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REDAHTA ANGULO 
Nia revuo volas esti renkontejo ne nul' de I' ciunaciaj 

literaturoj, sed ankau liu de l' artoj. Cia konstanta rubriko: 
Arto kaj Artistoj estas kolektejo por la artaj valorajoj de 
ciuj popoloj. Per ci tiu tendenco ni volas esU fidelaj al la 
fundamento de nia movado, al gia idea enhavo: manifesti 
per la vicigo de I' Ciunaciaj artaj valorajoj la komunecon 
de l' homaj idealoj kaj Uel akceli la interkomprel1on kaj 
interfraligon de l' diversaj popoloj. 

Ci liun grandan moralan forton de l' arto unuavice ni , 
E-is toj devas kOl1scii kaj priuzi je la intereso de nia fina 
celo. Ni volas, ke la arto, ci tiu plej bela simbolo de l' ho'
maj sopiroj al la Idealo, ricevu vere sian idealan sencon: 
kiel il1ternacia lingvo de l' sentoj gi kunligu la tutan h o
maron. 

Por ebligi ci liun celon , ni alvokas ciujn, kiuj sentas 
]a gravecon de niaj klopodoj, al nobla konkurso kaj ni 
atendas la helpon de I' tutmonda Esperantistaro. 

P. Varsányi. 

La rubrik on Arto kaj Artistoj gis nun verkis nia redakta 
komitatano Paiílo Varsányi. Rekonante la gravecon de lia ini
ciativo, ni jene malfermas la rubrikon por la tutmonda espistaro. 

i sercas kunlaborantojn en ciuj lau arta vivo gravaj landoj 
de la mondo. Ni esperas, ke fakuloj kaj artsatantoj bone konsi
deros ci liun peton kaj lIZ0S la okazon: propagand i la arton 
de sia nacio per nia revuo. Kaj per lio ankaií nia revuo alingos 
sian celon, la veran internaciecon ankaií cirilate. Speciale ni 
adresas nian peton al la naciaj esp. aj societoj , kiuj povas 
instigi siajn anojn al kunlaboro, kaj doni al ili la necesan 
subtenon. lIia helpo eslas grava precipe pri la akiro de la ne· 
cesaj klisoj. La resendon de la klisoj ni nepre garantias; 
krome ni pagas la elspezojn de l' prunto kaj de I' posto. Por 
ke la kliSoj ne kusu ce ni tro longe, plej oportune estas sendi 
lIllUe la artikolon kun la listo de la klisoj kaj sciigi ankau 
ilian grandecon. Poste ni sciigos la aiítoron, kiam ni bezonos 
la klisojn, ka j por kiuj el ili ni povos doni lokon en la revuo . 

Kompreneble la artikoloj povas esli ankaií tradukitaj. Ilia 
longo ne estu pii, ol unu pago en nia revuo. 

Specialajn pretendojn pri epokoj , skoloj, individuoj ni ne 
havas, sed klisojn ni nepre bezonas, car bedaiírinde nia flnanca 
situaci o provizore ne permesas al ni farigon de klisoj. 

Esperante viglan interesi~on , tutkore salutas siajn novajn 
kunlaborantojn La Redakta Komitato. 

ABOlVPREZ O POR JARO ..... ,000 H1JlVGARAJ KI\OlVOJ 
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S.:it::, i,.Cť~';:~ tJO Ii A, .. ::~S'&lW·1i Ti PETRO 
SEL JI: A. 'L A. :O ,E. L~F 

'(jl ~ o\aiis Hutempe, kianiSinjoro J esuo · !).aj sankta 
Petro ' lU:s' reveIiis ,. eu la Pa'l'aďi.zen,post kiam dum longa j 
jaroj de m:al~ojo Hi ·mlgris.· sur la tero . kaj multe suferis. 
" '· Facile ~stas iwagi, kiag-ojo 'estis tio ci por sankta 
. Petl'o. EaciIe estas inragi, kealia: afero estas .. sida<l.i. sur la 
mouto de P:u:adizo ~ kaj rigardádi malsuprcl1 sur la teron, 
kiun ;~riiel1 'almozulcifonoj iradis de domo al domo. Alie 
e:.tasproin~n1 en ,Ja, pompaj gardenoj de la Paradizo, ol 
mig-r~;- malsupre-sur la teroklij ne scii', .cu oni 'v~nos sub 
tťgmenton en la ventega.nokto, au oni devos iri la landstra-

. ton' lm nokla malva:rmo. kaj malIúmo. 
, Ni pripe;nsu ja,kia' gojQ, estas,veni post tia vojago en 

la~ustan lo·koll. Dumvoje -ja sankt~L Petro , ne ' ciam . estis 
cerbľpritio, kecÍo finigos bone. Li ne povjs detenisill, ke 
li ,kelkfojehavudubonkaj maltrankvilon, car' al la kompa
tinda' sankta ,Petro estis neeble kOUlpreni, porkio do treni 

da p~~a-l! teran vivon, se la Sinjoro Sávanto estas la estro 
de la mondo. ' . - . . 

NunH~ ne kaptos,ne turm'entos pelu la · sopir(). Ni po
vás ;'kredi, ke.)i gojis pritio, 

Nun lrpreska:u ridis je tio, kiom da ' maI~ojo li elportis 
!mnekun 'Ia, Sinjoro, kaj jeI!:i9m malmulte Hi ' de)lÍ!! kon-
-tentigl. • . ., 

Foje, , kiam ili tiel malbone jam statis, ke li _.opiniis, ne 
eble' pIu elte~i, ' la Sinjoro ekvokisIin kaj ekiris, ' por ascendi 
aItan mO:\1ton.Ec vortoj) ii ne· diris prř tio, kion ilihavos 

" por fáfi tÍe supre. " ... . , .. , 
• ' 'lli ,iris: pr~ter urboj kuSaňtaj sub la monto, en proksimo 

de-kasteloj alte :situantilj. -IIi venis gis farmodomoj, pastistaj 
slrmejój, , kaj postlasis ee 'la stongrolon de Ja Jasta ligno-

, bakisťo. . '-.. _ 
.Fine Hiatipgis tien, kie la monto estas nuda, sen arl;lo 

., kaj -kres'kajo ,kaj kie e~mito konstt,uis kahanon ,.por helpi la 
· tnalsataJn migrulojn. . ," " . ~ ,. ' 

Poste . ili ~ ve~is snr >ne~kampojn, ' lde marmotoj .dorma, 
s,ian vin,tran dormó}l,;.taj an'~arau 'pIi supren, ,ál malhele 

' gl~m~Figi~taj glaeiam'asoj, kien ec rnmone povas aliri. ' 
Tiesupr~ )a ' ~iÍljo:ro. trovis , rugbrnstan . birdeton, kiu 

kusis, fostig-in1e sur, laglacio: Lilevis la etan rubekofon kaj 
ei!po§igis.Sápktan Petron ;ege boris la.:cscivolo, cú·ne tiu ci 

>bji4etoestc?s' ilia tagman~ď? 
, "' L,ongeilimigrissur Hl gIlt;gaj glacitabuloj. Sajnis al 

.' , sankt~ Petro, Ife neniamili iradis pIi proksitne alla imperio 
--d~ Ja::'márťo; ' M:órt~ fr-ofttaventoll!ugis cid{au iH, morte 
mall1;l~ .neblilo cirkauvolvis ',' iliu')kajnekproksime, "nek 
'málpro~shu~ troyigis ' io: xiV:a:nta.,. Kvailkam Hi a:tingis DU" 
la,~ ~ezon!"de ' !a cnipntdeklivo; Tie sankt!ť ;PetI'o p~tis la Sin-

" joton, "~e}i ;laSl! Iin;ii-i t:~túrIle~ " '.., 
:' .:10,' _:::..o Anker'au 'ne - 'dirís -laCSinjoFQ.' ..:;..... 'Mi montroS ion, 
, R~Q ,d(JIlosa1 vi:·Jorion Jwntrau citjj inalboni)j, .~ 

"5',.~·{ iiiIÍljgris~ élu : traneb~Io.; , ',', gis 'fineili- atingis 
,., ' senflne muron" 

carnu~ID.i vid~s, ke vi diris la veron kaj ekzistas lando, 
kie Ja' vivo venkas la morton. . '. . 

Í1r descendis kaj ree ekmigris. Dum· jaroj Sankta Petro 
llen!~npovis vidi el ·la Paradizo, li nur migris sences~ kaj . 
SOPW1/;( -Je la ' malantaiímura Jandů. Nun li fine estis tie, li ne 
bezonis sopiťi; dum tuta tago li povis cerpi, el la neeJCer
peblaj fuutoj de Cielaj plezuroj, ' , '. 

Sed: a,pe}laf1 es tis du semajuoju sankta Petro en ,la Pa
radizo, okazis, ke an~elo aliris la tronon de la Sinjoro sin 
sepfoje kliniskaj raportis ke al sankta Petro ce rte okaz'is ia 
granda malfelico. Car nek mangi, nek trinki li volas, Haj 
okulpj . estas rugi~intaj kazaií li ne estus dorminta multajlJ 
llQktoj'n. '.. " 

-A-iídinte·tion ci la Sinjoro starigis kaj iris, serci Petron, 
',Malpraksime, ce la plej ekstrema limo de la Paradizo 

Litrovis ltn.- "Surter~ kusis la maljunulo I<iel iu, kiu estas 
tro1aca:: poo:, stangi. Siritaj estis Haj vestoj, cindro estis 
sutila sur~ 1ian kapon. 

' - 'Kio afliktis tiom vian animon, diru, sankta Petro? 
- i demandis la Sinjoto. Sed sankta Petro ne povis respondi, 
tiom superversisl:ť doloro lian animon. 

. ~ Kio afIilitis tiom vian ariimon? - demandis, la Sin
joro duanfojon. 

Kiam; la ~injoro elotis ripetinta sian demandon, sankta 
Petro, prenis de sia kape la oran kronon kaj jetis gin antau 
la .piedojn de la Sinjoro. kvazai! volante diri, ke 'pluH 'ne 
dezÍras 'silu), ,parton ella houorokaj glóro. ' 

~ Lil SilljO~() komprenis .ke sallkta pétro estas ege males
perigintaka-j ·line scias .kion li faras, Tial li ne montrÍ5 ko-
leron. ' . 

,/~ ::-Fjlle vi ja devas diri , kio vin turmentas - li diris 
sam~'inilde kiel antai:íe, kaj ankorau kun pii da amo en sia 
voco. '". , . 

Sed nuu jam saltlevigis sankta Petro kaj tiam vidisla 
Sinjóroke la maljunulo estas ne nur malgoja, sed ankaií 
kolera;' Kun pilgnigitaj manoj kaj fajre.rantaj okuloj Ii iri8 
al 'la, Sinjoro. ' 

, ~ Delasu min el .via servo - diris sankta Petro. -Eé 
umtta~án. mi ~e r~stos pIu en la Paradizo. 

' La ,·Sinjoro trankviligís lin, kiel li oďte de.vis ťari' tion 
ankat1 sur la tern, 1dam sanktan Petron kaptiskolero. 

' "} ,N.:lľbone,- do, iru, sed antaue vi dévas diri, kioestas 
lie ď cLkontrau , via placo, 

.. ~ .. ~>Midirasnur, ke pIi inďan rekompencon mi esperis. 
kiaw. ,nirusupresurJa tero mi toleris kun vi milsPecajnmi
zerájn, 7"g:runiblis akre sank'ta Petro. Kaj laSinjoto vidis 
ke lll: 'amqio 'de Petro estas plena de, éagreno,do Li ne sentis 
ra:ríkoJ.6n. ,.. ' 

: " 'Kie1 tĎi 'ditis, viestas libera, vi pov~s ·irikienvi volas; 
tahtenď IÍŮvolus scii, kio 'rngrenas vin? . 

'~l'iam;fine 'rakontis sátfk'taPetro, kial li estas nialfelÍrn. 
":'-:-, ~,ia kompati!tda, maUuna, ' bon,a patrino ...;.... li diris -

I1l9rPs':';Iiil:;lň kělkaj. tágoj. ., ',[ 
,"~ ~NUri ; mijau) scias; kio ~grenas vln - dirisla 'Sin-

JOTO. ' ___ ,,'fial ~í konsu-mas vin, éar viaparnno ne. venis tien 
6 'en' lá ,:~ar,aiIizoÍI. , . , ; , ''i:~ .. ' ' . 

•. '-;;- . Hal :~ respondis !óankta Petro kaj tuj-nom 'supeI.-, 
re~s,'Iin la :aolór9, ke li kómencis ploregi'kaj ~ei. , ' . 

,, ~. ~U1'pjÍlias., :ke mielmeritis,ke s.ÍV/!llU tien~j; -;-Ji 
diri~. ř :. ~'f. , ' <':: .,. . ' ., " < 

.: :Kaj Í1!jb...ro, . :ekSciiQte kiu:n fllnebras; ,sl\:ukta Petro, ' 
an~~ik it!aihéli~ls.. Ůar.!a patrinq :de P~tro" ne,~tfs 'tia , .. 
vir" · , ďl! .. m,ftriťfl,S lo'ko~ eJ:llaParadizo .SUorgisptf: mmfo 
kl' ona1cirQ; : 1\1, la '~erllloj'Venintaj antau lápol'(Joll 
d @l~.~11iókazesidonis .groffiol,l ,au . m:1eon .da .páno: 
L . 'nun. 'ne .povís prenLsu't sian;.ko,roll'k:e .li dii1fllI' 
'tF,;"';" J"1l0" vili; l>,átr~~ estis. tiel. aV{lr!t, ke si ne povas 

p~ttP~.eíU el}ja ťlem feIico. 



- Petro, - li diris - pro kio vi opinias, ke via patrino 
e~ tus ce ni felica ? 

- Jen , tion Ci vi demandas nul'. por ke vi ne devu 
min priaů~kulti - diris sankta Petro gale. - Kiu ja ne 
estus felica en 13 Paradizo? 

- Kiu ne povas goji pri la gojo de aliaj, liu ankau tie 
ci ne povas esti felica, - dirls la Sinjoro. 

- Do anka.u aliaj ne taugas tie é( ne sole .mia patrino, 
- respondis sankta Petro kaj la Sinjoro rimarkis, ke ci tiu 
aludo Lin rilatas. 

- Li tre bedalíris, ke sankta Petro mem ne scias .,kion Ii 
parolas en sia doloro. lom da tempo Ii staris tie kaj atendis, 
cu Petro ne pripentos siajn vortojn, cu li ne rekonos , ke 
lia patrino ne .konvenas en la Paradizo ; ~ed la maljunulo 
ne volis prudentigi. 

Tlam la Sinjoro vokis al si iun sian angelon kaj ordonis, 
ke, descendante en ia profundon de la infero, lL suprenportu 
la patrinon de sankta Petro en la Paradizon. 
" ,- Permesu ke mi vidu, ,kielli sin portas, - diris sankta 

Petro. La ~injoro prenis je mano sian serviston kaj kond\l" 
kis lin SUl' rokon , kies flan:ko rekte, kvazaů kandelo, kaj su
bite kru tis malsupren. Li montris, ke li devas nur iomete 
antauenklinigi, se li volas rigardi rekte en ]a inferon. 

Sankta Petro rigardis malsupren , sed komence Ii ne 
vid!!, pH ol en 'profunda puto. Senfina, nigra abismo malfer
migis antaů li. La unua, kion li povis kl are distingi, estis 
la llnge]o, kiu jam staris tute pretc· por sia vojo .a]profunda. 
Li vidis kiel rapidas sentime la angelo al la bIinda' marllumo, 
kaj nur iomete li disetendas r.iajn flugilojn , por ke Ha falo 
ne es tu tro rapida . . 

Post kiam' la okuloj de snl~kta Petro kutimigis alJila 
lerura mallumo, li komencis vidi pIi kaj pIi. Antaií cio li 
komprenis, ke la Paradizo situas SUl' ronda monto, kiun 
éirkalíprenas larga abismo; en la fundo de la abhmo e~tas 
-Ja logejo de ln daml1itoj. Li vidis. ke la angelo falas pii kaj 
pIi proťunden. sed li ciam ankorll.u ne atingis la fundon de ' 
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la profundo. Sa~ktan Petron tute teruris tio, ke tiel longa 
estas la voj o de l'infero. 

- Se nul' povus li reveni kun mia patríno! - li diris. 
La Sinjoro rígardis sian serviston per malgojaj gran-

daj okuloj. . '_ 
- Ne ekzistas tia pezo, kiun ne povus elteni mia ángelo, 

-- sonis Ha voco. , 
Tiel prorfunda es tis ,Ia abismo, ' ke ti.en nenilntr atingis 

sunbrilo. Nigl'aj ombroj regis mabupte. Sed la flugode la 
angelo nunkvazaií kunportis tien iom da lumokaj helo; 
sa.nkta . Peho povis distingi ]a: malsuprajn objektojn. . 

Serilima dezerto de rokoj sternigis tie malsupre, cie ~k
raj, pintajstonegoj krutis kaj inter ili briIetis nigrákvaj 
marcoj . Ne trovigis ec unu verda roakulo, : ec unu arbo, 
ef: unu signo de vivo. 

SUl" la abajn rokojn grimpis ci-uloke malfelicaj mor
tintoj. IIi pendis SUl' la rokoj, esperetante, ke eble ie] ili po' 
vos sin savi el IÍl profundo" Kaj vidante, ke nenien ili trovas 
,Voj on, ili restis sUr sia loko supre, rigidiginte pro nialespero. 

Unuj estis kusantaj au sidantaj, kaj en .sia eterna so
pil'O etendante la brakojn iH fiksis sencese supren la oku
lojn. Aliaj premis siajn manojn aL la vizago, kvazaií ne 
volante vidi la senesperajn terurajojn · cirkaiíe.Ec unuel 
ili ne movigis, ec ne ektremetis. Est-is, :kiuj kusis senmove 
en la marco kaj ee ne provis sangi sian staton. Sed jen kio 
estis plej terura: cie iIi trovigis aroase. La fundon de la 
abismo kvazaií kovris nenio krom amaso de horoaj korpoj 
kaj kapoj. 

Sanktan Petron kaptis maltrankvilo. 
- Vi vidos, ke li ne trovos sin. 
La Sinjoro 'jetls al li sari1an malgojau rigardon kiel 

antaiíe. Li bOÍle sciis ke pro ]a angelo sankta -Petro ne 
havas kauzon tími. . 

Sed sankla Petro ciam ankoraií vidis ke la ' angelo . en 
la terura amaso de la damnitoj ne trovas tuj lian patrínon. 
Kun etenditaj flugiloj li svebis en la abismo tien kaj tien 
kaj Haj okuloj esploris. 

Tiam iu malfeliculo rimarkis la angelon svebantan ~rr 
Ja abismo. Li saltlevigis, etendis siajn brakojn al li kaj 
kriis : ., 

- Kunportu min, ho kunportu min! ' 
Subíte vivigis la grandaj amasoj. Milionoj kaj milionoj , 

soifantaj en la profundoj de ]a infero, en la sallIa momento 
saltIevigis, levis la bra~ojn kaj petege petegis al Ia angelo, 
ke li suprenportu ilin -en la felica,n Paradizou. JIia ,veado 
atingis la Sinjol'on kaj sanktan Petron, kajla ' koro de Hi 
ambaií ektremis prodolciro. -

La ' angelosvebis alte super la damnitoj . -t:aj kiam li 
lurnig.is tien kaj tien, po.r troV! kiun li · ~ercas, ciuj damnitoj 
kuregls post lin. Rvazaií ventegD éstus 'ilin- pelinta:. 

Fine la angelo ekvidis tiun, por 'kiu li venis. Li kunfer
mis surdorse la flugil(jjn kaj kvazaií sago ll' falis ·-malsJlpren. 
Sfln~ta Petroeksp]odis engojkria miro; li vidis, ke lian 
patrmon la angelo' cirkaiíprenas kaj levas al si.- . 

- Estubenata, vi, kiu alportas miau .patrinon . --' li 
dankis. ... -" 

La SiriJoro avede mefls la ~anon SUl' la' suJ.tron .de sia 
servisto, kvazáú , volanťe reterii ]jn, ke' Ii "11e ~~ojli antaiítempe. 
. . Sankta Pe!ro preskau ekplod~ pro 'la . gpjó, 'ke' lia pat

~·I.no estassávita. Li ne ipoyi's ,Ímagi ion; 1..10 nun jam:§irus 
lI!n. unu . de. ' la ~!ia-. E~ pIi f?l'anda estis Ha. gojo, 'kiam li 
v,dls . ke, kleÍ aJn subJte ]evls la allge'lo lil,' maljunulinon 
~elka~ d~mliitoj. estis , ankoraů pIi ,rapidaj kaj :krocigis ai 
hu. klU Jam .estls savlta, por povi kun si-veni en la Para-
dizon . '.,' , . 
. ' , ~roksimume , dekdu krocis sin al la v.esto de ]a' mal- ' 
:lun~mo. Sankta '~etro pensis: kia honorťf estas por lia 
patnno, .ke tiom malfe1icajn ,animojn- si sa,vós el la dámno. 
, La angelo nenion faris lwntraú 1a hfero: Sájnis ke lía 
sa~go. ne e~as peza: ,~i flugis. -kaj .fiugis ' ~l;lpTenkaj -1a flugi-
10jn II ,ne mO!'lspJle, ol se II portus ' morI'inlán birdetou en 
la éielon ", ",. 't~ " , ď~, C . 

\Séd!'tiá1Ď- ~vid;s ' sartkta .' ' P~~9\~m.encas , 



forSirl dé sF!1a malfeli@lój~ krocJ~iritajIÍ al sÍaV'esto.Si 
káptis ilian manon, sire . malkrqcis iliajn fingrojn, Hel ke 
un,u' post la aHa falis malslIprerr en la inferon. 

Sankta Petl'o pe,.., Japropraj oreloj aUdis, kiel petis, 
petegisla kompatinduloj. Sed la nialjunulino ne 'povis 
trankvíligi je lio,ke ankau alia homo estu savita krom si, 
si forpusis Bin de si, jetis ilin malsupren en la mizeron . 
Dum iliestis falantaj .. la aero plenigis de ilia veado kaj 
malbeno. 

Nun sanktá Petro kriege, petis sian patrinon, ke si 
es tu indulgema. Sed la maljunulino , nenion voUs audi, si 
nurdaurigis kie.! sI" .komeneis. 

Sankta Petro 'vidis ke ju pIi malpezigas 1a sargo de la 
. Dngel0, des pIi kaj 'pIi malrapidigas lia flugo. En Iia angoro 

la piedoj rifuzis lin servi, li devis fali ~ur Ja genuojn. 
'Fine "jam nur . sola damnito pen,dis sur la patrino de 

sankta Petro, Je sia kolo li pendis kaj klininle sin al sia 
orelo li petis, petegis, ke si lasu lin eniri · la benatan 
Paradizon. , IIi jam es tis tiel 'proksime, ke sankta Petro 
etendissiajn brakojn por akcepti la patrinon. , Sajnis ke 
la angelo bezonas . nur kelkajn flugilfrapojn, kaj li estos 
sur la monto. . 

Tiam la flugo de la an~elo subite tute haltis. Lia vizago 
malheligis kiel n,.okto. . 

. Car .la maljunulino sovis la manojn malantai:íen kaj 
kaptis je brakoj la anímon pendantan je sia kolo; si 
tiregis,sir.adis lin, gis fine si sukcesis disstreci la kunpre-

v I T 

mHán 11lanon de la rnalfelica rifuganto, kaj per tio si 
lib.eri-gls ankau de la lasta kunulo. 

En 'Ia momentu; kiam la damnito ekfa1is, ankau la 
angélÓ ' refalis plurajn klaftojn. Sajnis ke li ne pIu povas 
levi . siajn flugilojn. 

, MaIgoje li' rigardis la maljunulinon, poste li sin dehlsis , 
faligis, kvazau si, sola,estus por li troa sargo. 

, , Poste per unu svingo li jeti s sin en la Paradizon. 
SaÍlkta Petro longe kusÍs senvorte en la sama loko kaj 

la Sin,.joro staris senvorte apud li. 
- Sankta Petro, - sonis 1.a voco de la Sinjoro - mi 

neniatn supozis, ke vi ankorau ploros veninte en la 
Parad.izon . 

Tiam la maljuna servisto de la Sin.ioro levis sian kapon 
kaj resl?ondis: . . 

- Kia paradizo gi estas, kie mi aUdas la ploron de 
miaj amataj. kaj vidas la ~uferon de miaj proksimuloj I 

La vizago de la Sinjoro malheIigis pro profunda 
doloro: 

. ~. Kion mi ja donus pIi volonte al vi ciuj, ol tian 
Paradizon, kiu estas la plen pleno de la pura, brila 
reliéo! - li diris. - Komprenu do, guste tial ml ms 
inler la homojn, kaj mi instruis ilin, ke iIi amu slaJn 
proksimulojn kiel sin mem. Car seiu, sankta Petro, dum 
ili ne k agastiamaniere, dum tiu tempo nek tere nek ciele 
trovigos por ili loko, kie ili ne devus partopreni suferojn 
kaj ' malgojojn. EI la sveda: Erik D, 

I .J' 
ROMA' NO EL LA V.{VO DE S/BERlA] MILITKAPTITOI 

.JULIO BA-GKY 
., . 

S'EPA CAPITRO lil. ploregantan viron. Kion fari? Si ee konsoli ne' POVaS lin, Li 
ne parolas rqse kaj si ne hungare. Tamen post moment.o si 
ek,iris kun hezito en lil. koro, kun sanceligo en la piedoj. Hal. 
Unie apud lí si jam etendis la manon por milda kareso, sed 
subite si retinis' gin. Eble li farigos nerve kolera miskompre
uantesian siilceran simpation kaj la ko~pato!1 rek9.mpencos 
bfasfemado. Sin, tieJ junau,kiom dll. 'Senjustaj kruelajoj instruis 
evitiviraJnkapricojn! ,.' .,' 

.Si do lUfl'.is sin al la lito, kie la iDiano dormis. Mctinfc lav 
pakajon

ď sur la IiLrandon si prenis cl la poso poteton da laklo, 
kiununestis amaso da . glació kaj. kli!1iginte si kisis delikate 
la.fruntetonde la infano. 

En 'Uu momenLo Dogler levisla kapon kaj rimarkante sin 
kia' iníeno esp.Timis jen suprizon, jen ' konfuzon. Ekvibris lía 
rememorpovo.' Iómpost iom malhela konjekto klarigis en li 
pfLIa antauaj tagoj, pasigilajduonk,ollscie eu· la lilo. La veki
flinta remémoro aperigis laokazintaJojn ,de ia .malfeliea vespero. 
Tiam. al.:1i kHnigis virina viza,go l\:aj 1iorgmÍ'~me ateutispri Iíaj 
movof Strapge, sed tiam li imagis, ~e Iia edziuo kJinas sin 
peÍlte allL .cDum Ljuj febral horoj .Ii pal'donis sin. , Nu~ vidanle 
ci tiun i<nabinon, li eksciis, ke stratvagulino sidis' longajn hor
ejn i;e .lia ' lito. Nur sLralvagúli.nQ· kaj ne Já edzino,' kiun li ndo-
I'is kaj kredis i senmakula lJÍártirino: . .., . • 

> ,Nun' la'-ido'lokusus en-fundo de ' marco~ ~a .edúno kaj la 
strafvll,gulino egalas: Eb)e tiu ci I!,sía sl}peras la U 111\11 n. DO!!lra 

"lIfeditó ' tauzis Iian .koron. 
;" Fi~a~éktigi; Iqtj ' ;idigis; , sur ' la _ lito. I1iajligardoj rekollr 

ligi!!: ,l)ogler)i.unfuZigis . sub· la' rigardo. de l' kompalaj' hluok uloj 
kaj.,seriLis lanecesori,de ekpar<?lo. 
": . "-- Cu Iivivas? _' . 

·'Fiza .. bónkorecidetts. . ~ 
:'.: Kio'fl. vfvofas; ď si.njoro Dógler? 

.::iMllci~:\ :ri~e.í:o kúrbigi,s lu;,jn lipojn. ,IIi jane kOll).prenas 
o UTIU ,Ia' alián. La: knabhiiY átendis. "Nícevo"; li diris kun prete
)i~a" ~!lštó .~ajt,urIia~te ,si~ , ,al.,la, fél.}e.str~ k~me~cissk~ap:a~í 
per . }~ ~DG'?~.,ta ,gl~<;lfJ?r~Jn de, su~ la v*?J. , F1Z~ v,olls SIn 
helplé per" mlDllko. Sl' estis 'IOin .groteska; 'sed' lnfane car~a' dum. 
sia ;.petladó: ' .ď "'. ' '" ,ď " ' 

.' ~' ... - "Cu ~id~~iias trinki teon? Cu man'gi vi volas? 
l)Piler} .J{"a.pne~s kaj si, le.vinle la sultrojn, dedicis. sinal. 



ln knabeto. Si ridetis a1 li, kvazau revante pri ia neatingebla _ 
felico kaj posle levigis. La poteton da lakto si metis en la for,; 
Ilon. Oi degelu knj vnrmigu. EI la pakajo si prenis kukon kaj , 
r(,stilan kokidajon. Si acetis ilin en lil uTbo por . la mono de 
Dosky. Poste el sub la lito si prenis alian pakaJon kaj komen
cis a1trnnci infanan "ruba§kon" (bluzcemizon) el soldala man:
lelo. Kiel sperte si fads Cíon. Ne unuafoJe en la vivo. Si ja 
havas kelkajn fratelojn. Post la tondilo venis ln vico de ln kud
rilo, , kaj la filigranaj maneloj kun rapida lertecoaplikis, stebii;, 
kudris. 

, La knabeto vekigis knj la grasaj pugnetoj frolÍs la duone' 
dormallta ju okulojn. La buseto malfermigis je oscedo, kies Hno 
farigis kaprica plorpepado. Fiza formetis la laboron kaj kuris 
al li . Dogler dronis en konfuzaj pensoj. 

- Li ja vivas. Kial mi pensi s lin mortinla? Slrange. Kial? 
Dume Fiza, preni s la varmigintan poteton el la forno, la 

pecigitau kuk on metis en la lakton, sercis kulereton kaj man· 
gigis la infanon, . 

lu malfermis la pordon. lzor St~iner staris SUl' la sojlo. 
Lía largrida mieno luj sangigis, kiam li rimarkis Dogler. Post 
duonlaiHa salulo li komencís graladi sian nukon kaj Jacile estis 
diveni el lia mieno, ke li venis kousoli, . sed ne scias ' kiel ko
menci. Li tusis kelkfoje, prenis grandan postukon, brue pud
gis la nazon kaj inlerlempe ~albenis la gripon, kiu kvazau 
ep idemie ÍIlfekta s la maJfeli cajn judojn. Vidante, ke li vane 
alenda s respondon, laule li ekridi's, 
, - Mi povus veti, ke vi opinias nun: tiu ci mnljuna !zor 
venis vendi au aeeti. Vi eraras. Mi diras al vi, ke vl eraras kaj 
tial mi Ile volas veti. Kial velí , se estas evidenla ln eraro? 
Cu ne? 

Li atendis momenton, gratis la I)UkOll , okulsignis ' al , Fiza 
kaj plilautigante ln VOCoIl daurigis. ' " 

'- Vi estas' tute ;pra,va. , Mi ne v~nis' vendi, nek :' a'eetLeIuú: 
tajn bluzojn, pantalonojn, suojn, kaj uzeblajn, sed . jam 
flikitajn cemizojn, , kalsonojn, slrumpojn klti . .. ptecípe " 

' mi, ne venis veti kun ' vi, sinjoro Dogler. Do kial. mi 
venis? Vi rajte demandas. Kaj mi respondos. Mi , venis. Jes, mi 
veni s, car kusanle SUl' mia 'litbenko mi meditis pti la vivo, 
Tre .strange, ,sed se mi ne .dormas mi éiam pensadas. Ee se mi 
dormas, mi kutimas kalkuladi, earel kalkuladokonsistas la ' 
vivo de ciu malriéa homo. Fojeen songo mj-, kalku.1is la .. mal
profiton, kiun kauzas al mi mia samflrmano Saldniono. JGam 
lni vekigis, mi tuj diris al li: kien vi metis la· 'kvin rublojn, 
enspezitari. por la kapitana bluzo de sin jOl'O kaqetaspiranto 
Havassy. ,. Car 'sinjoro 'Havassy estas nur simpla kádetaspiranto, 
jam pIi ol ses monatojn. La kapitnnau' rangon li donis al si ' 
nur en la militkaptiteco, sed de kiam lia kompa.nikomandnnto ' 
kapilano Gyalai ankau estas 'en la lendaro, li degradis sin 'Pro ' 
singardemo. Nuu kaj Sálomono ' luj paligis, mi vangofrapis lin, 
li donis la ' ses rublojn kaj ... 'J.en kiel utile se oni kalkuladas 
ilnkau dum dormo, , 

Dogler ne atentis pri li, Izor kelkfoje glutis, riga!'dis al 
Fiza ,- kiu ,mute klarigis al li, ke la pen o estas vana. bor aliris 
kaj diris ruse: 

- Mi venis konsoli lin. 
- . Neeble. De , dů ta:goj li sidas tie kaj nJ neniu parolas. · 

La: mangajon ii rifuzas. Hodiau mi virus liD unuafoje ploTi. 
Li skrapas kaj éiam skrapas la glacioll de ln. vitroj. 

Izor kompate ' balancis ln ,kapon. 1li Cíuj ' silentis. "Subite, ,· 
surprize Dogler turnis sin .al Izor. ". 

- Kial mi pensis lin ' mortint~? Diru, kial? 

~----------------------------------------~' bor surprizigis. Li ne ' kompr,enis la' demandon ' kaj ' en 'la 
f , mieno de Dogler estis io, kio tremigis lin. t PRINTEMPOEN LA HOMO ,* = ~!u~/:n~~~SiS mortinta, sinjoro Dogle~? 

.~ Johannes Barbarus ' truse I:fr F~=~s ian tre kOlJÍikan mienon de ektimo k"nj flustris 

~ • ~ J ~ Li frenezigis. Din, li frenezigis. 
f Kojnakra triangul' - la ko-ro f Poste kun altrudita ,kurago li respondis. 

~
4 sopire penas elrapidi ' . J - Car li dormis kaj ví pensis liu mortinta . . ,Tute simpJe;. 

el brusto mia, - éion vidi, .., Ne mirinde. Ankau Salomono, miÍ!. · kunfirmano, do.rmas ' ofte 
Ar'ískulti kvazaú bird' en kag-izolo, ~ tiel profunde, kiel mortinta azeno. Tutesimple. Ne mirinde. 

~ éu kantas ie kor' purpura ~ Dogler denove turnis ,:sin al la fenestro kaj skrapis la gla- ' , 
~ pro vivyojo senmezura. \. f'ÍQn. Li laris jam manplatlarganlokon, tra kiu ,oni -povis vidi: 
J J la slraton. Fiza reprenis sian kudrolaboro!l, 'Izor sidigis .. kontrau 
"J Ho, kie ClLldi de l'kanario la kantojn o.rflavajn I ~ Dogler kaj post iom da hezito alparolis 'lin. C 

~ plaéas aJ mi eé paserpepado blua, - .~ . _ Sinjoro Dogí; r ... sinjoro Dogler ' ... auskultum'in) 
1 ho, la kor' ne estas §tona, sengua: r Verdire mi estas n\U simpla judo' kaj nenio pii, sed •.. sinj'oro',· 
1 Jmv'IS ekstaz' mia rugflugi/ojn ravajn, ~ Dogler. ': . at'iskultu min! A-nkau mi ,havas edzlIlOn kulÍ geinf!k, . 

. ~ alaúde anim' mia > "noj en Mármaros, Dio n e1pu kaj- gardu ilin, ' J!.a j, ank-au mi ófte \ 
J alte flugas sen firn' ia. .~ I pensis tiajn aferojn ... Hájn ilferojn ... nů .. : !Df' ne t~ovas 
"J "J ' la plej gustan esprimon . ~ . vi ja komprenas min.' .. Cu ne? 
~ Ho, mi gojas pro cerbo la flore brila, \ : - Kiajn aferQjn? - je~i!\ la demandon'Oogler~ ne tu/r;n;rnte 
1 pro animo mia' en kreskad' senlima, f sm ,. 
1. pro spiriť soi/anta, delikatesprima. ~ . " -Nu, tlajli aferojn, en kíl!j la .virin~ estas nes~n p.eka ... 4 Aiídu nUl, jam trumpetad' sonore trila ~ vi j a ' komprenas min _ .. kaj mi pensis, ke tiajn aferojn mi nc 
~ teste en kor'mia sonas: 1 povus gisvivi ... . . ' ",' " 

m( en la ondoj de l'sentoll!aro dronas. "J - Kaj okazis? 
4 ~ - Nenio-~kazis kaj~enio okazos. Vnue, car, mia -edzino 
~ . Aúdu, purpura sturilOkanť korsire nun I .' .,1 ~stas jam ne 'oel jUila ke 'iú havu apetitón jJd si. ' 1>,ue; ,.car ' si 
1 ardas kaj flagradas en flamar' heln, 1 neniam .hávis 'apetiton ee pTi mi, kial si . povus haví pTi fremdaj . . 
1 jen rondflugadas jam kolombopar' bela , ~ 'Trie , . • , sedkial mi dirl1? Mi ".bava,s kVID gek~abojn, ',belegajrt 
~ Verdan amokanton fintigas soplre "nun ,' 1. infanojn, kvin 'malgraDdajn judojn el .kiuj Kvilr ~estas k'naboJ " 
J sur mandolin' junqlo klQrofila,' =- ( kaj unu earma knabineto, ela 'klel kokrdeto. Si naskigis dum 
, koro -florburgon' trankvila. f mi estis' en la f.orti1fcajo PhemisI. ·Mi .'ee ne vidis, sin, _sed mi,;; 
~4 :~l sdas, 'ke si estáski-el kokideto. NuU:, 'Se tiuj kviil.infanoj . ne ' 

Mi kusigas. Sentas : kvazait dianťgracia ., -povus gardi sin kontrau la tento-, tiam ee Dio ne {>ovus : gardi:: , 
mia korpo burgonas kaj b.onodoras. sin, ear1)io estas en ' la inf~aj animoj .. ' . ,.<.. "" , 

~ Jen utio komika la koron boras; ; : Dogler f~is ner~an movoJi> sed ,Izbr 'b~kor: 'pťenis li:(n , . 
J la najtingal' ekstaza - kanť magia, .: 1 " manon. ' • .' 
, uen brir; lostora ploras, rldas gt, _ . , " ~Ne skupu, si:Q.jOfO Dog~ef:;, I}.e ~kr-apul ' Lá:su" miJl , paroWď' " 
~~ cn Za, mallum' : liz trilo-jn ardi vidas mi. .'t Mia koro sangas,se)ni Tigardas yin. Vi 'turmentas -yiil. Aňskurtu o 

'.1,; min. Do ... kiam mi pensis, pri ·línj aferoj, mi havis: sangaVidajn ' 
El la estona: Hilda Dresen , . pell50jn kaj Sa10m"ono pova~ ' dki, 'W ! mi Ité estas malk,ur~a 

~ \.' ·homo. Foje ... sedni lasu la pruvojň'l Mi volas-,ruvi rak~nti 
Bim. ; Johannes 'BarJial'Us (F. Vares) estas la,olej revoluciema ť " ' d . d ' .. • 

1 estonn poeto, La poemO' .. PrintemllO Cn la homo" estas cI ' i la aferon de mia najbaro, kiu (lormas . ap-u · ml e 'ln JaTo,J. -
, Iia kvina poemkolekto .. Geomeetriline " inimene" , (Geometrta., Dogler interesigante levj.!I ' r~ ,kapW;. '. . , -~-. 
~ homo) aperinta lastiare. La poeto tre simpatias 111 ESPeranto. " \ - -Cu aI).kau J.t. bavis tiajn a .ferojn? , . 
~ , l:- 3us ,mi 'vous· diTi tion. ~t~u . kelkarmoDll~j li ric;evis,'~' 
-: ____ ....... _ .... ___ ......., _______ ..... ~_ ....... ~1 Ieteron' de sia·~dzino. ,Si sktibis' m'iůmulte, ~d ' tamen tre multe;:. 

: .~ 



SL sciigís pri' la ,iiask'ij()j de bo~id!»ulj de ;no~a, knabeto, kies 
patro: eiítas

ď

lu ·fUsa. militli-áp.t1to, ne de, 1i;' bovido,sed " de la ' 
knabeto ' .. . '! Nu, ' ka'f ,kio? Si -petispardonón ,. kaj nenio pii ... 
~ Kaj: kion::iaris via najbaro? ' --' _ 

. ~Li -diris Iongan -bl!l..$feIIi9n kaj . poste trankviligis. Nova 
knáhét.o, . Ja, familio " pnmulti~as. , La' bovido fari~os' bovo kaj 
tiros la jugon;:-la ;knabelo fari~os fortajunulo kaj helpos en 1a 
lalloro. ' K,iál ekscili~l? Li trankýili~is kaj pardonis. La cagrenon 
lijetis ·ar la diabIjJ. Cag.f,imi~u Ia diab!!>! Oni ne 'povas pIi pru-

. de-9te fan; I;:ble . li :Q.()fiOS ·bejme kelkajll ' vangofrapojn al la 
. virino kaj' ciil ' estosen 4 0rdo; Mi multóú lernis .el tio, sinjoro 
.D.ogl'er, tre mlllton. 'Unue . . . . 
, , " ,Dógler ne' pIu atentis pri liaj. ... paroloj. Li salte levi~is , pre
rus 'mantel<m"kuj volis , forkuri lil la cambro. Fiza kaj !zor rete-

.nis !in. . , . . 
, -,- 'Kien vi volas,. sinjoro .Dí}gler? 

Li sajne 'retul).nkvili~is, sed .·nur ,por momentoj. La retenita 
,kolero ,denove ekfla~is en lí kaj per sia tula forto li .ekskuis 
la :antau li {reman-tan !z!>,r. . ' . 
~ 'Izór!· Iru' tujal tiu fripono kaj diru al li, ke mi atendas 

lili, ! . 
!zór ' kOJnencis petegi Iin, sed nenio belpis. Dogler kriadis. 
~ ,Iru, kaj dirJl, ke -mi atendas ltri,! Li venu tuj, au mi 

. mem iros. kaj mortbutos lín kiel 'rabian bundon .. Iru, iru, tuj , 
tuj, tpj! . ' . , 

IzoJ.: ·senesperé tordis .Ia .J)lanojn. La senpacienco de Dogler 
kreskisgis furio~ó. Subite li eksaltis, kaj antau ol ilipovis lin 
releni, li ,forkuris el la cambro. "!Zor veailte sekvÍs lin. 

- Kion vi ·volas. fari, sinjoro Ůoglér? Háltu, haHu! Mi estu 
.fava bum!o, se mi ion koIllprenas el la aferq. 
. .~ Fizaresti8 ,soJa kun la infallof Si 'bezitis. Kion fari ? Cu 
for,kud. al Ia . teal!'o kaj sciigi la aliajn? Sedpri kio? Si ja 

( nenion komprenis eFilia hungara parolo. Fine si voIvis la infa
non en mantelon, kaj ekíris.' Kurante si direktis sin al la teatro. 
Dumvoje ' ·Ir- rekontis bor, ·kiu malesperé rakonlis, ke Dogler 
~volas dueli ' kun ti'! kaaetaspiranto. . , 
, ;;- .Du'eli ? Citie? Sen' ,glavoj, ; sen pistoloj ? - si miris. 
. :- Jes! , Dueli, duelU A:nkau mi ' diris, ke neeble, sed li liel 
strll,nge riďetis. Li , eble scias ian noyan duelformon, car li 

: r:~uke 'kri,ádi-s: ne v:ane ,mi.,!!krapis 'lavitron. Miscias kiamaniere 
du~)j. Hoiliau devas ll!0rtLllnu el" Vi! Terure,Fiza! , Kion ni 
fáru1. Kiel nL maIhelpu lianfrenezájon? , , 

. Eiu.. remémoris pri io, klo · teruris ·šin. Si rememoris, kiel 
, .Dogler iigardi~ lra- lapurskrapita vitro kaj kiam! la rusa pat-

" . ".1'010, pIetermarsis., kiel subite< san~igis .. lia konduto. Si reme
Dloris( k'e .untau uniI jaróok'l.Zis ;stranga duel',): , la lirinto de 
nigra .gIobo , devis atakib rusau patrolon. Tiun ma\felican 
junulon ohimortpáfis: Si ťiaJ)l ;pJi konYÍlikj~is, ke si " divenis 13 
lnteÍlcon de)?pgler.". , , . 
•. - . SinjoroSteiner, -'-" si decidls - irti tuj aJ la teatro kaj 

· il}:Jormll la sinjol'ojnDosky ' kaj . Bardy. IIi nepre venu tuj. Sin
"".i(}fO .Dogler:estas ' enmortdan~ero! Mi· testos-. . Miatendas la 
" patrol on. Rapidu, ' rapidu! . . ~ , 

. ,'- ,·-Kaj fi volas- til'stici ' tíe? miJ!e kOJIlprenas. 
, - . I.I:u, Iru! Ne perdu, tempon r Mi ,devas restL 
" :fz.o.r ' sea 6iUínomenle ékgl~tante : sur la glacra vojo, 

, .,.,.,~"._u • .sin . . Fiza sekVi,!I Jin perrigardo, 
Ul<UaU"llS ' ce ,voj\.urbí,~o. 'Tjam' si sercis 

,,'l>,or.í!e~ro ' tI.,e " n~loj~al:a' barakM La veňf{) akre 
031 , Vl' ''UUs; lill'PIHóiteal"si. _ 

,s~:!ÍI:J(on~a': fino ' star.is 1a barako 
i '-"'ft~"i '. Ce la 

ilev;us veni 
mont-ris sin. 

sin dum 
Tomba 

antl\,.,.sa~loke": ' N ecese 

, QÚin Ia íDars~ si jampreterlasis ank.au la .'artistan barakon. 
B.or,·, mome!llG"sj. rerigardis,cu Dogler ne Tevenas, sed Ia vújo 
eSlis "senboma.Si inarSis piu .. 
, :;~ed" p6.st kelkaj pa:§oj si baItis. Patrolo, dek ses soldatoj, 
-verusella barako kaj. kvarope vii:igis. Gvidanto. (ne suboficiro. 
6a:rla~ nóva ' re~imo nuligis Ciun rangon en la .. armeo,) komandis 
iIi,n, Li ' estis juna alta knabo. Fojesi renkontis' lin ie. Estus 
bone ' paroH kun li abtau ol okazos io. Si res-tis staranta. La 
patroló .,devas veni sur liu ci vojo por atingi la kazernon. 

, Lať patrolo ekmarsis kllj proksimigis. Sur la pafiltuboj 
brilis' labajonetoj kaj gaja soldatkanto eksonis. Dogler ne ve
nis . . Si · ek·gojis, kiam antau la oflciraj barakoj si ekvidis kel
kajn militkaptitojn, kjuj rapide proksimi~is. Vetsajne la kama
radQj de Dogler. Ce la vojkUrbi~o la patrolo sangos direkton 
kaj tiam Do'gIer pIu ne povos renkonti gin. Si ekspiris profunde 
---j 1a 'dáng~ro estas pasintu I Kaj si trunkvi\eekiris ul la proksi
migantaj I.IlÍlitkaptitoj. 

Sed 5ubite si haltis konsternite. La soldatkanto cesis. Krioj, 
blasfemoj, obtuza bruo de batoj venis al siaj oreloj. Ektimint~ 
siturnis sin. . 

,,' Je sia plej grada teruro si vidi!! ti~ malesperan luktadon. 
Lasoldatoj furioze l:iatadis per pugnoj, pafi)oj, militkaptiton . 

·kiu ~.plengorge kriadis,: hungarlíngve . 
j1;', '- Mortigll min, sed ne--batul Mortigu min! 

.Fiza plenforte ekkuris al ili , kaj si kriádi s, malespere. 
" - .Ne batu Iin!Lasu lin! Li estas frenezulo! Frenezulo! 

, ,La soldatoj momente cesigis la furinzan 'batadon. IIi rigar
dis ;, la:kure proksimi~antall Fiza. La mi1itkaptito fali s teren 
kVaZau senviva.. EI lia frunto fluetis sango . 
,' - Kron vi di ras? - alkrias unu 'el la soldatoj. 

-.:,..::-----------------------------------~ " ' : . ~ 

4 EN SOL". .. 4 
~ . K. de KalOCSa!l~ 
~ Cu eh eambreto, du~ vespersilento, ~ 
4 . Aií· ee, en la tumu/to de popol' 4 
~ Subite ne aťakis vih la sento, ~ 
~ ,. • Ke estasvi en sol', en surda sol', ~ 
~ . ~ 
f' Kevia kor', . turmente pro senpovo, . 4 
~ Frapaaasal,la mur' de via sitl', ~ 

f .Kíelé su~ la ter, post katastrofo, ~ 

.. Ministo en' la enfalÍnta min' . . . , 

f \ t Kaj kormilionoj .sub la sama lato L. 
~ , Baraktď's, ' .tig1las per obtuza bať. . ~ 
1 La am~, 1a am', ' jen estas tiu, bato , 
, Kaj tia bato eslos la kompať. ~ , 

~ ~ 
,4 Potencaj batol sonas, ho, sed svene, .4 
~' fo 8,enMrte inort~s sub la surda ·, ter', ~ 
l '~' ' /ÚíjtamenN iam s.o.nas baloj pene, ~ 

J~n. k;;tI eBpero .kaj jen seh eSfler. ~ 

Pf)' ie ,álvenus sQpirala savo . 
.. Por.tanta lcoroin aCtlldia lum': 
En . ~dj' 'ebria, en elerna 'ravo; , 

En7da~cptl!n~n fdndús ' írafbrakum' I ... 
\. 

Tfu sav' 'mal/ruas ... 

4 
} 

. ~ 

4 

~ 
~ . . . .: t 

, - ~ ~ 
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- Frenezu)o, frenezu)o ... Cu vi ne vidas? 
- Frenezu)o? Nel Rabía Illensevikol ... Ni morlbatu Iinl 
Unu el ili, ursosimila bubo sóvage piedpusis al la' kapo de', 

ln Illnlfeliéulo, kiu mallaiHe ' ekveis. Fiza alvenis guste en la 
momento, kiulll iu alia volis per bajoneto doni al li la lastan 
pikou. Per subita frapo si forje.tis la pnmon cl lia mano. 

- Brulol Yi Cíuj eslas bruloj! Cú vi ne honlas tiel lur
menti, sena)'milan homon, malfeliculoh, frenezulon? Vi , armitaj 
ursnjl Cu ne hónte al vi ?! ' 

La patrolgvidanlo kubulpusis sin, okulumis kaj ridegis. ' 
- Cu via amanlo? 
- Nel Je , Dio ne! Frenezulo! Malfeliéu frenezulo! 
- Cu vi konus lin? 
- Kiun si ne konas cl la militkaplitoj? - rimurkis unu 

kun brna ekrido. 
-- .TeS! Mikonas lin, Mi konas lin, Li estas Ire bona IlOmo. 

Subite li perdis la sagon. Li havis malfeliéon. Mi konus lin. Li 
frenezigis. _ , 

Fizn, premunle al si per unu brnko )n il1fanon, per ln libcra 
mano forigis la sangmakulajl1 harojn de lu fruDlo de.l' vundilo, 
ekgenuis, sed luj si sn1tJ.evigis kun surpriza ekkrio. La 
mnlfe\iéulo ne eslis Dogler. Si vidis lute nekonalan vizagon. 
Junulo kun infanaj trajloj. Sia surprizigo preskaií perfidis 
sin, KieJ si komprenu ci liun sangon? Si konfuzigis. Poste si dive
nis. La sorto ce la nomtiro jndulgis la trompitan edzon. Sia 
kompato lamen ne eslis malpli nI la nekonalo ol gi estis al 
Dogler. 

Inlerlempe kure alvenis ankaií Bardy, Dosky kaj Keéemen. 
IIi tuj komencis pfitrakladon kun la soldatoj, kiuj nuri vere 
honlis sian ťuroron kaj provis iamnniere prnvigi sin per ln' 

armea disciplino kaj stabordono. Dosky klinig'is al la yundUo 
kaj rekonante lin, Ii ekscitite turnis sin al Bardy. " 

-Li ne estas DQgler, sed til:l juria kadetaspiranto. 
Kiu kadetaspiranto? ' " , 

Dosky subite rememoris, ke ni ankoraií' nenion sciigis al 
Bardy. ' ' 

- Kiu kadetaspiranto? - ripetis Johano. 
- Nun ne gravas la tuta afero. Hejme mi klarigos al vi 

{~ion. La vunditon ni dav,as tuj porti en ,1a hospilalon. 
'" Keéemen kaj Dosky levis 1a rualfeliculon kaj porlis al 'la 
apudv.oju barako, ce kies pordego jam staris kelkaj' scivolem
uloj. Unu cl i1i kuris al la kuracista barako por venigi helpon. 
Iii metis la vun.ditou provizor,e sur litbenkon. Kecemen restis 
ce li. Dosky revenis. 

La patrolo jam vicij:is por formarso, kiam la gvidanto 
slIbile turnis sin al Fiza . ' 

- Kies infauoll vi havas 'ce vi? 
Fizu faris spilan -kaj impertinentan nrienon. 
- Ne la vian, brutgvidallto. 
La vizago de la gvidanto malheligis. 
- Mi scias. Sed nek ta vian. Mi devas scii, kies infanon' vi 

(enas ce vi ? 
- Ne estu tiel seivola! 
- Se vi tuj ne respondas, mi areslos vin kune kun la 

infano. - Kaj Jiaj brovoj minace kuntirigis. - Laiídire 
Medvedjuk, la tigro, vagns aliveslite en la urbo. Li scrcas , siau 
idou. Ni devas Irovi la malgrtlDdan tigron, por haví garantiujon 
Kontraií la cefo de la mensevikn hordo. , 

Fiza paligis, posle nerve ekridetis .. Sia rigardo malespere 
sercis konsilon en liuj de Dosky kaj Bardy. Dosky tremadis ~n 
la lula korpo, Bardy staris trunkvile, cc facila rideto hidis ,ce 
Haj lipanguloj. La gvidanto jam etendis lu manojn al lu iufano, 
kiu terurile de la fremda viro ekkriis kaj sercis defendonsur 
la sino de Fiza. 

- AI panjo, al panjo ... - ripetis sencese la etulo. 
Fiza kun energia forpusollankenigis la etenditajn manojn 

kaj provoke kOlltraurigardis la soldalojn. 
- Nu! Vi aiídis nun! La infano mem diris. La patrino " 

estas mi. Cu vi aiídas, brutgvidanto? Kaj se ankorau unllfoje -
vi kuragos ec tusí Iin, mi donos al 'vi tian vangofrapon, ke dum 
monalo vi sercos vian kapon. Vi volas min aresti? ~in? , Mi tuj 
kuras al la komandantejo por plendi, ke pacajn kamarudinojn 
oni atakas' survoje kaj vo]as forrabi siajn infanojn. La patrino 
esfas mi. Mi. Mi. Nun vi , scias jam. ' ' 

La soldatoj ekridis. La gvfdanlo sUrprizite de tiu ci ~orto-
torenlo iom pIi cedeme demandis. "" 

, - Nu kaj la patro? 
Johano subile pasis anLaií la soldatojnKaj forprenante Jn 

infanon el la brakoj de Fiza, k"isis liu. Fiza' senvole alpremis sin 
al Johano. Dosky miris. La soldatoj éesis rldi. Esligis strallga, 
pres'kaií solena silento. La gvidanto bone k,ollis Johanon kaj 
sciis, ke li estas favoralo eé en la nova regimo: p 'ro tio respekte 
li alproksimigis kaj flustre demandis. ". ' 

- Cu :vi estas ta patro, kamarado Bardy? 
Johano' trankvile ridetis. '. ' , 
- Ne! La infano ne konis patr~n - T)úr j:>Ílíri~on. Li kun 

liu ci knabino : apartenas al 'mi, car _ viran maljus~on povas 
: ripari nur vira. ' justo. - . • 

: ' La gvidantd embarasigis. ·Li rigardis loIl siaj kamaradoj; 
\<vazaií, pe~ante ,konsilon de i1i. Dosky ne - kompre'nis ,Ia trank
vilon de ~ohallo.,. Nur ,Fiza .tenis sin )h-me; kaj plenfide. Si sen I i,s: 
ke li , huvas ion ' certan en, ln man'o, por savi ' ili,n. ' , 

, La soldaloj interkonsiligis ' duon1fliíle. ~L'a -rěspo~do ce Jo, 
hano 'eslis tro enig~a por ili, sed la firma tono efiki's. lli hezitis . 
.fine 'decidis la"gv-idanto. Oni devas esplori la :aferoil: Li turnis 
sin rekte al Johano. '. - :. ' 
',,: ~ Kamara.do, resliondu' en, lan~mo de la:lego!, Kies ififá- , 
,non vi havas ce vi? Se li 'eštas ln.. filo de Medvedjuk, ni ile.vasc 

; ~ Iorj:>reni Iiu de , vi, kaj vi , respondos ,'por, liti 'al la ' revoľuciaď 

-: jugistaro. Pruvu per d9kúmenlo', 'ke ni ne suspeklu vin. - . '.' 
~' Johano ridelUJ:ite pienis e1 ' sia interna llÓSÓ- i>áperXolion: 

" - ~ Jen! Rigardu, trankvilígu, -kaj lasu run!', Jus 1I1venis 1:1 
,~ kUl:.a ci~lo kaj ni devas esti ce ;. niá .JDalfelic~' osamsortano. 

La gvidanto transprenis la óficialán · dokumenton. Li rigar-. 
di,s longe, ek~amenis .Ia, 'stampojn, subskribojn-, ete,ridisgin 

" );,'ontJ;auAa, suno, .gralis la' lluk'on,. rigardis' l~ inf-anon,' den'ove . 
', la" 'dokun~enton '~lÍj fine :ekridis"tlóilge, lalHe; ec' ~onk~re. · .~ 

VAŇ GOGH: , TASÓ DA KAFO 

'to 

, " - ·QIabl(} VIn helpas, ,kamarado Bardy! Diablo vin heIpasl 
, R}?n f~ri"l ~a dokumeilto ;n~ _ ěstá~ falsa, la inrano' ',sajnus Hom, 

!l.ga, ~l~m " es~asskrib~la. , i)jao.lo vin belpas, ,kamarado!, - kaj 
II ekndls denove;".. - . ~', . ',. ~ . ;' 

Kaj la patroloformarsis. pu so datoj réstis" por n"k9mpani 
<ta vUnditon. ' ' , ' ':. 



~ JohíIB9 metis ladokumenfon en la poson kaj ' ekiris al la 
bárako. 'La du s:olda-toj, Fita ' kaj Dosky ·'selj.vis lin . . AI tiu ci 
lasta li nun klarigis"la aferon, hungare; ke la. aliaj ne komprellll. 

-Kiam vi ' forkuriskun la ·infano, mi kaj Katja inter· 
,konsiligis. · Ki~1 gardi Ja ' il1fanon , kontrau . vengo? Tion, la plej 
gravan, vi !orgesis en via entuziasmo. Vian ·forgesemon ni povis 
korekti, 'dank' al Mar.usa. ' 

- Dank' al Marusa'? 
c- Jes. AI . Mar\lsa antuu du jan)j nuskigis eksterlegn 

knabeto, kiu mortis postkelkaj monatoj. La knabeto morlis, 
sed la -baptodokumento restis. Gi pendis en lá kuirejo sur Ia 
muro s:upe~ ~ia lilo. "Ciujare si kutirnas bruligi kandelon anlnu 
gi -dum la tago de mortintoj. Ni pruntepelis tiu!1 dokumenlon. 
:Rial ne? Mi ' lernis tion de vi. Se la mortinta Dosky povas vivi , 

'"kra} ne la ' mortinla senpekulo. _, 
Dosky, malagrable tusita de liu ci rimarko, riproce rigardís 

la vizagon de Johano, sed ties trajtoj estls líel mildaj, sen· 
ofelÍdaj, ke lia indignomalaperis. 

' IIi átirigis' lá barakon. Kecémen atendis ilin ce la pordo. 
Malgaje li balancis la kapon. 

::- La bruloj presk~u frakasis lín. Du ripoj estas rompilaj. 
La kranio konluzita kaj kelkaj vundoj sur la brusto kaj ln 
dor,so. Li perdis , la konscion. La kuraeisto havas ne Ire mullan 
~speron pti ·li. . 

- Kaj Dogler? - demandis Bardy. 
- Neniu vidis lin. Versajne li estas hejme. 
La barakp;rdó malfennigis kaj du flegistoj kun la portilo 

elpasis. La kuraeisto sekvťs ilin, la du soldatoj aligis kaj la 
malga'ja lrúpo ekiris . al la hospitalo. Johano haltis meditalllc. 

, .Li 'vane '·sercis en šiaj memoroj, ne trovi~ tie la vizagon de la 
malfeliculo. ' Kian interrilalon li havis kun Dogler. Li neniam 
vJdis kune ilin. !li duelis. Tiori li eksciis el la ekseitita balbulado 
de Izor Steiner, .sed la kauzo? Li ne povis kompreni ke Dogler, 
liu bonkora, silentema I>aj 'pacama viro, povus posluli tian 
sangavidan satisfa\icion pro ia bagaJela ofendo . 

Fiza ·ektusis lian manon. 
. - Sinjoro 'Bardy, ni Iru hejmen. Malvahne kaj la infano 

froslotremos: '" ' 
Kvazau por forpeli jus estigintan konjeklon, li faris nervo

'zan geston, pro'fúnde ekgemis kaj sen:vorte ekiris. Dosky 
wrgsargite p,asadis apud li. Kiamaniere klarígí al Jbhano la 
lragedion? Kion mensogi? ~ Kiomel la vero rnalkasi? Ci Líujn 
p<,nsojn rompis 'tute neatendite indígna ekkrio de Johano. 

- Frene:tajo! Besta frenezaj-o! ' , 
- PÚkio vi párolas? - surprÍ,zigis' Dosky. , 
- "Resta fr,enezajo estas, ke oni morda s unu la alian pro 

afero privala de iu tria persono. Besta ' frimezajo estas, k~ viro 
rigardas virinon sensanga. posedajo. Besta frenezajo es tas, ke 
kl korpan purecon oni melas antau 13, ~niman. Besta frel1f:~zaJo 
eslas havi 'idolon kaj post falo de la idolo oferi homajn vívojn 

.!lorlu' polvif!~nta f;lIsa dio. 

:~ DQsky ja~n soiis, ke Johano divenis cion. Tamen-mirigis \in 
ti U, ~i ';fiIozofio ' tiél subite e'k:splodinta. TíU'ci pensmaniero jam 
~imnis , al la li,a. Konlrauvole li ekridetis kaj konstatis, ke la 
pel,a' prokuroredzíno havas Ire fortan influon al Johano. 
, " -:- Rigardu, Petro, - li daurígis - liun ci knabinon. Mi 
diras . ar vi, ke liu viro, kiu al si redonos sian hon:estQn, antáií 
la socio, havas pIi valoran lrezoron ol liu, kiu kondukas ~ sian 
ed:tinon casta al aItaro rekte cl monaflinejo. La animon de tíu 
ci hardis Já mizero, la vulgareco de la viroj, la siÍlsekvaj sorto
batoj:' Mi kuragus veti, ke si, renaskiginte en la amo de honesla 
viro, 'po:vus konkuri kun monahineja, virgulino en ciuj tentoj. 
Cu vi 'l'idis' sin hodiaií? Kiel heroesi defendís liun fremdan 
knabeton. ' 

' Dosky ne respondis. Li jam delonge divenis la sekl'elon de 
la .knabino. Si jam renaskigis ell la amo de honesta viro, nul' 
la viro ne scias pri liu ci amo. Kaj li neniam devas seii pri Ho. 

Johanon incitis la silentado de Dosky. Li ciam eksciligis 
kaj farig.is nervoza, se oni ne patroprenis en Iiaj pen soj, se oni 
ne samgrade enluziasmigis pri lio, kio lian koron ekflamigis. 
Li 'voUs montri sian sineeran estimon al la knabino. 

. - Fiza! 
Si haltis kaj alendis gis Johauo alingis sin. 

'- Cu vi deziras ion, sinjoro Bardy? 
" fl; Johano ekprenis sian manoll kaj per bel aj vorloj dankis 
sian hodiauan helpon. Fiza ekrugigis, larme brilis ~illj okuloj 
kaj poste longe si ridis. Ridís felice. trile kaj prolestis. 

- ~ Kial? IGal danki? Car mi montris hodiau la "angelan 
parton"? Eble venos tempo, ke mi konigos ankau la "di.ablan". 

Íli atingis la barakon de arlistoj. Johano kaj Dosky an lau 
rapidis en la N-oÍl 10. Dogler sidis ce la fenestro kaj skrapis 
la glacion de snr la vitro. Je ilia alveno li ee ne lu)'nis sin. 
Dosky iris al li kaj eklusis liltn sultron., 

- Doglei:! DogJer! ' 
'Dogl~r levis la kapon, rigardis lín dum momenlo kaj po~te, 

lurninte sin, daurigis la skrapad~on. Trankvile, ' ,scnl ia ekscitó li 
ski:'apis" la glacion. Johano haltis antau li kun la infano SUl' la 
braků kaj sever tone alparo-lis !in.. .. ' " , ., 

:.....,. Dogler! Vei'e ' konslernis nin eiujn tiu freneza duelo, je 
kiu Vl devigi's tiun malfelican junulon. Dogler! Cu vi ppvos 
tr,ovi:, motivon,akcepteblan 'Senkulpigon antau liaJ geRalroj, se 
li mortos? Dogler?! ClÍ vi ne respondás? ' . 

Dogl~r tUfnis sin al Johano. Ia stranga fremdeco brilis en 
)jaj oliíI1oj. Li etendis senvorle la m.anon al la infano, Jam ciuj 
slaris cirka'u li, atendante ian klarigo'n, ~ sed )jaj lipoj senvoce 
movigetis. Ec 'unu vorton )j ne kapablis diri, nur montri s al la 
infano .. ' , , .. 

.• ' Dosky terurite; cirkajíbra\ds lin, . 
. ' - Dogler!·, Kara amiko, kio estas 1.11. viJ . Mia. kam áll1iko! 

Dogler 'post videbla longa ,penado ekbalbuhs. 
-.Kial mi pensi-s lin montínLa? Diru, kial? ' 

FIGUROrSUl\ NEGO 
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1~&;~";~lstis julia tago. varmo sufoka. Dl,l varo-sipoj, 
alborditaj ce la malnova, slonl! kajo, rostllmis 
sub la suna siajn trunkegojn vestitajn per 
nigraj, feraj lamenegoj. Je tagmezo .Ia flago de, 
I' hav.ellestrejo, lasita malsupre, montris , ke 
estas ripoza tempo. La portistoj ~esis labori > 

kaj , sterniginte su:r la karhomontetoj, ili dormis; lacaj. 
Ankni1 ln sargokorboj ripozis, malplenaj, ' renversi-

taj apude. . , 
En la vico da kafejoj, ' ('ene sekvantaj unu la alinn 

luillqnge de I' kajo, oni es tis en ombro, cirkau la tabloj. 
Unuj malplenigis sian glason da fresiga siropo kaj aliaj 

filozofe sorbadis ln kafon. 
En la kafejó de l' pilotoj, kontraií 13 albordejo, Barba

Spiro, la plej ma1juna piloto de ľ ,haveno, sidis en ombro. 
en la busangulo kun cigaringo farita el tibio 'kaj malla
boreme li sekvis per la duonfermitaj okuloj la fumon fo;~ -
liberiga ntf.ln eu bluaj rondoj : _ , ," 

Tre muljuna estis Barba-Spiro; Ii memoris pri multo 
de antau la konstruo de l' urbo, 

De kiam nur kelkaj kabanoj el arbetajo estis sur la ' 
tUtSP3CO de l' insulo kaj marcoj unuparte . ).<aj aliflanke la 
buso de t' Danubo gis la maro. Multe rakontis la pacjo, sed 
ne cion. 

Oni diris. ke en ia nuna lok-o de I' ,haveno Sulina, 
antaú ne, longe estis nesto de piratoj kiuj prirabis la sipojn 
yenintajn al la busoj danubaj. 

Kftj oni l1ur jene klarigis la devenon de la havajoj de 
kelkaj maljunuloj en la haveno. , 

Sed BarQa-Spiro satis bone vivi kaj li ne posedis spal'Í
tan ' monon. 

De dll jaroj li estis pensiulo : la kuracistoj k~nsilis ál 
li cesigi ln metion. Estis jam tempo, li kormalsanis. 

';...-. 

'- ' 

J.a mallrankviJa vivo de la · pilotoj, zorgoj iJ;m la kort
'du~ado 'de' l' sm:gitaj sipoj, atento ciam strecita, oftajemo

- cioj kaj reumatismo ďevigas la plimulton ,cesigi la metiOlI 
ka'duke kaj kormalsane. / - - o . 

Kvankam li regule ricev.is ·.la ,pension: la inalj~Ii.ulo ,ne 
povis dekutimigi de la vivo junaga. ' ./ 
, De matenfruo, kiam la 'vivo v~kigetis 'en la h~venó, . li 

'°e$tis su,rpiede. Kaj Ji ekirismalropide lai1longe de I'kajo, 
kun dorso kurba. klinHaj geuuoj, cigaredo eu -Ia busangulo. 

Li haltis ce ciu sipo, rigardis gin~ longe,. esplore, kaj li' 
pluiris, daurigante la inspektadon. ' .~. 

En la have.no nenia moveto ,restis nerimarkita de lL ",. 
Sidan1ekelkfoje ce tablo kafeja, jén, lí-levigis, li levis ' 

.Ia manon sirme al la okuloj kaj rig,ardis longe, fiks.e al 'la _ 
marovasto. . .. 

Se aperisnigra punkto sur la blanketa fundo de l' h~
rizonto, Jí ne' deprenis siajn okulojn giskiam tiu pimkto 
videblis bone, en ,regulp.j formoj, montrante ia maston '1(aj -
kainentuboÍl. . :,' ' 

La akra, ripetata fajfo de iu sipoÍnanovranta en Já 
haveno, ekmovis lin. 

o Li malrapide l~vigj s de sia loko. iris al la 'randode 
l' kajo kaj kun mieno de severa ekzamenauto li 'observis la 
.manovron de r sipo en ,la plej etaj detalof. , . o 

Kelkfoje li nervozigis • . n metis la. manon al la dpoj 
por trankvHigi la rapidajn korbatojn: al li io sajnis ne 

_ bona ; li kunpremis la pugnon káj mur1I!ure ,blasfemis, ' 
Kiam la ~anovro placis al li, lia viza~o serenigis kaj 

li -lai1tvoce kriis: "Bravo kapitano, bravol" ... ' 
}ji vivJs ella vivo de l' haveno, li partop'renis kun tU1a 

korfajro gian movadon. _ _,_ 
Sajúe ankai1 la irado de l' ~ipoj kaj lá ritma albato de 

l' ondoj, la tuta movado havena sekvis saman- taktonkun 
liaj korbatoj. .' 

Kaj 'nur malfrue ,- vesperkomence, . kiam polurigis 1a 
~ ----------------------------------..---- kanopintaro kaj estingigis la- fajreruga suno, droninte en 
1 ~ la fundo de l' akvo, lamaljunulo ekiris mal rapide, kun 
, 4 mezuritaj pasoj, al sia hejmo. , 
~ D U T ft I O LET O J ~ Kaj iafoje, eÍl la noktmeža kvieto, kiam la tuta haveno . 
~ RARLIS RRIJI!'ZA ~ dormis lace kaj aiídeblis nur la rilma pJaudo de l' ondoj 
\, \oe batigantaj al la kajo, licmalju:nulo lauirndis la malno,van 
f f stondigon kiu siniilis ~1 'serpent~o -sirL lrenanta en la ma: 4 4 ion, ce l' kapo ku~ ruga IU!Dturo-okulo. ' , ,-
~ PEZ& BOLORO\. De du ta:goj Barba-S,pito sentis sin tule malforta; lin 
1 . ~ ' ~ ' sufokadis seka tuso. - . 
., Al kiu diri la doloron, ., . Tio nemalhelpis lin resti ciam SUl' si~ posteno. " 
~ Repremi se ne eblas piu ~ Silente, kiel apud malnova' kaj karaamiko, kompre-

4 GiIl en 'la su/erontan kóron ~ t I I' I' 'd' - . . 1 nan e unu a a mn, 1 s~ IS surborde, .sorclte de la VOCOj de _ 
AI kiu diri 10 doloron f 1 1 - " 

~ Jam Pl!rdi.~ §tujJOj la -valoi"on : ' \: 'ondoj same auskultataj de:, tiom da jatlongQj. " 
~ AI , {jojo min h,e portás piu, . . .,( ;, " Ame li sekvis la ondojírkiujglitislrialpro.ksimenpelate , 
"I Al 'kiudiri la doloron, ~ * rle la suno, lasante blaTtkeo~n striort en la ,blua -senliÚl!? d.e •. , t S / . bl I 'I ,: J " 1 maro. -, - . . 
\, u eT( se ne e os p u "' . ~,. Dolea blovelo de :fresJg~ vento e~bJó~~ 'de ' Ía vasto ; la' , 
f " f , .maljunulo leyis Ínalrapide }:i ..capon, direktante '-Iá okuloj.ri 
4 f -eal lafora .fundo de l' hori~6Qtó. ' / ~,~ 
~ S&L~TO ' " ~ .' -, Blanka ,. m!lkuletQ, ap:.r,i~ }', sur, la , vidliĎi"o ,'kaj 
'I Hodiau 'kiu 'vin s"mutod ' ~ la stinbtiló ciam pii granaá.- ". ", , 
~ Ho" kiu, kun espero 'h,ela, f ' i", Estis velsjpo 'kun veloJ ,.strecitaj, proksimiganta '.ar la ' 
1 MaI/erDlos pordon kaj -ekmutos 't 1 . - haveno. , , . - -
1 • Hodřau kiu vin safalos'f (, , _. . La maljunulo malr.apíde~irIi'Pasis per líÍ mano la bbin-
t. " Cupor~ ~ vento -ektiů.~utq!.. t' kan hararon, :kieja venlo ' Iudis ' petole. ;' . . '" 
.l Kaj ' vin per- -flaroj supttriutos II 1 ~. . A ... ~ ~~ ~io~ I?~ge Ii-Jnterko?ať " lIu-ci v~~Jo, ~ 

HodiOil kiu vin sblut",!, ' ",1 ku~m bone,l n koms gJaJn fI::qmp~~aJÍ1 ecoJn , "", • l\ 
~ Malfermos pardon kar ekmutos 'f ~ '" . Kj Qmfojeli ~atendis gin.kiel bonaníike)lje,helpo, kiíi1n 
, • o EI la lalva: 8. Eichenbaums 4 .o; gi > str,eCis la · velojn, revivigis la sípon thinee pluglitant:ln f ~ . tra)' 0I?ďoj; :s!~ile' ~1 birdo ~Dm flu~o kun, disaj f1ugjloj~ , 

~ . . ~" ~ . '. *- E! . lil ko]ekto: "Jumal . de Bord".. ,> "" , . 

_________ ~ ________ ........ ~--~ __ -----___ - ~, ** Pséň,~oniD1o: .(Vem E\lge~u 
- ": '_" 



, Kal kiomfoje li ' malbenis gin -elprovantan liajn fortojn , 
furioze sin jetintan surlil sipon. '-' 

_ r;a .. ve1§ipo trealpt;oksimigis :eniris la trankvilan akvon 
de L kanalo. 'O" , 

Estís granda;' ,hela velulo, ,kuu tri mustoj , 
La pacjo ume rigalldis ~il)l gi proksimigas, flere kUli 

ciu1 veloj . et.enditaj. trancetante la -'akvon, ;kiu kun ritmn 
p1aiído ruligis al kaj for ce 1a rondaj siporipoj. 
" , Tri akruj fajfoj vekis lin. 'Li turnis , sian kapon: estis 
tir§ipo, ' 

Sámtempe ,forta " fajfo sonis longe kaj la trunkego de 
sargita plenrapide alv:Cnanta ,sraubSipo montrigis ce la ku
buto de l' kanalo, 

Lapacjo levigis de sia' loko, proksimigante al la bordo, 
ln srallhsipo malfalice povi~ ma)rapidigi la iron, gi 

devissingarde fari lokon 'al la tirsip9 kaj velsipo venanta 
ciaf\1 pIi antaiíen kurt streéita velaro: nun li povis observi 
kompIikítan manovron, tio Iin pasie interesis. 

, La tirsipo denóve ripetas trl. akrajn fajfojn; la sraiíb
sipo, sin gardlmte, por lasi lokon al gi, venas guste kontrali 
la' veISipo. 

Nun sonegas fajfo plenforta, málespera. 
'+ L,a' amaso sur la' kajo rigardas kun teroro; ciuj okuloj 

direl{tigas al la dusip,oj kunpu§igontaj ' pro tempomanko 
porflankenigi. 

, La veterano, sekvallta ' ehm movon sur III kajo, den
togrincas kaj: "palito diav% " eIigas inter la Iipoj ; la piloto 
de l' sraiíbulo erare manovris. 

Kaj li rigo/dis fikse, kun okuloj eksterkavaj, morde
tante siajn ,Iipojn,. per la mano , trallkv.iligante 'la febrajn 
batojll de l' koro: Ii atendis . . . 

:. En momento-, kvazaú sorce. , eit:j velqj falis lasita)" 
senesperaj ordonoj aiídigis kaj la ,sjpoj alvenis unukontrau 
la alia. AI la maljunulo marmoriginta, re,teninta ee la 
spiron, malklarigis la , okuloj, moligis la genuoj; li sllbite 
etendis la manon por serej apogon, sed li kUllplektigis kaj 
fal;'s bulosimiIe, senkonscie . . . 
, Kaj la sipoj ne kunpusigis. trankville lH pasis unu ' 
preter la aIia, sen altuso. 

Oni are alk.uris la kurban, sekall korpon kusantan 
~;enviye s,urkaje. 

- .. '. Kaj 4e la marvastoalku,r;is' ankaií la vento, faran.te 
por , si lokon tra laamaso, kaj kiel malnov-a k,aj bolU! 
amiko, kun milda bloveto gi karesis Iian frunton, hirtigante 
Ij ~jn buklo.in kaj blankan barbon ... 

El la rumana : Tiberio Morariu. 

Unu el la plej interesaj personoj de la nova rumana litera-
tard eslas Jean Barl. , 

Li naskigis en 1874, en Burdujeni (Rum., dep. Botosani). 
pasigante sian junagon en Jasi, kie lin instruis Jon Creanga, 
l!.\ granda rumana popol-rakontislo. 

, Vojagema kaj esplorema lokojn nekonat;tjn, Jean Bart 
efektis la marislan karieron, vaganle kiel marista o.ficiro tra 
Greki,.o, Egipto, Sirio, AnatoIio, ltalio, Algerio, Nederlando, 
Skandinavio, Anglio kaj Usono. 

Jean Bart publikigis gis nun plurajn ,volumojn: Bordlj Me
morlibro (Jurnal de Bord). Devoj For~esitaj (Oatorii Uitale), 
Homaj Dokumentoj (Dokumente Omenesti), Princino Binjo 

' (priňcesa Bibita), Danuba Milito (Razboiul pe Dunare) k.a. 
Kiel maristo, li trovi s mirindan fopton inspiran en la vivo 

dll Uuj, kiuj sin dedicas korpe-anime al la' maro. Liaj rakonloj 
legindas ankaií pro la simpleca rakonlmanjero. 

Jean Bart estas membro de l' Akademio Rumana, 
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Mara. sipestro Janis Krums estis grandstatura kiel 
Goliato' kaj forta kiel Sanlsono; Sed Iiaj llWVOj es tis pezaj 
kaj ursemaIlertaj. ,En la havena urbo, kie Krums havis 
propran logejon. ,kaj .kien li álvenis~varfoje en 1a jaro, ciuj 
.lin nómls péIikano. R;ajefektive"surtere Krums estis vera 

' peIikano -,-' peze mal1erta kaj urse ·~alanciganta. TiQ okazi~ 
ne nUr pro tio, ke Krums estis ' grandkreska, sed li, pasiginte 
sian 'tutau vivon _ sur - balancigantá sipo, ne povis alkuti 
migi; ke la ,tero: kun stratoj _ SUl' gi, ne balancigas. -Tia) 
Krums, kiu' dum tuta sia" vivo balanci~adis sudipe, same 
faris ,ankaií sur la tero. Kaj sajnis, ke- irante laiístrate 
Krums(Iezirl\s ekmoVila fundaIDenton- de Dero kaj ekturni 
la tutan url>~. Sedla tero ja ne ~stis ,maro kaj la urbo ne 
estissipo, Idu obeas la akre somuitan vooon de ľ si-pestro. 
Kaj tial la 'homoj de l'havenurbo ' eknomis tiun ci ma-ran 
leonon p\llikano, car . ankaií tiG ci· birdo surtere éstas kom-
patinde :'mallerta kaj; 'malvigla, " . , 

, ~a .kursori ,de marista , lern'ejo I\rums finis en , Riga 
kaj en- Riga ~ edzigis. < Sed luj 'post 1a ed7.igofesto Krums 
estisď fQrveturinta k~j , reveninte post ' kvin '.monat<ij, trovis 
sian junan edzinori -en cirkaiíprenoj de iu tera nirdo. , Tio 
terure kolerigis -IUums'ón, des, ' pii, ' ke en ~ia náturo tiam 
("s lis ankoraií mUJtege da scntimentale-naivaroma~tikeco, 
kaj 7dmn tiuj ,ci 'monatoj li esijs .,multe pe~sinta, l pTi sia 
juna~~no, kiun , li rei-e' amis, :cié:l imagailtelagojon dl! 
ľ revidigo. Sedriurrc:'li estis siínple , batinta sian edzinon 
'kaj sian' amaton kaj eljetiQle ilin :imbatÍ- surstralen, restis 
dum la luta nQkto en 1a logcjo, trinkante la ' kuullrenitajn 

'vil)Qjn ~aj likvorojn. ~ Krums hav~ bonegan pugnon, kaj 
kiu grn estis- ,~uinta; 'tiu 'perdis n~" nur Biun gojon je amo, 
,sed ~kau Ja vivo ~estis" a:l li leda dum . keUui telllPO. En tíu 

. nttl!;tórfen la lbgejó ' desia forpelitiledzinQ; Kr'Ul:US :venis al 
konkludo, ke pot~ ína.risto ·ne ~aloras ' edziti, ' k~j Ii tlevas 
frovi 'e.dzinon en cÍu , havenurbo. ," -
, ~ Lá postan mátenon Krums revenis sur slan' sipon, 

lasinte eD la logejo iIe la ~ino-la 'teltrinkilajn kaj -alporti-

tajn donacojn. Sursipe Ii arangis pompan festerion kaj 
drinkinte kune kun la sipanoj de sia sipo, li bone ínter
batigis kun iIi je mateno. 

De tíu tempo Krums tut.e alij~js kaj fari~s vera ma
risto ne nur de ekstere, ,sed ankor~ií pIi en sia anímo. Li 
t!kamis la maron kaj marjstan vivon kaj en li por ciam 
estingigis sopiro de kvieta vivo , surborda. Li ege eksatis la 
kriegantajn oceanajn ventegojn, kiam la ferpartoj de lia 
sipo tre-mis kaj la motoroj geÍn.bJjlkis kiel hundoj. Kaj ,kiam 
ciuj sudipaj homoj time pregis Dion, tiam' Krums estis 
inler m, ,kyankam lia pregp 'sonis j kiel 'la plej senhonta 
hhisfemo, car vera maristo ee Dion ne povas alvoki sen 
elkora insultado de lt'mpo al t~mp.o. 

' Sed kiam Krums enhave.nigis kaj eliris surborden, li 
serÉis maristajn drinkejojn aií tiel nomatajn "drinkejojn 
de }', mondo", drinkis kaj ktia-dis tie gismatene. kuniginte 
ti~ éirkaií si amasojn da maIc~staj virinoj kaj ordonante 
al ili jeD akre; jen rai1ke elkrii senhontafn vortojn de I' 
kanfoj, kiujn li mem kantadis. , 

, ,Tiel Ktums vivis en la drinkejo de ľ mondo kaj' neniu 
povis ekpensi, ke tíu granda' kaj forta maristo, kiu vivis 
kune' kun maIcuStaj virinoj, iám povis ankau vere kaj kore 
aIÍlÍ. Sed sursipe, kiam Ii dum ventego luktis kun la busegoj 
de' t' ondoj kaj evitadis la , maIfermitá:n faiíkon de ľDÍorto, 
K!:lÍUlS estis leTÚl ,kaj movi#ema, kvazaťí renaskigin~. Li 
e~ís unu efta: 'plej malvarmsangaj kaj senzorgemaj inter 
sÍaj kúnlaboralitoj. Sipánojn, kiuj dum v.entego 1)e deziri" 
. r.~fr-~ur -maston, ~ima~te fali eu la maron, '~l'u.Jll.$ ofte 
kaptis ce kolumo- kaj terus super la rando de .I' ,upo, m,n!lc

,an\ejeti en maron; se oni lin-ne obeos. Tio helpjs ~Ilj ~J,J1'A1are 
ciuj flpanoj antaií Krums·tremis. Sed Krum~ n~ ;P,Mr timigiS, , 
iufoje ·.Ií ankat1 ' .plenumlš sili-ln minacojó. Ji'oje~~np.ar~ 

, jam 'dum keQuij tagoj furiozisterura venregQ. :La ~jpo estis 
jetata sur la ondoj kvazaií splitů kaj ta pIi tim'lJlaj sipanoj 
estis jám , signinlaj sin per signo 4e morto. ll}ler iIi estis 
an];4ií. la heip!lnlo de ľ sipa kuiristo, kiu estis perdinta ciujn 



-esperójn je savo. En' tia ebr!igo de. r morto' li plene senpru; viva kaj siradis sian b'ruegantan ankran ~enon. 'ri~m K~ums ' 
denti~is kaj ne konšciis kion li faras. La kuiristo jam t,remis pro sia sípo, ke gi ne forkuru ' maren solil kaj ne 
kelkajn tagojn ku§i$ malsana en sia kajuto kaj estis ligita - restigu lin por ciam sur tiu de morta dot:mo plena bordo: 
al benko per rimenoj, por ke li l1e elfalu; kaj la mangajojn Sed ' dum ventegaj noktoj Krums malfermis sian fenestron 
por la sipanoj devis p-repari la helpanto sola. La helpanto kontr,au la maro kaj dum 13: tuta nokto' auskultadis la sen
estís metinta ciujn kaserolojn' sur fajrujonkaj alliginta (~e5an bruegadon de ankraj eenoj. Tio es tis stranga umo, 
ilin persnuroj, por ke dum la balancigado de l' si po la kiu prenis de li nokte la dormon kaj tage ordonis en sencesa 
Imirajo ne estu elversata. Sed li forges.is ilin observi, pro rapido kuretádi lau la bordo. 
kio la snuroj malIigigis. KÍ'am venis tempo por tagmangi Foriris jam la dua somero kaj alvenis denov.e la venta 
kaj ciuj malsatigintaj sipanoj kriis je mangajo, klarigis, ke -aiHuno. Krums estis ree kvazau -perdinta la kapon, car nún 
gi estas en la kuircjo surplanke kaj jetigas jen kontrau soj-lo, li estis jam pIi ol unu jaron sidinta surborde kaj observinta 
jen al la fajrujo, obeante al la klinigoj de l' sipo. Dume la siansipon nur de malproksime. La staturo de Krums es tis 
helpanto de I' kuiristo sidis sur fa ferdeko kaj pensis pri kurbiginta kaj en la manoj jam pIu ne estis tiu forto, kiu 
morto , kiu sajnis al li neeviteble proksima. Tion vidis kaptis' viron ce kol um o kaj tenis trans la sipobordo. , 
'ankau Krums kaj tiel ekkoleris , ke per unu eksalto li estis Jun pluvan kaj ventegan tagon Krums 'karkulis siajn 
upud la kuiristhelpanto, kaptis lin kaj jetis trans la sipa lastajn monerojn kaj , la unuan fojou sur ci tiu bordo, iris 
bordo maren. ' serci marístan drinkejon por plifaciligi sian koron. DUfll la 

"Tion mi faros kun ciu, kiu dum tiu ci ventego farigos tuta tago Ii sidis en la diboeejo kaj drinkadis same, kiel 
virinaco kaj forgesos sian devon . . . I" - kriis Krums, dum la tempo de sia marveturado, kiam lia sipo ankorau ne 
~,vingllule mitlace sbjn dikajn pugnojn en la aero. estis fariginta tiel fantoma. Ce la tablo de Krums sidis ankau 

Sed komencigis lu mondmilito kaj Krums kune k\-!l,1 . knabino de gojo kaj li tintigis kun si siajn pokalojn iufoje 
siaj sipanoj estis internigita en malgranda havena urbeto. dirante: "Nunnokte au neniamI" kaj la knabino, -de gojo 
La sipon oni de li forprenis, kaj oni piu ne permesis al malcaste ridetante gaje 1,11 li respondis. , _ ' 
Krums gin suriri. Li nun logis en malgranda ligna dometo "Nunnokte kaj poste ciamI" kaj ili goje malplenigis 
aplld la ' haveno kaj kun stranga doloro rigardis la sipojn la po~alojn, plenigis ree ,kaj sajnis kompreni uml la aIiail. 
kiuj estis malvarmaj kaj kies fumtuboj piu ne jetadis ell la Sed vespere kiam noktigis kaj la ventego kriegis. 
aero~gajajn odojn de fumo. Iliaj fajfiloj piu ne kriegis kaj Hi ankorau pIi timige, Krums pagis la elspezojn de la tago, la 
kyazaií terural1taj fantomoj .siradis 11,1 cenojll de siaj ankroj restintajn monerojn premis en la manon de la kllabino de -
kaj vune provis desirigi por forkuri sur la maron, ' kiegojo kaj mem silente eliris surstraten. Li Iris rapidante al 
kriegas la ventegoj kaj la vivo estas plena pe teruro. -Ia haveno, kie 11,1 malsekigintaj de T pluvo gard-istQj es tis 

La celeraj sipanoj jllm estis disirintaj ,kaj trovis lahorofl ,ekdormintaj kaj li jetis sin en 11,1 akvon. Ondoj bruis cirkaií 
en diver~,lj surternj entreprenoj. Nur Krums ne sercis I~bo- , lia kap? kaj dolca konscio de forto kuris tra liaj membroj. 
ren kaj timis foriri malproksíme de 11,1 marbordo. La urbeto· Jam tufe proksime Krums audili 11,1 konatan bruadon de lil 
ne estis granda, sed Krums neniam ankorau iris gis la aHa ankra ceno de, sia si po kaj ,de gojo li voIis krii tiel, ke ciuj 
fino , car li bavis profundan timon foriri tiom malpoJ<,simen, dormantaj motoroj de 11,1 sipo komencu brui kaj la fajflloj 
ke rigardante malantauen oni ne povas vid i la maron. Li ekkriegu tiel gaje, ke ee la ventego haltas : Sed li jam es tis 
dum tagoj sidis surborde kaj sendis siajn de mara nebulo apud sia sipo, kiu de ventego sirigis kaj tremis ,kvazau 
plenajn rigardojn en malproksimon trans la blue verda , eťektive gi travivus si;m ,Iastan nokton. Ankorau paro da 
akvaro. En kvietaj senventaj tagoj ankau Krums estis kviet,amomentoj kaj Krums jam estis sur 'sia fantomasipo; kíe 
kaj sidis en sia -eambro, malofte alpasante 11,1 fenestron, dum 11,1 tuta somero logadis nur birdoj. ,Li kuris al la 
kvazau por konvinkigi cu lia mortinta sípo ankorau staras - - masinejo por ekbruigi la motorojn, seli gi estis slosita. 
kaj cU 11,1 ankru ceno gin ankorau tenas, Sed dum ventegllj Slositaj estis ankau , la aHaj ,ejoj de l' s,ipo. Sed tio ne 
tagoj Krums vagadis lall la bo~do kaj ne fo,rlasis, per sínj -cagrenis Krumson, ear li , denove estis maristo ~~j sur 'sia 
de timo largigitaj okuloj sian sipon, kiu llllll estis kvazau ,propra· sipo. Tiam venis 'kelkaj fortegaj ekblovoj de l'vento 

" kaj . io ,ekkrakjs. Rompigis la an,kra ceno 
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kaj , Krums kune kun sia fantoma Sípo 
. ondorapide ekiris maren. AI li sajnis ke 
la motoroj, .. laboras plenforte kaj Han'· 
korau )uiisal la niasinisto: .' , 

"J;>lenforte I" 

La sipo ,,farigis kvazau nugiltbava kaj 
Krums de gojo estis kvazaií freneza. _Li 
knradiskaj ordonis al la nee'kzistantaj 
sipanój kaj sajnis ai li; ke laordonoj 
estas ja granda rapido plenumataj. Enla 

. kori:>, de Krums eksonís ma,lkvieí!) de ' éiui 
ma.roj ' kaj.ii denove ~stis verq ma-rísto. 
kiu povis samtempe blasfemi kaj pregi 
Dion . • En Hu_koro nun revivigis Ciu} dr.in
kejój de l'm do kaj"kvazau ' flOro . 'de _ 
angeloj, 4írkau li -kriis ak't-evoee la ebriaj 
knabiu()j de gC!jg. - ' , 

c,. En , 'tiu .momento" sub la si po ,ok-azis 
infera eksplódo kaj 1io estis ' nagantn 
íIihH). La ventego gémegís kaj la · sípo ko

, mencis rapide s!lbákvigi, sed "Krums -Hon 
; ri~k a'Mis, nek vidis. Li, kun ' rigardo lar: 

~ig~ta .de tér-um gojego, staris; triumfis kaj 
hii.s -ul ' lil masiní$to ' j , . 

_ -f • 

"Pienforte, plenfOl:te I" ,' 
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.. La arto ne eslas vlezur
voia~o_ sed balalo. konsu
manla mueleio·," 

J, F, Mil/el 

ia vivo estiSl luktoplena_ Li travivis Ciujn mizerojn 
. oe I' vivo kaj ciujn dolorojn de l' kreo. La 

oiutaga batalo por lá pano kaj lá éiulaga penego 
por la ' arto: Ci lín duobla mizero konsumis li .. " 
vivon kaj la frua morto forportis Jin antau la 
plena manifestigo ' de lía animo, 

* 
Komencé li volis esll artajvendisto. Tri líaj onkloj havis 

CI tiun profesion. En la jaro 1869, en sia deksesa jaro, li venis 
en la arlajvendejon de sia onklo en Haag. Poste li vojagis 
Londonon. En Anglujo Ji interrilatigis kun metodistaj ron
doj, De tie li skribis al sia frato, Théodore, en 1876: "Mi 
sentcis en Ci tiuj tagoj, kvazau, jam I)e es/us en la mondo alia 
destino, 01 lžu de la magistro kaj predikanto". Tiaríl li opirtiis 
trovi 'sian vivcelon. En Amsterdam li studis teologion kaj en 
Bruxelles viútis misiistan lernejon. Kiel misiislo li paslgl s 

pii longan lempon en la minregiono de Borinage. Liaj leleroj 
liam . sendilaj el Théo jam sentigas, ke jam estas proksima, 
kvankam malfrue, lia vekigo je ~ia' artista desti~. En la matu
rigo de !ia decido estis grava le medio. La vivo de l' minisloj 
tre impresi s' lín. Ilia éiutaga pen~o tusis en li komence nul' 
1872. Uaj leteroj - adresitaj ankau al aliaj personoj - esta s 
interesaj dokumentoj oe Ii<l vivo kaj iIi donas fidelan spegul
bildon ankau pri liaj artaj klopoooj. 

Lia koresponlj,;ldo kun sia plijuna frato Théo, ekiris efl 
1872., Liaj leteroj ~ adresilaj ankau al aliaj personoj - estas 
interesaj dokumenloj de lia vivo kaj iIi donas fidelan spegul-
bildon ankau pri liaj arta.j klopodoj. ' 

La senpera viv-' kaj naturrigardo gvidis lin. Pri lin per
eepto jen estas karakteriza parto el lía letero, s,endila el Hnng 
en 1882: Nun mi- skribas pTI la skizo - mi pretigis gin sur 
hi GélJit, én polvnubo, kie mi staris en koto, en bruego kaj 
tumulto kaj mi sendas gin al vi, car mi volaš montri, ke , IUlI 
la vivo frese mi perceptas ' la aferojn", La skizo figuris fo san
lajn laboristojn. Lin interesis la plej diversaj kaj sim.plaj temoj : 
"Vagadi en labor.ejoj, voioj Kaj stratoj, domoj, staciejoj, ce 
drinkejoj ne estas agrabla' desliilO , escepte se oni' eslas artisto", 
Li surmetis eluzitajn ve'Stojn : "se mi havas belan jakon, la 
laboristoj, kiujn mi beúmas kiel modelojll, estas timemaj kaj 
suspektemaj ri1ale min, au Ui pretendas multe da mono". 

, Ankau li mem similigis al la laboristoj : " Mi, kiu ' ne sentis min 
bon.e enmia sufice bona jako elJ delikata vendejo kaj kiu ýusle 

· nu'n jam ' tůte ne sentus min bone tie kaj eble ellUUS kaj 
ledigus, mi estas ' tůte ulia homo,. se mi okupigas pri mid 
laboraJo je, sur la Geest, sur la' kamparo au intei- la aunoj. Miaj 

· ma/belega vizago kaj vetertauzita jako tiam - plime' konvenas al 
la medio, mi trovas min kaj labo'ras goje ." 

Nun sekvis interesa epiZodo de lia vivo, en kiu la misiislo 
denove montris' sin: . " DlU1l /a v.intro mi 'renkontis gravedan 
v.iTlrjj>n; kiuIi forlasis 'la vir'o, kies in/anon si portis sub sia koro . 
Graveda virino, kiu (ruin. vintra plúvo vagadis la strátoÍt kaj devis 
seréi jmilon. Vi scias kiel:" · Li prenis ln 'virinon al si kun sinj 
infanoj, ne timimte :ke Théo, !ia sol a helpaIÍto kaj mecehato, 
,forprenos la kutimajn monsendajojn. Li f1egis kaj prizorgiš la 
morale falintan virinon, ne , pensaIÍte pri ' la s!)Ciaj konveIiájoj , 
'AmQ ' ne estis inter ilL Nul' la kompato ligislin aJ- si. ;,Mi ne 
povi( agi, alie''- : én ci tiuj :vortoj enestas.Já tuta varmo, de lin 
koro. ,;Neniu donis ion por si au pro Haj turmehtoj, si ' ěslis 
sola kaj /orlasita kiel !orjetjta Citono, sed fl1i levis sin ka.j' áonis 
ul .~i la tutan"amon, 'deUkateéo<n, pl'izorgemon, kiu ' estis- en mi." 
En Ia letero Ii petas sian traton, ke li ne forprenu ' la helpon, 
Kaj -tio ankau ne okazis.. -

· , Li férvore laborls. Sed li ne sukcesis venoi la bildojlí, car 
di-a: 'ViYIllaniero malbelpis lin. Dum sia tuta vi'Vó li ne povis ' mal -
havi 1a materialan helpon de sia frafó.: Pio ' devigáj " cirkon
' slancoj li ' a;sigis .~ kvankanrne fadle -.: de , fa' virin(): Li' iri s 
envilágon , Drenthe . kaj ' d,e proksime rigar.dis , 13, ', viV:on de 
I'kamp,aranoj. En liá ammo nun sekvis 'franKviligo. ' Li ' ofte 
dronis en priartaj meditoj, Miíleť llrofunae iínpre.sh~ lin.' 1:a 

· g.,r"econ de. Manet 'kaj de la impresionistoj li ré.konis niIr ' p,oste. 
, En la jato 1885 .. li Séiigis lia.nfi:;tton pri1a bilďo "Terpom 
m~ngantoj". Grandparte, laňmemore , li penb:is gin, La man oj 
cefe·' estis gravaj por" li : " Ne ma/grandan lorlostrecon mi faris 

/: '" 

por lia maniero de pentro kiu vekas la penson, ke liuj bonaj 
homoj, kiuj mangas si!1jn terl)Omojn tie apud sia lampeto, per 
siaj man oj, kiujn i1i prenmetas en la pladoll, i1i ' mem kulturis 
la teron. La bi1do temas do pri manlaboro kaj pri lio, ke sian 
.ml1ngajpll ili honeste elmeritis. Mi volis, k e gi memorigu pri 
tute ália vivo, ol la nia, tiu de la kleraj llOmQj. Mi tute ne 
deziTl(s, ke Ciuj tuj trovu gin bona kaj bela." Li atingis novall 
vidpunkton de I'belo, kiu eslis jam Irans la MilIel'aj idealoj. Jam 
mankis el gi la poezia koncepto de la Barbizon ·n majslro. 
" Kumparanojn ni devas pentri tiel, ke ankau ni apartenas al 
i1i'; - diris van Gogh - kaj li pentris ilin lau " i1ia krudeco" 
sen la "konvencia afableco". Lau efiko iIi eslas enkorpiginlaj 
tipoj de Zo/a. " Pentri la vivon de l'kamparanoj est,as serioza 
decido kaj mi !arus al mi riprocojn, se mi ne k/opodus pelltri 
bi/dojn, kiuj donas seriozan materialon por la penso de tiLlj, 
kiuj serio:ze pensadas pri la arto kaj vivo" . 

. En 1886 li iris Parizon, al sia frato, kiu eslis lie artajven
disto. Ci tie li interkonaligis kun la impresionistaj pentristoj. 
La nova' vido Ire efikis lin, sed ne decidige. Poste li vojagis al 
Pr ovence kaj loksidigis en la malnova urbo Arles. Nun sekvis 
la plej fruktodona periodo de Ha vivo. Ci lie li volis fondi ko
lonion de parene-individunj pentris toj, sed li sukcesi s a tingi 
lIur, ke Gauguin translogigis al li . ' 

La kolorharmonioj de lia animo sub la brila sunů de I' 
.Sudo_ silentigis liajn socialajn kontemplaeiojn. En .Ii ekl~lmi& 
mirindaj kolorsongoj , kiujn li seréis jam norde. LI seri:Js la 
"sugestivan k%ron". Lin obsedis g!andega kreo-febro, en ki~ 
li ofte labori s kvazaií eu senkonscIa stato: " Estas momento], 
kiam min ekkaptas konsLerna vizia 10rto. Kiam [(I na/Liro estas 
tie/' bela, kiel en Ci tiuj tagoj, -tiam ini ne sentas min mem kaj 
la pentrajo kreigas kvazau ell songo." Li laboris gis la plellla
cigo kaj Ire rapide. Lí penlris cion : la str~lojn de ~r1es, ln 
noktajn kafejojn, la kampa l'anojn sinbananlaJn en bruhga sun
brilo, gardenojn kun grand aj heliotropoj, - líaj sa tataj kaj 
ofte pripentritaj f1oroj - vatertauzitajn olenrbojn. K vazaií li 
versis la · bilbojn, lin ne povis malhelpi ee pl ej furiozá mistralo. 
, La impresionismo igis por li nul' .epizodo. Ci eslis nul' k~n
sekvenco de lia nederlanda labormamero, sed ne la fina staclO. 

'Lia vizia fo.rto transpasis la esprimlimojn de I' impresionismo 
kaj" forlasante ties objektivan · naturrigardon , li venis ul · nova 
percepto de I' ,aperajo j, en kiu li mon trigas kiel r.omantik~lo. 
En Haj bildoj la naturo ricevas simbolan sencon , klU.1l ~e~hgas 
ankaií ci liuj líaj vortoj : "Nun mi havas trian pe]zugbl.ldon, 
kun fabrikejo kaj grandega suno , pendanta super la ruga] leg
men·toj kaj sur la ruýa Cielo. Kvazau la naturo furiozus pro /« 
malbelega ,mistra/a tago." ., 

"M, Dum la kristnasko de I' jaro, 1888 la pemko fahs el lia'j 
' \uanoj. , La signoj de l' frenezo montrigis SUl' li .. Lia a.miko, 
Gaugui!l jene rakonlas la katastrofon : "Dum vespengo ml pre
ligis uHan vespermangon , kaj mi senti,s ln ncceson promelli 
óla en la odóro de I' 1I0rantaj laiiťujo j. Mi , eslis p.reska u 

·Í:ranspasinta ' Ia placon Vielor Hugo" kiam mi au~is J,llalantaue 
bone kona.tajn, malpezajp k,aj ral?idajn ,Pasojn. Gus~e en ti~ mo
mento mi rigal'dis maJantaiíen, klam Vmcent kuregl s al ml kun 
1naltermita razilo. Ci momente la forto d~ mia rigardo devis esti 
,tre-granda, car li haltis kaj bejmenkuris kun klinila .ka-po." 
~ Ga,ug_ui~ . ne '. havis kuragon por iri hejl,?~l/- J.,i .pal>i~ i s la 

' liok~0!l en g;tstejo. La: p~stan , tagon ma{ene It- trovls gran<)au 
\;JiÍllultQ,n antau sia k(}muna logejo, l< áj ~endaIlnojn. ';,J.ena 

· ~feio okazis: vap- GQgh , iris- hejml)n, kaj, elraélike , detl'pn'Cis sian 
',orelon. NÍ).r' post longa tempo li sukcésis ce~igi la gfJllld.lÚI ,Sa.11-
gllďo,ri, .. ClIr la , Jl,ostnu tagon la plánko estis plena ,de , a kv1laj ves 
aloj. 'Lasango malpurigis la 'du cambrojn kaj lal stuparon nI nia 

, dormťljQ. . " " , .. "' , .-
, , ~ia,Ill ' 1i povis dťlnove _elíri, ,Ii ,meti s : SUl' sian, ka~on_ ba~kall 
'-C-apon k.aj iris rekle en domon, kie poyas interkonat1gi ankalí 
, kiú ne havaS,amat,inon kaj sian . bele 'purig~tan .ore,lon li tra,n sdonis 
' ď.tÍ' kovn.ío 'ul Ii, gvidanto ' .de I' domo. " Je mia m!IDlOrQ" ,- , diris 
, J],; $ OSIE! fofriris fíejmen, enlitigis kaJ. dorÍ)1igis. B~ldaň vjgllgis. la 
'h :stralo, de J'piiblikuliiloj kaj iIi prjd~skutis la gr~nda~ ,,?k!lz~Jql!-' " 

Oni ,po.rtis ' lin en la maJsan~I~J?n ~~ Ar}e~_ .~lajn , l~slaJn. 
~líg()jn .Ii- ,pa~i8is cI? }!i.' : ku~acI.ns!Jtuloj_ de " .Sam.t:R~1II1 }<aJ. 

j:o\:u.vers -slir-Oise. En . sderttaJ bon)J. h ',ofte p.rerus , la penlkon 'kuJ 
krei's .noyajn,_ mirindajri ' bilClojn. - Liaj _religI1lj konfemplacioj 

:l'évenis. 'Pri sin malsaÍ10 Ij estis cerla kaj ·Idare iQfórmis sian 
{raton' pti ' cíp. , lAn ·okupis grandajplanoj; - s~d Haj turmeJÚoj 
~is jam netolereblaj. Li estingis - sian vivon pér revólvero 1a 
'20-an de julio 1890, en -sia 37-a "jaro. 



, ,'. ' .. :vidita,.;~il~~ta 'i~PteSas~;Iil1' "i;~·~pre~oiJ~s • 
Mf: M POR T RET ODE CER V A N T E S. 

.. tas .. eu lia aliímo kaj ,poste, . iam,", iJiť réékbrilási en "Ulrpoezió," 
ki~l iamete "nái\'aj rememoroj, Liaanímo estas : -Kvazaň ']l,risJJio:"", 
kiu lakolť!ktitan ' lumon, tr,ansdonas . fransf.ormiía sur 'SUt ;~lia '; 

Antaiíparol.o ul Iiaj romanoj. surfaco. ; La sigelo delia a:nimo e'stas. snr 'chi vortl:>. Plej'patté",·· 
. Mi volús, se lio eSlus ~. ci titij. impreso} ·estas ma:lgran(}aj 'i;lHdetoj, . al ~ ~iujIL. aldonas 

"" nur kelkajnvorlojn' de 'propra Prijugó. Ci .ou eta: en)1avd estas ebla, (Ieganto plej amata), . ' . . . 
nedaurigi éi tiun prolo- tIio ' dehkata por longuj poemoj . kajtro 'de1ikata' .por simplaj 
gon, éar per tiu, kiun mi ver~oj. Tial' K,ruhza elektis la . plej deliklltan formon, la tri6IťtQl!: 
metis al mía Don Kihotó; TiJm, ~i ;fC?rmon, ldupostulasgranda:n" l41gvan k.aj . versa~ : JE!r
mi ne ., sukeesis tiel bone, . t~con .kll.jperfektecon, Kruhzaregasmiriride vigle; ~ Li kVazaU 
ke restu s al mi emo fari 111das per Iaripetajvo'!; toj, lia formkulto e.slas ne mirekster.a, 

virtuoza, éi .tiuj poemoj e,stas tdoleto,j ·ankaňlnferne .. ··llia ·fiitrl.a . 
alian. La kulpon pri ~i lemo, carma senlo, alloga fonno fam almilltis legaotojp' .kíÍ,j 
I.avas_ iu ' el miaj multaj kr1tik,on. ' . ' .' 
amikoj, kiuJ·n· mi dum mia . Málmulte li . aperigas, sed tial ankau neni9n ína!perfektan. vivofluo gajnispli ' per . . . 
miaj cirkonstaneoj ol per R . . Eichenbaurns:' 
mia talento: tiu arniko 
povu:; bone,Jau uzo ' kaL. l\EGO, EL AERO 
kutimo, gravuri kaj skulpti . ' 
min sur la unuan foHon La praindi~elÍojde Ia. brita Ínsuló estiskeltgeiJtaj 'bretonoj, 
de éitiu libro. car' donl:ís .. !iritoj: Citiujri, kelhjn centjarojn post ' Kústo;atakis-'la ·anglo' 
ani mian portretonla fruna " esaliso}; 'kaj intel' ladu popolojesHgis ekstermaj bataloj, JduJ 
Don Juan de Jáuregul* kulminis cirkau la jaro 500. Tíujn ci bata10jn la plej inalnolla 
kaj Hel esh,ls konten~~ ·britá. ckronikisto, Gildas ,(moI'tinta en 512.) priskúbas kun abunda 
tigitaj mia ambiciokaj detaleco. to ..,. , • 

ln. deziro de kelkaj, kiuj volus ekscii, kiajn viZa~ón ;,', Seseent jarojn 'poste, Gal/re.dus, monaflO: en Kimrujo '(mor
kaj figuron havas tiu, kiu kura~as enirikun ' tiom .. lmla 'en 1t52,kiel arkidi;tkono d~ Monc1tlouth) ége ekl"abóras kaJ, 
da ell?ěnsajoj en la mandan foiron, I),n,taň laokulojn de la' en ' sia: latina verkego ' deksesvoluma, kun nekredéll'ln: detalecd JL 
homoJ. Sub la portreto povus teksti: Tiu, kiun ci tie vi vidas"'priskribas ln bistorion· kajf:rritajn agoJn de r.e~oA'rlús, oňjdira 
k~n. agla vi~ago.' kastaukoloraj haroj, glata kaj lar~a frunto, . éet'fíg1irode Huj sangaj"batl!loj antaii-sescent-jaraj. Bonvolupri-' 
gaJaj okuJ Oj kaj korva, kvankam bo,nproporcia nazo" barbo kiel )Jen!!i : Gildas, la samt,enipulo{ ankoraň ' neniou:scias pri . ci· ti1,l ' po
~r~ento! alltaň apenaň ' dudek jaroj artkoraň kiel oro, grandaj, ,'tenea re~o, ankaň la'~angláfhistoriistoj ·sekVilltaj; la oll.areÍltjara 
hfJharo~, malgranda buso, dentój ne ampleksaj, ~ car éstas ·nur .,·· DeJta VeÍlerabilis,ká.j" la ' naňaeentjara Nennius ne skribas ' e<; 
ses, kaj malbonkou~i~aj kaj e~ pii m:;tlbone lokitaj, car unuJ ~n;u lit.ereton pri ci ti~ ~o.ri.esta kaj. ~onoi"ind~, ec, tule n~ver 
nc korespondas al ahaj, staturo mter ambau ekstremoj, nek aHa, ' saJne Justa ~egnestro, kaj ,~~, sublte, eu Ja gekdua centJ:rro, 
llek ';ll~lal,ta ,. haňtkQloro heJa, pii blanka ol bruna ; ioll).- ' ' .venas tonsunta monano, kaj lla ,plumo' ne halta,s, gis li, en dek- ' . 
dorsklimta kaj ne tre faci1pieda, ,tía es tas, . diras mi, la aspekto ,. sep, volumoj, kunfabelis por 'si, kaj kaj por siaj samteÍupuioj 
d.e tt' aň.to!,o de !lalatea kaj Dl>n Kiholo dela Manca, kaj de tiu I:egon kull' Ciuj apartenajoj, malfidelan °e(Jzinoll, sia~ ~efkortéga- > '. 
kW f~r!s la. vOJa~on al laParnaso imite. al ' Cezaro Caporal nQn, la bravanLancelot, ministrojn,cereinoniestroI4'; 'batalojn. . 
Peru Slili, kaj ailt~r? de ~aj ver.koj .éie disvastigantaj, kaj eble-C~. estas do mirige, ke1iaj . sciencaj : kaj ver-ámaj s(tmtempuloj;" c 
sen .Ia nomo de Um verkmto: h · e.stas nomata komune MigiIel. li~j monankunuloj, .:ho~oris slujpl'On ,(iálfredus' kiel ordiiI:rran 
de Cervuntes Saavedra+* ; li eslis .soldato multajn jarojn, :káj 1-li.j".senhontanll\ensogulon, r1!caj }orstnikis lian 1it>róir ·eF'la .listo 
dU!1! ~vin kaj duono kaptito, kie li lernis ' pacienci , en 'ma]- oe. la serioz~ Iwnsidep.ndaj kaj . r~komendindaj libroj, . 
f!'hco; en la marbatalo .de Lepanto li perdis la maldekstran ' S.ed havIs Gálfredus ankau <.;l.liajn, .senhontaJn kaf 1oenso
munon pto ·arkebuza paf!>, vundo, kiu, kvankam .aspektanta g.cmaJn samtempuloj~~ Ekzemple Ghrestienz ~de Troyes, .au 
lll!llbcle, 'por li. estas bell! nal; ke li akifisgin dum lap'{ej " "Hartmann von .der AU.e, ,Ci ··,tiuj' .migr,aj ' karltÍstdjf/ aň\ .(laň 
m~morinda kllj fumll. okazó, kiun vidis lapllsmtaj jarcenloJ;' o', -S~herer) jurnalistoj,para1:itišper tio, .ke tiajnmeňsog:;tjn, . seiH . 
kllJ Ja vemmtaj vidi similan ce esperi I!e povas. Li miIitis .. , ~. s1,lfice .,amuzajnhistorioju ili ' portis ' déďJortikajo.' al.fOrtik'ajó·:' 
sub la venkaj flagpj d~ Ja filo .de l'militfulmo, Karlo V. feli«- de urb!> al nrbo. Nu,:· aI jli ege ekp'lacis :,~j.tiurego ' el " 
meIPora:kaj kvankam tiu arniko; pri kiu' mi plendas, nenion . uero, kles cefa ·eco .estis ~ eo, :k:QIftrauo .al .ciujtiu.teí!lpaj ','. 
aJian seius krom la diritaj, mi aldonus pri mi "clu dekduójn d;i "" r.e~oj --: ke la :kulpQllli ·.malkovris, . lá .'ktil.púlon cl{.pun:is;~ 10. . ' 
atestoj, kaj dirus Bin al li sekrele, kaj tiel mi disvasogus 'miáil " suferanlon · Ii rék,ompencis; aam· )úston . Jk~fads; én ,o Já i ' Řlej .' 
nomon,kaj krediligus mian spiritl)I);éár~rt:ldi ke . siml1aj laudoi ~" konvena I!&i.kolQgia mOl1wnto demethité" sialÍ~s'eúdo;yeston .•. Da,', ;0; 
dir~sII\ ekza.ktan verOIl, estas stulte, car Ilpk laudó .. , nek ÍI)allau- ' " mal.graň .SlR~ensoga ':~eve!lo';, ma:lgraň;}á' l,ll!).ltrÍU\kviIQj de":s!a,"/',, 
dQJ enhavas precizecon káj determinecon. '. qdZl.no, 1~ esUs,;tre aI1oga ; figui'Q pe·· rego. ,"<" ,'.; 

EI lak.astila : } . R.kaj' F. A' A . cLa franean miuis'!~o?:.(;'~i%óf., pir~~!840,.. - . 
<y1rial? -.,. tre maltrankvlligls laafero ,· de ,el !in · 

,, ) lis .oficiále. la miuistrlllioficistón Theóilote' . ' j' ~~'Y~!r~fi~~~~€: 
.K · A 1\ J.. I S - ~ R U H ~ A /;c,por ke li esploru Ja aferón> IJabrav'á" tI!ini'sitI'alť sekJ~etlQ'i~~, 

" .. Ciu nacio. h~vaspoeton, kiu ,st~ras k~azau so~a,sur apart~~ 'Su~eesis ,trankviligPSian. ~eIl,djnt0t1 per 
roito, eU'la dlverskolora maro · ť.!e talentaj. Ili faFi#ás solaj pro.. . '.;- ' F4kto, . ké eIt 'lil , o " ' .la 
servo al. sola diino, al laBelo, ensia:kulto m apartígas ' si . • ales ,estro<!e ' ' 

.<le la dlverstemaj kriemuloj, . kriadantaj pri Ciuť sensénca tali!! k ... nlt~n,,, ." llft 
éiutaga. IIi' 'konstruas por si apartán mondoÍl. : ki~ reg'as rgesis. Do) 
s.fer\l h:rrmonio de la deJikntaj temo~ kaj niiriJlde ellaborlri1a. , glorata 
formo: . ', .: . ' . oj ,kaj ' rOlnaliieo1j. 

Por la. lat.voj-tia' poeto 'estas 'K:arlis 'Khih;!a. . tíu At;aDkvlIi~ilfi'rap()Jrio " ta 
p'oemoj . aperis; . preskaň .ciúj .liritikistof 
nekaS~ta kompato. Kájvere. Qum revoluci;l . 
de. bataloj pl.enigis la nerOD, ·liaj J rapkld,laj 
es~ kvazaii mrana :flust(ado.Sed tiuCi =i"~:i;~'~~,~hl~~á~ 
praVi~i~.K~I'lis ,KrÍlhza ne . ...mahiperi,s "ei' lat 
latva p()~zio, , Ji~estis ti!!' : ~ieL,dIla~granda, 
stelo, : Ka:jlIun, klam la teruI'aj tempoj de 
forpaSis, la kritiko ' k9nfesas , siali .tiaínali\ eraron; Nun 
ll~i\la' vf;U'ko estasakéeptáta · kun ., vera. aaniiro. ;"" .. c· , 

K:at1h ,K ruhza. pr!~anta!l, m!llgr8:~d~;fi .; anguleto,nde. 

to ,. ~apIJem~ 'peI1trist~ (~r~n. :'A:ál1~egi) ;, La ' s~pra . 
desegmfa ' lati U,,-pentraJo pn.,Cerv~tesC , .' . . ' . 

•• Pron, · Nligě! 'd~ Serván.tes Saavé.dra, I, .\ 



BIBLIOGBA FI O 
KARL MI OR 

Esperanto-DeutscIles Handworterbueh. Esp. Verlag Eller
siek kaj Borel. Bertin und Dresden. 

La vorlaro, farita laií bona sislemo kaj enienanla abundan 
lingvomalerialon, estos cerle goje salulata de la germanlingvaj 
eS)Jerantisloj, kiel bone uzebla helplibro. 

Sed nia nuna pritraklo lemas precipe pri la enkonduka 
parlo de la libro. Ci tiu parto enhavas kelkajn tre gustajn 
rimarkojn, ekzemple la rekomendon de la Zamenhofa uzo de 
el ... , en la senco: gis{ine, tute, plene; la proponon pri la pIi 
generala prefiksa uzo de sub, en la senco: sekrete, kontraií
lege, (subakiri, subvendi, subaéeti). Enamigi en iun estas rajle 
kondamnata de la aiítoro (ansl, enamigi al iu), tiel same, pii 
bone estas diri: edzigi al iu, ol edzigi kun iu. La uzo de ta 
sufiksoj ig' kaj ig' estas Ire bone kaj klare eksplikita. 

Sed ce lre multaj punkloj oni sentas kvazaií trudon : alkrii 
:lIla legantoj averton I Averlon kontrau la malgusta kaj dan
gera fundamento spirila, sur kiu in bazas ci tiuj punkloj, tio 
eslas la troadoro de logikeco kaj reguleco. 

Lingvo ne estas matematiko, en Iingvo ne cio eslas dili
nebla per formuloj. Lingvo konslruila laií severa logikeco esl us 
lerure peza instrumento, parolo en tia Iingvo postulus sence san 
lurmentan penon de menso. Tion konfesis en sincera momento 
ee Couturot mem, la granda lingvomatemalikisto. 

Nian parolon ni ne konstruas el vorloj, sed el vortcenoj, 
kiuj ni lernis kaj kiujn ni ripetas, ne ana1izante, kaj apenaií 
konsciante pIu iliajn parlelojn. Konstrui el vortoj ni povas nur 
lIian balbuton. 

Dirante ekzemple "gis revido" ni ne konscias liumomenle 
la sencon de gis, re, kaj vido, sed la tutan komplekson de 
sonoj ni konscias kiel de longe lernitan kaj kulimalan ideon. 
Tiom malpli ni meditas pri tio , cu re eslas ci tie guste uzata, 
aií oni devus diri "gis rea vido". Kaj ci tiu (logike certe pii 
gustal) formo frapus nin malagrable, gi estus preskaií ne
komprenebla unuamomente. 

Nu, ci tiun parolteknikon kaj pensmetodon fruktuzas Es
peranto, kiam gi ignoras kelkfoje la rigoran logikon, kaj por 
ne esti tro peza, tro komplikita, tro cienca, permesas ankaií 
elegantajn kaj facilajn, kvankam logike ne tute senriprocajn 
esprimformojn. Ci tiujn oni lernas, kaj per tio i1i farigas klaraj , 
sendubaj, do perfektaj esprimformoj. 

Custe ci tiu metodo donas al Esperanto la aspekton de 
vivanla lingvo, krome, gi ankaií multe plifaciligas la Iingvon, 
Car la parolanto povas trankvile sekvi la neglektan iradon de 
la ciutaga pensado kaj ne devas dum sia parolo senéese solvi 
logikproblemojn. Vere, parolante Esperanton oni sentas sin 
cn komforta negligo, dum la terure "logika" Ido premas kvazaií 
malvasta, cie trancanta vesto, en kiu oni apenaií povas pasi. 

Do, la logiko servu la lingvon, ne la lingvo estu gia sklavo. 
Sed la aiítoro estas logikulo gisosle. Tial mi devas averti! 
Ekzemple. La vorton interrompi oni uzas plej ofte pri 

parolo. Per ci tio la ideo de parolo kvazaií penetris en la vor
ton. Se mi diras: "mi interrompis lin", neniu lion komprenos 
alimaniere, ol "mi parolinterrompis al li", aií " lin". Tule ne 
estas do necese enkonduki la radikon il1teromp' (el la inler
nacia interromp'), por ke oni ce la supra frazo ne komprenu, 
ke la person on mem mi "rompis inter lia fino kaj komenco". 
Celere pri ci tiu nova radiko ciu vidas, ke etimologie gi havas 
tute la saman signifon kaj strukturon. 

La samo rilatas ankau pri survedi ion per akvo, surÍeti 
il/n per ston oj, pristeti iun. Lernante la vortojn sl/rÍeti, survedi 
ni havas tute novajn vortojn kun senduba senco. Do ilin ni 
povas uzi ambaiídirekte, same kiel ni uzas: instrui ion al iu kaj 
instrui iun. pri io. 

La autoro atakas la vorlleorion de de Saussure, li diras 
gin ec dangera. u, ci liu vortleorio estas mirinde klara, tute 
konforma al la lingvouzo, krome gi estas tre bone kaj facile 
aplikebla kaj konservas la tutan elastecon de la lingvo. Ansta
tau gi la autoro donas nenion pii bonan kaj pii klaran. 

Li neas, ke la sufiksoj estas memstaraj vortoj kaj , ke la 
sufiksa derivado okazas en Esperanto samprincipe, kiel la vort
kunmeto. Tri grandajn diferencojn li trovas. 

La unuan diferencon mi ne komprellas. Car, ke la sufik
sojn oni ne povas klarigi nacilingve per vorto, sed nur per 
ekzemploj, tio evidente ne signifas, ke en Esperanto mem ili 
ne povas esti egalrajtaj al la vortradikoj. 

La dua diferenco, ke inter du vortradikoj kunmetitaj la 
finaJo povas esti konservata, dum sufiksoj ligigas al la radiko 

{-jam senpere, estas klarigebla simple per tio, ke la sufiksoj 
estas Ciam aIligeblaj sen malbonsoneco, tiel iIi ja estas farilaj. 

La tria diferenco, ke ce la derivaJoj ne la ceCa vorto estas 
je la fino, rilatas nur 8 sufiksojn, do gi ne estas generala. 

Cetere, kelkaj ekzemploj montras, ke suflksa derivo kaj 
vortkunmelo estas principe tute la samaj. Jen : cigar-ujo -
cigared-skatolo; pres-preta - kompost-ebla; dom-parto - sabl
elO; vin-agenta - mar-isto; sci-vola - sci-ema. 

Por montri , kiel dangere eSlas, se oni uzas la suflksojn 
kiel memstarajn vortojn ankau en la vortkunmeto, la autoro 
donas la ekzemploll de "virino". Lau li la vorto estas dusenca, 
éar gi povas signifi: 1. virino en la kutima senco (se ino es tas 
sufikso), kaj 2. vira ino, t. e. ino havanta virajn kvalitojn, (se 
ino estas rigardata kiel memstara vorto). e parolante pri tio , 
ke "virino" por ciu esperantisto estas Ciam "virino", ci liu 
rezollado estas ankau tial erara, éar la dua formo postulus' la 
kunfandon de adjektivo signifanla kvaliton, kun substantiva 
radiko. Kaj en Esperanto ne eslas kutime kunfandi Lian adjek
tiyon kaj substantivfinajan substantivan radikon. Kiaj vortoj 
estus ekzemple diligentknabo, eminentoratoro, amatpatrino'f 
Belknabino, grandafero estas poeziaj perme soj laueble evitin
daj kaj tute ne penelrinlaj en la bonan prozon. Belino, karino 
guste tial eslas rnalbonaj, car en iIi la substantiva radiko ino 
Iigigas senpere al adjektivo . 

Do, se oni volas fandi la subslanlivan radikon ino kun la 
adjektiva vorto vira, oni devas tion CaTÍ pere de la sufikso ul'. 
Sek ve, "ino havanta virajn kvalitojn" estas Esperante virulino. 

Densejo ne eslas densa ejo, sed ejo de denso, car la neku
lillleco de la adjektivo-subslantivaj kunmetaJoj en nia penso 
lausence substantivigas la antaue starantan adjektivon. Kaj 
betino estus belo-ino, same kiel knabino estas knabo-ino. 

La autoro krorue volas fari regulon pri lÍo, kiam oni devas 
konservi, kaj kiam ellasi la interan finajon inter la du partoj 
de la vorlkunmetajo. Jen la regulo: 

"La unua vortparto povas senigi je sia flnajo , se gi (Ia 
unua vortparto) apartenas al tiu sama vortklaso, al kiu la 
tuta noveformita kunmetita vorto, krome, se gin oni devas 
apartenigi al liu vortklaso, per kiu estas launature pii malvaste 
diflnila tiu vortklaso, al kiu apartenas la tuta noveformita 
vorto." 

Ci tiun ampleksal1 regulon diras la aiítoro gusta (car logika 
kaj klara j vojo. u, diras mi, al la diablo tiun lingvon, en kiu 
kunmeti vortojn oni povas nur post la pricerbumo de la supra 
klar!l regulo. 

Krome, ci tiu regulo ec ne estas gusta_ Scivola, ekzemple, 
estas: volanta scii, aií scion. Neniu el ili estas adjektivo, kia 
estas la tuta kunmetita vorto, neniu el ili estas adverbo, per 
kiu la adjektivo estas launature pIi malvaste difinita. Tamen 
lllankas la flllajo. Cu la autoro volas nin devigi je seiivola, au 
scionvola? Nu, mi ne kredas ke oni obeos. 

La ekzemplo uzita de la autoro, la Zamenhofa plaéivola 
estas alia afero. Nome plaévola estas volanta plac on (ekzemple 
pri io kion oni prezentas), dum plaéivola estas volanta plaéi 
mem. La ci tie trovebla duseneeco estas escepta, gi devigis je 
escepta vorto, el kiu oni ne povas fali regulon. 

(Daiírigota). Kopar. 

L E T E RK E T O 
Korekto. Mi devas konfesi: tiu mia aserto, ke la Akademio 

akceptis la formojl1 ankore, anke, estis erura . Min erarigis la 
rapor lo de la tiama prezidanto de l' Akademio, kiu tekstas: 

"Preskau ciuj Akademianoj konsentas, ke oni povas toleri 
en la adverboj (ne en la prepozicioj) la paralelan uzon de e 
anstatau au." 

Sed fakte, la propono ne eslis akceptita. (Ko par). 

P ubUkotaj manuskriptoj: Mia krimo. Luna Sonato. La 
Nigra Cervo. Fragmentoj el Vietor Hugo. EI la arkivoj de la 
historio. Du noktoj. Siaj larmoj. Cenila medilo. Tri cinaj poemoj. 

Ne pnbllkotaj: Vivo pasanta (poemo). Du Kristo-Iegendoj. 
La kapitanoj (poemo). Elegio, Arniko vin demandas (poemoj). 
En arbaro (novelo). AI Si (poemo. Por ke poemo estu publi
kila, la autoro devas fari nellion apartall. Li nur devas verki 
bonan aií traduki bonall kaj bone) . Ce abismo (poemo). ,L 

Songo. Capitro el romano. Por prijugi _ giau valoron oni 
devus koni la tutan capitron. Tiel gi estas tro fragmenta. 
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GENERA LKUNSIDO 
DE L A HUN GARA 'GENERALA KREDITBANKO - -
La plej granda hUllgara b anko, la Hungara Generala Kre- La generalkunsido akcepli s la bilancon de 1924 monlranlan 
dilbanko havis sian jarun kunvenon la 20.-an de apri lo 26 miliardon da nela profllo kaj decidi , ke la divid ndo 
sub prezido de grafo Anlal Cziráky. On i honoris la me- por la la sla ja ro mm pagola elllu 16.000. 
moron de la fama generaldirektoro de la banko: barono = Adolf Ullma nn, kiu morl is la ' 5.-an de februaro. La direk- ova membro de la direkloraro farigi s e tinla mini!>lro de = = lora raporlo ·dankeme ka j varme menciis lian agadon ka j ekslerlandaj aferoj , dro Tibor Scilov zky, la oova generul - = = lau lies propono la generalkunsido cl la lasljara profi lo direkloro, kiu promesis, ke la instilulo zorgos, ke la pen- = = voédonis duonmilia rdon da h ung. Krono al la fondo por sionilaj oficisloj de la banko povu lad la nunaj cir- = 

- helpi la ofi cislojn de la ba nko. kon slancoj senzorge vivadi. 
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() U V I JAM A B . O N I S ? 
K O NAT .\. 

o M ·. O T o " 
E8P.~RANTA 

"Oomoto" eslas la nova spirila movado, kiu celas venigi 
mondon, morale uniigilan per Dia gvido; plenan je amo, 
ka j decide kompleligi la r eformon ka j rekonslruon de la 

mondó. 
Ciu numero de la gazelo konsislas el Esperan ligi la j frag
menloj de la Ra konlo el la spirita mondo Dlaj Vortoj. 
Jarabono: Jeno 2.40 SV. FR. 4.80 kaj Hu egalvaloro. 

OOMOTO PROPAGAN D A OFICEJO 
Ajabe Japanlando. 

A I .J GESTUDE~TOJ! 

. Ali gu. luj a l Inlernacia Sludenla Esperanlista Asocio, 
k les celoJ es tas: l e: Propagandi Esperanlon inler la tut
monda gestudentaro, 2e: P er praktika peresperanta la
boro !aciligadi éiuspecajn rila lojn: sciencajn, moralajn , 
matenala jn k. a . 

. Ja~k o l i.zo P?r la 1925-a eslas: 2 svis. fr . por membroj 
a k tlv~J kaj. aspl~antaj (lern antoj de superaj mezlernejaj 
klasoJ).'. ka j ~ SV I S, fr. por m embroj subtenanlaj. 

Ah gu tUJ a l la sola lulmonda studenla asocio! 
I o."a adres? de la sekretariejo : f-ino Lidja Zamenhof, 

VarsovlO, PoluJo, 41 Krolewskaslr. 
Ci uj gazelo j estas peta laj r epresi. 

GBA.W A 
RADIO-Al'lATOROJ! 

La "Ra?io-eksl'erimen la Stacio de la Hungara Rega PoS lu" 
~u~apest IX., Gyál i-n t 22. semaJne trifoje - marde, jaude ka j 
s<lbale -: vespere de la 8-a g l S la 10-a arangas radio-provo
konce.r toJn. La o?dlong:co de la s la~i o eslas 565 metroj kaj gia 
energlO e~I~~ 2 kllova toJ. Car la slaclO eslas tre favora al Espe
r~nto kaj gl bezonas v la helpon de la . r adiislo j-esperanlis toj, 
~u pelas kOl1!plezan auskulton de la slaclO ka j esperanllingvan 
IIlforrnon pn: 

LEGU BONAJN VERKOJN: 
Madách.-La tragedio deľhomo (slmpla) 68.000 h-Kronoj 

(Iuksá) __ o _ ___ ..: ._. ___ __ ____ _ _ _ __ 102.000 " 
(bibliofila, lede bindita, kun ora rand o 
kaj surpreso, jam nllr 15 ekzempleroj 
imponaj volumoj ___ ___ ___ ___ ___ _ _ __ 660.000 
simpla bindifa __ o ____ _ ______ o _ _ _ 120.000 
luksa tole bind. _____ o . _ ___ • _ _______ 190.00) " 

jarkolektoj de L. M. blndltaj kun ora sur-
preso 1922-23 ___ __ ___ ___ ___ __ _ 350.000 
1924 _ ___ ___ ___ ___ ___ __ _ ___ ___ ___ 210.000 

Dr. Vámbéry.- Kriminologio___ ___ ___ ___ 25.500 " 
Kvat hungaraj .noveloj ___ ___ ___ ___ ___ 10.500 
Karinthy ; Morgaií matene _ __ ___ ___ 17.00:> " 

AI la prezoj aldonu poStelpezojn. 
. HUlW G &.R&. E8PER&.lWTO IlW8TITU TO 

RUD~J>""ST. " I ,. E OTVOS ' U T C A 3 . 

La I'1fo rma Servo de la Ekslera Minisle rio de Finn
I:II~ d o petas nin informi al la tulmonda esperanli sta ro, ke 

. la Ministerio sendi ~ al l ~ legacioj kaj konsulejoj de Finn
lando ekzemplerojn de · la luk se presila, ilu lrila verko 

"OJ&G·ADO EN FINNL&NDO 
P? r senpaga di spono ul la person oj kiuj inleresigas pri 
Flllnla ndo. Kun plezuro ni transsendas ': i liun informun 
en la espero, ke la esperanli sloj baldau cl':erpos la provi
zon nun acelilan de la Mini slerio. 

Esperanto-lnslltuto de Flnnlando 
Kluuvlk lllu 7 Helslnkl. 

AVIZO! 
ESPERANTISTOJ! 

altec? ka j grandeco de la anleno. 4. La forlo de la sono pro
porclC al sonforleco de radio- slacio en distanco de 100 kilo
melroj kUll energio da 1.5 kv. 5. La klareco de la vo':o kaj 
komprenebleco. 6. Ki a j a jn aliaj rimarkoj. 

Helpanle la radio-slacion , vi helpas la propagandon de E s
peranlo ka j la revuon 

LITERATURA. HONBO 
1. La lok o de la kap lo. 2. La sistemo de la aparalo. 3. La R tJD A.r.E S T VI. EOTVOS-U. 3 . HUNG AKtJ.IO 
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