - interrompis Ain 
la virino. 

- Bone, - la knabino levis la §ultrojn kaj murmurls kva~ 
zau al si, - sanga korpo kaj blanka kitelo signifas malfeličon ••. 
Mia avino estas jam tre maljuna kaj Sl čiam diris, ke la songoj 
antaumontras fa sorton ... Mi nur volis diri. .. 

Si forJasis la čambron. . 
Johano ankoraií staris en mezD de la čambro kaj super

sticaj sentoj veki~is en li. La virino, kvazau instinkte diveninta 
ilin, iris al Johano kaj milde cirkaiíprenls lin. 

Johano per delikata protesta gesto IIberigis sin ella Cirkaií
plektantaj brakoj. 

- Via 'edzo estas en dan~ero. Mi sentas tion ... Oni per
seku tas Iin. Mi sen tas ti on ... Cu vi ne sentas? 

La vírlno staris momenton, kvazau kapti1e de la terura su
gesto, sed posle nerve ekridante9i iris . al la tablo por pretigi 
la teon. 

- Malvarme estlls al mi, mi deziras glaseton da teo. Cu 
vi deziras gin kun Jakto ? 

Johano nenion respondis. Li sidi~is apatie kaj rigardis la 
ornamojn de la tablotuko. ILi estis broditaj- ruzoj, grandaj rutclj 
roz oj, sed pro la ofta lavado ili Sajnis nur grandaj sangmakuloj. 
Almenau 1a fantazlo de Johano vidis Hin tiaj. 

La virino metis glason da vaponnta teo antau Johanoll kaj 
ektu§is lin por veki el la apalio. 

- jen la teo! 
Johano levis la kapoll, sed Ua rfgardo rerikontis Hun de 



la edza portreto. La virino, kun subita decido, iris al la muro 
kaj turnis la bildon aliflanken. 

— Nu! u bone ? 
— Kial vi turnis in? Kial vi turnis in? — demandis 

Johano kaj lia vo o esprimis teruran timon. — Oni kutimas 
turni la bildojn de la mortintoj... 

— Johano! — i ekkriis. 
— Returnu in ! Returnu in ! 
La virino, sub la sugesto de i tiu nerve kaj krude ripetata 

ordcno, jam etendis sian manon al la bildo, kiam iu forte ek-
frapis la pordegon. 

i rigidi is pro ektimo. 
La brua frapado sur la pordego ripeti is. Post momento a d-

i is rapidaj pa oj sub la fenestro kaj iu kun freneza obstino 
frapadis la eksteran fenestrotabulon. 

— Malfermu la pordon! — kriis Johano kaj li salte Ievi is 
de la tablo. — Marusa! Marusa 1 Maifermu la pordegon! 

Marusa ektiminte kuris en la ambron. Johano kriis. 
— Marusa, venu kun mi malfermi la pordon. 
— Vi frenezi is, Johano! Vi frenezi is. u vi forgesis, kion 

ditis la patrolkomandanto ? Al neniu ni malfermu la pordon 
dum tiu i nokto! 

— Al neniu jes, sed al via edzo ni devas in malfermi. 
Marusa, portu la iosilojn! 

La knabino kuris en la vesliblon. La virino haltigis in. 
— Marusa! Marnsa ! Ne kura u malfermi! 
La ekstera bruo sonis kaj sonis, ankora pli forte, pli mal-

espere. 
fohano krude pu is la knabinon en la vestiblon kaj eltiris 

la keston de la skribotablo. Li ser is revolveron. 
Ekstere esis la frapado, sed eksonis krioj. La taj sova aj 

krioj. 
Johano fine trovis la revolveron, ekkuris al la pordo, sed 

la virino etis sin al lia kolo. 
— Johano! Kion vi volas fari ? Vi volas, ke oni mortigu 

nin ! lli estas sova aj, brutaj kamparanoj!! . . . Johano! Marusa, 
ne iasu lin ! Dio mia! 

— Lasu! Lasu min ! Via edzo staras anta la pordego kaj 
oni persekutas lin! Mi sentas tion. Mi anta sentas tion ! Marusa 
la losilojn! Lasu! 

Marusa staris tremante kun la losiloj en la mano kaj ek-
ploris, 

— Kion fari ? Kion fari ? — i emis. 
— Eh! Lasu! — kriis Johano kaj per iuj fortoj li pu is de 

si la virinon. i falis sur la kanapon. 
En tiu momento ekstere ektondris pafo. La bruo esis mo-

menton, por poste eksplodi pli furioze. 
En la ambro a digis krako kaj bruo de rompi anta vitro. 

La edza portreto falis de la muro kaj ia vitro rompi is en 
cent pecojn. 

Johano rigardis tien kaj ekkriis terurite. 
— Vi mortigis vian edzon! Vi mortigis vian edzon! 
La supersti o kaptis amba virinojn. Marusa, genuante anta 

la sankta lampeto, plore emadis. La virino, baraktante sur la 
kanapo, iradis siajn harojn. El la tria ambro eksonis infanploro. 
Johano kun mieno de frenezulo rigide rigardis la portreton de 
la edzo, kiu kap-al-tere. kvaza masko de mortinto, ku ia apud 
la muro. 

Ekstere la bruo fari is tute freneza. Ra kaj ridegoj e is 
tra la stratoj kaj oni povis klare a di vo on: 

— Lasu lin, kamaradoj! u vi ne vidas, li ne povas veni plu ? 
Johano rekonscii is kaj iris al la vestiblo por malfermi la 

pordon. Marusa sekvis lin. La virino kuris en la trian ambron 
al sia ploranta fileto. 

Johano malfermis la pordon de la vestiblo kaj a skultis. 
Sur la strato estis la ta disputo. 
— Li devas veni kun ni! 
— u vi ne vidas, kamarado, ke li ne povas? 
— Sed H devas, mi diras... Dum la nokto de Ia libereco 

iu devas veni kun ni. 
Nun ra ke oni ekkantis. 

Fine falis en polvon la idol' 
Venkas ion la volo de 1'popol' 
Fine falos de trono iu re ^ 
Kaj triumfos egaleco de la le .' 

Ce la fino de la kanto ektondris pafo. 
— Lasu, mi diras! — diris akra vo o kaj iu forte frapis la 

pordegon per kalkanumo. — Ni iru! 
La ekstera trupo ekiris kun la ta ridego kaj sonis la kan-

tado en akompano de pafoj. 

Kamaradoj, alvenis venka hor/ 
Kaj tagi o purpuras en la kor.' 
Nia ru a standardo flirtas nun 
Kaj la bur oj tremiimas pro la p u n ' . . . 

La kantado pli malproksimi is. Johano iris al la pordego. 
Marusa sekvis lin. 

— La losilojn, Marusa! 
La knabino donis la lositojn. i premis siajn orelojn al la 

pordego. 
— A skultu, Johano Jurovi ! — Si diris kun tremanta vo o — 

Li stertoras, kvaza ii sputus sangon e! la gor o . . . A skultu! 
Johano singarde malfermis la pordegon kaj en la sama 

momento vira korpo, kvaza senvive, falis al lia brusto. Johano 
preska perdis la ekvilibron. 

Kun la helpo de Marusa li trenis la stertorantan viron en 
la korton. La luno eklumigis la viza on de la viro kaj Marusa 
ekkriis. 

— lvan Nikolaevi ! 
— Kiu? — demandis Johano surprizite. 
— Ivan Nikolaevi Rad enko! La servisto e la tribunalo. 

Hodia frumatene li portis la sinjoron per glitveturilo al Tockoe-
savsk. 

— Cu li estas vundita ? — demandis Johano kaj dume li 
re losis la pordegon. 

Marusa ekridis. 
— Ne, tute ne! Li estas ebria... Kiel porko li estas ebria. 
— Kie estas la sinjoro ? Demandu lin, Marusa ! Tockoesavsk 

estas tritaga vojo de ni kaj li jam revenis... Demandu lin! 
Marusa ekskuis la senpovan viron, kiu ku is sur la tero kaj 

malfaciie, kvaza stertorante spiradis, kra adis iumomente. 
— Ivan Nikolaevi ! . . . Cu vi a das !? . . . Jvan Nikolaevi l 
La viro malfermis la okulojn kaj mucide ridetis. 
— Kamaradoj, alvenis venka hor'.. . — li komencis kanti, sed 

iiaj lastaj vortoj jam dronis en dormo. 
— Ni nepre devas ekscii, kie li lasis la sinjoron prokuro-

ron, — diris Johano kaj anka li ekskuis la ebriulon. — Ivan 
Nikolaevi ! u vi a das ? . . . Rekonscii u! 

— Je . . . s ! — singultis la ebriulo. 
— Kie estas via sinjoro? 
— Kaj tagi o . . . fine polvo . . . n Ia i d o l ' . . . — kantis plu 

Rad enko. 
Johano per sia tuta forto ekskuis la ebriulon kaj krie ri-

petis la demandon. 
• — Ivan Nikolaevi ! Kie vi forlasis la sinjoron prokuroron ? 

Rad enko ekridis. 
— Li estas bona homo... Li estas bo . . . na hooomo! 
— Bone! Bone! Mi scias, sed kie vi lasis lin ? . . . Homo, 

parolu! 
Rad enko vi is la viza on per sia ne kovrita mano. Marusa 

kelkfoje vangofrapis lin. Johano konstante skuis kaj penis levi 
lin de la tero. 

— Ivan Nikolaevi ! Cu ne honte al vi?! — ripro is lin 
Marusa. — Porko vi estas, vera porko ! 

— Homo! Parolu je la amo de Dio! Kie estas via sinjoro? 
Rad enko, kun videbla penado, klopodis ordigi siajn pensojn. 
— La sin. . . joro... E h ! . . . Mi ne sci. . . as. — kaj la ofta 

singultado apena lasis iin paroli. 
— Kie li lo as ? — demandis Johano la knabinon 
— Ci tie, en la ardena dometo. 
— Cu Ii havas edzinon ? 
— Jes. 
— Voku in tuj 1 
Marusa ekiris al la ardeno. Sur la sojlo de la vestiblo ape-

ris la sinjorino kun knabeto dujara sur sia brako. 
— Kio estas, Johano Jurovi ? — i demandis. 
— Ivano Nikolaevi venis hejmen tute ebrie.. . 
— A h ! . . . Ivan Nikolaevi ? . . . Kaj kion li diras ? 
— E unu sa an vorton ni ne povis ekscli de l i . . . Li esfas 

kvaza porko. 
Rad enko komencis kanti. 
— Kama... radoj... maradoj... doj...doj . . . d o j . . . — kaj li 

ekridegis. 
La sinjorino reiris internen por gardi la knabeton de mal-

varmumo kaj post minuto Si revenis sola. 
Rad enko ankora kantis. 
— Fine faiis... ar vere falis... ar deviiiis f a . . . li l a . . . idol. 
La siniorino ekka ris al la ebriulo. 
— Ivan! . . . Ivan Nikolaevi ! 
— Ivan Nikoa . . . Nikla . . . Hehe! — komencis raediti la 

ebria viro — Kiu estas Ivan Nikolaevi ? Kiu ? . . . Kiiiuu ? . . . 
Iv jo Niklovi estas mi. Mi estas Nikolav . . . Pro diablo . . . 
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la edza půrttl!to. La virinů, kun subita decidů, iris al la murů 
kaj turnis la bildůn aliflanken. 

- Nu I Cu bone? 
- Kial vf turnis gin? Kial vi turnis gin? - demandis 

Jůhanů kaj lia voců esprimis teruran timůn. - Oni kutimas 
tumi la bildůjn de la můrtintůj ... 

- Jůhanů! - si ekkriis. 
-..: Returnu gin! Returnu gin! 
La virinů, sub la sugestů de ci tiu nerve kaj krude ripetata 

ůrdono, jam etendis sian manon al la bildů, kiam iu fůrte ek-
frapls la půrdegon. ' 

Si rigidigis pro ektimů. 
La brua frapado sur la pordegů ripetigis. Post momento CJud

igis rapidaj paSůj sub la fenestrů kaj iu kun freneza obstino 
frapadis la eksteran fenestrotablllon. 

- Malfermu la pordon! - kriis Johano. kaj li salte levigis 
de la tablo. - Marusa! Marusa 1 Malfermu la půrdegůn I 

M arusa ektiminte kuris en la cambrůn. Johano kriis. 
- Marusa, venu kun mi malfermi la pordůn. 
- Vi frenezigis, Jůhanů! Vi frenezigis. Cu vi forgesis, kion . 

diris la patrolkomandanto? AI neniu ni malfermu la půrdon 
dum tiu ci nůktů 1 

- AI neniu jes, sed al via edzo ni devas gin malferm i. 
Marusa, portu la Slosilojn I 

La knabino kuris en la vestiblon. La virinů haltigis sin. 
- Marusa! Marusa! Ne kuragu malferml! 
La ekstera bruů sůnis kaj sonis, ankůraií pii forte, pii mal-

espere. . . ' . 
lohanů krude puSis la knabinůn en la vestrblon kaj eltlrls 

la keston de la skribotablo. Li sercis revolveron. 
Ekstere cesis la frapado, sed eksůnis kriůj. Lailtaj sovagaj 

krioj. . 
Johano fine trovis la revůlveron, ekkuris al la pordo, sed 

la virino jeti:> sin .al lia kolo. 
- Johanů! Kion vi volas fari? Vi volas, ke oni mortigu 

nin I Jli estas sovagaj, brutaj kamparanoj ! ! ... Johano I Marusa, 
ne lasu lin! Dio mia I 

- Lasu I Lasu min I Via edzo staras antail la pordego kaj 
oni persekutas lín! Mi sentas tion. Mi antailsentas lion ! Marusa 
la Slosi1ojn! Lasu! 

Marusa staris tremante kun la slůsi10j en la mano kaj ek
ploris, 

- Kiůn fari? Kiůn fari? - si gemis. 
e _ Eh I Lasu! - kriis Johano kaj per ciuj fůrtoj li pusis de 
si la vlrinon. Si falis sur la kanapon. 

En tiu momento ekstere ektondris pafo. La bruo cesis mo
menton, por poste eksplodi pii furioze. 

En la eambro aildigis krako kaj bruo de růmpiganta vitro. 
La edza půrtreto falis de la muro kaj gia vitro rompigis en 
cent pecojn. 

Johano. rigardis tien kaj ekkriis terurite. 
- VI mortigis vían edzon! Vi mortigis vian edzon I 
La superstíco kaptís ambaii virinojn. Marusa, genuante antau 

la sankta lampetů, plůre gemadis. La virinů, baraktante sur la 
kana po, Siradis siajn harojn. EI la tria cambro eksůnis infanplůro. 
Jůhano kun mieno de frenezulo -rigide rigardis la portretůn de 
la edzo, kiu kap-al-tere. kvazaii masko de mortinto, kuai3 apud 

. Ia muro. • 
Ekstere la bruo farlgis tute freneza. Raiikaj ridegoj ehis 

tra la stratoj kaj ůni povis klare aildl vo~on : 
- Lasu Iin, kamaradoj! Cu vi ne vidas, li ne půvas veni piu ? 
Jůhano rekonsciígis kaj iris al la vestiblo por malfermi la 

pordon. Marusa sekvis Iin. La virino kuris en la trian eambron 
al sia ploranta fHeto. 

Johano malfermis la pordon de la vestiblo kaj aliskultis. 
Sur la strato estís laiita disputo. 
- Li devas veni kun ni I 
- Cu vi ne vidas, kamarado, ke li ne povas? 
- Sed li devas, mi diras ..• Dum la nůkto de la Iibereeo 

ciu devas veni kun ni. 
Nun rai1ke ůni ekkantis. 

Fine falis en pol von 1a idol' 
Venkas Cion la volo de l'popol ' 
Fine falůs de tronů ciu reg' 
Kaj triumfos egaJeco de la leg.' 

Ce la fino de -la kant.o ektondris pafo. 
- Lasu, mi dlras I - diris akra vo~o kaj iu forte frapls la 

pordegon per kalkanumo. - Ni Iru! . 
La ekstera trupe ekirls kun lat1ta ridego kaj sonis la kan

tado en akompano de pafůj. 

Kamaradůj; alvenis venka hor,' 
Kaj tagigo purpuras en la kor.' 
Nia ruga standardo t1irtas nun 
Kaj la burgoj tremlimas pro la pun' ..• 

La kantado pii malprůksimigis. Johano iris al la pordego. 
Marusa sekvis Iin. 

- La slosilojn, Marusa! 
La knabinů donis la slosilojn. Si premis slajn ůrelojn al la 

pordego. 
- Aliskultu, Johano Jurůvic! - si diris kun tremanta voco

Li s1ertoras, kvazaii li spul us sangon el la gorgo ... Ailskultu 1 
Jůhanů singarde malfermis la pordegon kaj en la sama 

momento vira korpo, kvazaii senvive, falis al lia brusto. Jůhanů 
preskaii perdís la ekvilibron. 

Kun la helpo de Marusa li trenis la stertorantan viron en 
la kortůn. La luno eklumigis la vizagon de la viro kaj Marusa 
ekkriis. 

- Ivan Nikolaevic! 
- Kiu? - demandis Johano. surprizlte. 
- Ivan Nikolaevic Radcenko I La servlsto ce la tribunalo. 

Hodiali frumatene li portis la sinjůron per glitveturilo al Tockůe
savsk. 

- Cu li estas vundita? - demandis Johano kaj dume li 
realosis la pordegon. 

Marusa ekridis. 
- Ne, ture ne I Li estas ebria ••. Kiel půrko li estas ebria. 
- Kie estas la sinjůro? Demandu Iin, Marusa 1 Tockoesavsk 

estas tritaga vojo de ni kaj li jam reveni s .•. Demandu Iin 1 
Marusa ekskuis la senpovan viron, kiu kuSis sur la tero kaj 

malfacile, kvazail stertůrante spiradis, kraCadis ciumomente. 
- Ivan Nikůlaevic I ... CU vi aiidas I? .. Ivan Nikolaevi~ I 
La vira malfermis la okulo)n kaj mucide ridetis. 
- Kamaradoj, alvenis venka hor' •.. - li kornencis kanti, sed 

liaj lastaj vůrtoj jam dronis en dormo. 
- Ni nepre devas ekscii, kie li lasis la slnjoron prokuro

ron, - diris Johano kaj ankail li ekskuis la ebriulon. - Ivan 
Nikůlaevic! Cu vi aildas? .. Rekonseiigu f 

- Je. " sf - singultis la ebriulo. 
- Kie estas -via sinjoro? 
- Kaj tagigů ... fine polvo .•. n la idol' ... - kantls piu 

RadCenků. 
Jůhano per sia tuta fůrto ekskuis la ebriulon kaj krie ri

petis la demandon. 
~'- Ivan Nikolaevi~! Kie vi fůrlasis la sinjoron prokuroron? 
RadCenků ekridis. 
- Li estas bona hůmo . .• Li estas bo ... na hooůmo I 
- Bůne I Bůne I Mi scias, sed kie vi lasis Iin? .. Hornů , 

parolu! 
Radcenko viSis la vizagon per sia negkovrita mano. Marusa 

kelkfoje vangůfrapis Iin. Johano kůnslante skuis kaj penis levi 
lin de la tero. 

- Ivan Nikolaevic! Cu ne hůnte al vi?! - riprůcis lin 
Marusa. - Porko vi estas, vera porků 1 

- Hůmo I Parolu je la arnů de Dio.l Kie estas via sinjoro? 
Radcenko, kun vide bla penado, klopůdis ůrdigi siajn pensojn. 
- La sin ... joro ... Eh! ... Mi ne sei ... as. -- kaj la ofta 

singultado apenaii lasis lin parůli. 
- Kie li logas? - demandis Johano la knabinon 
- Ci líe, en la gardena důmetů. 
- Cu li havas edzinon? 
- les. 
- Voku ain tuj I 
Marusa ekiris al la gardeno. Sur la sojlo de la vestiblo ape-

ris la sinjorinů kun knabeto dujara Sur sia brako. 
- Kiů estas, Johano JuroviC? - Si demandis. 
- Ivano Nikolaevic venis hejmen tute ebrie ..• 
- Ah I •.. Ivan Nikolaevic? •. Kaj kíon li diras? 
- Ec unu sagan vorton ni ne povis ekseli de li ... LI estas 

kvazaii porko. 
Rad~enků kůmencis kanti. 
- Kama •.. radoj .• , maradoj ... doj .•. důj ... doj, , . - kaj li 

ekridegis. . 
La sinjorino reiris inlernen por gardi la knabeton de mal-

varmumů kaj půst minulo Si revenis sůla. 
Rad~enko ankoraii kantis. 
- Fine falis ••. Car vere falis, .. Car deviiiis fa . .. Ii la ••. idol. 
La sinjůrino e.kkailris al la ebriulů. -
- Ivan ! ..• Ivan Nikolaevi.c ! 
- Ivan Nikůa •.. Nikla ..• Hebe I - komencis mediti la 

ebria viro - Kiu estas Ivan Njkolaevi~? Kiu? •.. Kiiiuu ? ... 
IvCio Niklovi~ estas mi. Mi estas Nikolav . •• Pro diablo .• 



. Hehe! Mi estas 
Si . . . lentu I 

mi essss sss Mi ne p o . . vas eldiri . 
. . sss . . . Silentu! . . 

La virino skuis lin. 
— Ivan! Kie vi forlasis mian edzon ? . . . Cu vi afldas ? 
Rad enko lar e malfermis ia okulojn, kvaza montri, ke li 

estas en tute sobra stato. 
— Nat . . . nature mi a das ! Kial ne a di ? . . . Mi hav . . . as 

orelojn. Mi a das, vi a das kaj iii . . . Jes! 
— Ivan! — daflrigis la demandadon la virino. — u oni 

mortigis mian edzon ? 
— Kial mortigi ? . . . Kial mort . . i . . gi ? 
— Car Ii ne revenis kun vi. 
— Li ne venis, ar li ne volis, — kaj li kaniante da rigis 

la la melodio de la marseljezo. — Li ne veenis, ar li iiris 
for . . tramtiatam ta . . tam ta tam. 

— Cu li ne diris ion al vi ? 
Rad enko da rigis la kantadon. 
— Kaj li diiris jen leteeero, donu tiion al edzin' . . . 
— Cu li donis leteron al vi? 
— Jes li donis leteron tra tra ra . . . 
— Kie? Kie estas la letero? 
Rad enko kun lar ai gestoj da rigis la kantadon. 
— En la poo ' de 1 mantel', ta tara ta . . . 
Johano traser is la po ojn de la ebriulo kaj trovinte la 

leteron transdonis in al la virino. i kuris kun i en la domon 
vokante Johanon post si. 

— Venu! Venu! . . . Lasu tiun porkon. Lia edzino jam 
venas por li. 

Johano ekiris al la vestiblo. La edzino de Ivan Nikolaevi 
venis kun laflta blasfemado fra la ardeno. 

Johano esfis jam sur la sojlo, kiam li afldis la bruon de la 
abundaj vangofrapoj, per kiuj la edzino regalis sian edzon. 

Rad enko plenpulme kantis. 
— Fine falis en polvon la idol' . . . 
— Falis vi en polvon, w, ebria porko. ke Dio sekigu vian 

gor on ! Vi, fava porko ! 
Johano iris en la ambron. 
La virino sidis sur la kanapo kaj legis la leteron. Apud i 

sidis ia fileto. Johano haltis atende anta i. 
Fininte la legadon i senvorte transdonis la leteron al 

Johano. Li komencis legi la dis etitajn liniojn. 

Amata edzino I 
Terura situacio devigis min forlasi la hejmon. Mi men. 

sogis al vi, dirante, ke oficiala oj vokas min al Tockoesavsk 
Ne pro tio mi foriris. La men evika re imo falis kaj mi, kun 
kelkaj, devas min savi per kuro. Kiam vi legos tiun i Ieteron 
mi jam estos malproksime de la urbo. Mi savas min por vi. 
Post la paso de la uragano, espereble baldafl, roi revenos 
al vi. 

Mi rifugas lcune kun sinjoro Medvedjuk, kies spionoj 
ankora ustafempe avertis nin pri la dan ero. Kien ni irass, 
nii ankora ne scias, sed e se mi scius, mi ne kura uv-
sciigi vin nun pri tio. 

Mi estas plena de timo pri vi, sed mi esperas, ke la vir-
inojn indulgos la nova re imo kaj i ne ven os la forkurintojn 
je iliaj senkulpaj parencoj. 

Cion vi trovas en ordo en mia skribotablo. La dokumen-
tojn transdonu al tiuj, kiuj venas en la nomo de la nova 
registaro kaj penu akiri ilian favoron por vi. Turnu vin por 
defendo al sinjoro Bardy, kies samlandano estas unu el la 
efuloj de la ru a armeo. Li ver ajne ne rifuzos sian helpon 

al vi kaj al nia malgranda Fedja. Li estis al mi iam bona 
amiko, kiu havas koron por la malfeli uloj. Mi ne estos 
sendanka al li post mia reveno. 

Ne maltrankvili u pro mi, ar, kiel eble plej balda , ni 
revidos unu la alian. Ciutage kisu anstata mi la malgrandan 
Fedja ! iam kun ama koro rememoras pri vi via malfeli a 
edzo. Fedja. 

Dum la legado la virino atenfe rigardis la mienon de Johano. 
i jen esprimis doioran surprizon, jen ekflamis pro subita 

kolero. 
Nun li redonis la leteron, Senvorte. Estis silento dum 

kelkaj minutoj. 
La virino levi is de la kanapo, iris al Ia skribotablo kaj 

fermis la leteron en la tirkeston. 
— Nu! Kion vi opinias ? — i komencis. 
Johano ne respondis. Turrnentaj pensoj atakis lin. Kion diri 

a kion fari? Terura s»tuacio. Lasi virinon al la duba profek-
tado de militkaptito, kiu mem estas sen defendantoj. Kiamaniere 
li povus gardi Sin kaj ian fileton kontra tiuj, kiuj venos en la 

nomo de la nova re imo ? Li estas ja fremdulo en tiu i lando, 
kiu ne havas civitajn rajtojn. Kial pensis uste pri li la for-
kurinto? 

— Cu vi ne havas opinion, Johano Jurovi , afl via opinio 
estas tiel profunde ofenda, ke vi ne kura as in diri? 

— Ne! 
— Kial vi ne diras do? 
— ar mi ne scias, kion diri kaj kion fari. 
— Vi estas prava. En via situacio anka mi ne povus tuj 

decidi. Mi e ne indignas pro tio. Sed mi devas rimarki ion. 
Mia edzo foriasis nin je la duba favoro de vandaloj. Tion mi ne 
beda ras, >.r, se i estas puno, mi meritas in. Mi neniam amis 
lin, na ze mi turnis min iam de li. Sed li trudis al vi neel-
porteblan respondecon per sia peto kaj tio i estas fre ena kaj 
tre hontiga afero por mi. Mi vidas, ke vi ne volonte akceptas 
la protektadon. Mi komprenas vin. La sola argumento, kiun mia 
edzo havas por senkulpigi sin estas, ke inter la soldatoj kaj 
gvidantoj de la nova re imo estas ankafl viaj samlandanoj. 

— Sinjorina mo to . . . 
— Ankora mi ne finis . . . Mallonge: mi devas konfesi, 

ke mia edzo konas mian neestingeblan amon al vi. 
— Katja! 
— Ne timu! Mi mem diris tion al li. Mi mem! 
— Kaj li. 
— Li silentis, ar li ne havas rajton fari ripro ojn al mi. 

Mi levis lin al tiu pozicio, kiun li okupis is nun. 
— Mi ne komprenas vin. 
— Estas malfacile kompreni tion, ar la plena konfeso eble 

detruus nian amikecon. E tiun atoman estimon, kiun vi sentas 
al mi, mi perdus per la sciigo de la vero. 

— Vi devas esti pli sincera. 
— Ne postulu tion, Johano Jurovi ! Ne postulu tion! 
La virino kun petega mieno staris antafl Johano. Li ek-

kompalis in. 
— Vi estas prava, Katja. Mi ne havas rajton demandi vin. 
La virino iris tute proksimen al li kaj diris kun certeco en 

sia vo o. 
— Nur vi havas rajton, Johano, kaj neniu krom vi. Mia 

edzo etis min al vi. Mi apartenas de nun al vi. Nur al vi. 
i karese irka brakis Johanon. 

Johano staris senmove. Liaj pensoj vagadis tre malproksime. 
Li vidis anta si siajn proprajn. La infano sur la kanapo, la 
virino, flustranta amajn vortojn, kiel iam lia edzino, la infima 
varmo de la hejmo fremda, kiu sen ese mistifikas lin, la tu o 

A M K A V T O 
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Ho, felica vir', egalanta diojn, 
Kiu en proksim' de vi povas sidi 
Kaj a skulti vin, la parolon fre an 
Ridon ar entan! 

Kaptas min korprem', se mi vin ekvidas. 
Via viza et' se aperas brile, 
Lamas mia lang', ne kapablas lipoj' 
Vorton eldiri. 

Palas mia vang', tra la ha t' fajreroj 
Kuras, brulas mi de sopir' sova a, 
Turnas min la kap', mia vido vibras, 
Mu as oreloj. 

vit' malvarma sur la tremanta korpo 
Gutas. Mia vang' jam ekvelkas kiel 
Herb' a tuna. Kaj pro dolor' sufoka 
Svene mi falas. 

K. de Kalocsay 
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Mí ne po . . vas eldirí . . . Hehe! Mi estas . . . mi esssS Sss 
•. sss ... ' Silentu! .•. Si ••. lentu! :'\ 

La virino skuis lin. 
- Ivan I Kie vi forJasís mían edzon? ... Cu vi ai1das? 
RadČ~nko lar~e malfermis Ja okulojn, kvazai1 montri, ke li 

. estas en tule sobra sta to. 
- Nat .. , nature mi ai1das! Kial ne aúdi? .. Mi hav ..• as 

orelojn. Mi aúdas, vi aiídas kaj ili ... Jes! 
- Ivan! - daiirigís la demandadon 1a viríno. - Cu oni 

mortigis mian edzon ? 
- Kial mortigi? • . . Kial mort .. i .. gi jl 
- Car li ne revenis kun vi. 
- Li ne venis, Car li ne volis, - kaj li kantante daúrigis 

laú la melodio de la marseljezo. - Li ne veenis, Car li iiris 
for .. tramlJatam ta . . tam ta tam. 

- Cu li ne diris Ion al vi? 
RadCenko daiirigis la kantadon. 
- Kaj li diirls jen leteeero, donu tiion al edzin' . . . 
- Cu li donis leteron al vi? 
- Jes li donis leteron tra tra ra ... 
- Kie? Kie estas la letero? 
RadCenko kun largaj gestoj daúrigis la kanladon. 
- En la pooS' de I mantel', ta tara ta ... 
Johano traserCis la pogojn de la ebriulo kaj trovinte la 

leteron transdonis ~in al la virino. Sí kurís kun ~i en la domon 
vokante Johanon post si. 

- Venu! Ven u I .. , Lasu tiun porkon. Lia edzino jam 
'venas por li. . , . 

Johano ekiris al la vestiblo. La edzino de Ivan NlkolaevlC 
venis kun lailta blasfemado tra la gardeno. 

Johano eslls jam sur la sojlo, kiam li aúdis I~ bruon de la 
abundaj vangofrapoj, per kiuj la edzino regalis slan edzon. 

RadČenko plenpulme kantis. 
- Fine falis en pol von la idol' .. . 
- Fatis vi en pol von, \ í, ebria porko , ke Dio sekigu vian 

gorgon! Vi, fava porko I 
Johano Iris en la Cambron. , . , 
La virino sidis sur la kanapo kaj legis la leteron. Apud SI 

sidis gia fileto. Johano haltis atende antaú si. 
Finínte la legadon si senvorte Iransdonis la leleron al 

Johano. Li komencis legi la disjetilajn linioin . 

Amata edzino I 
Terura situaci o devigis min forlasi la hejmon. Mí men. 

sogís al vi, dirante, ke olicialaíoj vokas min al Tockoesavsk 
Ne pro lio mi forirís. La menSevika regimo falis kaj mi, kun 
kelkaj, devas min savi per kuro. Kiam vi legos tiun Ci leleron 
mí jam estos malproksime de 1a urbo. Mi savas min por ví. 
Post la paso de la uragano, espereble baldai1, mi revenos 
al vi. 

Mi rifugas 1<une kun sinjoro Medvedjuk, kies spionoj 
ankorail gustatempe avertis nin pri la dangero. Kien ni irass, 
mi ankoraií ne scias, sed ec se mi scíus, mi ne kuraguv
scíigi vin nun prl tio. 

Mi estas plena de timo pri vi, sed mi esperas, ke la vir
inojn indulgos la nova re~imo kaj gi ne vengos la forkurintojn 
je lIíaj senlwlpaj parencoj. 

Cion vi trovas en ordo en mia skríbotablo. La dokumen
tojn transdonu al liuj, kiuj venas en la nomo de la nova 
regislaro kaj penu akiri ilian favoron por vi. Turnu vin por 
defendo al sinjoro Bardy, kies samlandano estas unu el la 
čefuloj de la ruga armeo. Li' verSajne ne rifuzos sian helpon 
al vi kaj al nia malgranda Fedja. Li estis al mi čiam bona 
arniko, kiu havas koron por la malfeličuloj . Mi ne estos 
sendanka al li post mia reveno. • 

Ne maltrankvíligu pro mi, Car, kiel eble plej baldau, ni 
revidos unu la alian. Ciutage kisu anstalaú mi la malgrantlan 
Fedja ! Ciam kun ama koro rememoras pri vi via malfeliča 
edzo. Fedja. 

Dum la legado la virino alente rigardis la mienon de Johano. 
Úl jen esprirnis doloran surprízon, jen ekflamis pro subíta 
kolero. 

Nun 1/ redonis la leteron. Senvorte. Estis silento dum 
kel kaj minutoj. 

La virino levigis de la kanapo, Iris al la skribotablo kaj 
fermis la leteron en la tirkeston. 

- Nu! Kion vi opinias? - Si komencis. 
Johano ne respondís. Turmentaj pensoj atakís lin. ·Kion ,dirí 

au kion farí? Terura s;tuacio. Lasi virinon al la duba profek
tado de militkaptlto, kiu mem estas sen defendantoj. Kiamaniere 
li povus gardi gin kaj Sian fileton kontrail tiuj, kiuj venos en la 
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nomo de la nova regimo? Li eslas ja fremdu!o en tiu ~i lando, 
kíu ne' havas cívítajn rajtojn. Kia! pensis guste pri li la for
kurinto? 

- Cu vi ne havas opinion, Johano JuroviC, au via opinio 
estas tíel profunde ofenda, ke vi ne kuragas gin diri? 

- Ne! 
- Kia! vi ne diras do? 
- Car mi ne scias, kion dlri kaj kíon fari. 
- Vi estas prava. En via situacio ankaú mi ne povus tuj 

decidi. Mi eC ne indignas pro tio. Sed mi devas rimarki ion. 
Mia edzo 'forl·asis nin ie la duba favoro de vandaloj . Tion mi ne 
bedailras, Cu, se gl estas puno, mi meritas gin. Mi neniam amis 
Iin, nauze mi turnis min Ciam de li. Sed li trudis al vi nee!
porteblan respondecon per sia peto kaj tio Ci estas tre gena kaj 
tre hontiga afero por mi. Mi vidas, ke vi ne volonte akceptas 
la protektadon. Mi komprenas vin. La soJa argumento, kiun mia 
edzo havas por senkulpigi sin estas, ke inter la soldatoj kaj 
gvidantoj de la nova regimo estas anhaú viaj samlandanoj. 

- Sínjorina moSto . .. 
- Ankorau mi ne finís . .• Mallonge: mi devas konfesi, 

ke mia edzo konas mian neestingeblan amon al vi. 
- Katja! 
- Ne timu! Mi mem diris lion al li. Mi mem I 
- Kaj li. 
- Li silentis, Car li ne havas rajlon fad riproCojn al mi. 

Mi levis lin al tiu pozicio, kiun li okupis gis nun. 
- Mi ne komprenas vin. 
- Estas malfaciJe kompreni Hon, Car la plena konfeso eble 

detruus nian amikecon. EC tiun atoman estimon, kíun vi sentas 
a! mi, mi perdus per la sciigo de la veTO. 

- Vi devas esti pii sincera. 
- Ne postulu Hon, Johano Jurovič! Ne postulu tion! 
La vidno kun petega mieno slaris antau Johano. Li ek· 

kompalis sin. " 
- Vi estas prava, Kalja. Mi ne havas rajton demandi vin. 
La virino iris tute proksimen al li kaj diris 'kun certeco en 

sia voCo. 
- Nur vi havas rajton, Johano, kaj neniu krom vl. Mia 

edzo jeti s min a1 vi. Mi apartenas de nun al vi. Nur al vi. 
Si kare se čirkailbrakis johanon. 
Johano staris senmove. Liaj pen soj vagadis tre malproksime. 

Li vidis anlau si siajn proprajn. La infano sur la kanapo, la 
virino, f1ustrallta amajn vQrtojn, kiel iam Iia edzino, la intima 
varmo de la hejmo fremda, klu senčese mistifikas Hn, la tuSo 

---...--------...--------...-----..... ...-----..... ...-----~ . , 
t AMKANTO 1 4 8APPHO , 

~ Ho, feliea vir', egalanta diojn, { 
4 Kiu eu proksim' de vi povas sidi , 
~ Kaj alískulti vin, la parolon fresan , 
4 Ridon arg-entan! , 

~ Kaptas min korprem', se mi vin ekvidas. ~ 
4 Via vizaget' se aperas brile, L. 
~ Lamas mia lang', ne kapablas IiPQj ~ 
., Vorton eldiri. , 

~ Palas mia yang', tra la halít' fajreroj ~ 
( Kuras, brulas mi de sopir' sovaga, L. . 
( Turnas min la kap', mia vida vibras, , 
4 Mugas oreloj. . , 

~ Svit' malvarma sur la tremanta korpo i 
.. Gutas.Mia vang" jam ekvelkas kiel , 
} Herb' autuna. Kaj pro dolor' sufoka .1 
( Svene mi falas. } 
f K. de KalocsaJ', , , 
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de karesantaj manoj, io i dum momento ajnis belega son o, 
kiu katenis lin. 

— Johano, mi estas via. Mi estas via rajta poseda o. Li 
donis min al vi, anka li donis min al vi . . . Kaj mi amas 
vin, Johano, tiel sincere, tiel sindone, kiel ankorafi neniu amis 
vin . . . 

La virino, sentante sian superecon, premis sin al la brusto 
de Johano. Johano ne kontra staris. Li ne sciis, kion diri ? 

— Johano! Anka vi amas min! — i flustris. — Vi ne 
povas tion nei plu. Anka vi amas min, Johano. Vi, mia kara, 
mia sola konsolo ! 

Kaj i etendis siajn lipojn por kiso. Johano prenis ian 
blondan kapon inter siajn manojn kaj senvorte rigardis al iaj 
brilantaj okuloj. 

— Kisu min! — spiris la virino apena a deble. 
Johano jam forgesis pri io. Li vidis nur !a ridetantan ten-

ton anta si. Li sentis la varmegan spiron de la soifaj lipoj. 
Lian animon sklavigis la potenca sugesto de la flamantaj okuloj 
kaj lin kaptis neretenebla sopiro. 

— Katja ! . . . Katja! — li flustris sinforgese kaj liaj lipoj 
jam estis tu ontaj la iajn. 

— Al pa jo! . . . Al pa jo! - ekploris la infano sur la 
kanapo. 

Johano subite rekonscii is. Al li ajnis, kvaza lia propra 
infano estus lin avertinta. Flamru o de honto kaj kolero ekbrulis 
sur liaj vangoj. La virinon li forpu is de si kaj ekkriis plengor e. 

— Marusa! . . , Marusa! 
La virino, terurite de lia mieno, tremante rigardis min. 
— Kio estas al vi ? . . . Kio okazis ? 
— Nenio okazis! Nenio! Dank' al Dio! . . . Dio inter-

venis. Li avertis min per la bu eto de via infano . . . Kvaza 
mia infano estus kriinta. 

Histerie ekridis la virino. Johano kriadis. 
— Marusa! . . . Marusa! 
— Kion vi volas ? — i demandis kun subita konsterni o. 
— Mi volas foriri el tiu i domo . . . Mi volas foriri tuj, 

por neniam reveni . . . 
— Johano! 
La virino falis anta li kaj spasme irka prenante liajn 

krurojn i petegis 

— Johano ! Ne foriru ! Ne forlasu min ! Kompafu 

Johano penis liberigi sin de la virino, kiu en malespera 
barakto tenis lin preme. 

— Marusa! . . . — kriis Johano, kaj senpacience li rigardis 
al la pordo. 

La manoj de la virino tu is la revolveron, forgesitan en la 
po o de Johar.o. Kun subita decido i elpo igis in kaj salt-
ltvi is. 

— Iru! Iru, sed en la sama momen:o, kiam vi transpa os 
la sojlon, mi estos mortinta . . . Iru do! 

Johar.o saltis al la virino kaj penis forpreni la dan eran 
ilon el ia mano. La infano krie ploris. La pordo malfermi is 
kaj Marusa kuris cn la ambron kun hirtaj haroj, dormema 
viza o. Ekvidinte la revolveron en la mano de sia sinjorino. 

i ferurite ekkriis. 
— Jesuo mia ! Sinjorino ! 
Johano eltordis la revolveron kaj etis in en angulon de 

la ambro. La virino silente ekploris kaj fale sidi is sur la 
kanapon. i irka prenis sian fileton kaj kisadis lin freneze, 
senhalte. 

Marusa staris senkonsile kaj rigardis jen al sia sinjorino, 
jen al Johano, kiu rompite pro la tumultaj okaza oj falis teren 
anta la virino kaj klinis sian kapon sur iajn genuojn. 

Longa silento. Marusa piedpinte iris al la angulo kaj levis 
la for etitan levolveron. 

— Dio mia! Dio mia! — i emadis malla te. — Sanga 
korpo, blanka kitelo ne signifas bonon . . . Mi diris ja . . . 
Dio mia! 

La mano de la virino movi is kaj karese palpadis la ta z-
itajn harojn de Johano. 

— Johano Jurovi ! . . . Cu vi povus pardoni min . . . Johano 
Jurovi . . . 

i denove ekploregis. Johano haltigis la karesantan manon 
kaj kisis in. 

Marusa milde ekpu is Johanon kaj malla te demandis. 
— Cu la sinjoro prokuroro mortis ? 
Johano rezigne respondis. 
— J e s ! . . . Li mortis por iam . . . 

P E X S O P R I L A E T E K \ O 
.1 A N K O I. E S K O V A H 

n Ia vila o Dru kova vivis instruisto Djuro 
Marti . Oni opiniis, ke li estas malsana, 
sed efektive, tion li ne sentis, sed tamen li 
ne fartis plu kiel iam, anta e. Nun tre 
elmontri is liaj bluaj vejnoj, kiuj delikate 

disvasti is irka la okuloj kaj pilongi is tra la frunto. 
Anka liaj lipoj iel velkis kaj la oreloj maldiki is, 
pali is; sed tamen li ankora ne tusetas, kaj sian 
oficon iam aktijate li plenumas. Krom iio, !a lerneja 
inspektoro estas pri li tute kontenta. 

Kontra la infanoj li estis bona, sed ofte lin kaptis 
ia enuo, de kiu nek la ka zon nek la nomon li povis 
trovi, kaj tiun i enuon li ne povis forigi dum la tuta 
instruado. Se li rajtus, plej bone estus tiam sendi la 
infanojn hejmen, sed tion oni ne rajtas. 

En tia stato li ne sciis gardi pri sia trankvileco 
en la lernejo, li estis malpacienca, eksciti ema, kaj 
nomis iun infanon azeno, malsa ulo — a kaptis iun 
e la orelo a hararo. 

Post kiam tiu isenkonscio linforlasis,libeda ris in 
kaj decidis: neniam plu,sed balda li denove same eraris. 

Tio okazis e li ver ajne pro la tro granda penado. 
Li estis sola en la lernejo, kun duontaga instruado, 

kaj por tio li devis ankora instrui kelkajn horojn pli 
— kaj vintre e ne sufi is la tago Tamen ankora 
trovi is tempo por ripozi; sed lin io ne lasis ek-

ripozi, io iam devigis lin mediti — mediti sen ripozo, 
is fine lin kaptis kapdoloro. Tiam liaj nervoj komencis 

sur la palpebroj tremi, la vejnoj sur la tempioj danceti 
kaj li tute lacigite sin fetis sur la liton. Lia servisto 
Da a lin pelis, ke li stari u, ke li sin senvestigu, por 
ke li pretigu la liton — li a dis tion, sed longe, longe 
li ne movi is, kaj e vorton ne diris, kvankam anka 
li mem deziris la dormon. 

Li senmezure sopiris je la noktoj, ar ili al li 
alportadis son ojn, kaj al la son oj li donis signifon 
alian ol lin iam instruis lia instruisto de pedagogio 
en la instruista lernejo. Kiom li memoris, liaj son oj 
de lia infana o havis ian signifon, sed li ankora longe 
tenis la teorion, kiun li lernis en la instruista lernejo. 

Sed anta kvar jaroj okazis rompo kaj li disi is 
de la instruo de 1' Herbarfanoj. lun vesperon li ku i is 
kiel ordinare kaj ekdormis. Cu li vere dormis, tion li 
tute ne povus certe diri; li estis maldorma, tiel al li 
ajnis. La nokto estas malluma; li ekvidas sian patron 

revenantan hejmen kun Iumigilo en la mano. Li venas 
al rivereto, kiu pligtandi is pro 1'a tuna pluvo. Li 
ekiras sur la trabon kaj preska li jam transiris, sed 
jen, lia piedo forglitas kaj li malaperas en la malklara, 
kotplena akvo.. . En lia koro esti is malvarme kaj li 
ekskui is. Li palpis sian frunton, kaj sur i — malvarma 
vito. Dank' al Dio, son o. 
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de karesantaj manoj, cio ci dum momento Aajnis belega songo, 
kiu katenislin. 

- Johano, mi estas via. Mi estas via rajta posedajo. Li 
donis min al vi, ankau li donis min al vi .. , Kaj mi amas 
vin, Johano, tiel sincere, tiel sindone, kiel ankorau neniu amis 
vin . . . 

La virino, sentante sian superecon, premis sin al la brusto 
de Johano. Johano ne kontraustaris. Li ne sciis, kion diTi? 

- Johano I Ankau vi amas min! - ~i f1ustris. - Vi ne 
povas tion nei piu. Ankau vi amas min, JOhano . Vi, mia kara, 
mla sol a konsolo I 

Kaj ~i etendis siajn lipojn por kiso. Johano prenis sian 
blondan kapon inter siajn manojn kaj senvorte rigardis al siaj . 
brilantaj okuloj. 

- Kisu min I - spiris la virino apenau audeble. 
Johano jam forgesis pri cio. Li vidis nur la ridetantan ten

ton antau si. Li sentis la varmegan spiron de la soifaj líp oj. 
Lian animon sklávigis la potenca sugesto de la f1amantaj okuloj 
kaj Iin kaptis neretenebla sopiro. 

- Katja I ... Katja I - li flustris sinforgese kaj liaj Iípoj 
jam estis tusontaj la ~iajn. 

- AI paCjo! ... AI pacjo! - ekploris Ia, infano sur la 
kanapo. 

Johano subite rekonsciigis. AI li ~ajnis, kvazau lia propra 
infano estus lili avertinta. Flamru~o de honto kaj kolero ekbrulís 
sur Iiaj vangoj. La virinon li forpuais de si kaj ekkriis plengorge. 

- Marusa I ..• Marusa I 
La virino, terurite de Iia mieno, tremante Tigardis min . 
-, Kio estas al vi? • . . Kio okazis? 
- Nellio okazis! Nenio! Dank' al Dio!. . . Dio inter-

venis. Li avertis min per la buSeto de via infano... Kvazaii 
mia infano estus kriinta. 

Hlsterie ekridis la virino. Johano kriadis. 
- Marusa I . . . Marusa I . 
- Kion vi volas? - si demandis kun subita konsternigo. 
- Mi volas foriri el tiu Ci domo . . • Mi volas foriri tuj , 

por neniam reveni . . . 
- Johano! 
La virino falis antaii li kaj spasme cirkaiiprenante Iiajn 

krurojn si petegis 

- Johano! Ne foriru I .. . Ne forlasu min! . .. Kompalu 
min! ... Johano, kom patu min I 

Johano penis Iiberigi sin de la virino, kiu en malespera 
barakto tenis Iin preme. 

- Marusa! ... - kriis Johano, kaj senpacience li rigardis 
al la pordo. 

La manoj de la virino tusis la revolveron, forgesltan en 1a 
poso de Johar,o. Kun subita decido ~j elposigis gin kaj salt
Itvigis. 

- Iru! Iru, sed en la sama momen:o, kiam vi transpaSos 
la sojlon, mi estos mortinta ... Iru do! 

Johar.o saltis al la virino kaj penis forpreni la dan~eran 
Hon el sia mano. La infano krie plorls. La pordo malfermigis 
kaj Marusa kuris en la Cambron kun hirtaj haroj, dormema 
vizago. Ekvidinte la revolveron en la mano de sia slnjorino. 
si terurite ekkriis. 

- Jesuo mia! Sinjorino ! 
Johano eltordis la revolveron ka j jetis gin en angulon de 

la cambro. La virlno si\ente ekploris kaj fale sidigis sur la 
kanapon. Si cirkaiiprenis sian fileton kaj kisadis Iin freneze, 
senhalte. 

Marusa staris senkonsile kaj rigardis jen al sta slnjorino, 
jen al Johano, kiu rompite pro la tumultaj okazajoj falis teren 
antau la virlno kaj klinis sian kapon sur Siajn genuojn. 

Longa silento. Marusa piedpinte Iris al la angulo kaj levis 
la forjetitan 1 evolveron. 

- Dio mia I Dio mia! - Si ~emadis mallaiite. - Sanga 
korpo, blanka kitelo ne signifas bonon... Mi diris ja " • 
Dio mia I 

La mano de la virino movigis kaj karese palpadis la tauz. 
ilajn harojn de Johano. 

- Johano Jurovj{~ ! ... Cu vi povus pardoni min . .• Johano 
Jurovič ... 

Si denove ekploregis. Johano haltigis la karesantan manon 
kaj kisis gin. 

1 ,-

Marusa milde ekpusis Johanon kaj ma\laute demandis; 
- Cu la sinjoro prokuroro mortls? 
Johano rezigne respondis. 
- Jes I .. . Li mortis por Ciam . . '. 

P ENS O PBI LA ETEBNO 
.JANKO LESKOVAR 

la vilagů Druskůvac vivis instruistů Djurů 
Martie. Oni ůpiniis, ke li estas malsana, 
sed efektive, tiůn Ii ne sentis, sed tamen li 
ne fartis pIu kiel iam, antaiíe. Nun tre 
elmůntrigis Iiaj bluaj vejnůj, kiuj delikate 

disvastigis eirkaií la ůkulůj kaj pilůngigis tra la frunto. 
Ankaťí 1iaj Jipůj iel velkis kaj la ůrelůj maldikigis, 
paJigis; sed tamen li ankůraií ne tusetas, 'kaj sian 
ůficůn ciam akllrate li plenumas. Krům liů, la lerneja 
inspektůrů estas pri li tute kůntenta. 

Kůntraií la infanůj Ji estis bůna, sed ofte Iin kaptis 
ia enuo, de kiu nek la kaiízon nek la nůmůn li povis 
trůvi, kaj tíun ci enuon li ne povis forigi dum la tuta 
instruado. Se li rajtus, plej bůne estus tiam sendi la 
infanojn hejmen, sed tion oni ne rajtas. 

En tia stato li ne sciis gardi pri sia trankvileců 
en l~ l~rnej.o, li estis malpacienca, ekscitigema, kaj 
nůmls lun mfanůn azeno, malsagulů - aií kaptis iun 
ce la orelů aťí hararo. 

. P~st. kiam t.iu ei senkůnscio Iinforlasis,li bedaiíris gin 
kaj decldlS: nemam plu,sed baJdaťíJi denůve same eraris. 

T.iů o~azis ce li versajne pro la trů granda penado. 
Ll eshs sola en la lernejů, kun duůntaga ' instruado, 

kaj por tiů li devis ankoraťí instrui kelkajn horůjn pii 
- kaj vintre ec ne suficis la tagů . Tamen ankůraú 
trovigis tempo por ripůzi; sed lin iů ne lasis ek-

riPŮZI, 10 Clam devigis Iin mediti - mediti sen ripůzo, 
gis fine Jin kaptis kapdoloro. Tiam liaj nervůj kůmencis 
sur la palpebroj tremi, la vejnůj sur la tempioj danceti 
kaj li tute lacigite sin jetis sur la Iiton. Ua servistů 
Dasa lin petis, ke Ji starigu, ke li sin senvestigu, por 
ke li pretigu la liton - li aiídis tiůn, sed longe, lůnge 
li ne movigis, kaj ec vorton ne diris, kvankam ankaťí 
li mem deziris la důrmon. 

U senmezure sopiris je la nůktůj, ear Hi al li 
alpůrtadis sůngojn, kaj al la sůngůj li donis signifůn 
alian ol Iin iam instruis lia instruisto de pedagogiů 
en la instruista lernejo. Kiům li memůris, liaj sůngůj 
de Jia infanago havis ian signifon, sed Ji ankůraií lůnge 
tenis la teoriůn, kiun li lernis en 1a instruista lernejů. 

Sed antaťí kvar jaroj ůkazis růmpo kaj li disigis 
de la instruů de I' Herbarťanůj. lun vesperůn li kusigis 
kiel ordinare kaj ekdůrmis. Cu li vere důrmis, tiůn Ji 
tute ne půvus certe diri ; li estis maldůrma, tiel al li 
sajnis. La nůktů estas malluma; li ekvidas sian patron 
revenantan hejmen kun lumigilů en la manů. U venas 
al riveretů, kiu pJigrandigis prO' I'aiítuna pluvů. U 
ekiras sur la trabůn kaj preskaú li jam transiris, sed 
j en, lia piedo fůrglitas kaj Ji malaperas en la malklara, 
kotplena akvo ... En Ha koro estigis malvarme kaj li 
ekskuigis. U palpis sian fruntůn, kaj sur gi - malvarma 
s-vitů. Dank' al Diů, sůngů. 



La sekvintan tagon, kiam la infanoj us eliris el 
la lernejo, li ekvidis homon venantan, vestitan per la 
vesto de lia regiono. Lin traigis timotremoj. La homo 
alvenis kaj li fikse ekrigardis lian viza on. 

— Mi scias, mi scias, — li diris malla te — kaj 
kie vi eltiris lin? 

— Iom pli malproksime de la trabo, li alkro igis 
e la maljuna saliko. 

De tiu tempo Djuro Marti sin donis tute al la 
nokto, kiu portis al li en sia sino ian misteran vivon. 
Liaj son oj estis tiel vivaj, efektivaj, ke li ofte kon-
fuzi is, kio efektive estas son o, kio la vivo. Unu 
son o, sufi e eksterordinara, ofte al li revenadis. 

Li kunvenis kun mortintoj. 
Ili estis Iiaj kunuloj: unu kiu 

dum tri jaroj iutage po unu fojo 
kun li man is en popola kuirejo; 
li mortis ankora en Ia tria klaso, 
(oni ne sciis pro kio); al la dua 
vermetoj elman is la pulmon, kaj 
la tria — nu, tiu povus ankora 
nun vivi, se li ne estus sin 
mortiginta. Kun tiuj tri — nun 
ili plu ne estis tiel malgrasaj 
— li ofte kunvenis. Komence li 
kvaza sciis, ke li son as, kaj li 
diris al ili: — „^mikoj, i estas 
son o, ne estas eble, vi estas 
mortintaj." — Sed ili komencis 
lin konvinki, ke i ne estas son o, 
ke i estas la vivo, efektiva 
vivo. — Kio ja venas en vian 
kapon? — ili diris, —ni ja es-
tas i tie, jen al vi la mano! — 
Kaj al li ajnis, ke i estas efek-
tiva vero, kaj kiam li foje post 
tia son o veki is, tiel li kon-
fuzi is, ke li ne sciis, gis kie 
disvasti as la son o, is kie la 
vivo. Al li estis, kvaza li estus 
ie son inta ke liaj amikoj mor-
tis kaj kvaza en son o li estus 
leginta tiun sciigon en sia peda-
gogia gazeto. Tamen, li ekser is 
tiun numeron de pedagogia ga-
zeto, sed li in ne trovis. Tiam 
li komencis revenigi diversajn 
rememorojn, sed tio lin ankora pli multe konfuzis kaj 
tiam li sidi is kaj skribis leteron al la patro de Ivan 
en Fiume, en kiu li petas lin pri la sciigo: kio 
estas al Ivan, u li vivas a li mortis. Kaj jam 
li volis sendi leteron, kiam denove komencis al li 
rememora oj vici i, ideoj klari i. 

—• Jes, mortintaj ili estas, mortintaj! 

Mediumdesegna o 

Djuro Marti estis en sia ambro, kaj kantetis 
ion. Estas jam la tria tago, ke Iin ne forlasas bon-
humoro. a don li estis invitita al tagman o al najbara 
bienposedanto; Ja societo lin serenigis kaj in poste 
li e amuzis. Sed komence li estis malserena. iuj 
estis diketaj, nur li malgrasa, flava. is nun pri tio li 
ne pensis, sed tie unuafoje montri is al li pli videble 
lia propra persono. Kaj liaj okuloj sen ese ekrigardis 
siajn maldikajn piedojn kaj malgrasajn manojn, sur 
kiuj vidi is iu vejneto, kaj tiam li telrigardis anka 
siajn najbarojn; kaj kiajn plenajn manojn kaj fortajn 
femurojn ili havis! 

Li malsereni is. 
Sed kiam li a dis la sinjo-

rojn paroli kun granda intereso 
pri man a oj, kiam li a dis espri-
mojn: pikante, fre e, dia odoro, 
— komencis lin forlasi la mal-
bonhumoro. Jen „pikante, fre e, 
odoro" — jen estas tio, jen . . . 
kaj pri tio li anta e e ne pen-
sis; nu, kaj lia Da a tiel e ne 
scias. 

La societo, kaj tiu .pikante, 
fre e, odoro" rapide lin bunhu-
morigis, kaj rideto komencis nas-
ki i sur Iia viza o. 

Kontrafl li sidis juna instruis-
tino el najbara vila o. Ili ofte sin 
ekrigardis, kaj li sentis, kiel io 
lin vigligas. Post la tagman o ili 
parolis longe, longe. i diris, 
ke je la sekvanta diman o i 
venos kun sia amikino al meso 
en lian vila on. Tio a! li estis 
agrabla, kaj ver ajne tio estis 
anka ties ka zo, ke Iin de post 
a do ne forlasis la bonhumoro. 

i do alvenos! Io lin instigis, 
ke li morga eminentu en la pre-

ejo. Li ekser is notojn kaj sidi-
is e la malnova fortepiano. 

Ankora li vidis siajn maldikajn 
piedojn, malgrasajn manojn, sed 
jam e la unuaj akordoj li komen-
cis forgesi sin kaj la morgafian 
tagon, kaj kiam li komencis ludi 

la D-duran fantazion de Volkmar, li tute perdi is; 
la grandioza fino, kvankam li ne nun a dis in unua-
foje, lin tute konfuzis. Ankora du, tri fojojn li ripetis 
la samon, kaj tiam li ekrigardis fikse ien malproksi-
men, malproksimen. 

Anta li malaperis e la pintaj genuoj kaj mal-
grasaj manoj, la ambro kaj tiuj montetoj ekstere; 

Sed ne estis iam tiel; li havis anka belajn tagojn. li estis en la universa malpleno, en kiu ankora longe, 
Tiamji estis kvaza renaski inta: li enspiris profunde longe resonis la lasta akordo, malproksimi ante pli 
la fre an aeron de Zagorje, Ja naztruoj al li lar i is, kaj pli, is fine, ie malproksime, malproksime, i 
la brusto pleni is, kaj kun intereso li irka rigardis malaperis. 
la armegan naturon kaj tiam vidi is rideto sur liaj 
maldikaj lipoj. 

II. 
Estis iu sabato de monato decembro kaj malfrue 

postfagmeze. Jam antafl dek kvar tagoj multe ne is kaj 
Ja ne o restis, kaj la vetero tre mal varmi is. La f irmamento 
estis mirinde serena, kaj Ia suno ankora e la hori-
zonto, kaj iaj oraj radioj rebrilis sur la ne a blanka o. 

En lia animo esti is malica, senkonsola malpleno. 
Do u por iam i malaperis? ne estas eble; li afidis, 
sentis, kiel i forflugis ien malproksimen, malproksimen, 

i tie devas ankora esti, t ie . . . 
Li rekonscii is. 
Ree li ekvidis siajn malgrasajn mano n, maldikajn 

piedojn, kaj tra 1' fenestro li ekvidis la sunon jam 
subirantan. i jam tu is la ne an pinton de 1'Kuna-monto, 
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La sekvintan tagon, kiam la infanoj jus elíris el 
la lernejo, li ekvidis homon venantan, vestitan per la 
vesto de lia regiono. Lin traigis timotremoj. La homn 
alvenis kaj li fikse ekrigardis lian vizagon. 

- Mi scias, mi sCias, - li diris mallaute - kaj 
kie vi eltiris lin? 

- lom pii malproksime de la trabo, li alkrocigis 
ce Ja maljuna saliko. 

De tiu tempo Ojuro Martic sin donis tute al la 
nokto, kiu portis al li en sia sino ian misteran vivon. 
Liaj songoj estis tiel vivaj, efektivaj, ke li ofte koo
fuzigis, kio efektive estas songo, kio la vivo. Unu 
songo, sufice eksterordinara, ofte al li revenadis. 

Djuro Martic estis en sia eambro, kaj kantetis' 
ion. Estas jam la tria tago, ke lin ne forlasas bon
humoro. Jaůdon li estis invitita al tagmango al najbara 
bienposedanto; la societo lin serenigis kaj gin poste 
li ec amuzis. Sed komence li estis malsertlna. Ciuj 
estis diketaj, nur li malgrasa, flava. Ůis nun pri tio li 
ne pensis, sed tie unuafoje montrigis al li pii videble 
lia propra persono. Kaj liaj okuloj sencese ekrigardis 
siajn maldikajn piedojn kaj ma]grasajn manojn, sur 
kiuj vidigis ciu vejneto, kaj tiam li ste]rigardis ankaů 

. siajn najbarojn: kaj kiajn plenajn manojn kaj fortajn 
femurojn ili havis! 

Li malserenigis. 
Sed kiam li at1dis la sinjo

rojn paroli kun grandaintereso 
pri mangajoj, kiam li aťídis espri
mojn: pikante, frese, dia odoro, 
- komencis lin forlasi la ma]
bonhumoro. Jen "pikante, frese, 
odoro" - jen estas ti o, jen ... 
kaj pri tio li antaue ťC ne pen
sis; nu, kaj lia Oasa tiel ec ne 
scias. 

La societo, kaj tiu • pikante, • 
frese, odoro" rapide lin bunhu
morigis, kaj rideto komencis nas
kigi sur lia vizago. 

Kontraú li sidis juna instruis
tino el najbara vilago. IIi ofte sin 
ekrigardis, kaj li sentis, kiel io 
lin vigligas. Post la tagmango ilL 
parolis longe, longe. Si diris, 
ke je la sekvanta dimanco si 
venos kun sia amikino al meso 
en Han vilagon. Tio al li estis 
agrabla, kaj versajne tio estis 
ankau ties kauzo, ke lin de post 
jaudo ne forlasis la bonhumoro. 

Li kunvenis kun mortintoj. 
IIi estis liaj kunulo): unu kiu 

dum tri iaroj ciutage po unu fojo 
kun li mangis eo popola kuirejo ; 
Ji mortis ankorau en la tria klas o, 
(oni ne sciis pro kio); al la dua 
vermetoj elmangis la pulmon, kaj 
ta tria - nu, tíu povus ankoraťí 
nun vivi, se li ne estus sin 
mortiginta. Kun tiuj tri - nun 
iIi pIu ne estis tiel maJgrasaj 
- li ofte kunvenis. Komence li 
kvazau sciis, ke li songas, kaj li 
diris al iJj: - ,,<\mikoj, gi estas 
songo, ne estas eble, vi estas 
mortintaj." - Sed ili komencis 
Iin konvinki , ke gi ne estas songo, 
ke gi estas la vivo, efektiva 
vivo. - Kio ja venas en vian 
kapon? - iIi diris, - ni ja es
tas ci tie, jen al vi la mano I -
Kaj al li sajnis, ke gi estas efek
tiva vero, kaj kiam li foje post 
tia songo vekigis, tiel li kon
fuzigis, ke li ne sciis, gis kie 
disvastigas la songo, gis kie. la 
vivo. Al li estis, kvazaťí li estus 
ie songinta ke Jiaj amikoj mor
tis kaj kvazau en songo li estus 
leginta tíun sciigon en sia peda
gogia gazeto. Tamen, li eksercis 
tiun numeron de pedagogia ga
zeto, sed Ji gin ne trovis. Tiam 
li komencis revenigi diversajn 

Mediumdesegnajo 

Si do alvenos 110 lin instigis, 
ke li morgau eminentu en la pre
gejo. Li eksercis notojn kaj sidi
gis ce la malnova fortepiano. 
Ankoraú li vidis siajn maldikajn 
piedojn, ma]grasajn manojn, sed 
jam ce la unuaj akordoj li komen-

. cis forgesi sin kaj ]a morgaúan 

rememorojn, sed tio ]in ankorau pii multe konfuzis kaj 
tiam li sidigis kaj skribis leteron al ]a patro de Ivan 
en Fiume, en kiu Ji petas Iin pri la sciigo: kio 
estas al Ivan, cu li vivas au li mortis. Kaj jam 
li voli s sendi leteron, kiam denove komencis al li 
rememorajoj vicigi, ideoj klarigi. 

- Jes, mortintaj ili estas, mortintaj I 
Sed ne estis ciam tie]; li havis ankau belajn tagojR. 

Tiam Ji estis kvazau renaskiginta: li enspiris profunde 
la fresan aeron de Zagorje, la naztruoj al li largigis, 
la brusto plenigis, kaj kun intereso Ii cirkaurigardis 
la carmegan naturon kaj tiam vidigis rideto sur liaj 
maldikaj Hpoj. 

II. 
Estis iu sabatů de monato decembro kaj malfrue 

posttagmeze. Jam antaťí dek kvar tagoj multe negis kaj 
la nego restis, kaj la vetero tre malvarmigis. La firmamentu 
estis mirinde serena, kaj la suna ankorau ce la hori
zonto, kaj giaj oraj radiojrebrilis sur la nega blankajo. 

48 

tagon, kaj kiam li komencis ludi 
la D-duran fantazion de Volkmar, Ji tute perdigis; 
la grandioza fino, kvankam li ne nun aiídis gin unua
foje, Iin tute konfuzis. Ankoraťí du, tri fojoin li ripetis 
la samon, kaj tiam li ekrigardis fikse ien malproksi
men, malproksimen. 

Antau li ma]aperis ec la pintaj genu oj kaj mal
grasaj manoj, la cambro kaj tiuj montetoj eksterej 
li estis en la universa malpleno, en kiu ankorau longe, 
longe resonis la lasta akordo, malproksimigante pli 
kaj pii, gis fine, ie malproksime, malproksime, gi 
malaperis. 

En Ha animo estigis malica, senkonsola malpleno. 
Do cu por ciam gi malaperis? ne estas eble; ' li aiidis, 
sentis, kiel gi forflugis ien malproksimen, malproksimen, 
gi tie devas ankoraii esti, tie ... 

Li rekonsciigis. 
Ree li ekvidis siajn malgrasajn manojn, maldikajn 

piedojn, kaj tra l' fenestro li ekvidis la sun on jam 
subirantan. Úi jam tusis Ia negan pinton de I' Kuna-monto. 



Li stari is kaj denove fikse ekrigardis. 
Ah, i estas nur vizio. La suno, jam de ok minu-

toj kaj duono, devas esti malanta la horizonto; tiom 
ia lumo bezonas por veni al ni. De la norda stelo 
is ni, la lumo bezonas tridek jarojn. Tridek, tridek, 

ah, jen, tridek jarojn bezonas anka la lumo de nia 
tero por veni al la norda stelo. Jen, jen, la tio i sur 
la norda stelo post tridek jaroj vidi us la hodia a tago. 

La hodia a tago do nenien malaperis, pereis, ah, 
post tridek jaroj i vidi os sur la norda stelo, post 
kvin miloj da jaroj en la laktovojo; pli malproksimen. 
pli kaj pli en la universon, pli kaj pli malproksimen 
sen fino, falos hela bildo de la tero de I' hodia a tago. 

Oh, Dio, Dio, nenio malaperas, pereas; io, io 
estas eterna. Ah, kial min ja tiom doloras la kapo... 
Kiam mi mortos, eble mia animo, kiel la pensoj, 
flugos de stelo al stelo! Ah rave, i scii os pri pasinto 
de iuj epokoj; io, io i estas notita en la universo, 
nenio pereis; la hela bildo de iu momento de 1' 
ekzistado estas signita en la universo... 

— Sinjoro, jen la lumigilo! — diris Da a. 
— Bone, bone! 
— Kaj kion vi vesperman os ? 
— Nenion, nenion, lasu min! 

111. 
Djuro Marti ree sidi is sur se o anta la mal-

novan fortepianon. Per Ja kubutoj li sin apogis sur la 
genuoj, kaj la kapon mallevis kaj apogis sur la manoj. 
Liaj okuloj estis fermitaj, la spirado mallongi is. — 
Unu arma tago kaj i estas ie en la universo. 

Sur la tero ku as la ora brilo de I' suno. Verda 
faga arbareto tie kontra e estas tiel belega; kaj pla a 
valeto, kiun trafluas rivereto, estas tiel arma, arma. 
Li revenis el la lernejo, sola Ii estas en la ambro, 
iuj estas ie ekstere, ili laboras. En la ambron falas 

la brila lumo de 1' suno tra malgrandaj fenestroj. En 
ombro, en angulo pendas krucifikso. Nedireble facile 
estis al li en la koro. La suna brilo kaj verda arbareto 
kaj pla a valeto, io estis nepriskribeble armega; li 
ne scias kial, sed estis ia sento de asteco. 

Kaj iam estis multaj tiaj tagoj, is kiam iun a tunan 
matenon lia patro lin forveturigis al Zagreb, por ke 
li fari u sinjoro; al li estos bone poste. 

Kaj en Zagreb la suno brilis, sed sen armo; 
alie i brilas sur la naskobuloj. 

Malrapide pasadis la tagoj, pasis anka jaroj. 
Kaj iun printempan tagon li sidis en malvasta ambreto 
supre, subtegmente, en X strato La kubutojn li mal-
levis sur la tablon, kaj per la manoj li apogis la 
frunton, kaj li estis kvaza sen pensoj, kvaza sen sento. 

Malrapide la pordo malfermi is, kaj en i aperis 
la filino de la mastro. i ektremis kaj volis reiri, sed 
i ne povis. Malkura e, hezitante i eniris. 

Li ne levis la kapon, sed ion li a dis kaj sentis, 
iajn facilajn pa ojn, susuron de vestoj, kaj e spiradon. 

Si tremis, klini is kaj genufleksis. 
— Pardonu, mi estas i tie, pardonu, mi ne povas 

plu . . . 
Al li post tio ekfluis Ia larmoj kaj li la te eksin-

gultis, genufleksis apud i, karesis iajn brakojn, 
viza on, frunton, harojn; i vi is al li la larmojn, kaj 
al i mem ili gutis de la viza o. Kaj la Zagreba suno 
longe brilis arme kaj milde. 

Sed iun matenon li en sia ambreto ree senforti is. 
Kaj ree i alvenis kaj ree anta li genufleksis. 

— Ah, kial vi de mi kuras, kial vi rifu as de mi? 
Li silentis. 

i stari is. 
— Ne faru tion, ne, — vekriis i malespere. — 

Cion vi prenis de mi, ion, ion, ion... 
Kaj ree li ne havis vortojn por in konsoli. 
— Ah, mi komprenas. Mi estas al vi abomena, 

nemorala, malbonigita. Ah, mi scias, sed vi vidos. 
Vi vidos. . . 

i rapide malproksimi is, H ekiris post i, li volis 
in revenigi, sed i jam malaperis. 

Li prenis apelon kaj foriris, kaj nur vespere lirevenis. 
La pordo de ia ambro estis malfermita, homoj 

eniradis kaj eliradis. Okazis malfeli o. 
Li eniris senkonscie. 
Anta li i ku is mortinta, prucita de sango. . . 
Li ektremis kaj stari is de Ia malnova fortepiano. 
— Oh, Dio, Dio, anka tiu tago estas en la uni-

verso, anka kun i mi renkonti os supre. 
Kaj ia vesto estis sur la brusto malfermita (post 

la pafo oni alkuris kaj ser is vundon), vidi is la nuda 
brusto, en la kavo inter la mamoj estas nigra vundo, 
io prucita de sango. iaj nigraj okuloj estas mal-

fermitaj kaj rigardas lin vitre... 
En la turo de 1' vila a pre ejo batis la dekdua 

horo; li in ne a dis. 
Lin priver is vito. 
— Oh, Dio, Dio, anka tio estas notita en la 

universo. Cu tion mi denove devos rigardi? 
Jes, rigardi en la eterno! La kulpuloj, kulpuloj 

vidos tie nenion; ili rigardos nur sian malbonfara on, 
sian viktimon dum la tuta tempo.. . 

Lin komencis skui malvarmo. Vestita li etis sin 
sur la liton senkonscie. 

Li denove ekvidis la malfermitajn nigrajn okulojn, 
mortintan palan ha ton, prucitan de sango.. . Li 
fikserigardis kaj fikserigardis, kaj tiu bildo plu ne 
movi is for de li. Kaj li kvaza pereis de la supra o 
de 1'tero — nenie iu, nenie i o . . . nur i, mortinta, 
ku as anta li, i, prucita de sango Li fikserigardas 
iajn mortintajn, vitrajn okulojn kaj tiel dronas en la 

universo... 

IV. 
La postan tagon vere alvenis la juna instruistino. 

i jam multe a dis pri tiu instruisto, kiu vivas 
sola kun sia servisto, kaj neniam estas gaja, kaj 
neniom a tro malmulte parolas. 

Kiam i tiam, ja de, unuafoje lin vidis, in kaptis 
ia eksterordinara sento. Al i estis iel agrable, kiam 
i ekpensis, kiel i lin karesus kaj serenigus per 
arma interparolo. Kaj kiel i estis feli a, kiam i 

vidis, ke li jam la unuan tagon tiom sereni is apud i. 
Hodia io intensa in pelis al Dru kovac kaj i 

iel anta sentis: okazos io. 
i tuj ekiris en la pre ejon. 

La orgpno ekmuzikis, sed jam dum la unuaj 
akordoj in kaptis mal ojo kaj ia timo. La muziko 
estis stranga, eksterordinara, kaj kiam li supre kun 
la orgeno ekkantis, en la pre ejo esti is konfuzo, movi-
ado. i aflikti is kaj larmoj de kompato ekfluis el 
iaj okuloj 

Eslis advento, kaj la instruisto kantis la paskan 
kanton: Haleluja. 

Djuro Marti frenezi is. 
El la kroatoserba: Fran fanjic 
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. Li starigis kaj denóve fikse ekrigardis. 
Ah, gi estas nur vizio. La suno, jam de ok minu

toj kaj duono, devas esti malantau la horizonto; tiom 
gia lumo bezonas por veni al ni. De la norda stelo 
gis ni, la lamo bezonas tridek jarojn. Tridek, . tridek, 
ah, jen, íridek jarojn bezonas ankau la lumo de nia 
tero por veni al la norda stelo. Jen, jen, lau tio ci sur 
la norda stelo post tridek jaroj vidigus la hodiaua tago". 

La hodi-aua tago do nenien malaperis, pereis, ah, 
post tridek jaroj gi vidigos sur la norda stelo, post 
kvin miloj da jaroj en la laktovojo; pii malproksimen, 
pii kaj pii en la universon, pii kaj pii malproksimen 
sen fino, falos hela bildo de la tero de I' hodiaiía tago. 

Oh, Dio, Dio, nenio malaperas, pereas; cio, cio 
estas etema. Ah, kial min ja tiom doloras la kapo . .. 
Kiam mi mortos, eble mia animo, kiel la pensoj, 
f1ugos de stelo al stelo I Ah rave, gi sciigos pri pasinto 
de ciuj epokoj; cio, cio ci estas notita en la universo, 
nenio pereis; la hela bildo de ciu momento de I' 
ekzistado estas signita en la universo . .. 

- Sinjoro, jen la lumigilo I - diris Dasa. 
- Bone, bone I 
- Kaj kion vi vespermangos? 
- Nenion, nenion, lasu min! 

1lI. 
Djuro Martíc ree sidigis SLJr sego antau la mal

novan fortepianon. Per 1a kubutoj li sin apogis sur la 
genuoj, kaj la kapon mallevis kaj apogis sur la manoj. 
Li aj okuloj estis fermitaj, la spirado maIlongigis. -
Unu carma tago kaj gi estas ie ~n la universo. 

Sur la tero kusas la ora brilo de l' suno. Verda 
faga arbareto tie kontraue estas tíel bel ega; · kaj placa 
vaIeto, kiun trafluas rivereto, estas tiel carma, carma. 
Li revenis el la lernejo, sola li estas en la cambro, 
ciuj estas ie ekstere, iIi laboras. En la · cambron falas 
la b~ila lumo de l' sunů tra malgrandaj fenestroj . En 
ombro, en angulo pendas krucifikso. Nedireble facil e 
estis al li en la koro. La suna brilo kaj verda arbareto 
kaj placa valeto, cio estis nepriskribeble earmega ; li 
ne scias kial, sed estis ia sento de casteco. 

Kaj iam estis multaj tiaj tagoj, gis kiam iun autunan 
matenon lia .patro lin forveturigis al Zagreb, por ke 
li farigu sinjoro; al li estos bone poste. 

. Kaj en Zagreb la sunů brilis, sed sen carmo; 
alie gi brilas sur la naskobuloj. 

. Malrapide pasadis la tagoj, pasis ankau jaroj. 
Kaj iun printempan tagon li sidis en malvasta cambreto 
supre, subtegmente, en X strato La kubutojn li mal
levis sur la tablon, kaj per la manoj li apogis la 
frunton, kaj li estis kvazaií sen pensoj, kvazaií sen sento. 

Malrapide la pordo malfermigis, kaj en gi aperis 
la fiHno de la mastro. Si ektremis kaj voUs reiri, sed 
si ne povis. Malkurage, hezitante si eniris. 

Li ne levis la kapon; sed cion U aiídis kaj sentis, 
ssAiajn faci1ajn pasojn, susuron de vestoj, kaj ec spiradon. 

i tremis, klinigis kaj genufleksis. 
- Pardonu, mi estas ci tie, pardonu, mi ne povas 

pIu ... 
. AI li post ti? ekfluis la larmoj kaj li laute eksin

g~lh;;, genufJeksls apud si, karesis siajn brakojn, 
vlz~~on, fr~n.ton, .harojn; si visis al li la larmojn, kaj 
al SI mem ,Ih gubs de la vizago. Kaj la Zagreba sunů 
longe brilis carme kaj milde. 

. Sed !!ln mat~non !i en sia cambreto ree senfortigis. 
Kaj ree SI alveOls k!lJ ree antaií li genufleksis. 

- Ah, kial vi de mi kuras, kial vi Tifugas de mi? 
I . Li silentis. 

Si starigis. 
- Ne faru tion, ne, - vekriis si malespere. -

Cion vi prenis de mi, ci on, ci on, cion ... 
Kaj ree li ne havis vortojn por sin konsoli. 
- Ah, mi komprenas. Mi estas al vi abomena, 

nemorala, malbonigita. Ah, mi scias, sed vi · vidos. 
Vi vidos... . 

Si rapide malproksimigis, li ekiris post si, li volis 
sin revenigi , sed si jam malaperis. 

Li prenis eapelon kaj foriris, kaj nur vespere li revenis. 
La pordo de sia cambro estis malfermita, homoj 

eniradis kaj eliradis. Okazis malfelico. 
Li eniris senkonscie. 
Antau li si kusis mortinta, sprucita de sango . . . 
Li ektremis kaj starigis oe la malnova fortepiano. 
- Oh, Dio, Dio, ankaií tiu tago estas en la uni-

verso, ankau kun gi mi renkontigos supre. , 
Kaj sia vesto estis sur la brusto maJfermita (post 

la pafo oni alkttris kaj sercis vundon), vidigis la nuda 
brus to, en la kavo inter la mamoj estas nigra vundo, 
cio sprucita de sango. Siaj nigraj okuloj estas mal
fermitaj kaj rigardas Jin vitre ... 

En la turo de I' vilaga pregejo batis la dekdua 
horo; li gin nt aiídis. 

Lin priversis svito. 
- Oh, Dio, Dio, ankaií tio estas notita en la 

uriiverso. Cu tion mi denove devos rigardi? 
Jes, rigardi en la eterno! La kulpuloj, kulpuloj 

vidos tie nenion; iJi rigardos nur sian malbonfarajon, 
sian viktimon dum la tuta tempo . .. 

Lin komencis skui malvarmo. Vestita li jetis sin 
sur la liton senkonscie. 

Li denove ekvidis la malfermitajn nigrajn okulojn, 
mortintan palan haiíton. sprucitan de sango... Li 
fikserigardis kaj fikserigardis, kaj tiu bildo piu ne 
movigis for de li . Kaj li kvazau pereis de la suprajo 
de I'tero - nenie iu, neníe io. .. nur si , mortinta, 
kusas antaií li , si, sprucita de sango Li fikserigardas 
siajn mortintajn, vitrajn okulo.jn kaj tiel dronas en la 
universo .... 

IV. 

La postan tagon vere alvenis la juna instruistino. 
Si jam multe audis pri tiu instruisto, kiu vivas 

sola kun sia servisto, kaj neniam estas gaja, kaj 
neniom au tro malmulte parolas. 

Kiam si tiam, jaiíde, unuafoje Jin vidis, sin kaptis 
ia eksterordinara sento. AI si estis iel agrable, kiam 
si ekpensi~, kiel si Iin karesus kaj serenigus per 
carma interparolo. Kaj kiel si estis felica, kiam si 
vidis, ke li jam la unuan tagon tiom serenigis apud si. 

Hodiau io intensa sin pelis al Druskovac kaj si 
iel antausentis: okazos io. 

Si tuj ekiris en la pregejon. 
La orgpno ekmuzikis, sed jam dum la unuaj 

akordoj sin kaptis malgojo kaj ia timo. La muziko 
estis stranga, eksterordinara, kaj kiam Ji supre kun 
la orgeno ekkantis, en la pregejo estigis konfuzo, movi
gado. Si afliktigis kaj larmoj de kom pato ekfluis el 
siaj okuloj 

Es1is advento, kaj la instruisto kantis la paskan 
·kanton: Haleluja. 

Djuro Martic frenezigis. 
EI la kroatoserba : Fran lanjlc 
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n i tiu numero ni prezentas al niaj legan-
toj desegnafojn de spiritista mediumo. Oni 
povus demandi, u ili rajte estas komen-
tariitaj inter la kadroj de nia arta rubriko, 
u ilia deveno havas ion komunan al la 

internaj principoj de la arta kreado ? Ci tiujn deman-
dojn ni provas respondi sube, akcentante ke ni ne 
intencas el erpi — kiel oni eble opinius la la supra 
titolo — la transcendan flankon de i tiu arta sfero. 

* 
Rigardante la bildojn oni tuj povas rimarki ke ili 

krei is en eksterordinara stato de 1' menso. En ili oni 
povas vidi specialajn signojn, kiuj neniam estas re-
troveblaj en aliaj, kutimaj krea oj. Mankas el ili la for-
moj de la efektiva vivo; ili do estas abstrakta oj, eks-
ter la spertebla bildo de 1'mondo. La supra a konsi-
dero ni povus ilin rigardi produktafoj de ornama arto, 
kiu estas komplekso de efe abstraktaj elementoj; ni 
povus opinii, ke ili estas kelkaj tre rafinitaj pecoj de 
i tiu arta sfero, montrantaj elementojn parencajn al Ia 

supermodernaj artaj rezultoj. Sed u ni estus pravaj ? 
Cu ili estas sole dekorativaj fantazia oj kiuj montras 
ekskluzive ornamajn tendencojn ? Eble iajn ekstremajn 
konsekvencojn de la principo l'art pour l'art? 

Ne. i tiuj folioj montras certan sistemecon, kiu 
atentigas nin pri fontoj pli profundaj de la krea pro-
cedo. Anta io, ili ne estas sole dekorativaj paper-
pleniga oj. Sola ekrigardo konvinkas nin, ke ili ne es-
tas rezultoj de spekulativa kre-metodo, kiel la dekora-
tivaj arta oj, sed tujaj manifesti oj de la kreanta inte-
lekto. Tion atestas la admirinde svinghava iiniokon-
duko, kiu montras nenian interrompi on, kaj per kiu 
la interna imago esprimi as kun truda subiteco, kva-
za dum milono da minuto. Konsiderante do la egan 
rapidecon de la krea procedo, krome la tre karakteri-
zan prezentmanieron, la akompanajn elementojn, kiuj 
sen ese ripeti as en iuj bildoj, ni rekonos en ili sen-
perajn elspegulafojn de konstanta komplekso, kiun — 
volante nin esprimi abstrakte — ni povus nomi „komp-
lekso de spiritaj substancoj." i liu psika kunmeta o 
donas al ili individuajn trajtojn. Ne mirige: ilin ja fa-
ris la sama mano. Cu tiu de la mediumo, a tiu de 
la spirito perita de i — por ni estas indiferente. 

Kiel ni vidis, i tiuj sova e kuriozaj fantazia oj de 
abstrakta menso portas en si le ofn de anima laborejo, 
kiuj kunligas ilin, dependafojn de la sama interna 
mondo. llia ripeti o montras al ni, trans la dekorati-
vaj tendencoj, pli intensan interrilaton de la artisto 
kaj arta o : la sinser on de la krea spirito — do klo-
podojn al konstantaj kaj definitivaj formoj, en kiuj tiu 
spirito povas sin plene esprimi. 

La artisto, la artafoj de Ia mediumo, do volas 
diri al ni ion: tion, kion ili ripetas. Kaj tio estas grava, 
kion ili ripetas. Tio estas ja ilia senco. Nun ni alve-
nis al la esploro de ilia celo. Sed kian celon ili ha-
vas ? Pri ilia estetika valoro ne povas esti dubo. Kio 
estas do interne de la estetika tendenco? 

* 
Kant diras ie, ke ni konstruas la mondon el la 

formof de nia menso. La imago de 1'mondo do en-
estas en ni apriorie kaj an i as la la formoj de nia 
menso. Sekve, ni neniam povas vidi la efektivajn for-

mojn, nur tiujn, kiujn ni enhavas. Ekster ili por ni 
ekzistas nenio krom misterajoj. La animo baraktas 
anta la granda sekreto: kio estas do trans la mondo 
konstiuita el la formoj de nia menso? Sed nia homa 
intelekto estas malforta kaj ne povas doni respondon. 
Pri tiu mondo ni do faras mistikan koncepton por 
plenigi la grandegan malplenon nin terurantan. 

La sama vero validas anka pri la arto, kiu fin-
rezulte egalas je la formoj de la kreanta spirito, a 
— kio estas la sama — je la artisto. Kaj i tiuj bil-
doj estas solveblaf nur i maniere: la linio kiel linio 
estas kunligebla al la formof de nia menso, sed la 
liniokomplekso de la mediumdesegna oj jam montras 
nepercepteblan mondon, al kiuj ni tamen donas sen-
con por trankviligi la neplenigitan animon. Ni neniam 
povas ricevi la veran respondon, la absolutan, ar 
losilon ni havas nur al nia propra animo. El nia 

animo, el nia propra mondo do ni prenas la eblan 
respondon por trankviligi nin. Kaf — i tio koncernas 
ian meditadon anka pri alispecaj arta of — ni ren-

kontas nur nin mem, ar la formoj de nia menso re-
gas super io. 

* 
Kiamaniere doni do respondon pri ilia celo ? iuj 

artafoj ja havas ilian celon en la efiko kiu impresas 
nin: min, vin a lin. l)o, volante difini ilian celon, 
mi certe venos al rezulto, kiu dependas de la formof 
de nur mia menso. 

Min precipe impresas la dua bildo. Gi inspiras 
kosmajn sentojn. Ni rigardas kvaza en la misteran 

aoson de 1'Kreo, en kiu us naski as la Mondo. Gi-
gantaj fortoj unui as kun teruregaf tondroj kaj fulmoj 
en la lumo de iel-atingaj flamolangoj. Kaj inter i 
tiuj sova aj atakof de l'elementoj ekiras la ermado 
de 1'vivo. Cio ribelas, ondas, svarmas en kapturna 
rondflugo, kvaza la us ek erminta vivo volus ofegi 
pri la libereco kaf multobligi sin mem. 

Sed i tiu difino pri la celo de la bildo devenas 
el la impreso, kiun i faris al mi, i do devenas same 
el mia animo, kiel el la bildo mem. Certe, en aliuloj 

i vekas aliajn impresofn. Ekzemple: u i ne povus 
esti komplekso de iuj imagof, kiufn vekas en ni la 
vorto Revolucio? Certe. Finrezulte: i donas al ni 
movimpresofn — jen en kio ni iuj povos konsenti. 
Kompreneble, i tiu impreso transformi as en tutajn, 
kaj e diversaj homoj diversafn, seriojn de imagoj, 
kiuj poste sugestias al ni ian temon. Ci tie estas la 
punkto, kiu montras ion komunan inter la medium-
desegnafoj kaf la supermodernaf art-direktoj (eks-
presionismo, futurismo.) 

* 
Ni preska el erpis la temon. Restas nur kelkaj 

demandoj, la transcendaj, pri kiuf ni ne sentas nin 
kompententaj. Por i-rilata valora pritrakto ni volonte 
donus lokon en iu sekvanta numero. 
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ln ci tiu numero ni prezentas al niaj legan-

I 
toj desegnajojn de spiritista mediumo. Oni 
povus demandi, cu ili rajte estas komen
tariitaj inter la kadroj de nia arta rubriko, 
cu ilia deveno havas ion komunan al la 

internaj principoj de la arta kreado? Ci tiujn dt:!man
dojn ni provas respondi sube, akcentante ke ni ne 
intencas elcerpi - kiel oni eble opinius lau la supra 
tHolo - la transcendan flankon de ci tiu arta sfero. 

* Rigardante la bildojn oni tuj povas rimarki ke ili 
kreigis en eksterordinara stato de \' menso. En ili oni 
povas vidi specialajn signojn, kiuj neniam estas re
troveblaj en aliaj, kutimaj kreajoj . Mankas el ili la for
moj de la efektiva vivo; ili do estas abstraktajoj , eks
ter la spertebla bildo de l'mondo. Lau supraja konsi
dero ni povus ilin rigardi produktajoj de ornama arto, 
kiu ·estas komplekso de cefe abstraktaj elementoj; ni 
povus opinii, ke ili estas kelkaj tre rafinitaj pecoj de 
ci tiu arta sfero, montrantaj elementojn parencajn al la 
supermodernaj artaj rezultoj. Sed cu ni estus pravaj? 
Cu ili estas sole dekorativaj fantaziajoj kiuj montras 
ekskluzive ornamajn tendencojn? Eble iajn ekstremajn 
konsekvencojn de la princip o l'atl pour l'art? 

Ne. Ci tiuj folioj montras certan sistemecon, kiu 
atentigas nin pri fontoj pii profundaj de la krea pro
cedo. Antau cio, ili ne estas sole dekorativaj paper
plenigajoj. Sola ekrigardo konvinkas nin, ke iIi ne es
tas rezultoj de spekulativa kre-metodo, kiel la dekora
tivaj artajoj, sed tujaj manifestigoj de la kreanta inte
lekto. Tion atestas la admirinde svinghava liniokon
duko, kiu montras nenian interrompigon, kaj per kiu 
la interna imago esprimigas kun truda subiteco, kva
zau dum milono da minuto. Konsiderante do la egan 
rapidecon de la krea procedo, krome la tre karakteri
zan prezentmanieron, la akompanajn elementojn, kiuj 
sencese ripetigas en ciuj bildoj , ni rekonos en ili sen
pt'rajn elspegulajojn de konstanta komplekso, kiun -
volante nin esprimi abstrakte - ni povus norni "komp
lekso de spiritaj substancoj. " Ci tiu psika kunmetajo 
donas al ili individuajn trajtojn. Ne mirige: ilin ja fa
ris la sama mano. Cu tiu de la mediumo, al1 tiu de 
la spirito peTita de si - por ni estas indiferente. 

Kiel ni vidis, ci tiuj sovage kuriozaj fantaziajoj de 
abstrakta menso portas en si legojn de ani ma laborejo, 
kiuj kunligas ilin, dependajojn de la sama interna 
mondo. lIia ripetigo montras al ni , trans la dekorati
vaj tendencoj, pii infensan interrilaton de la artisto 
kaj artajo : la sinsercon de la krea spirito - do klo
podojn al konstantaj kaj definitivaj formoj, en kiuj tiil 
spiritopovas sin plene esprimi. 

La artisto, la artajoj de la mediumo, do volas 
diri aJ ni ion : tion, kion ili ripetas. Kaj lio estas grava, 
kion iH ripetas. Tio estas ja ma senco. Nun ni alve
nis al la esploro de iHa celo. Sed kian celon iJi ha~ 
vas? Pri i1ia estetika valoro ne povas esti dubo. Kio 
estas do interne de la estetika tendenco? 

* Kant diras ie, ke ni konstruas la mondon el la 
forinoj de nia menso. La imago de l'mondo do eJ1~ 
estas en ni apriorie kaj sangigas lau la formoj de nia 
ptenso. Sekve, ni neniam povas vidi la efekt,ivajn for-

ao 

mojn, nur tiujn, kiujn ni enhavas. Ekster ili por ni 
ekzistas nenio krom misteraJoj. La animo baraktas 
antal1 la granda sekreto: kio estas do trans la mondo 
konshuita el la formoj de nia menso? Sed nia ho ma 
intelekto estas malforta kaj ne povas doni respondon. 
Pri tiu mondo ni do faras mistikaQ koncepton por 
plenigi la grandegan malpleoon nin terurantan. 

La sama vero validas ankal1 pri la arto, kiu fin
rezuJte egalas je la formoj de la kreanta spirito, al1 
- kio estas la sama - je la artisto. Kaj ci tiuj bil
doj estas solveblaj nur ci maniere: la linio kiel linio 
estas kunligebla al la formoj de nia menso, sed la 
liniokomplekso de la mediumdesegnajoj jam montras 
nepercepteblan mondon, al kiuj ni tamen donas sen
con por trankviligi la neplenigitan animon. Ni neniam 
povas ricevi. la veran respondon, la absolutan, car 
slosilon ni havas nur al nia propra animo. El nia 
animo, el nia propra rnondo do ni prenas lal1eblan 
respondon por trankviligi nin. Kaj - ci tio koncernas 
cian meditadon ankal1 pri alispecaj artajoj - ni ren
kontas nur nin mem, car la formoj de nia menso re
gas super cio. 

* Kiamaniere doni do respondon pri jHa celo? Ciuj 
artaJoj ja havas ilian celon en la efiko kiu impresas 
nin: min, vin al1 lin. ))0, volante difini ilian celon, 
mi certe venos al rezulto, kiu dependas de la formoj 
de nur mia menso. · 

Min precipe impresas la dua bildo. Oi inspiras 
~osmajn sentojn. Ni rigardas kvazal1 en la misteran 
haoson de l'Kreo, en kiu jus naskigas la Mondo. Gi
gantaj fortoj unuigas kun teruregaj tondroj kaj fulmoj 
en la lumo de ciel-atingaj flamolangoj. Kaj inter ci 
tiuj sovagaj atak oj de l'elementoj ekiras la germado 
de l'vivo. Cio ribelas, ondas, svarmas en kapturna 
rondflugo, kvazal1 la jus ekgerminta vivo volus gojegi -
pri la libereco kaj multobligi sin mem. 

Sed ci tiu difino pri la cdo de la bildo devenas 
el la impreso, kiun gi faris al mi, gi do devenas same 
el mia animo, kiel el la bildo mem. Certe, en aliul0j 
gi vekas aliajn impresojn. Ekzemple: cu gi ne povus 
esti komplekso de ciuj imagoj, kiujn vekas en ni la 
vorto Revolucio? Certe. Finrezulte: gi donas ar ni 
movimpresojn - jen en kio ni ciuj povos konsenti. 
Kompreneble, ci tiu impreso transformigas en tutajn, 
kaj ce diversaj homoj diversajn, seriojn de imagoj, 
kiuj poste sugestias al ni ian tem on. Ci tie estas la 
punkto, kiu montras ion komunan inter la medium
desegnajoj kaj la supermodernaj art-direktoj (eks
presionismo, futurismo.) 

~ 

Ni preskal1 elcerpis la temon. Restas nur kelkaj 
demandoj, la transcendaj, pri kiuj ni ne sentas nin 
kompententaj. Por ci-rilata valora pritrakto ni volonte 
donus lokon en iu sekvanta numero. 
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. . . Traser ante en mia memoro iujn impresojn 
miajn pri Romo, mi trovas nur du el ili kiuj forvi as, 
a almena superregas iun alian: la Colosseum, i 
verkon de 1' Roma popolo; la Sanktan Petron, i ef-
verkon de 1' Katolikismo. 

La Colosseum estas giganta postsigno de super-
homa popolo, stariginta, por sia fierego kaj siaj krue-
legaj plezuroj, monumentojn kapablajn enteni tutan 
nacion; i estas monumento rivalanta, per sia amaso 
kaj sia da ro, la verkojn de 1' Naturo mem. La Te-
vero estos jam elseki inta tra siaj limaj bordoj kaj 
la Colosseum ankora elstaros! 

La Sankta Petro estas verko de unu penso, de unu 
religio, de 1' tuta Homaro je unu epoko de 1'mondo. i 
ne estas plu konstrua o destinita por enteno de humilega 
popolo; i estas templo destinita por enteni tutan 
fiJozofion, iujn pre ojn, la tutan grandecon, la tutan 
penson de 1' Homo. 

ajnas ke la muroj suprenlevi as kaj grandi as 
ne plu la la proporcio de 1'popolo, sed la tiu de 
Dio. Nur Mi ael-An elo komprenis la Katolikismon 
kaj donis pri i, per la Sankta Petro, sian plej kom-
pletan esprimon. La Sankta Petro estas vere la per-
tona apoteozo, la monumenta alifiguri o de la religio 

de Kristo.^ 
La ar itektoj de la gotikaj katedraloj estis altegaj 

barbaro . Sole Mi ael-An elo estis filozofo en sia 
koncepto. La Sankta Petro estas la filozofia Krista-
nismo, de kie la dia ar itekto forpelas la Mallumon, 
en kiun li enigas la Spacon, la Belon, la Simetrion, 
la Lumon en ne el erpeblaj ondoj. 

La senkompara beleco de la Sankta Petro en 

Romo konsistas en tio: ke i estas Templo, la ajno, 
destinita por vesti la ideon de Dio per sia tuta brileco. 

La Kristanismo povus perei kaj la Sankta Petro 
restus ankora universala, eterna, racia Templo de 
ia ajn religio kiu postvenus la kulton de Kristo, kon-
di e ke i religio estu inda de 1' Homaro kaj de Dio. 

i estas la Templo plej abstrakta kiun iam, la homa 
genio, inspirita de l'dia ideo, konstruis i sube! Eni-
rante in oni ne scias u oni eniras antikvan a mo-
dernan templon: neniu detalo enas la okulon, neniu 
simbolo distras la penson : homoj de iu kulto tien 
eniras samrespekte. Oni sentas ke i estas templo 
kiu povas enteni nur la ideon de Dio, ke neniu alia 
ideo povus in plenigi. an u la pastron, formetu 
1' altaron, elprenu la penfrafojn, forportu Ia statuojn, 
nenio an i os, i estos iam la domo de Dio! Pli 
uste: la Sankta Petro estas per si mem granda sim-

bolo de i eterna Kristanismo, kiu posedante erme, 
en sia moralo kaj sankteco, la sinsekvajn disvolvi ojn 
de 1'religia penso de iuj jarcentoj kaj de iuj homoj, 
malfermi as al la racio tiamezure kiel Dio in heli-
gas, rilati as kun Dio en la lumo, klari as, plilar i-
as kaj suprenlevi as la proporcie de 1' homa spirito 

sen ese grandi ante kaj kiu, kunfor ante iujn popo-
lojn en la unuecon de 1' adoro, el iuj diaj formoj 
faras unu solan Dion, el iuj kredoj solan kulton, el 
iuj popoloj solan homaron! 

Mi ael-An elo estas la Moseo de 1' monumenta 
Katolikismo, kia oni iam in komprenos. Li faris la 
nepereigeblan arkeon de 1' estontaj tempoj, la Pant-
heon'on de F diigita racio. 

El la franca: Teo H. Rok'. 

l O I D L I T E R A T U R A O B S II I* \ O 
G R A Z I A D E L E D D A . 

lladislav Reymont ricevis i jare la Nobel-premion, sed 
la Stockholma Akademio komence intencis premii la 
italan verkistinon Grazia Deledda, kies populareco ja 
ne atingas tiun de D' Annunzio kaj kies romanoj ja ne 

havas tiom legantojn, kiom la romanoj de Guido Da Verona, 
sed kiu nun, en sia kvindeka jaro tamen pleje proksimas al 
Fogazzaro kaj Verga: la du grandaj klasikuloj de la itala romano. 
Per Sardiniaj popolromanoj komencis Grazia Deledda sian kon-
stante levi antan karieron, poste sen ese i pli kaj pli ri i is je 
forto kaj profundo, iam pli kaj pli i trovis la manieron: de-
segni homojn kaj animojn; kaj la vojon tien, kie anta la ver-
kisto malfermi as la misteroj de la interna homo. 

Sia nova, us aperinta romano, Danco por la koliero, ne 
estas tro komplika, ne enhavas kura ajn fantazia ojn, sed uste 
en sia simpleco i esfas interesa, ar homa kaj vera. 

En Ia plej nova parto de anta urbo de sennoma urbo vivas 
du virinoj: onklino kaj kuzino. Ili havas la saman nomon : Maria 
Baldi. Iun tagon, sur la pordo de ilia vilao frapas fremdulo, 
grafo Giovanni Delys, kun la preteksto, ke li interesi as pri 
la na bara bieno, kiu la dire estas la poseda o de fra lino Baldi 
kaj vendota. Sed, fakte, Ii ser as la ri an Maria Baldi, per kies 
rica mano li esperas reakiri siajn anta ajn ojojn kaj socian 
pozicion, rekonstrui sian ruini intan vivon. Lin akceptas la kuzino, 
juna kaj tre bela, kaj Ia iaj respondoj la grafo kredas ke li 
parolas kun la ri a sinjorino. Ci tio tre ojigas lin, ar kion de-
ziri pli ol ri an knabinon, kaj e belan. Sed ojas anka Maria 
Baldi, ar Giovanni Delys estas la unua nekonata viro, kiun i 
renkontas, kaj li venis el alia mondo, el tiu, kie oni vivas kaj 

scias vivi... e la fojlo de la vilao ili, je 1'unua renkonto, jam 
longe interbabilas kaj kvankam ili ne diras amajn vortojn, jam 
sub iu ilia vorto kaj frazo sin ka as amo. Ili jam malfermis 
sian animon por enfermi unu la alian, kaj Maria Baidi multe, 
multe parolas pri si. 

in, filinon de orkesirestro, la ri a patro anta sia morto 
konfidis al la zorgoj de ia onklino (Maria Baldi pli maljuna). 
bamiempe li transdonis anka altvaloran perlan, kolieron (kiu 
restis e ii garantia e), dirante ke, se la posedanto ne anoncos 
sin dum certa tempo, i apartenu al lia filino. i do nun vivas 
e la onklino, sed ili nek amas, nek malamas unu la alian, ili 

toleras sin, malvarme, kaj propre sole la koliero kuntenas ilin. 
Ne, ar eble iu el ili volus in havi por si, sed, ar la knabino 
scivolas, u la onklino fransdonos la trezoron, se i foje be-
zonos gin, kaj la onklino scivolas u la knabino postulos la tre-
zoron anta ol ekiri en la „alian vivon"? 

Ci tion rakontas Maria Baldi al la grafo — sed Maria 
Baldi, en sia juna a facilanimeco, kaj por fari sin interesa, nur 
mensogis tie, e la vilapordego al ia fremdulo, nur mensogis 
pro vanteco kaj mensogis — pro amo. Si mensogis, ar i timis 
ke la fremdulo ne multe atentos in, ke li simple forlasos in, 
se ii ekscios ke la onklino estas ri a, ke la historio de la koliero 
estas vera, sed in heredis la alia Maria Baldi, kies patro estis 
ri a entrepenisto, dum la ia — nur malri a muzikisto, mal-
proksima parenco. Kaj, ke ia alia Maria Baldi gardas en sia 
ranko la trezoron, kiu signifos feli on kaj ri on por la rice-

vonto. 
Sed kies garantia o estis la koliero ? Jen la sekreto de Gio-

vanni, Gi estas pramalnova, valora frezoro de la familio Delys, 
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LA COL088Eun HA.J LA 8A~KTA PETRO EN Bono 
LA.lIIA.RTINE 

... Trasercante en mia memoro ciujn impresojn 
miajn pri Romo, mi trovas nur du el ili kiuj forviSas, 
aú almenaú superregas ciun alian: la Colosseum, ci 
verkon de I' Roma popolo; la Sanktan Petron, ci cef
verkon de ľ Katolikismo. 

La' Colosseum estas giganta postsigno de super
homa popolo, stariginta, por sia fierego kaj siaj krue
legaj plezuroj, monumentojn kapablajn enteni tutan 
nacion; gi estas monumento rivalanta, per sia amaso 
kaj sia daúro, la verkojn de l' Naturo mem. La Te
vero estos jam elsekiginta tra siaj slimaj bordoj kaj 
la Colosseum ankoraií elstaros! 

La Sankta Petro estas verko de unu penso, de u'lu 
religio, de ľ tuta Homaro je unu epoko de I'mondo. Oi 
ne estas pIu konstruajo destinita por enteno de humilega 
popolo; gi es tas templo destinita por enteni tutan 
fiJozofiotl, ciujn pregojn, la tutan grandecon, la tutan 
penson de I' Horno. 

Sajnas ke la muroj suprenlevigas kaj grandigas 
ne pIu laú la~ proporcio de ľ popolo, sed laú tiu de 
Dio. Nur Mihael-Angelo komprenis la Katolikismon 
kaj donis pri gi, per la Sankta Petro, sian plej kom
pl etan esprimon. La Sankta Petro estas vere la per
stona apoteozo, la monumenta alifigurigo de la religio 
de Kristo. 

La arhitektoj ge la gotikaj katedraloj estis altegaj 
barbaroj. Sole Mihael-Angelo estis filozofo en sia 
koncepto. La Sankta Petro estas la filozofia Krista
nismo, de kie la dia arhitekto forpelas la Mallumon, 
en kiun li enigas la Spacon, la Belon, la Simetrion, 
la Lumon en ne elcerpeblaj ondoj. 

La senkompara beleco de la Sankta Petro en 

Romo konsistas en tio: ke gi estas Tempto, JaCi saj no, 
destinita por vesti la ideon de Dio per sia tuta brileco. 

La Kristanismo povus perei kaj la Sankta Petro 
restu s ankoraií universala, eterna, racia Templo de 
ia ajn religio kiu postvenus la kulton de Kristo, kon
qiee ke ci reJigio estu inda de l' Homaro kaj de Dio. 
Oi estas la Templo plej abstrakta kiun iam, la homa 
genio, inspirita de I' dia ideo, konstruis ci sube I Eni
rante gin oni ne scias cu oni eniras antikvan au mo
dernan templon: neniu detalo genas la okulon, neniu 
si mbolo distras la penson: homoj de ciu kulto tien 
eniras samrespekte. Oni sentas ke gi estas templo 
kiu povas enteni nur la ideon de Dio, ke neniu alia 
ideo povus gin plenigi. Sangu ta pastron, formetu 
I' altaron, elprenu la pentrajojn, forportu la statuojn, 
nenio sangigos, gi estos ciam la domo de Dio I Pii 
guste: la Sankta Petro estas per si mem granda sim
bolů de ci eterna Kristanismo, kiu posedante germe, 
en sia moralo kaj sankteco, la sinsekvajn disvolvigojn 
de ľ religia penso de ciuj jarcentoj kaj de ciuj homoj, 
malfermigas al Ja racio tiamezure kiel Dio gin heli
gas, rilatigas kun Dio en la lumo, klarigas, plilargi
gas kaj suprenlevigas laiíproporcie de ľ homa spirito 
seneese grandigante kaj kiu, kunforgante ciujn popo
lojn en la unuecon de ľ adoro, el ciuj diaj formoj 
faras unu solan Dion. el ciuj kredoj solan kulton, el 
eiuj popoloj solan homaron I 

Mihael-Angelo estas la Moseo de l' monumenta 
Katolikismo, kia oni iam gin komprenos. Li faris la 
nepereigebtan arkeon de ľ estontaj tempoj, la Pant
heon'on de ľ diigita racio. 

El la franca ; Teo H. Rok'. 

nONDLITEBATUBA OB8EBVO 

G R A Z I A D E LED D A. 
ladislav Reymont ricevis Ci jare la Nobel-premion, sed 
la Stockholma Akademio komence intenci s premii la 
italan verkistinon Grazia Deledda, kies populareco ja 
ne atingas tiun de D' Annunzio kaj kies romanoj ja ne 

vas am legantojn, kíom la romanoj de Guido Da Verona, 
sed kiu nun, en sia kvindeka jaro tamen pleje proksimas al 
Fogazzaro kaj Verga: la du grandaj klasikuloj de la itala romano. 
Per Sardiniaj popolromanoj komencis Grazia Deledda sían kon
stante levigantan karieron, poste senCese ~i pii kaj pii riCigis je 
forto kaj profundo, Ciam pii kaj pii ~i trovis la manieron: de
segni homojn kaj animojn; kaj la vojon tien, kie antau la ver
kisto malfermigas la misteroj de la interna homo. 

. Sia nova, jus aperinta romano, Danco por la koliero, ne 
esta~ tr~ komplik!l' ne e~havas kuragajn fantaziajojn, sed guste 
en sta stmpleco gl estas mteresa, Čar homa kaj vera. 

En la plej nova parto de antauurbo de sennoma urbo vivas 
du v~rinoj: onklino kaj kuzino. iii havas la saman nomon: Maria 
Bald,. 'I!n tag'.>n, sur la pordo de i1ia vilao frapas fremdulo, 
grafo . GlOvan."1 Delys, kun la preteksto, ke li interesigas pri 
la .nalbara bleno, kiu laudire estas la posedajo de fraulino Baldi 
~aJ vendota: Sed, fakte, /I serCas la riCan Maria Baldi, per kies 
n~. ~ano II esperas reakiri siajn antauajn gojojn kaj socian 
pozlclOn, rekonstrlll slan ruinigintan vi von. Lin akceptas la kuzino 
Juna kaj tre bela, kaj lau ~iaj respondoj la grafů kredas ke II 
.p~~ola~ kun.la riCa s~njorino .. Ci tio tre ~ojigas lin, Car kion de
zm l>h ol rl~an knabmon, kaj eC beJan. Sed gojas ankau Maria 
Baldl, čar GlOvann! DeJys estas la unua nekonata viro kiun si 
renkontas{. kaj li venis el alia mondo, el tiu, kie oni ;ivas kaj 

scias vivi ... Ce la fojlo de la vilao i1i, je I' unua renkonto, jam 
longe interbabilas kaj kvankam i1i ne diras amajn vortojn, jam 
sub Ciu Wa vorto kaj frazo sin kasas amo. iii jam malfermis 
sian animon por enfermi unu la aHan, kaj Maria Baldl multe, 
multe parolas pri si. 

Sin, fitinon de orkeslrestro, la riCa patro antau sia morto 
konfidis al la zorgoj de sia onklino (Maria Baldi pii maljuna). 
~amtempe li transdonis ankau altvaloran perlan, ko1ieron (kiu 
resiis ce Ji garantiaje}, dirante ke, se la posedanto ne anoncos 
sin dum certa tempo, gi apartenu al lia fitino. Si do nun vivas 
Ce la onklino, sed iIi nek amas, nek malamas unu la alian, iH 
toleras sin, malvarme, kaj propre sole la koliero kuntenas ilin . 
Ne; Car eble 'Ciu el iIi volus gin havi por si, sed, čar la knablno 
scivolas, Cu la onklino transdonos la trezoron, se ~i toje be
zonos gin, kaj la onklino scivolas Cu la knabino postulos la tre
zoron antau ol ekiri en la . alian vivon"? 

Ci tion rakontas Maria Baldi al la grafů - sed Maria 
Baldi, en sia junaga facilanil1'reco, kaj por fari sin interesa, nur 
mensogís tie, Ce la vilapordego al la fremdulo, nur mensogis 
pro vanteco kaj mensogis - pro amo. Si mensogis, ~r ~i timis 
ke la fremdulo ne multe atentos sin, ke li simple forlasos sin, 
se li ekscios ke la onklino estas riea, ke la historio de la koliero 
estas vera, sed gin Iteredis la alia Maria Baldi, kies patro estis 
riea entrepenisto, dum la ~ia - nur malriCa muzikisto, mal
proksima parenco. Kaj, ke la alia Maria Baldi garda s en sia 
~ranko la trezoron, kiu signifos feliCon kaj riCon por la rice
v0nto. 

Sed kies garantiajo estis la koliero? Jen la sekreto de Gio
vanni. úi estas pramalnova, valora trezoro de la farnilio Delys, 
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kaj la patrino de Giovanni devis in deponi garantia e, kiam la 
filo, pro siaj facilanime amasigitaj uldoj, minacis per sinmor-
tigo. La filo nur poste eksciis, ke anka la valoran klenodion 
englutis liaj ebriaj plezuroj kaj kapricaj pasioj. Nun, kiam li 
nenion havas plu, li decidas reakiri la kolieron, kiu signifos kaj 
alportos ri on. Tiai li intencis nepre ekkoni kaj nepre edzinigi 
Marian Baldi kaj tial li jubilis pri tio, ke la knabino estas ne 
nur ri a, sed anka bela, nura sereno, viveco, bonhumoro. 

Teksi as la belaj revoj. Sed — subite ili dis irigas iuj-
Giovanni ekscias la veron: evidenti as ke la juna Maria Baldi 
mensogis, ke la trezoro apartenas al ia onklino. Giovanni Deiys 
konsterni as, sed nur por momento: la mensogo lin logas pli 
ol la realo, li amas la mensogon de Alaria, kiu mensogis por 
akiri lin. Li amas in. i tiu amo estas en ii pli forta ol iu 
alia konsidero. 

Sed anka la sorto de l.i alia Maria Baldi kro i as en la 
mensogojn de 1'romano. Anka i esperis, ke foje venos tiu, 
por kiu la koliero estas pli valora ol io — kaj kiu prenos 
anka in, ar alie i ne donos la trezoron. Kaj i sentis sin 
kvaza unui inta kun la koliero, iujn aliajn revojn i dis iris, 
ne edzini is, atendis la fremdulon. Kaj la fremdulo alvenis, 
sed — ne in li elektas, sed la alian, la junan kaj belan. En 
ia dolora trompigo i nun alkro i as al la ri eco, kiun solan 
i rigardas valora. Post la geedzi o i fermas Ia pordon anta 

Maria kaj e , akre i kria as, ke r.eniam ili esperu la ricevon 
de P koliero a de io ajn el ia ri o. 

Longan tempon vivas nun solece kaj ri e la pli maljuna 
Maria Baldi. Sed kiam al la juna paro naski is infano, Si ne 
povas rifuzi la inviton de Giovanni, vizitas ilin en la sol- ambra, 
malri a lo ejo. Tie, anta la lulilo, i eksentas ke la vivo havas 
anka aliajn bela ojn krom la ri o kaj repaci inte i metas la 
kolieron sur la kolon de la infano. Kaj kiam i dolore vidas, ke 
la infano ne ridetas, ne kaptas la brilajn perlojn — i rimarkas, 
ke la infano estas blinda, kaj neniam i vidos la diamanton, 
nek la perlojn. 

Nebula kaj dolora romano kun multe da mal ojo kaj amaro. 
Grazia Deledda volas montri Ia luktojn kaj dolorojn de 1'vivo. 
Kaj i volas montri la homon tia, kia li estas. Pri iaj homoj 
oni neniam scias, kiam ili estas sinceraj kaj kiam ili mensogas. 
Kaj neniam oni scias, u iun alian ili volas trompi, a ili mem 
trompi as. La vivo estas kruda kaj la vivo estas senindulga kaj 
Grazia Deledda diras ke la homoj multe pli volas esti bonaj 
kaj ajni bonaj, ol kiom ili kapablas esti bonaf kaj agi bone. lc. 

A N T O N I O B R U C K N E R 1824-1896. 
| a a tunon de P pasinta jaro, la mondo muzika festis 

la centjaran datrevenon de P naski o de Bruckner. Ci 
tiu okazo instigas nun, revivigi anta ni la silueton 
de 1' artisto, kiu ne estas ankora la merite konata. 

J — ldo de vila anoj simplegaj — naski is en Ansfeld (A strio). 
Lia juneco estis malgaja, e mizera. Komence, li estis subinstru-
isto en eta vila a o, perlaborinte sian panon per ludado de 
dancmuziko en la drinkejo malhela. La sorto lin etadis tien 
kaj tien, sed nur la nomoj de la lokoj an i is, la kerno restis 
la sama: mizero, soleco ekstere, haoso de sentoj kaj kredo 
forta interne. Dume: konstanta, persistema laboro, studado de 
la muzikteorio kaj de !' malnovaj majstroj. (Bach, Beethoven). 
La ludadon de orgeno li eklernis parte kiel a todidakto. 

En 1855 li translo i as al Linz, kie li trovis postenon orge-
nistan. La nun sekvantaj jaroj estis gravegaj por lia evolucio. 
En la kulturita kaj muzikema urbo, lia genio eksvingis siajn 
flugilojn. La unuan fojon li a das verkojn de Wagner, kies vira, 
fortimpresa arto anka lin ekkaptas kaj por li malfermas is tiam 
nekonatan, fabelan mondon de sonoj. 

La unuaj kompozicioj pretigas, inter ili la unua simfonio. 
La rezultato: nekompreno, sed tamen bonvola kritiko. Sed post 
lia translo i o en Vienon (1868) la batalo irka li i as laflta, 
poste kruda, fine malpura fiparolado. Li neniam partoprenis en i. 

U — homo naiva, bonkora, simpia kaj pura, venanta el la 
silentaj urbetoj de provinco — nun trovi is en la bruego de 
grandurbo, inter mainoblaj homoj intrigemaj, senreligiaj. Inter tiaj 
crrkonstancoj li i is iam pli kaj pli soieca, fine izolita, sen 
amikoj, sen parencoj, sen edzino. Sola kun Dio kaj si mem. 
Kaj nun, en la senfina dezerto de 1'vivo ekfloris en li mistera 
vivo, majesta kaj pura. Kvaza roko altega li staris en la diluvo 
de malamo kaj indiferenteco, batalante nur kontra Ja plej 
granda malamiko: la senesperi o. Tra la nigraj nebuloj de lia 
animo nur unu lumo brilis: lia senkondi a, superhoma kredo 
je Dio. 

U venkis. lom post iom, lia animo trankvili is kaj mirinda 
sor a lumo de paco eli is el i. 

La lumo de Ppaco, harmonio kaj amo. 
La pinto de Pvivo estis atingita. 
Li staris tie, altege, kie jam la bruoj de P mondo ne a di-

as. Li komponis sian lastan verkon, la lX-an simfonion. Estis 
lia adia o de P vivo, kion li nun verkis. Ankora unufoje li volis 
irka braki la universon, kanti al la homaro la eternan melodion 

pri la hom -i sufero kaj feli o,- pri la dia kaj homa boneco. La 
morto lin malhelpis fini la verkon; i estas nun torso 
giganta. (Mankas al i ia finalo.) — Vere, pri Bruckner oni rajte 
povas diri, ke nur lia korpo mortis, ar lia animo tute kunfan-
di is kun liaj verkoj. Pri i tiuj mi nun devus paroli. Tamen 
kiamaniere ? Kiel oni povus karakterizi per vortoj — e per la 
plej delikataj — la ecojn de la kreanra animo ? Kiel oni ekkaptu 
la netu ebiajn son ojn senkorpajn, )a suferojn kaj ojojn de ia 
soieca artisto ? Kiel priskribi en kelkaj mallongaj frazoj unui on 
gigantan de dikredo, naturo kaj homa grandeco? Kiamaniere 
konigi la verkojn de la plej transcenda arto? Oni vere nur 
mencii povas ilin. 

La verkaro de Bruckner konsistas el tri partoj: el verkoj 
ekleziaj, simfonioj kaj malgrandaj verkoj diversaj. 

La ekleziaj verkoj kun plena rajto okupas la unuan lokon, 
ar en ili montri as la fundamenta karaktero de la komponisto 

kaj la le o de lia arto. La fundamenta trajto estas: Dikredo. 
Kredo libera, forta kaj pura. Gi estis por Bruckner malprok-
sima stelo en la mallumo, direktilo netrompebla en la aoso 
de Psuferoj. 

La le o, a per aliaj vortoj: la formo de liaj verkoj estas 
la svelta formo de P katedraloj mezepokaj: la gotika arko, en 
kies altega pinto staras la kvintesenco de iu muziko: la ada-

o absoluta. 
La vicon de la verkoj malfermis du mesoj, preparinte la 

vojon al la tria, la tiel nomata „Granda meso enF;" i estasla 
plej bela meso depost Ia „Meso solena" de Beethoven. La 
teksto — kies vortojn li de P petego de Kyrie is la „dona 
nobispacem" trasentis, ar travivis — eligis belegan muzikon el 
lia koro. Tiam, la vico de V simfonioj komenci is kaj nur post 
jardeko li turnis sin denove al Dio, plenkore, kun fiera ojo 
dankante iujn alsenditajn ojojn, dolorojn en du dankhimnoj: 
la „Tedeum" kaj la 150-a psalmo. („ iuj animoj la du la Sin-
joron!*) 

La dua parto konsistos el la simfonioj. Krom la unuaj pro-
voj junecaj li komponis nafl. Inter ili iu havas apartan viza-

on, individuecon. La internan batalon de P artisto respegulas 
!a unua; la konilikto inter la „Mi" kaj la mondo estas pentrita 
per pasioj Michelangelaj. La pacon, la harmonion li unue tro-
vis en la naturo (IV-a simf.). 

La unuan kulminacion de sia arto li atingis en la V-a sim-
fonio, kies finalo estas instrumenta dankkanto al la iopova. 

Depost tiu i tempo li iam pli kaj pli malproksimi is de la 
Tero: la anima vivo venkis, superis la teran. La lasta okaza o 
tera, kiun li ankora rimarkis, estis la morto de la juna a idealo, 
Wagner, kies mermron per grandioza muziko funebra li hono-
ris en sia VH-a. Ci tio estas samtempe la plej populara inter 
liaj verkoj, estante la plej facile komprenebla. La lasta sim-
fonio — la nefinita — estas jam vo o el la transa mondo, aro 
de kristalaj, eteraj sonoj. Ne estis hazardo, ke i tiun li dedi-
is — kun fiera ojo kaj humila danko — „al la kara Dio". 

El la diversaj verkoj mi mencias la kvinteton por ar instru-
mentoj: i estas vera simfonieto! La aliaj estas orkanta oj, 
parte religiaj, parte mondaj («Helgoland", „Germanenzug"). Ciuj 
surhavas la signon de P genio; ili estas fajreroj eligitaj de gi-
ganta fajro, kiu lumis en la animo de Bruckner. 

Nun kelkajn vortojn ankora pri lia loko en la muzikhis-
torio. Lia arto estas bazita sur la du kolonoj; Bach kaj Beet-
hoven. Gi estas parenco de la serena muzo kvieta de Schubert; 
komuna eco ilia estas la adorado de Pnaturo, de la gepatra 
tero aflstria kaj la amplena okupi o pri la dancmuziko de P 
vila anoj. 

Sendube, Bruckner estis la plej forta talento simfonia de 
post Beethoven; pro i tio oni kelkfoje ilin komparas. Inter ili 
estas tamen fundamenta diferenco: Bruckner neniam dubas esti 
vera filo de Dio, en li ne trovi as Ia titana volo de Beethoven, 
per volo kaj amo akiri la kredpn en Li. Por tiel diri: Beet-
hoven estas liberpensulo, Bruckner — vera mistikulo, ido mal-
frua de Angelus Silezus. Kaj pro i tio lia arto ne imitas a 
da rigas la verkadon de Beethoven, sed in kompletigas. Gi 
estas la plej granda monumento de la senkonscia, mezepoka 
dikredo mistika, kiu en i — per stranga ludo de Phazardo — 
nur tre malfrue ricevis sian eternan esprimon muzikan. Bruck-
ner montris la alian flankon de la Janus-viza o de la ho-
maro, kvaza spegulanta akvo, kiu elfluas el la neel erpebla 
fonto de la forto kaj beleco. Karlo Lovasi. 
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kaj la patrino de Giovanni devis gin d~ponl garantiale, kiam la 
tilo, pro si aj faci1anime amaslgitaj §uldoj, minacis per sinmor
tigo. La filo nur poste eksciis, ke ankau la valoran klenodion 
englutís Iiaj ebriaj plezuroj kaj kapricaj pasioj. Nun, kiam li 
nenjon havas pIu, li decidas reakírí la kolieron, kiu signifos kaj 
alportos ričon. Tial li intencis nepre ekkoni kaj nepre · edzinigi 
Marian Baldi kaj tial li jubilis pTi tio, ke la knabino estas n·e 
nur riča, sed ankal1 bela, nura sereno, viveco, bonhumoro. 

Teksigas la belaj revoj. Sed - subite Hi dis§irigas ciuj. 
Giovanni ekscias la veron : evidenti~as ke la juna Maria Baldi 
mensogis, ke la trezoro apartenas al ~ia onklino. Giovanni Delys 
konsterni~as. sed nur por momento: la mensogo /ln logas pii 
olla. realo, li amas la mensogon de Maria, kiu mensogis por 
akiri lin. Li amas Ain. Ci tiu amO estas en li pii forta ol č iu 
alia konsidero. 

Sed ankau ta sorto de la alia Maria Baldl kroči~as en la 
mensogojn de I' romano . Ankaa Si esperis, ke foje venos tiu, 
por kiu Ié!. koliero estas pii valora ol eio - kaj kiu prenos 
ankau Sin .... Čar alie Si ne donos ta trezoron. Kaj §i sentis sin 
kvazau unui~inta kun la koliero. čiujn aliajn revojn Si disSiris, 
ne edzinigis, atendis la fremdlilon. Kaj ta fremdulo alvenis, 
sed - ne Sin li elektas, sed la alian, la junan kaj belan. En 
Sia .dolora trompi~o ~i · nun alkrocigas al la i"iceco, kiun solan 
Si rigardas valoTa. Post la geedzigo Si fermas la pordon antaIÍ 
Maria kaj ec, akre Si kriacas, ke J:eniam Hi esperu la ricevon 
de I' koliero au de io ajn el Sia rico. 

Longan tempon vivas nun solece kaj riče la pii maljuna 
Maria Baldi. Sed kiam al la juna paro naskigis infano. Si ne 
povas rifuzi la inviton de Giovanni, vizitas ilin en la sol-čambra, 
malrica lo~ejo. Tie, antaa la I ulil o, Si eksentas ke la vivo havas 
ankaa aliajn belajojn krom la rieo kaj repaciginle Si melas la 
kolieron sur la kolon de la infano. Kaj kiam Si dolore vida s, ke 
la infano ne ridetas, ne kaptas la brilajn perlojn - §i rimarkas, 
ke la infano estas blinda, kaj neniam gi vidos la diamanton, 
nek la perlojn. 

Nebula kaj dolora romano kun multe da malgojo kaj amaro. 
Grazia Deledda volas montri la luktojn kaj dolorojn de I' vivo. 
Kaj Si volas montri la homon tia, kia li estas. Pri §iaj homoj 
oni neniam scias, kiam ili estas sinc~raj kaj kiam ili mensogas. 
Kaj neniam oni scias, cu iun aHan i1i volas trompi, au iIi mem 
trompigas. La vivo estas kruda kaj la vivo estas senindulga kaj 
Grazia Deledda diras ke la homoj multe pii volus esU bonaj 
kaj ~jní bonaj, ol kíom íIí kapablas esU bonal kaj agi bone. Ic. 

A N T O N lOB R U C K NE R 1824-1896. 
aatunon de I' pasinta jaro, la mondo muzika festis 

la centjaran datrevenon de I' naskigo de Bruckner. Ci 
tiu okazo instigas nun, revivigi antaií ni la silueton 
de I' artisto, kiu ne estas ankoraií laamerite konata. 
de vHa~anoj simplegaj - naskigis en Ansfeld (Mstrio). 

Lia juneco estis malgaja, eČ mizera. Komence, li estis subinstru
isto en eta vilagaco, perlaborinte sian pan on per ludado de 
dancmuziko en la drinkejo malhela. La sorto lin jetadis tien . 
kajtien, sed nur la nomojde la lokoj Sangigis, la kerno restis 
la sama: mizero, soleco ekstere, haoso de ·sentoj kaj kredo 
forta internet Dume: konstanta, persistema laboro, studado de 
la muzikteorio kaj de I' malnovaj majstroj. (Bach, Beethoven). 
La ludadQn de orgeno li eklernis parte kiel aatodidakto. 

En 1855 li translo~igas al Unz, kle li trovis postenon orge
nistan. La nun sekvantaj jaro} estis gravegaj por lia evolucio. 
En la kulturita kaj muzikema urbo, lia genio eksvingis siajn 
flugilojn. La unuan fojon li aiídas verkojn de Wagner, kies vira, 
fortimpresa arto ankaa lin ekkaptas kaj por li malfermas gis tiam 
nekonatan, fabelan mondon de sonoj. 

La unuaj kompozicioj preligas, inter iIi la unua simfonio. 
La rezultato: nekompreno, sed tamen bon vola kritiko. Sed post 
Iia translotigo en Vienon (1868) la batalo cirkaií li igas laiíta, 
poste kruda, fine malpura fiparolado. Li neniam partoprenis en gi. 

U - homo oaiva, bookola, simpJa kaj p.ura, venaDta el la 
silentaj url>etol de provinco - nun trovigis en la bruego de 
grandurbo, inter malnoblaj homoj lntrigemaj, senreligiaj. Inter tiaj 
cřrkonstancOj li i~is ciam pll kaj pii soleca, fine izolita, sen 
amikoj, sen parencoj,sen edzino. Sol a kun Dio kaj si mem. 
Kaj nun, cn la senfina dezerto de ľ vivo ekfloris en li mistera 
vivo, majesta kaj pura. Kvazau roka altega li staris en la diluvo 
de malamo kaj indiferenteco, batalante nur kontraa la plej 
granda mal arniko : la senesperigo. Tra la nlgraj nebuloj de lia 
animo nur unu lumo briJis: Iia senkondlČ8, superhoma kredo 

je DLi'venkis. lom post lom, Iia animo trankviligis kaj mirinda 
sorca lumo de paco eligis el ~l. 

La lumo de I' paco, harmonio kaj amo. 
La pinto de I' vivo estis atingita. 
Li staris tie,altege, kie jam la bruoj de I' mondo ne aiídi

gas. Li komponis sian lastan verkon, la IX~an simfonion, Estis 
lia adiaiío de I' vivo, kion li Dun verkis. Ankoraií unufoje li volis 
čirkaiíbraki la universon, kaÍ1ti al la homaro la eternan melodion 
pri la hom i sufero kaj feličo, pri la dia kaj homa boneco. La 
morto lin malhelpis fini la verkon; gi estas nun torso 
giganta. (Mankas al gi la finalo.) - Vere, pri Bruckner oni rajte 
povas diri, ke nur Iia korpo mortis, car Iia animo tute kunfan
digis kun Iiaj verkoj. Pri ci tiuj mi nun devus paroli. Tamen 
kiamaniere ? Kiel oni povus karakterizi per vortoj - ec per la 
plej delikataj - la ecojn de la kreanta animo? Kiel oni ekkaptu 
la netu§eblajn son~ojn senkorpajn, Ja suferojn kaj ~ojojn de la 
soleca artisto? Kiel priskribi. en kel kaj mallongaj frazoj unuj~on 
gigantan de dikredo, naturo kaj homa grandeco? Kiamaniere 
konigi la verkojn de la plej transcenda ·arto? Oni vere nur 
mencii povas ilin. . 

La verkaro de Bruckner konsistas el trl partoj: el verkoj 
ekleziaj, simfonioj kaj malgrandaj verkoj diversaj. 

La ekleziaj verkoj kun plena rajlo. okupas la unuan lokon, 
Čar en Bi montrigas la fundamenta karaktero de la komponisto 
kaj .Ia lego de lia arto. La fundamenla trajto estas: Dikredo. 
Kredo libera , forta kaj pura. <Ji estis por Bruckner malprok
sima stelo en la mallitmo, direktilo netrompebla eD la haoso 
de I' suferoj. . 

La lego, aií per aliaj :vortoj : la formo de Iiaj verkoj estas 
la svelta formo de I' katedraloj mezepokaj: la gotika arko, en 
kies altega pinto slaras la kvintesenco de ~iu muziko: la ada
go absoluta. 

La vicon de la verkoj malfermis du mesoj, preparinte la 
vojon al la tria, la Uel nomata "Granda meso en F;" ~i estas la 
plej bt:la meso depost la "Meso solena- de Beethoven. La 
teksto - kies vortojn li de I' petego de Kyrie gis la "dona 
nobis pacem (( trasentis, ~ar travivis - eligis belegan muzikon el 
Iia kOlO. Tiam, la vico de I' simfonioj komenci~js kaj nur post 
jardeko li turnis sin denove al Dia, plenkore, kun fiera ~ojo 
dankante ciujn alsenditajn ~ojojn, dolorojn en du dankhimnoj: 
la »T edeum" kaj la 150-a psalmo. (. Ciuj animoj laiídu la Sin
joron I") 

La dua parto konsist~s el la simfonioj. Krom)a unuaj pro
voj junecaj li komponis naa. Inter ili ciu havas apartan viza
gon, individuecon. La internan batalon de I' artisto respegulas 
la unua ; la konflikt o inter la "Mi" kaj la mondo estas pentrita 
per pasioj Michelangelaj. La pacon, la harmonion li unue tro
vis en la naturo (IV-a simf.). 

La unuan kulminacion de sia arto li atingis en la V-a sim
fonio, kies Hnalo estas instrumenta ':dankKanto al la Ciopova. 

Depost tiu ~i tempo Ji ciam pii kaj pii malproksimigis de la 
Tero : la anima vivo v.enkis, superis la teran. La lasta okazaJo 
tera, kiun li ankoraií rimarkis, estis la morto de la juna~a idealo, 
Wagner, kies mem'lron per grandi(\za muziko funebra li hono
ris en sia VII-a. Ci tioestas samtempe la plej populara inter 
Iiaj verkoj, estante la plej facile komprenebla. La lasta sim
fonio - la nefinita - estas jam vočo el 1a transa mondo, ara 
de kristalaj , eteraj sonoj. Ne estis hazardo; ke ~i tiun li dedl
čis - kun fiera ~ojo kaj humiJa danko - »al la kara Dio". 

EI la diversaj verkoj mi mencias la kvinteton por arčinstru
menloj: gi eslas vera simfonieto I La aliaj elltas horkantaJoj, 
parte religiaj, parte mondaj ("Helgoland", »Germanenzug"). Ciuj 
surhavas la signon de I' genio; iIi estas fajreroj eligitaj de gi
ganta fajro, kiu lumis en la animo de Bruckner. 

Nun kelkajn vortojn ankoraií prl Iia loku en la muzikhis
torio. Lia arto estas bazila sur la du kolonoj: Bach kai Beet
hoven. <Ji estas paren co de la serena muzo kvieta de Schubert ; 
komuna eco ilia estas la adorado de I' naturo, de la gepatrll 
tero aiístria kaj la amplena okupigo pri la dancmuziko de I' 
vilaganoj. . 

Sendube, Bruckner estis la plej forta talento simfonia de 
post Beethoven; pro ti lio oni kelkfoje ilin komparas. Inter iIi 
estas tamen fundamenta diferenco: Bruckner neniam dubas esti 
vera filo de Dio, en li ne trovigas la titana volo de Beethoven, 
per volo kaj amo akiri la krecl"on en ti. Por tiel diri: Beet
hoven estas liberpensulo, Bruckner - vera mistikulo, Ido mal
frua de Angelus Silezus. Kaj pro ~i tio lia arto ne imitas aií 
daiírigas la verkadon de Beethoven, sed gin kompletigas. Úi 
estas la plej granda monumento de la senkonscia, mezepoka 
dikredo mistíka, kiu eo gi - per stranga ludo de ľ hazard o -
nur tre malfrue ricevis sian eternan esprimon muzikant Bruck
ner montris laalian !Iankon de la tanus-vjza~o de la hO-: 
maro, kvazaii spegulanta aho, ' klu _ elfluas el ta neeleerpebla 
fonto de !a f"orto kaj beleco. Karlo Lovasi. 



L E T £ R K E I T O 
(Alsenditajn manuskriptojn ni ne redonas.) 

J. B. Kara Samideano. Unue ni dankas vian interesi on pii 
nia revuo. Certe, kritiko, e malla da, estas por ni pli valora, 
ol indiferenteco. 

Ni neniam diris, ke ni estas kontentaj pri la revuo. E , 
multfoje kaj insiste ni asertis la malon. En la nuna agrena 
formo i servas nur por la konservo de I' kontinueco, ni emfaze 
protestas ke oni in rigardu atingita, plenumita celo. La abo-
nantoj kreskis en la lasta tempo tiagrade, ke la revuo en la 
nuna formo kun 50 pliaj abonoj ne havos plu deficiton. Sed 
se ni ne esperus la eblon de24- kaj poste 32-pa a revuo, e unu 
strekon ni ne farus plu. 

ar la nuna amplekso estas ankora pli malagrabla por la 
redaktanto, ol por la legantoj. Kredu ke ne estas facile trovi 
valorajn literatura ojn tiel mallongajn, kiajn publiki devigas nin 
la nuna stato. 

Sed speciale pri la du kondamnitaj noveloj mi havas malan 
opinion, ili al mi ajnas „salaj". Precipe en ilia stilo mi trovas 
kvalitojn, kiujn meritis ke la noveloj eslu publikitaj. Kaj — ar 
eble mi ne havas ian tute kuriozan guston — mi opiniis ke 
eble anka aliaj legantoj trovos en ili ion interesan. Rilate al 
vi, mi eraris. Eble anka rilate al kelkaj aliaj. Sed anka vi 
eraris pri la „Revolvero", rilateal mi kaj certe anka al multaj 
aliaj. Erari estas home. 

Mi tralegis mian artikolon pri la neologismoj (1925. 1. Le-
terkesto), sed mi ne trovas la lokon, „kie per unu piedo mi for-
lasas la Fundamenton." Mi diras ke la ekzistantan lingvomaterialon 
mi rigardas definitiva, gian an on sencela kaj dan era. Sed i 
tiun materialon mi diras ne tute sufi a, koncerne nuancojn kaj 
koncerne mallongecon kaj koncizecon. Tial mi ne kondamnas 
la uzon de certaj novaj vortoj en Ia poezio, akcentante, ke la 
ordinara lingvo ne bezonas tiajn vortojn, por i do sufi as, e 
troas. la nunaj oficialaj vortoj. 

Mi aludis pri la neologismoj de Zamenhof. i tion vi diras 
ridinda, ar „anta li estis la nenio". Nu, jen Zamenhofaj — 
ne Fundamentaj — vortoj: abismo, abrupta, aflikti, stulta, fato, 
ferio, festono, fiasko, giganto, humana, kabano, kalva, kanono, 
karambolo, angoro, auroro, sino. Oni same tiel bone povas ilin 
esprimi per; profundega o, malglatega, mal ojigi, malsprita, 
neevitebla sorto, Iibertempo, florplekta o, malsukceso, grandegulo, 
homeca, doma o, senhara, pafilego, kunpu i o, korpremiteco, tagi-, 

o.korpantaflo, kiel la vortojn stumbli, langoro, nupto,pruda, svelta, 
per: falpu i i,animmalstre i o,gei o, astafekta, gracitalia. Anka 
la pli suprajn vortojn, kiujn vi nun uzas senskrupule, ne naskis 
absoluta manko de alia esprimmaniero, sed sole tiu malbenita 
«kolorvaloro* kaj „esprimkapablo". Kaj uste la Zamenhofaj 
amara, aflikti, stulta kaj la Grabovskiaj aperti, disipi, ekskuzi, 
humida konjektigis al mi la tendencon por la malpliigo de la 
mal-vortoj. 

Pri fora mi ne diris ke i estas ideala vorto, sed ke i 
estas uzata, (en manko de mallonga vorto pli bona). Cetere oni 
tute bone povas diri: „La patro estas for, sed ne tre fore." — 
Vi ercas pri „malsovaga vespero". Nu, se vi volas esti pure 
Fundamenta, tamen tiel vi devas paroli, ar milda trovi as nur 
en la dua oficiala aldono. Kaj al mi estas same stranga „nial-
mola koro". Prefere mi diras .kruda koro", se mi ne povas 
diri „dura". Pri „prohibi" mi dankas. 

Jen viaj vervaj vortoj pri la .poeziafakvortaro": „Do eston-
taj esperantistoj devos lerni: a) vortaron por la iutaga uzo; 
b) por la poezio (por kompreni la eterajn pensojn de „mondforaj" 
poetoj kaj c) plie-malplie teknikan. Vivu la simpleco! — Espri-
moj uzeblaj nur en poezio ne posedas viv-rajton en nia lingvo. 
Ili estas balasto forjetinda. Esperanto estas same ta ga por 
poezio kaj prozo sen tiuj aristokrataj vortoj, kiuj, plenblovitaj 
de ridiga fiereco, ne volas sin miksi inter la iutagajn kunulojn. 
Poemo ne fari as poemo pro iaj vortoj elprenitaj el poezia 
fakvortaro, sed pro la enaj profundaj pensoj. Ju pli senpretenda 
(kio ne signifas senarta) la lingvaj*o, des pli efika la enhavo. 
Komparu la Zamenhofajn! Poetoj al kiuj la nuancoj de Esp. ne 
suficas, kiuj inter cent nepre bezonas la centunuan, ser u naci-
lingvon por ili pli taflgan. Nia afero povas facile rezigni la de 
ili alportatan „kolorvaloron",la „esprimkapablecon" .divinan"!" 

Do, mi respondas. E la plej profunda penso ne estas 
poezio, ec la plej malprofunda povas esti poezia. Cio dependas 
de la maniero, per kiu ili estas esprimitaj. Certe anka la plej 
„poezifakaj" vortoj ne faras poezion. Ja ne pro >io, nek pro ilia 
aristokrateco oni bezonas ilin, sed, ar ilia ekvivalento ekzistas 
en la plejmulto de la naciaj lingvoj, kaj ne estas bona tradu-
kanto, kiu evitas ilin, kaj per tio senfortigas la tekston. Oni 
povus ilin anstata igi per longaj vortkunmetoj, sed tlo faras la 

lingva on peza, kaj rimarkigas ke oni legas en artefarita lingvo. 
Krome tio forturnas Ia atenton de la verko mem. Anta longe 
mi legis tradukon: „Sherlock Holmes en la servo de la hispana 
trono*. La nomon de la tradukinto mi ne memoras. Ci tiu tra-
duko estis plena de artifikaj — kaj tre spritaj — vortkunmetoj, 
en iu frazo trovi is unu a du. Kun granda plezuro mi analizis 
ilin tra la tuta verko — kaj je la fino mi rimarkis, ke — mi apen 
scias, pri kio en i temis. La a toro certe ne dankus eksciinte, 
ke lian verkon la tradukinto kvaza ka is sub sia vort ongla arto. 
Mi asertas ke dum lego pli enas tia vortkunmeto. ol nekonata 
vorto, kies sencon oni divenas e! la kunteksto. 

Aliparte tiajn nuancvorlojn tute ne bezonas tiu, kiu volas 
Esperante nur paroli, korespondi, skribi komercajn leterojn. lu 
povas flue paroli la germanan lingvon kaj tamen ne kompreni 
multajn vortoin de Fa st. Same estas pri la Shakespeare-verkoj, 
a pri la Komedio de Dante. u do iu, scianta Esp.-on sufi e 
por siaj privataj aferoj, komprenu iujn vortojn de ilia traduko ? 
Ho, tiu traduko estos nur ilia simpligiia, senspicigita varianto. 

Cetere anka la Akademio diferencigis inter la vortoj nece-
saj por la lingvo kaj la vortoj necesaj por iu espisto. La lastajn 
i presigis per starantaj, la ceterajn per kurzivaj literoj en la 

lasta eldono de la Oficiala Vortaro. 1 ia konsekvenca diferencigo 
donus eblon por sendan era pliri i o kaj samtempe por la sen-
balastigo de la vulgara vorttrezoro. 

Kompreneble i tiu pliri igo devas esti bridita. Unua regulo: 
iu ekzistanta oficiala radiko estas ne an ebla! Dua regulo: no-

vajn vortojn enkonduku nur tiu, kiu funde konas Esperanton, 
scias lingvojn krom la sia, havas viglan lingvosenton kaj senton 
pri la gusto de Esperanto. Kaj tia enkonduko neniam okazu 
facilanime sed iam post la konsulto de iuj bonaj vortaroj, kaj, 
kun plena sento pri respondeco. Tiamaniere tre multaj intencitaj 
novaj vortoj pruvi os superfluaj. 

Sed tute malpermesi neologismon estas : malhelpi la evoluon 
ri i on, taflgi on de la poezia lingvo. La evoluo okazas ja nur 
per la verkistoj. Kaj eble ilia laboro rezultigas kelkfoje fruktojn 
nedezirindajn — sed la mosto ja ne estas pura, rigardu la vinon. 
Liberon al la verkistoj, severan kritikon al la Akademio, — la 
rezulto estos la lingvo kiun ni volas. 

Vi montras al mi la pordon de Esperantujo. Sed pripensu, 
mi ne estas sola. Orabovski, la patro de nia poezio, estis anka 
patro de tre multaj novaj vortoj. u anka lin vi metas ekster 
la pordon ? Nu, se kun li kaj mi venos iuj", kiuj same pensas 
kiel li kaj mi, ne tro multan ojon vi havos el la poezio, kiu 
restos post la el eto de i tiuj „mondforaj poetoj". 

Resume. A oni tute forigas la poezion el Esperantujo, kiel 
endan erigon por la lingvo de 1'propagandisto]', a oni permesas. 
al la poetoj liberan manon. 

Kaj kiuj neniam traluktis grandan verkon, penante in tra-
duki perfekte kaj komplete, ne kontenti ante pri la prezento de 
ia griza enhavo — tiuj ne parolu pri la Esp. literatura lingvo 

Kaj tiuj kredu al mi, ke malanta iu mia nova vorto sin ka as 
— krom kelkfoja tento pri la evito de 1'esprimo — longaj hezi-
toj, kamprompaj meditoj, vitaj provoj. Kaj plej' ofte — la vorto 
e ne estas nova, i estas jam uzita de bonaj a toroj post simi-
laj rigoraj konsideroj. 

Mi finis. Sed — ankora ion. Via stilo estas tiel viva, ke 
mi petas vin por kunlaboro. La hispana literaturo apena estas 
reprezentata e ni. Observoj tute mankas- Sendu do ion, valo-
an kaj interesan kaj helpu, „salumi* la revuon. Kun salutoj:. 

Kopar. 
Nepublikotaj manuskriptoj: Prozo: Mortiganto pro amo. 

La luno rakontas. Pereigis sin. La vojo. Fragmento el la „Ves-
peraj horoj". La romp telisto. El la araba „Mil kaj unu noktoj". 
Fortulo kaj malforlulo. La revolvero. Pri la verkoj de la zenitista 
movado. El taglibro de frenezulo. La siringo. La vitraj serpentoj. 
La nova malsanulo. La bukedo de laktukoj. Arele. Pri printempa 
laceco. Por Sextus Roscius. Euforio kaj aforio. Pri nova nobelaro. 
Kiam la erizoj estas maturaj. Sfinkso. La batalo apud Arbela 
kaj Gaugamtla. Johannes VVegleiter. La forlasita infano. Li kaj 

i (preludo). e fakiro. La skulptisto. Prometeo. La mirinda 
birdo. Judaj okuloj. Aventuroj de Tom Sawier (tro konata). La 
Pastro de Kahlenberg. Izabelo en pigmelando. Kial sankta Klauz 
ne plu venas nun. En la ru an sunlumon. Anta Kristnasko. 
Poemoj: Kanto sen titolo (La ezis, Klotho, Atropos). Batal-
rekviemo. Unu tre ordinara historio. Malgaja historio. Melankolio. 
Kial. Goju, oju. aveto. Konsilo. Eksterlande. Patrujo. Balado. 
Sin disdonanta koro. Portreto de batalanto. De poemoj de Nikolao 
Lenau. La virino. La pluvo. El malnova kvartalo. 

Pri la ceteraj manuskriptoj, anka pri la publikotaj, ni raportos 
en la sekvanta numero. 

LETEBIiESTO 
(A/senditajn manuskrlptojn ni ne redonas.) 

J. B. Kara Samideano. llnue ni dankas vian interesigon pii 
nia revuo. Ce rte, kritiko, eč mallauda, estas por ni pii valora, 
ol fndiferenteco. 

Ni neniam diris, ke ni estas kontentaj pri la revuo. Ec, 
multfoje kaj insiste ni asertis la malon. En la nu na eagrena 
formo gi serva s nur por la konservo de I' kontinueco, ni emfaze 
protestas ke oni gin rigardu atinglta, plenumita celo. La abo
nantoj kreskls en la lasta tempo tiagrade, ke la revuo en la 
nuna formo kun 50 phaj abonoj ne havos pIu deficiton. Sed 
se ni ne esperus la eblon de 24- kaj poste 32-paga revuo, ec unu 
strekon ni ne farus piu. 

Car la nuna amplekso estas ankoraíí pii malagrabla por la 
redaktanto, ol por la legantoj. Kredu ke ne estas facile trovi 
valorajn literaturaJojn tiel mallongajn, kiajn publik i devigas nin 
la nuna stato. 

Sed speciale pri la du kondamnitaj noveloj mi havas malan 
oplnlon, IIi al mi Aajnas "salaj". Precipe en ilia stilo mi trovas 
kvalitojn, kiujn meritis ke la noveloj estu publikitaj. Kaj - ear 
eble mi ne havas ian tute kuriozan guston - mi opiniis ke 
eble ankau aliaj legantoj Irovos en i1i ion inleresan. Rilale al 
vi, mi eraris. Eble ankau rilale al kel kaj aliaj. Sed ankau vi 
eraris pri la "Revolvero", rilale al mi kaj cerle ankau al multaj 
aliaj. Erari estas home. 

MI tralegis mian artikolon pri la neologismoj (1925. I. Le
terkesto). sed mi ne trovas la lokon, "kie per unu piedo mi for
lasas la Fundamenton." Mi diras ke la ekzistanlan lingvomaterialon 
ml rigardas definitiva, gian Aangon sencela kaj dangera. Sed ci 
tiun materialon mi diras ne tute sufiča, koncerne nuancojn kaj 
koncerne mallongecon kaj koncizecon. Tial mi ne kondamnas 
la uzon de certaj novaj vortoj en la poezio, akcentante, ke la 
ordinara IIngvo ne bezonas tiajn vorlojn, por gi do sufiCas, ec 
troas. la nunaj oficialaj vortoj. 

MI aludis pri la neologismoj de Zamenhof. Ci tion vi diras 
ridinda, Car "antau li estis la nenio·. Nu, jen Zamenhofaj 
ne Fundamentaj - vortoj: abismo, abrupta, afUkli, sfulfa, Jato, 
ferlo, feslono, jiasko, glganto, humana, kabano, ka/va, kanono, 
karambolo, angoro, auroro, sino. Oni same třel bone povas llin 
esprimi per: profundegajo, malglatega, malgojigi, malsprita, 
neevitebla sorto, Iiberlempo, florplektajo, malsukceso, grandegulo, 
homeca, domaCo, senhara, pafilego, kunpuAigo, korpremiteco, tagi-, 
go, korpantaúo, kiella vortojn stumbli, langoro, nupto, pruda, svella, 
per: falpuAigi,animmalstreČigo,geigo, Castafekla, gracitalia. Ankaú 
la pii suprajn vortojn, kiujn vi nun uzas sen skrupule, ne naskis 
absoluta manko de alla esprimmaniero, sed sole liu malbenita 
"kolorvaloro· kaj "esprimkapablo". Kaj guste la Zamenhofaj 
amara, aflikti, stulta kaj la Grabovskiaj aperU, disipl, ekskuzi, 
humlda konjektigis al mi la tendencon por la malpIiigo de la 
mal-vorloj. 

Pri jara mi ne diris ke gi eslas ideala vorlo, sed ke gi 
estas uzata, (en manko de mallonga vorlo pii bona). Cetere oni 
tule bone povas diri: .La patro estas for, sed ne tre fore. u -

VI Aercas pri Mmalsovaga vespero·. Nu, se vi volas eSli pure 
Fundamenta, tamen tiel vi dev:\s paroli, ear mi/da trovigas nur 
en la dua oficiala aldono. Kaj al mi eslas same stranga • mal
mola korou. Prefere mi diras .kruda koro", se mi ne povas 
diri .dura". Pri "probibi" mi dankas. 

Jen viaj vervaj vortoj pri la .poezia fakvorlaro": .00 eston
taj esperantistoj devos lerni: a) vortaron por la elUtaga uZO; 
b) por la poezio (por kompreni la elerajn pensojn de .mondforai," 
poetoj kaj c) plie-malplit: teknikan. Vivu}a s!mplecol .- ~spn
moj uzeblaj nur en poezlO ne posedas Vlv·rajton en ma hngvo. 
iii eslas balasto forjetinda. Esperanto estas same tauga por 
poezío kaj prozo sen tiuJ a~isto~ra!ai vorloj, . kiuj, 'plenblovi~aj 
de ridiga f1ereco, ne volas sm ~1~SI mter.la Cluta~a~n kunulo)~. 
Poemo ne farigas poemo pro laj v.orlo) e.lprenrl!lj el poezla 
fakvortaro, sed pro la enaj profu~daj penso): Ju ph senpretenda 
(kio ne signifas senarta) la hngv.a)o, ~~s ph eflka. la enhavo. 
Komparu la Zamenhofajn I Poeto] al kiu) la nuanco) de Esp. n.e 
suficas, kiuj inter cent nepre bezonas la centu~uan, ~er~u naCI
Iingvon por iIi pIi laugan. Nia afero ~ovas facIle r;zlg.nr. la. d~ 
Iii alportatan .kolorvaloron". la nesl?nmkapablecon . dJV1nan I 

Do, mi respondas. EČ la plej pro!unda . pen~o ne eslas 
poezio, ec la plej m~lpr.0!unda pova~ e.sb. poem. CIO ~ependa~ 
de la maniero, per klU Ih estas espnmlta). Cerle .ankau la ~I~J 
• poezifakaj" vortoj ne faras poezion. ja .1!e pro .'10, nek pr? lha 
aristokrateco oni bezonas i1in, sed, čar lha ekvIValento ekzlstas 
en la plejmulto de la naciaj Iingvoj, kaj n~ estas bona tradu: 
kanto kiu evitas j]in, kaj per tio senfortlgas la lekston. 001 
povu~ ilin anstatauigí per longaj vorlkunmetoj, sed tlo faras la 

Iingvajon peza, kaj rimarkigas ke oni legas en artefarita Iingvo. 
Krome lio forturnas la atenton de la verko mem. Antail longe 
mi legis Iradukon: .Sherlock Holmes en la servo de la hispana 
Irono·. La nomon de la Iradukinlo mi ne memoras. Ci tiu tra
duko estis plena de artifikaj - kaj tre spritaj - vortkllnmeloj, 
en ciu frazo trovi~is unu au duo Kun granda plezuro mi analizis 
ilin Ira la luta verko - kaj ie la fino mi rimarkis, ke - mi apenu 
scias, pri kio en gi temis. La autoro certe ne dankus eksciinte, 
ke Iian verkon la tradukinto kvazau kaSis sub sia vorljongla arto. 
Mi asertas ke dum lego pii genas tia vorlkunmelo. ol nekonata 
vorto, kies sencon oni divenas el la kunleksto. 

Aliparle tiajn nuancvortojn lule ne bezonas tiu, kiu volas 
Esperante nur paroli, korespondi, skribi komercajn leterojn. Ju 
povas f1ue paroli la germanan Iingvon kaj lamen ne kompreni 
multajn vorlom de Faust. Same estas pri la Shakespeare-verkoj, 
au pri Ja Komedio de Dante. Cu do ~iu, scianta Esp.- on sufi~e 
por siaj privataj aferoj, komprenu ťiujn vortojn de ma traduko? 
Ho, liu traduko estos nur ilia simpligira, senspicigila varianto. 

Cetere ankau la Akademio diferencigis inter la vortoj nece
saj por la lingvo kaj la vorloj necesaj por Ciu espisto. La lastajn 
gi presigis per staranlaj, la ceterajn per kurzivaj literoj en la 
lasta eldono de la Oficiala Vortaro. 1 ia konsekvenca diferencigo 
donus eblon por sendangera pliricigo kaj samtempe por la sen
balastigo de la vulgara vorttrezoTo. 

Kompreneble ei tiu pliric/go devas esti bridita. Unua regulo : 
Ciu ekzistanta ofidala radiko eslas neAangebla I Dua regulo : no
vajn vortojn enkonduku nur tiu, kiu funde konas Esperanton, 
scias Iingvojn krom la sia, havas viglan lingvosenton kaj senton 
pri la gusto de Esperanto. Kaj tia enkonduko neniam okazu 
facilanime sed ciam post la konsulto de Ciuj bonaj vortaroj, kaj, 
kun plena senlo pri respondeco. Tiamaniere tre multaj intencitaj 
novaj vorloj pruvigos superfluaj. 

Sed tute malpermesi neologismon estas: malbelpi la evoluon 
ričigon, taugigon de la poezia lingvo. La evoluo oka zas ja nur 
per la verkistoj. Kaj eble ilia laboro rezultigas kelkfoje fruktojn 
nedezirindajn - sed la mostů ja ne estas pura, rigardu la vinon. 
Liberon al la verkistoj, severan kritikon al la Akademio, -- la 
rezulto estos la Iingvo kiun ni volas. 

Vi montras al mi la pordon de Esperantujo. Sed pripensu, 
mi ne estas sola. Grabovskl, la patro de nia poezio, estís ankau 
patro de Ire multRj nova) vortoj. Cu ankau lin vi meta s eksler 
la pordon? Nu, se kun li kaj mi venos Ciuj, kiuj same pensas 
kiel li kaj mi, ne tro multan gojon vi havos el la poezio, kiu 
restos posila eljeto de ~i liuj "mondforaj poetoj". 

Resume. Au oni tule forigas la poezion el Esperanlujo, kiel 
el'ldangerigon por la Iingvo de J'propagandistoj, au oni permesas. 
al la poetoj Iiberan manon. 

Kaj kiuj neniam traluktis grandan verkon, penante gin tra
duki perfekte kaj komp~ete, ne kontent.igante pri .1a prezen~o de 
gia griza enhavo - hUJ ne parolu pn la Esp. hteratura IJngvo 
Kaj tiuj kredu al mi, ke malanlau ciu mia nova vorto sin kaAas 
- krom kelkfoja tento pri la evito de I'esprimo - longaj hezi
toj, kamprompaj meditoj, Svitaj provoj. Kaj plej ofte - la vorto 
ee ne estas nova, gi eslas jam uzita de bonaj autoroj post simi
laj rigoraj konsideroj. 

Mi finis. Sed - ankorai1 ion. Via stilo estas tiel viva, ke 
mi petas vin por kunlaboro. La hispana literaturo apenau estas 
reprezentata ce ni. Observoj tule mankas- Sendu do ion, valo
an kaj interesan kaj helpu, .salumi- la revuon. Kun salutoj:. 

. Kapar. 
Nepublikotaj manuskriptoj: Prozo: Mortiganto .pro amo. 

La luno rakontas. Pereigis sin. La vojo. Fragmento el Ja "Ves
peraj horoj". La rompAtelislo. EI la araba "Mil kaj unu noktoj". 
Fortulo kaj malforlulo. La revolvero. Pri la verkoj de la zenitisla 
movado. EI taglibro de frenezulo. La siringo. La vitraj serpentoj. 
La nova malsanulo. La bukedo de laklukoj. Arele. Pri printempa 
laceco. Por Sextus Roscius. Euforio kaj aforio. PTi nova nobelaro. 
Kiam la cerizoj estas maturaj. Sfinkso. La batalo apud Arbela 
kaj Gaugamela. joha.nnes Wegleite~. La forlasita infano. p kaj 
Si (preludo). Ce faklro. La skulpfrsto. Prometeo. La mlrmda 
birdo. judaj okuloj. Aventuroj de Tom Sawier (tro konala). La 
Paslro de Kablenberg. Izabelo en pigmelando. kial sankta Klauz 
ne piu venas nun. En la rugan sunlumon. Antau Krislnasko. 
Poemoj: Kanlo sen .titolo .cLa~ezis, KI~lho! At~opos). Bat~l
rekviemo. Unu tre ordlnara hlSloflo. Malga]a hlstono. Melankoho. 
Kia\. Ůoju goju. Aaveto. Konsilo. Eksterlande. Palrujo. Balado • 
Sin disďon~nta koro. Porlrelo de balalanlo. De poemoj de Nikolao 
Lenau. La virino. La pluvo. EI malnova kvartalo. 

Pri la ceteraj manuskriptoj, ankau pri la publikotaj, ni raportos 
en la sekvanta numero. 
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La diversaj olimpikomisionoj jam funkcias. Ili 
kalkulas je pli ol 250.000 partoprenontoj (anoncilaj, 

is la unua de marto, 87.000 aktivaj konkuranloj, 
el iuj anguloj de'l terlobo). 

La i tiea Laborista-Lsperanto-Ligo bezonaa 
ur e sciigojn, precize kiom da eksterlandnj sportu-
loj vizitos la olimpion ? 

Ciu eksterlanda kamarado venonta al la olimpio 
(24—28. julio 25) Erankfurton sendu tuj sain intencon, 
por kadrigi niajn entreprenojn. Facili as la frank-
furta restado en esperanta rondo nur por tiuj kiuj 
anoncis sin anka e ni is la unua de junio 1925. 

Krome ni petas iujn eksterlandajn olimpianojn 
esperantiste tuj sendi sain alvenon al oficiale olimpia 
oficejo : Geschdftsstelle der Olgmpia in Frant-
furt Main, Allerheiligenstrasse 51. La i tieaj komisio-
noj preska senescepte klarigas nian movadon ne 
sufi e grava, la funkciuloj de la sportmovado rigar-
das nian laboron nur bonega propagando por 
Esperanto kaj vole ne vole ni jam devas konfesi ke 

ili pravas, ar vi eksterlandanoj faris nenion is nun 
por forlavi i ripro on gravan. Se vi mem ne interes-
i as pri sporto a spektakloj, vi estas esperantisto kaj 
tio trudas al vi la devon interesigi vialandajn insti-
tuciojn pri rolo kiun ludos E-o dum i olimpio. .lain 
dtpost inuHaj jaroj akceptis la ..Unio internacia por 
fizika eduko" (2-a kongreso) E-on kiel sian inter-
nacian korespondlingvon kaj decidis |)raktike uzi 

in dum la unua laborista olimpiado en Frankfurt am 
Main. 

Membroj el la Frankfurta grupo oficiale dejoras 
en la lo eja. trafika, kaj akcepta komisionoj. Sed 
la laboro de tiuj Kdoj estas treege malfaciligata 
pro la ka zoj aluditaj, ar la eksterlanda korespond-
lingvo estas — strange — germanlingva. 

Klopodu okupi la olimpiadkomitatojn per 
diniandoj es|)erantlingvc skribitaj. [)lu postulu dum 
la olimpio mem iuloke esperantlingvan interpretis-
ton, via olimpia lingvo estu nepre E-o, por ke ni 
pruvu do la gravecon de Espo al la spektikuloj. 

Cu vi volas kunhelpi? Ceite jes! 
Internacia Esperanto Sportularo Laborista L. E. A. Loka grupo Ffm. 01ympia-Esperanto-Fako 

A D O L F V» I \ I H K 4 It I. N A B E R 
Leteradreso: Karl Naber, Eckenlieimerlandstrasse 97. Frankfurt am Main, (Germanujo). 
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INTERNACIA 
MEDICINA REVUO 

Redaktejo kaj admin i s t r e jo : 
Budapest, VI., Ter6z-korut No. 6. 
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Oficiala Organo de T. E. K. A. 
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Esperantls taj kuracis toj nep re abonu g in! 

LEOII HO V l . l \ \ I It I4O.I \ : 
Maddch: La tragedio deThomo (simpla) 68.000 h-Kronoj 

(luksa) 102.000 „ „ 
(bibliofila, lede bindita, kun ora rando 
kaj surpreso, jam nur 15 ekzempleroj 
imponaj volumoj 660.000 „ „ 
simpla bindita 120.000 „ „ 
luksa tole bind 190.000 „ „ 

Jarkolektoj de L. M. binditaj kun ora sur-
preso 1922—23 - 350.000 „ „ 
1924 _ ... 210.000 „ „ 

Dr. Vambery: Kriminologio (El serio: 
„Kulturo kaj Scienco".) .. 25.500 „ „ 

Karinihy: Morga matene ... _ .._ ... 17.000 „ „ 
AI la prezoj aldonu po telpezojn. 

III \U i l t 4 K S P I . K 4 Vl /O I V S T I T l TO 
B»II»»I»WST. VI. , E O T ^ n S - i n ^ A 3 . 

SOLVO 

M A I I M I I - K A I O t S V V : 

IA\ T B A C i E D I O 1>K l / I I O M O 
la la plimulto de vo donintoj pri nia enigmo. Konvin-
ki u kaj mendinte la verkon sendu vian opinion al 

II l A ( . \ l t .t I S I ' l l t \ M ( l I l i S T I T U T O 
I H I I t l M S I . TI . , EOTVOS-CTCA ». S / . \ t | 

Prezoj sen afranko: 
Simpla: 63.000 Hung. Kr. Luksa: 102.000 Hung. Kr. Bibliofila: 660.000 Hung. Kr. 

Globus prcsartinstituto A. S., Budapest. Direbforo \iholao Biro 
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UNtJA LA-BOBISTA OLI MPI1l.DO FBANKFURT A/JI. 
2 " ,-28 JlJLIO 1925. 

A L VOKO 
ESPERANTISTAJ SPORTU LOJ 

La d ivel'sa j olimp ikomis ionoj ja m funkc ias. lIi iJj pravas, éal' vi eks te rlandanoj fari s n enion gi ' mm 
ka lku las je pii o l 250.000 parto preno nlo j (anoncitaj , pOl' fo rlavi é i riproéon gravan . Se vi mem ne inte res-
gi la unu a d e m arto, 87.000 a kth'a j k onku ran toj, iga s pri s porlo nu spektakloj , v i es tas e ' peranti ·to kaj 
el éi uj an guloj de' I terlobo). lio trudas al vi la d evo n inte resigi viala ndajn ins ti -

La ci t iea Laborista -Espe ranto-Ligo bczona~ luciojn pri ro lo kiun ludos E-o dum éi olimpio. Jam 
urge sc iigojn , precize kiom d a e ks le rland aj sportu- d epost multa j ja roj akceptis la .. nio internac ia por 
loj vizitos la olimp ion ? fizika eduko" (2-a k ongreso) E-on kie l s ia n illter -

Ci u ekslerlallda ka ma rad o vcn onta a l la olimpio nac inn korespolldlillgvo ll ka j d ecidis praklike uzi 
(24-28. julio 25) F rankfurton sendu luj sain inlellcon, g in dum la unu a labo ris la o limpiad o en Frankfurt (11/1 

por kadrigi nia j ll enlrepren ojn. F aci liga la frank- Maill. 
ľmta r es lado en espe ra nta rondo nur por li uj ki uj M:e mbroj e l la Frankfurla grupo o fic iale dejo ras 
anoncis s in ankaií ce ni g is la unu a de junio t\l25. cn la logeja, Ira fika , kaj akce pla komi sionoj. Sed 

Krome n i pela Cilljll eksterla ndaj n o limpianojn la labo ro de liuj Kdoj estas t reege malfaciliga ta 
esperanlisle lu j send i sain a lven o n a l ofic ia le o limp ia pro la ka iízoj nluditaj , éal" la eks terlanda korespo lld-
oficejo: Geschiiftsstel/e der O/ympia in Frank- lingvo estns - strangc - germanlingva. 
furt lIIaill , Allerh eiligell strasse 51. L a é i liea j k omis io- Kl opodu okllpi la o limpiadkomilato jn per 
noj preskaií senescep te klariga s nian m ovndon ne d émandoj csperanlling" e skribi Laj , pIu postulu dum 
sufice grava, la fllnkciuloj d e ln sporlmovado rigar- ln olim p io m em éiuloke cs pera nllingvan interpre ti s -
das Ilian laboron nur bonega propaga ndo po r Ion , vin o limpia lingvo eslu nepr~ E -o, por ke ni 
Esperanto k a j vole n e vole ni ja m d evas kon fesi kl;! pruvu d o ln gravecQn d l;! Espo nI la spe klikuloj. 

Cu vi volas kunhelpi? Ce rte jest 

In ternacia Esperanto Sporlularo Laborista L. E. A. Loka grupo Ffm. Olympia-Esperanlo-Fako 
A DOLF U ENDT KARL ltABER 

Leteradreso: KarI Naber, Eckenheimerlandstrasse 97. Frankfurt am Mai", (Germanujo). 
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INTERNACIA 
MEDICINA REVUO 

LEGU BONAJN VERKOJN: 
Madách: La Iragedio del'homo (simpla) 68.000 h-Kronoj 

(luksa) __ o __ _ _ _o . _. • __ ___ - -- _ __ _ _ o 102.000. n 

(bibliofila, lede bindita, kun ora rand o 
kaj surpreso, jam nur 15 ekzemple roj 

Redaktejo kaj adm1nlstrejo : 
imponaj volumOj ___ ___ _________ ______ 660.000" n 

Budapest, VI., Te réz -k oru t No. 6. 
simpla bindifa _. _____ __ ______ ___ ___ 120.000 
luksa fole b ind. ______ __ o ___ • _ _ _ _ ____ 190.00 ) " 

j arkolektoj de L . M. bindifaj kun ora sur-
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Oficiala Organo de T. E. K. A. 
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preso 1922-23 _____ ___ ___ ___ --- - 350.000 , n 
1924 _ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _~_ ___ 210.000 " " 

Dr. Vámbéry: Kriminologio (El serio: 
"Kulturo kaj Scienco".) __ ___ ___ ___ __ 25.500 n n 

Karinthy : Morgaií matene _. __ ___ ___ 17.000 

Esperantista) kuracistoj nepre abonu gin! 
Al la prezoj a ldonu poslelpezojn. 

UlJNGARA ESPERANTO INSTITlJTO 
R~D' P ,",S'1'. V f .. EOT"OS·"T~A 3 . 

s'fAS L~ PLEJ B~L ~.-
~l-~ ~~ ~s:rEBANTO? .. .f:.. ... kl.-

O 
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SOLVO 

ltI AD"CH-KAL O C SA Y: 

LA TBAGEDIO DE L'HORO 
laií la p1imulto de vočdonintoj pri nia enigmo. Konvi'l
kigu kaj mendinte la verkon sendu vian opin ion al 

H lJNG&R &. ESPERANTO I NSTITUTO 
nUPAPEST. V I •• E O TVO S - UTCA 8. SZÁ.. 

Prezoj sen afranko: 
Simpla: 63.<NO Hung. Kr. Luksa : 102.000 Hung. Kr. Bibliofila : 660.000 Hung. Kr. 

Globus presa rl inslílulo A. S .• Budapesl. Direl>loro Nil>olao Biró 
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