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LETEB:KESTO 
Reda ktejo kaj administrejo parle libertempas, parle 

prepara s sin je la Kongreso. Tial ciujn ni pelas pri iom da pa

~!eJ?co . M~nd?j ,kaj alia j urgoj aferoj gis mezD de auguslo, kaj 

ClUJ aferoj gls fino de aiíguslo estos nepre arangilaj. 
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Kiel vi vidas, gis nun ni ne sukcesis aperigi ne doman arlikolon 

kun klisoj. Tiamaniere ni ne eslas respondaj por la dangero 

' minacanta nian inlernaciecon, kiun ni, per via helpo, volus kaj 

povus eviti. 
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I. SIB;JAEV 

~~Pj!\ti11ro Antonio Savazzini, la pos~danto kaj direk
toro de la negranda "Mondfama Itala Cirko", 
kiél oni nomis gin en cirkafisoj, aItkreska mal
dikulo; vestita je frako, senriproce blanka 
amelita éemizo, blankaj gantoj kaj , cilindro
capelo, kun mallonga vipeto en la mano, furioze 

kuris tra la malgranda tualetejo de la cirko kaj, nerve svin
gante per la vipeto, jen rapidigis akrobatojn, kiuj sin vestis 
je diverskoloraj o'fbroditaj cirJwestajoj, jen, Siajne, jam je 
centa fojo haltis apud la enjrpordo, fikse rigardis gin, kvazaií 
atendante iun. . , 

'Eh la bodiaňaj afisoj estis grasliteie, interalie, anon
cite, ke "la favorato de ' la publiko", burleskulo sro Vitto
rio Mozzoni hodiaň aperos antaň la publik o kun neordinara 
provizo de orIig<iJnal>aj nOl\Tajoj tkaj ridlliru:l:aj<oj, Ml'koraií 
nenie aňditaj ia,m. Antaiíe 'similaj ávizoj havis grandan eti
kon kaj en la cirkon kunvenis grandnombre le nepreten
dema urbanaro por gui sercajojn kaj burleskajojn ridigajn, 
Sole je tio ci ankaň nun esperis s-ro Savazzini, sed, lau
mezure de tio, kiel la cirko plenigadis' kaj alproksimigis la 
tempo de la komenco de ľ prezentado., lia maltrankviIeco 
'I.aj ek-<;citigo Ikré;slků.s, rnr pa-o J'a ikaňzo . Ia hur1eskulo alTl
}ioraň ne Ýenis en la . cirkon. 

, Dum du jaroj la cirko laboris en la negranda urbo 
K. kaj, estante sola amuzejo por la urbanoj, liveris gran
dajn enspezojn al la posedanto. Sed antaií nelonge ,la felico 
kvazaií s]lbite forturnigis de li kaj plej diversaj malfelicajoj 
sutigis sur lil,ln kapou unu post la alia. Unue, rompis sian 
piedon dum cirka prezentado la sola rajdistino de la cirko, 
fr-ino Aleksandra, kiuu tre satis la publiko, post!'! ' mor tis 
la sola reprezentanto de dresitaj bestoj - la urso, poste 
la gardbundo de la cirko formangis 'anseron, kiun oni 
dresis delonge por la scenejo kaj kiu tre, esperigis s~an ma
stron, poste... sed tio ci estis tíel terura, ' Uel neatendita 
por S-I~ Savazzini, ke li ne povis sen akra doloTO en la 
koro , pensi pri tio ci. En la urbon jus venis de ie nova 

q.irIi.posedanto - konkuranto kun multenombra gerajdistaro 
kaj .akrobataro, ,kun multaj belaj éevaloj, du dresitaj bovoj 
Kaj tri leohoj. Estis evidente, ke ,la publika pIu ne atentos 
liajn allogajn afiSojn, ofte tiom multe promesantajn, sed 
tre malmulte donantajn, kaj sin jetos en la novan cirko.n. 

le malproksime, eksonoris mallauta sonoriIeto. Cia 
melodia sono ankorau ne silentigis, kiam en la pordo de 
la tualetejo aperis la malvigla, iom kurbiginta figuro de la 

. alendatla bur,lesikulo, Li estis mezlkreskla tride'kjam ·viro. Ua 
vizago kun belaj regulaj trajtoj estis pala kaj el-sub la 
ďénsaj brovoj rigardis pensoplene paro da mildaj, sopiran
taj okuloj. Enirinte, li faris respektoplenan riverencon al 
Ja mastrokaj al la kolegoj kaj komencis jam rapideme 
demeti sian multeportitan, tamen ankorau konvenan pal
ton, kiam la direktoro, kiel furioza besto, saltis al li kaj, 
svingante antaií lia vizago sian vipeton, ekkriis per mala
grabla, trancanta voco, rapidparole: 

Bonel ... Tre bone! . .. La cirko estas plena, la 
publiko delonge atendas kaj vi, sajne, forgesis, ke vi devas 
hodiaií, konforme al la afisoj, aperi antaií gi en la unua 
J)arto de la prezentado ... Vi, estimata sinjoro, observas 
nur viajn interesojn kaj ec por unu minuto ne enpensigas 
pri tio, ke tia kunduto minacas mian bonstaton... ke la 
publiko perdos la paciencon, indignigos kaj repostulos sian 
monon! ... Mi vizitis preskau ciujn landojn de Eiíropo, mi 
estis en Ameriko, mi havis aktorojn el éiuj nacioj . .. sed 
la rusoj, mi devas diri, estas plej sendankaj el ciuj ilil ... 
~sperante je via bonesteco kaj akurateco, mi ciam kom ple
zas vin, kvankam tio ofte estas kunligita kun granda risko 
kaj malfacilajoj por mi. Se vi memoras, mi jam delonge 
antaiípagis al vi salajron, se vi havas ankoraií almenaň 
plej elementan ideon pri konveneco - vi devas memori, ke 
antaň du tagoj mi ree donis al vi dek rublojn por la kura
éado de ' la knabinaco, ke hodiaií matene mi ree, kompa~ 
t~nte vin, donis aL vi la saman sumon... Se oni ricevas 
IJlo_no~, oni devas ja labori! Cu mi estas kulpa, ke ia famiIia 



malfeli cajo okazisal vi ? . . · Cu pro tio mi devas riski, 
ke mi restu tute sen panpeco ? ... Eble, mi mem estas pti! 
malsana ol iu I Eble, mia familio estas en mizerego! Eble, 
mia edzino nun mortas! ... Sed mi neniam elmontras mian 
malfelicon, mi neniam malfruigas en mia otko, memo
ranle, ke pro mia neakuraleco suferos miaj servantoj .. . 

Dum la cagreniginla direktoro elversis sian indignol1 
SUl' la malfelican malfruiginton kaj elokvenle elmontris 
antau ciuj sian bonfaremon kaj kompatemon, s-ro Moz
zoni, kun helpo de du servantoj, silente kaj rapide sal1gis 
siajl1 vestojn je tiuj de la cirko kaj la tria helpanto, kun plej 
serioza mieno, makulis lian palan nobltrajtan vizagon per 
ia malbonodora malfluida kolorilo. Kun ciu eksvingo de 
la peniko, kun cíu nova O1akulo, metita SUl' la vizago, g.i 
pcrdis iom post iom sian di-si01ilan belecon kaj akceptis tiun 
abomenan, ridigall nuancon, kiu tiom kripligas, humi1igas 
la homon, senigas !in je homa digno kaj estas propra nul' 
al arlekenoj kaj burleskuloj . 

* 
La burleskulo - Gavri10 Ivanyc Mejeumok - kiu. 

pro la ambici o de la cirkposedanlo, (kiu postulis, ke ciuj 
geaktoroj aperu SUl' la scenejo nepre je italaj nomoj ,) eT) 
la cirko estis konala lau la itala no01o ViUorío Mozzoni. 
nek ai1dis la riprocparolon de la direktoro, nek sentis la 
kutiman glitadon de la peniko tra la vizago, nek ef; kon
sideris, ke posl unu-du minutoj li devos - cu li estas 
inklina al tio, au ne, cu Ii havas konforman humoron, 
au ne - li devos ridigi kaj amuzi popolamason . Lia kol'o 
estis premegita de doloro, liaj pensoj eslis malproksime 
for de la cirko. 

estis sia parenca medio Irkaj, ma1graií sia juneco, si 'konis 
delonge multajn postkulisajn intrigojn kaj sekretojn, · kiuj 
ordinare es tas neatingeblaj por celeraj mortemuIoj. Teresa 
kreskis beleta kaj vigla knabin,o, sed antau tri semajnoj 
si malsanigis. La malsano ' progresis de lago al tago, mal
graií la flega zorgemo de la patro, kiu sendorme pasigis 
Ciujn horojn Iiberajn apud sia lito, malgraií la , Ciutaga 
vizitado de doktoro, malgraií karaj kuradloj,kiujn , li 
konsilis uzi , - -la knabino velkis, kiel kampofloro. 

La doktoro konsiJis al GavrHo Ivanyc, ,ke Ii translo
gigu kun la mino en pii komfottan lo~ejon kun pii gran
daj fenestroj, turnitaj al la suno, ke li dungu flegistinon, 

. kiu senforire eslu apud si. Gavrilo Ivanyc mem .konsciis la 
necesecon de tio Ci, sed mankis al li mono. La antaiíri
cevita salajro kaj la du monricevoj, aluditaj de la drk
direktora, estis tute elspezitaj por la malsanulino, tamen 
Li devis ankoraií pagi por la eambro kaj aceti ciutage 
novajn, senfine novajn karajn kuracilojn . .. 

Hodiai1 antaiívespere li invitis du doktorojn,kiuj 
longe kaj atente esploris la knlibinon. Forirante, ili , unu-· 
ani01e kaj malkase deklaris, ke serioza dangero minacas 
al si, ke, se antau la mateno ne okazos pIibonigo · en sia 
stato, pIu restos nenia espero pri sia vivo. A~ la doktor oj 
la konsternita patro fordonis la tutlin monon, kiun Ii havis. 

Alproksimigis la horo por foriri en la cirkon, sed la 
knabino sencese baraktis en terura febro, deIiris, ploris 
kaj, svingante en la aero per · la maldiketaj manetoj, laiíte 
vokis al si la patron, ne rimarkante,ke li sidas SUl' 1a 
rando de la lito kaj jen kisas sian frunton, jen karesas 
siajn molajn harojn. Li konsciis, ke li nun devas lasi sin 
sola en la mailu ma cambro kaj longe ne havis en si .su
fican forton por tia senkora senhoma ago. Tule ne esp.e
rante, pIu vidi sin viva, fine li tamen slosis sin en la '. 
cambro kaj , nenion rimarkante dum la vojo, .rapidis ridigi 
homojn. " . 

Antau du jaroj li vidvigis kaj nun li havis en la tuta 
mondo solan parencan ekzistajon - la sesjaran ' tiJineton 
Tanja, au frai1linon Teresa, kiel Ol1Í nomis sin en la cirko 
pro la tiea kutimo: trouzi sen cia bezono fremdlandajn 
no01ojn . La knabino pasigis sian vivon inter la geaktoroJ 
de la cirko, kie si restis dum longaj horoj de provprezen- ' 
tadoj kaj prezentadoj , admirante la lertecon de la aktoroj 
kaj revante pri lio ke post du-tri jaroj si jam debutos kiel 
rajdi stino 'ktlj aúdos tonru'Wnbajln ulpara i1dojn de Ira pub).~';:o. 
SimiJaj I'evoj estis ankau en la kapo de sia patro. La cirko 

DUm Ia vojo, tuta Ua atento es tis koncentrigita cirkaň 
unu penso - penso pri ~ono, kiu,n li J;lepre devas trovi antáií. 
la mateno por acetikuracilon kaj por ree inviti' la dok.

. toron. Kaj dum U klare · sciis, ke la direktoro delonge jam 
esta~ malkontenta je li kaj pIu ne donos ec 'unu ko·pekon, 
en ha kapo subite ,aperis kaj maturigiskurag~ pIano, kiu 

~-', "-ankorau antai1 kelkaj tagoj sajnis al li nekonvena kaj 
neakceptebla. Kaj ju pii 'proksime · li estis al lacirko des 
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pli klara kaj pIi difinita fa:rigis la • piano. ' . 

* 
. I~ serveme malfermis aQtaií li la , pordon, iÍl ·, etentli~ 

al II han grizkoloran feltán konuscapon, iu facile ekskuis 
lin je ' la sultro kaj ; klini~inte al lía orelo, ekflustrisz 

- Antaňenl Estas jam' tempo!.. .. " ; .. . 
. Gavrilo Ivanyé levi~is, per lÍt kutima}llangesto II 

mehs br~vuie la capon sur la verton !-I,lj ,. svjnga~t:eper 
la manoJ; per malgra,nQl,lj rapidaj pasoj ' ek1mretis salte-', 
tante en la mezon de . la areno. ' . ' .. 

. . ~n ~a~irko t';lj ekregis sHento,la rigar<I9 ~de ciuj .cees
tIn~oJ tUJ SIn turms al' la favorato ...::..... neelcerp.~la .fonto de 
?aJeco. Ce hela lumo de elektr~j lampoj Gav·rilo ., lvanyc 
Japi de. ~alproksitne · rimar~is" 'ke la cirko es tas plena, eC 
~,? l~ plej multekostaj lokoj estas multe da riga.;dantój. Tiu 
Cl • clrkonstarico pliv,~gligis lll!. kaj ' versis ~en .nim dolorpre-

.mJtan koron radion 'de espero. " .•. 
Ankorau ne a;tinginte"la mezon ,de la areno "li formetis 

.de l!lkapo laéapon kaj, per: lertá movo'''de' ''mano ren
versmte, jetis gin antaií · si sur 'la . sablitu,n arenon' kiel 
turnlu~~lon., k~j _ l~iite 'ek'kr~is.~ 111;.1" .~pa!iá. tainén \ ~jninta , 
al la ceeshntoJ 'gaJa, voco: .,' • ' : ',' .,.. 

~ Jen estas tni! .•. Bonan vesperonr.~Ah-fi~al ... 
, .• Pqste li. met~s- la deltsttan , .manon al ' la koro, 'Ia' mal-

dekstran etendis flanken' kaj -riverencii .111 la pnpUko je 
. ciuj flankoj, :.,'.:, '., ,,'_ " .. , 

_~, <,)'\ ~. ,_) .~< ,0; 0. ť, 

, Laiítá sova~a rid~l{o . d(Ia .g.!llerio;·: kiel 'ton<k9, tuj 
disvastigis tra la tuta cirko, supersonante la sajnig~n. ku-
,!jman Jidon de la, burleskulo. . .., ~. ' " • _ 



Atendanlé, klam tá dd'ego ' šllenti~os, Gavriio ť~ány~, 
ne 'fapidante~ levis la capon, metis gin snr la nukon kaj 
baitis" senmove, fikse rigardante la antaiíajn benkojn, SUl' 
kiuj estis vidataj kontentaj, .gajaj vizagoj de ricaj rigar
dantoj .. 

La ridego, aprobvocoj longe ankoraií skuis la aeron 
ell la Cirko, jen silentigante, jen kreskante kun nova forto, 
kvankam nenioplu elvokis gin. Elektinte momenton , kiam 
la tumultvocoj iom maIfortigis, Gavrilo Ivanyc, ekpasinte 
antaiíen kaj ne forturnante sian rigardon de la rica pub
liko, ekparolis per . mallaiíta, emociplena voco: 

--, A1testimataj sinjorinoj kaj altestimataj sinjoroj ! .. . 
Mi rigardas 'la éarmajn, gajajn vizagetojn de tiuj ci infa
netoj kaj nevole mia imago transportas min al malfelica 
malsana kllabineto sesjara... Teresa.. . mia Tanja .. . 

Lia v:oco ektremis kaj larmoj, delonge retenataj , to
rente eksprucis el Haj okuloj, kiam la galerianoj, kiuj nek 
aiídis la mallaiítajn vortojn, nek vidis la emociplenan vi
zago~ . de la burleskulo, atendante ian novan ridindajon 
de li kaj supozante, ke la jus diritaj de li vortoj estas 
guste ia spritajo, ree ekridegis, komence ne laiíte, dise kaj 
m:alkurage, sed poste ciam pii laiíte kaj pll laiíte, infeklante 
per sia senkaiíza gajeco 1a ceterajn ·ceestantojn. 

lom post iom ·Ia ;ridego silentigis, éiuj, strecinte la 
aiídosenton, fikse rigardis la burleskulon; de malproksimaj 
benkoj, kie tute ne estis aiídebla lia voéo, ekaiídígis laiítaj 
vocoj: 

- Pii laiíte, pli laiíte, ni petasI ... 
- Kiam mi estis felica, kiam nenia malgojo premegis 

min, mi, aItestimataj gesinjoroj, ridis kaj infektis ciun per 
mia gajeco ... - li daiírigis, penante · el éiuj fortoj venki 
la ploregon, kaj metis al ' siaj okuloj nazotukon, kiam 
neretenebla, furioza ridego kaj krioj: "Ni aiídas nenion !. .. 
PIi laiíte! ... ", supersonataj de la ridego, ree ekskuis la 
cirkon . . 

S-ro Savazzini, fikse rigardante la burleskulon tra mal
granda trueto de la lignotabula pordo, el ciuj fortoj strecis 
sian aiídosenton, penante kapti a1menaií unu vorton el la 
pai-olo tiom ridinda .kaj gaja, - kaj goja, memkontenta 

v I T 

rldeto .kuris tra Íia vizago. ,Tute forgeslnte Ía ania~neton. 
gan éagrenon kaj koleron , Ii Illlll kUll neesprimebla guo 
observis la nesilentigantan entuziasmon de la publiko kaj 
la senmQvan figuron de la talenta aktoro. 

Dume li daiírigis, malgraií la tumulto ankoraií reganta 
en la cirko: 

- Sed cu mi povas ridi nun, altestimataj . . . kiam mia 
filineto , lasita sola, baraktas en antaiímorta agonio, kiam 
mi - malfelica patro - estas senigita je eblo , pro manko 
de mono, dungi por si flegistinon , aceti necesan kúracilon .. . 

- Sufice, sufice! ... - audigis vocoj el la antauaj 
bClIkoj. 

Kelkaj el la sinjorinoj, audintaj lin kaj kortusitaj 
de lia · tragedio, elprenis nazotukojn kaj metis ilin al siaj oku
loj. Tio ci ree es tis komprenita de la galerianoj kiel signo 
de ia nova, neordinara burleskajo kaj elvokis novajn bru'e
gajn eksplodojn de ridego, kiu aliigis jam je nepriskribebla 
kaj nekomparebla Iiaoso, kiam unu ella bonkoraj sinjorinoj, 
forlasinte sian lok on, transpasis la barieron kaj , etendinte 
al la burleskulo sian manon, petis de li lian capon. Nenion 
povante kompreni, la publiko furiozis, laiHege piedfrapis 
kaj ridegis, esprimante per lio sian brutan, vulgaran en
tuziasmon al sia favorato. 

Dume la ·sinjorino cirkauiris la benkojn kaj moneroj 
mala vare sutigis de ciuj f1 ankoj en la konusan Capon. 
Post kvin minutoj gi estis preskaií plena de moneroj. 

Premante la rericevitan capon al la koro, . Gavrilo 
Ivanyc longe salutis la publikon, je la éiam ankoraií ne
silentigintaj sonoj de la frenezantaj galerianoj, kaj kun 
feliéa, brilanta rideto sur la vizago, tra kiu fluis la kolo
riloj solvitaj de la larmoj , li malaperis en la tualetejon. 

Oni longe ankorau ridegis kaj, sovage piedfrapanJe, 
elvokís la burlesk ulon. 

Poste sur la areno aperis unu post la alia artifikistoj, 
jongli'stoj, rajdistoj kaj akrobatoj, sed ciuj lel'taj agoj de 
ili , jam delonge konataj al Ciu kaj sensange ripetataj de 
tago al tago, estis observataj sen plej malgranda atento 
'kaj kun tombeja silento . La benkoj rimarkeble malpleni
gis kaj antau la fino de la prezentado jampreskaií neniu 
restis en la cirko. (Origina/e) 

I o J 
ROMANO EL LA VIVO DE SI, BERJAj MILITKAPTIT.0J 

J'ULIO HA"~HY 

.N A Ú A C A P I. T R O 

En augusto, la "ruga regimo" agonii s jam en la Tram
bajkala gubernio. Sangavidaj hordoj vagadis cie, kies rabbesta 

'. sovageco sercis vandalajn plezurojn. La tr.ompigintaj idealistoj 
malespere rigardis la ruinigon de siaj belaj songoj, sed cia 
elokventeco vanis. La ' surpap~ra idealismo farigis viktimo de 
1a: malkleraamaso. · Oportunistoj profitis la altruistajn ideojn, 
Belsonaj frazoj cil'kulis, ciutage novaj belnomaj komisionoj 
formigis, kiuj la postan lagon ' jam montris sil,\jn ungojn dan
gerajn. La potenco de la revolucia registaro es tis forta nur 
~ntrau la meza klaso kaj la · kamparanoj, <sed gi estis tute 
senpova" kontrau labandoj formigintaj el · Iá. . liberlgintaj kaj 
sili armintaj .kanajloj de pUIl:domoj. Ci tiuj, rnortigintesiajn 
idealistajn gvidllntojn, kiuj volis ilin bridi, flibis, murdis kaj 
detrq:ls freneze, kaj ci tion iIi Domis ' anarkismo. 
. La tuta Transbajkala gubernio estis ' kvazau brulanta teri
rorio. Nul' la inilitka'ptitejo sajnís 'esti neutrala .insulo, kie la 
.div.er,snadaj kompatinduloj geme toleris la subpremon de la 
,.Libereco". La katenoj estis"pIL >pezaj ol dum la carismo, ol 
sub la . plej severa ' disciplřno de- ·la: despótismo: Ve"řdire, unu 
súllskFibo estis sufica por líberigi, sed tiu subskribo signifis 
rekrutigon 11,1 lit ruga armeo, kaj per tio .. p,e.rdon de Cju espero 
Je hejmeniro. ·· '-

, Johano de multaj semajn()j ne 'IrU piu' al la ur.bo: Li volis 
·Í!·viti'ten)[o'nfigon 1!.iiíľ la" bela Virino. Li· timis sin kaj tamen 
lia so\>iro sajnis nul' nun vekigi'; kiam' li ne audis piu slan so-

noran ridon, ne vldis piu la allogan cannon de tiu Madona 
vizago. Neniam si slaris antau li tiel vivauta kiel nun. Ciu 
epizodo de la kunepasigitaj tempoj reaperis kaj tentis lin. Kaj 
nun li " ne piu havis · talisínanon kontrau tiu ci tento, car la 
letero, kiu sciigis la morton de la patro (Dosky bone konjektis) 
l!anCis aJlkau alian, kruelan vundon en lia koro. Li ne vo!is, 
perforte li ne voli s kredi tiun leteron, sed vane li volis mistifiki 
sin. L~ altaro ruínigis kaj kun mortvunda koro li sanceligis 
inter lit ruboj. 

Li retiris sin de. la publika vivo kaj iom poste li igis fermi 
la' ťeatron. Lia energio rompigis. La vi von li muelis tage en 
aP!1tia , rigarllo al la malplena J;lenjo, vE;spere en vagado tra 
la . senhomaj barakstratoj kaj nokte en febra duondotmo. 

lun tagon li sidi s SUl' benketo, en laTga ombro de arbo, 
'sm ln monto. Eh la valo svarmis la vivo de la barakurbo. 
Církaii li silentis la tombejo de la miiitkaptitoj. FreSa fojM
odoro, miksita kun la ozona .spiro de la proksima arbaro, 
cirkalí{vebis lin. Apud li sidis. Dosky, la nedisigebla arniko. 
L;t .bona -samsortano ,silente sekvís 'cie sian amikon. Li pacience 
atimdíll ' la minuton, kiam la iaDia komunikema naturo de 
Johano 'denove montros sin. Longajn semajnojn ili jam pasigis 
k-une~'/!li1~n~~~ Ity:(znu ' ili estus mutaj; sed komenci parolon 
csUs ci-am vane. Johano evi1is la interparolon. Kelkaj vortoj, 
~ilur Jacll .. geslo eatis ciam la tuta respondo. 

P'1i ol unu horon iJi jam sidis lie sen parolo, kiam Johano 
levigis por promeni eu la tombejo. Dosky restis si!'lanta kaj 
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malgaje rigardis la arnik on, kiu egalpase mezuris la sablan vojeton, kondukantan al la transmonta vilageto. Li baldai1 re· venos. Gis la rando de la tombejo li kutímis id. Lia melankolia kapkllno revekis en Dosky kompaton preskai1 turmentan. Tiel dolore estis al li, ke tiu ci kom pato estas senpova, hel pas neniom. Li metidís. ' . De post la malagrabla incidento, kiu okazis inter Fiza kaj Kaalja, ankai1 li ne renkontis la belan prokuroredzinon. Foje li pro vis viziti sin en la urbo, sed la servistino diris tute malkase, ke la sinjodno ne deziras paroli kun li. Lin ofendis ci tio, sed kion ťari? Trian tagon post la fiaska vizito li renkontis survoje la servistinon Marusa, kiu guste sercis lin, por repreni la baptodokumenton de sia mortinta filelo. Li transdonis gin. Kion fari, se la dokumento ne es las lia rajtá posedajo? Li vane petis la knabinon. Si, iom malgaje, ripe
t~dis: .. la sinjorina mosto ordonas kaj mi devas obei". 

Tnmen antau la foriro si riskis ťari averton: .. Gardu bope la infanon kaj sinjoron Bardyl" 
lun tagon aperis Fiza en soldata uniformo. Si rekrutígis en ln virina bataliono de anarkisloj. Ci tioege surprizis lin, car Fiza antnue ne tro entuziasmis pri la ekstrema revolucia partío. Li ne povís reteni sin de riprocaj rimarkoj. Fiza ridetis, sajne facilanime. Sed poste, kiam ili restis solaj, si formetis ci tiun ridelan ma skon kaj amare rakontis la kauzon de sia rekrutigo. Sia rakonto ne estis tre trankviliga por Dosky. Iu kalumnie denuncis sin ce la nova registaro, ke si klopodas fari konspiron inter la mílítkaptitoj. Sciiginte gustatempe pri la denunco, si, por paralizi ~in, rekrutigis en la virina ba taliono, tiutempe varbata. La saman nokton Fiza denove vizitis la ar ti stan barakon kaj post longa konsidero. kaj priparolo si forportis la knabeton. Si scias kien kasi la senpekulon. 
Li konjektis, ke post la kulí soj arangas éion Ci la bela virino, kies ofendita vanteco nun sopiras vengon. Li nur ne povis kompreni, kiamaniere havas innuon Ka'tja. apartenanta al la malamala burga klaso. 
Sed ankau ci tiu demando solvigis evidente. Antau du l!lioj li Iris al la komandantejo por peti pasporton al la urbo. En la cambro de la adjutanto li renkontis Katja, kiu brakumante sidis en granda fotelo kun la junulo. Dosky embarasigis, Katja provoke ridetis kaj afektante protektis lian ' pelon. - Ne rifuzu la pasporton, kara Simon Petrovic! Li ver! sajne tre bezonas gin. Mi konas lin. Li estas brav a knabo. Dosky kun troa riverenco dJlnkis la komplimenton kaj la nepetitan protekton, sed li decidis ne uzi lapermeson, kiun Ji bezonis por viziti la urbon, kie Fiza kasis la knabeton ce maljuna konatino. ' 
Johano jam malaperis inler la tomboj, Dosky ne povis sekvi lin per rigardo. Ankaií li levigis, ekiris la saman direk Ion kiam flustraj vorloj halligis lin. 
- Sinjoro Dosky, ne Iru t Reslu I 

Li rekonis hi vocon pe Fiza. Turnante sin, li ekvidis sin ,malantai1 densa arbetajo, La knabino kun muta gesto avertis, ke li silentu. Li haltis surprizite, cirkaiírigardis, sed, nenion rimarkis. Rideťante li demandis. 
~ Cu vi spionas? 
La knabino rugigis gis la oreloj. lom si silentis embarasite kaj poste, tre serioze. reflustris. 
- Mi gardas la plej karan de mia vivo. 
La vibro de sia voco, la subite apeJ:antaj larmoj en la bluaj okuloj malarmis Dosky'n. La knabino en soldata vestó, kun revolvero ce la zono kaj kun naiva romantikeco en la koro estis io tiel kurioza kaj tamen kortusa, ke li perdis sian kutiman tonon. Piedpinte li proksimigis al la embusko de Fiza. 
Apenau dek-dekdu pasojn de , la arbetajo, 10m malsupre, staris Johano. Li legis -Ia nomojn de tiuj samsortanoj, kiujn la morto jam 'pacigis.Malantaií li, inter la tomboj, rapide proksimigis al li elegante vestita virino. Estis Katja. La bruon de si aj pasoj cnglulis ,la mola sablo, Johano ne rimarkis sian venon. Si haltis ' malantau li, hezitis, slaj 'okuloj estis larme mildaj. Fiza kaj Dosky spir-retcne obsetvis ci on ci. Nun Katja karese metis la manojn sur la sultrojn' de Johano: 
- .Tohano Jurovic l - si flustris. 
Johano ektremis. La bone konata voco penetris gis la fundo de lia koro. Ia rapide forpasanta gojo ekvibris sur li aj trajtoj. Sed tio dauris nur mallongan minuton.Kiam li turnis sin, lia micno jam estis Iaea, ma-lgaja. Li silentis. , - Johano JUl'ovic I - sonis denove, pii milde, pIi ' petegante. 
Fiza kaj Dosky nervostrece auskultis, sentante, ke ili nun vidos grandan scenon, duelon de du amantaj koroj. Johano oDstíne sílen tis. Katja; vane atendante rešpondon; embarasigis. Dosky eble neniam vidis sin tiel bela. Sia 'vizago honteme 'purpuris, en siaj okuloj brilis konfuza, larma rideto; Li mem ne volis kredi onn, ke antaií du ' tagoj la sama virino povis senhonte kaj frivole amumi antau li. 
Nun si, ekreginte sin, pasis tute proksimen ai Johano , kaj 'ekprenis liajn manojn. Johano ne fortiris la manojn, sed li restis en sia obstina sílen to. {, 
- Mi venis pentante, - komencis Katja. - :' Mi multe pckis kontraií vi, Johano. Cu vipovus· par,doni min? ' Johano faris malfortan protestan gest on, sed si metis siao _ manon delikate al liaj lípo j. " , - Lasu min paroli. Mi vidas el via rigardo; ke nek kolero, nel{ vengemo estas en vi - nur profunda cagreno kaj lio , min kontentigas. Ec iom da gojo mi sentas, vidanle vian dolo, ron, car gi pruvas, ke 'vi tamen amas min ... Sed mi venis nun, ťari !lian kalkulon. Mi devas fari tion. ' 
- Senbe~one, sinJorina , nÍosto, - ÍÍlterrompis Johano langvore. 

-----....... --------------------------....... - Auskultu min, Johano IMi ne volas nei miajn kulpojn. ~ ~ , Cio, kion tiu knabino díris, estas vero.-· Mi dpetas: la faktoj ~ 
~ estas veraj ;- nur la motivado estas ,falsa. Mi scias, ke ' mi "J "J perdis vian estimon kaj gin regajni estas neeble, sed mi ne ~ ~ perdis vian amon ... Ne I Ne I Ne ', Gi vivas, ,mi scias, eble _ ~ L A S O P I ROl pIi ol iam ajn. Johano, auskultu min. Mi estas viktimo. Viktimo de mia beleco, viktimo de la malcasta vir~ avideco. ',' r. ~ Kontrai1vola rideto ironiis ce la lipoj. ,de Johano. Tio ofen-, Sur kamp' estinte, mi ekvidis 4 dis kaj incitis sin. Si plilai1tígis III, vocon. L. Post verď herbeja kaj arbaroj bluaj ( ' - - ' Kredu min, Johano t Fidu je la sincereco ,de miaj vor· ~ Forajn, ncbulajn, malproksimajn montQjn. ,'~ toj! Oni vendis min! Mia propIlI paťro ven(jis min t Cu vi , :'I aťídas? Apenai1 mi estis deksepjara, kiam ' bankroto minacis la ~ Kaj tuj ekpensis mi, ke eble tie, ~ fabrikon de 'np.a -patro kaj tiatn li prezentis al mi rlcan junu-f K f lo.ri. Nenion malbonan mi suspeklis, car tíu vir.o proksimigis al ~ e tie eble inter foraj montoj .1 mi en masko de ideala amo. Li placis 'al mi. Li sajnis honanima, "J Mi lokon trovos por sopiro mia. l gentila kaj ,honesta. Poste, mi ekaniis lin, lapatro nin lasís ~ ~ Ciám solaj kaj . ; . kaj .• ' . p,ost unu· jaro .kiam la konsekven, ~ Sed vane! Mi ja bone seias, ,~ eojn mi ne ' povis malkasi kaj mi petis lin pri geedzigo, li ~ Kc, se mi estus sur ci třuj montoj, ~ impertinenle ekridis kaj 4iris rěkte ' !lL, miajokuloj, ke ' tio n~ l, En tiujh forajn, verdajn ebenaj~jn .','~ ' estis eu lil kontraklo. Li devas edzigi" al rica ' junulino, konvena "J "J al, Haj rango kl!-j deveno. Mi. ne volis bedi; mi turnis. min a] \ R' d' . ' I ) mia patro kaj ... ,li ne povis nei. Mi yidis ~a abjsmon ~n~ň .< f Crgar a mw vagus, soplrp cna. d' ", mi. Mi decidis sinmorLígon. Gni malbelpis gin. Kaj oni ,sercis J ar tie, nek .e; tie, car en mon nenie virou, 'kiu, po;r mono kaj ,.ofico" donos, dmi kaj'alla -naski-gonta ( Trovigas ripo:tejo. por so,piro mia...~ " iruano 'siah Domon. Tiu vito estas miit edzo. , ,__ " ff , JQbano:videble eniociigis· kaj smcera kompa{o :'espriJl1.igis ~ 
~ sur lia vizago. Katja kun ,lai-m'aj okuloj dd,rigis. '. 1 Stanislavo Zausmer. ;., " ~ Profundan dankou'mi 'sentisal nu '-viro. ciamani,ere Dii \ \ voli s rekoinpenci lin, pro lia kompato. Hó, kiel ...,naiva ,mi :estis t .. .. lun tagon mia edzo proponis, ke 'lIli iriI al lia cefopor ' pro------....... -----....... -----....... -----....... ------<r' tekti lin. ']{laj" k~ ,mi mirjs;' ne · v.olis,' dubis pri lit sUikceso, ' U" 
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jetis almi kun abQmena rikano': ,\Vi PQVQS c'Qn atingi, vi. .Ia 
estas bela 1" Ekturnigis ,la cambrQ cirkaií mi. Ci tiun hQmou 
mi estimis" dorlQtis,vQIis rekompenci! Mi svenis. CiO' mortis 
eti m~. Restis , nur neestingebla malamQ kontrau ciu virQ, mal
amo KaJ vengemo prO' l!l p,erdita hQnQrQ, piQ la interna ruinigQ. 
Mi decidis ' vengl :kaj vengi senkQré, senkQmpate, vandale kaj 
demQne ... 'Kaj de tiam mi jeti s min al ciu, kiu avidis min. 
sed lit p:rezQ ,estis cilUl;l teruru ... Mi faris tian inferQn por mia 
edzQ, kian Ii faris PQr mi . . . Ni vivas kune, car kQmunaj 
pekQj' ligas nin , ... RememQru, Johano, mi diris al vi, ke vi 
ne PQstulu klarigQn de mi, car tio neniigos vian estimon al mi. 
La estimo ja perdigls kaj nun mi jam nenion riskis per la 
kQnfeso. · " 

Si rigardis JQhanQu, kiun si vidis antaií nelQnge emQciita. 
Sed lia mienQ nun montris plie me~itQn 0'1 kQrtusQn. Si vane 
atendis 'fa sopiratan respondQn. Senpacience, kun tremQ en la 
VQCQ si ekkriis. ' 

- Ec unu VQrtQn vi ne havas por mi 1 ? 
Johano lasis forgliti la blankajn manoju el la siaj kaj tre 

seriQze rimarkis. 
'- Pro la kulpoj de aliaj vi punas la senpekulQjn. 
L~ vangO'j de Katja ekflamis. Siaj okuloj kolere ekbrilis. 
- Cu mi ne estis senpeka, ,pura kaj casta? La viroj faris 

min tia, kia '. mi es tas. Pro ilia besta voluptemo mi farigis de· 
mQno .•• IIi mQrtigis en mi cion belan, cion idealan. 

Siaj okuloj subite plenplenigis de la~moj kaJ sia VQCO 
eksingultis. 

'- JQhano, komprenu min '. _ . komprenu min ... Neniam 
en la vivo mi amis. Vi estas la unua, pro kiu mi' hon tas 
mian estinton. Vi estis la unua, kiu ne atentjs mian belecon. 
Vi estis la unua, ' kiu sercis en mi anímon kaj neglektis mian 
kQrpon;, mian malbenitan belan korpQn. Vi . estjs la unua, kiu 
ekvidis ep. mi mian unuan memQn kaj taksis gin laJívalore. 
Johano, mi perdis vin pro mia estinto, mi perdis vin, sed sen 
vi mi ne 'povas vivi .. '. mi ne PQvas ... mi ne volas ... 

Johano faris nervan mOVQn. Li voli s iamaniere malhelpi 
b . daiírigon. 

- Lasu la klarigQjn 1 - li diris . ...: Mi siilcere kompatas 
vin, sinjorino. M,i kompatas vin pro via unua falo kaj precipe 
prO' !ÍQ, ke 'vi ne ' povis levi vin morale. Vi estis tro malfQrta. 
Se virino falas pro amo, si tamen restas pura, car amí ne estas 
peko. Sed tiu , viriho; kiu krimas kQntráií la amo, tiu meritas 
sian ,sortQn. 
. Katja laiíte ekplQris. Siaj larmoj faris longajn striQjn sur 

la bela' vizago' kaj JQhano perdis la altruditan trankvilon. Lia 
ri"gideco mildigis, gi ne povis kontraiístari al la carmo de siaj 
larme brilantaj okuloj. Malgraií cio, nun denove superregis lin 
la amQ k!lj forgesigis linpri ciO'. Li jam bedaiíris siajn krudajn 
vortojn kaj devis ekparoli kompate kaj kQnsQle. 

- ' po plQru 1 PIQru, ,Ia larmoj, estas bonfaraj. Mi envias 
"in .' pro ili. Se mi havus ilin 1 Se mi povus plifaciligi mian tur
mentOn per ili J Mia ' plorado estas interna, pii taiíza, 'pIi kruela . 

, Mi ne volas mensogi .al vi. Mi ne volas nei, ke en mia koro estis 
pii ol' simpatiQ al -vi, ,sed mi konsciis 'pti , Uuj moralaj barQj, 
kiuj disígas nin. Ka~ kiomfoje 'mi ~sploris mian kQron, kiu 
fordigis inter du sentQj, dolore kaj mizere 1 Ami samtempe du 
perso;D:ojn, estas nekredeble, . tamen vere. Kaj perdi samtempe 
ilin ambaií,estas éblě, sed ne ,kredeble. Kaj jen, tio okazis. 
Grandajn mQrtintojn mi havas kaj funebras malespere. 

Katj; krocis sianrigardon al ÍÍajliPQj. , Si atentis avide 
Iiájn ' ,v,ortQjn. Ms,lantaň la, a~betaJo,Fiza kaj, ,BQsky ciam pIi 
kajpliekscitite ,aiískulHs. La .kQron de Fiza tQrdis strangaj 
.sentQj, kompah) kaj jalu~o bl!ta:lis en"si 'posf la kortusa .konfeso 
de la 'ltirino, kiun s~ dev'u§ malami. , Dosky estis el pIi , malmQla 
matérialQ, lia, dubema animo ne trQ kredis Ia, sincerecon de 

" ,tiu ,ci belega k'atíno, k!e~ " li nomis sin. La rakonto de Katja -
Ii ' peusis - PQvas já ': enhavi ion veran .sed' gi certe ne:'kovras 
tute la realo;n:, Cetere lin nun pIi interesis tio, cu Jqhano nun 
malkq,§os )a;~eraj~ kaňzQjn de ·tiu apatia 'meIapkolio, en kiu 
li .dronjs 4um .Ia lastaj semq,jnoj. , , "' . 

Sed ' la koJidu.tQ de ,JQhanQ súbite sangi~is. Li ekridis amare. 
haza,ň pri siií , j~ ko:ctu~eco; Ua] trajtQj taitzigis, Ua Tigardo 
farillis ~netl'a. kaj, . kaplinte .. la m~n'ojn de Katja, li tiel forte 
ekpremis:)lill, ~ ke si ekveis. Kaj raitkvoce; krude li 'krus al si. 
. . - . 'Kia]. vi venis nun I!l mi ? : 
'? 'Kafj'a terurHe rigardfs la' konvulsjajn tTajt<ijndeJohano. 
'<, ..,2, Mi . iliris ja I ___ si flll.stris. .' . 

J-ohano ekri<Íissóvalle. Liaj' mano) ltiel premis la §iájn" ke, 
ii ' falis teren;pro 'a dQloro . • Si· terurite ekkriis. '.. 

. - Vi frenezi.llU? 1 Helpon 1 . " , , 
.~ " .. . 

Johano tremis pro ]a emocio. Liaj vortoJ elillis singulte, 
kvazaií el sufQkata gorgo. 
f' . _ KQmedion vi volas ... es tu dO' komedio 1 ••• Vi imagis 

min tro simpla . . . Komedion vi volis, mi ludis do kome
dion " ... Batalon vi VQlis, mi do bntalis, kaj la venkon mi ne 
donos mnlkare al vi . . . 

Ka!jn terurite balbutis. 
- Mi ne komprenas vin ... Kinl? ... Mi •.. mi 
- Kial vi venis nun al mi? - siblis furiQze Johano 

Kial vi venis nun? Respondu I Respondu I 
Katja fortostrece klopodis liberigi siajn manojn el la fera 

premo, sed JQhano tenis sin spasme. Timiga rikano aperis ce 
Iiaj Iipoj. 

- Bone 1 Vi ne volas respondi. Do mi mem diros al vi I 
Subite, per unu mano li sirmalfermis sian bluzon kaj 

elprenis pakajeton el sub la cemizeto. Kelkajfalditaj paper
folioj, kunligitaj per blanka rubando. 

, - Jen kial? ... Pereigi vi VQlis min I ... Acan intrigQn 
plekti pro vengemo 1 Jen do 1 La fal saj dokumentoj pti mia 
konspiro I AlSteli vi volis ilin 1 Arestigi vi volis min 1 Pruvojn 
oni trovu ce mi, pruvojn, cu ne? Jen kial vi venis, hipokrite, 
serpente! Mi lasis, ke vi elludu vian komediQn. Ankaií mi estas 
ja komedianto, tion vi forgesis. Sed via komediQ estas tro 
dangera, ~i minacis vivQjn. Vivon de kelkaj, kiuj el! per rigardo 
Ile ofendis vin, v,ivon de senpeka knabeto, kiun ni penis savi 
per nia sirmo malforta. 
" Dum Iiaj akuzoj Katja baraktis malespere sur la tero. Fine 
~í sukcesis levigi. Indigno, malespero, obstina decido kaj lip
kunprella spito alternis sur sia vizago. Fine si ne povis nit. 
silenti. • 

, - Ve, Johano 1 Kiel maljuste 1 ••• Mian amon .•• Kom
pi'enu dO' 1 •• , Vi iniskomprenas ... terure ,vi miskQmprenas. 

. Sed Johano, en sia furiQzo, nenion piu aiídis. La spasme 
premitan manon de Katja li tiel fQrte ektordis, ke íii, senkonscie 
pro la doloro, bok sis per sia libera mano en Iian vizagon. 

, La balo estis forta. Johano eksanceligis. Por kelkaj mo
~entoj la bato forprenis Iian vidpovon. Li delasis sin. 

KriQn li aiídis: "Mi lamen farO' s, kiQn mi komencis." PQste 
kQn~ternitan ekkrion. Li sentis, ke fortaj manoj kaptas lian 
btakon. Li ekrigardis. Dosky estis apud li. Je kelkpasa distanco 
li, vidis Katjan, rigidigintan pro timo. Antaň si staris Fiza, ,"un 
rťvolvero en la mano. IIi ambaií tremis, prO' teruro, pro eks
CltigO. Johano ekkriis. 

- Fiza 1 Ne I Ne 1 Ne pafu 1 - kaj li kuris al Katja, kiu 
pt'rdis ~iajn J'ortojn kaj sveninte falis inter liajn brakojn. 

Dosky la unua reprenis siain fQrtQjn. Li levis la kunfalditajn 

---------------------~-------------
CU' VI SENT/S 

K. de Ka/ocsay 

Ni iras firme kaj ni stumblas, ni pr-egas kaj ni pekas kaj ni 
[ekkuras gojkrie .kaj ni baraktus en po/vo: 

Piaj kaj ma1icaj, malkuragaj kaj heroaj - homoj I 
KJu atentas en ni pri niaj pasoj - mistera Oku/o ~ , ., 
Oú vi ne sentis la rigardon eklumi kaj bruligi en via sino, 
Rigardon aman kaj pardoneman, sed ke/k/oje lranéan, ke vi 

[kaptas al koro, 
Kvazau iu ponardon estus fraborinta 'f ••• 
~ Tiu estas. ni - nia mizera, senhelpa estajo gluila al la tero

I bulo I, 
rtu, misťera, ' potenca, Tiu, majesta Ju(jisto, 
Antaii kiu ni tremas 'I 
Cil vi ne sen lis disigi vian memonkaj rigardi vin mem el- la 

{alto, 
propraj 'f 
nekonala 

[Spirlto 
Tusinta vin dum momento, dan fllon, slan etan deiiritan, 

1 
Kompate kaj ume au indigne kaj kolere pri viaj agoj 
K~j e~ ''Vi mem rigardas vin tiam, au transtera, giganta, 

~iu erarpága. en Za labirintoj de i'Materio, en la Burda mal. 
{lumo de ['Iemoj, 

Gi; ./Uibtt.igaB káj kun Li triumle unuigol 'I ••• 
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dokumentojn kaj metis ilin en ln p~son. Poste li prenis de F:iz~': 
hl revplveron, t:esovis gin en gian ingon. 

- Freneza sensencajo I - li ·murmuris. 
Fiza estis mortpnla. Konfuzite si rigardis Johanon kiu 

tenis en siaj brnkoj ln svenintan virinon. Linn rigardoll nun 
kalenis tiu senmova paperblnnka vizago. Kiel pura, kiel kyieta 
gi estas. Dormas. la vengemo, gi ne tauzas la delikatajn traj
tojn. Se si neniam vekigus .kaj ciam konservus ci tiun kvietan, 
mildan, angelan nspekton I 

Dosky alproksimigis. Li bnItis ce ln kapo de la virino 
kaj apenau alldeble rimnrkis. 

- Bela kalino. Estus bone sufoki sin. 
. ' I ' 

Kalja nun levis la pnlpebrojn, kaj sia rigardo Hrne vagis 
jen 'al la vizago dť) Dosky, jen al tíu de Johano. Si ne vidis 
Fiznn, kiu stnris senmove sur la vojo. 

- Vi volil s mortigi . mill _ .. Cu ne ? 
Nenin respondis. 
- Mi scia s, ke mi estas nun en viuj manoj kaj vi ne indul

gos min. 

Johan~ voli s diri ion:lš~d Dosky antauis ' lin. -
- Ne, sinjorino. Ni estas nur militkaptitoj. ' Nin defendas 

Dun neuin kaj nenio. Ni estas ci tíe fremdaj, ni estas sen 
armiloj kaj vi povos plekti pIu ' viajn intrigojn. Iru· do kaj 
rekomencu ciou, sed rapidn, car la tempo ~rgas. Vi mem plej 
bone scias, ke Irkuck kapitulucis al la eehaj legioj, kiuj morgalí 
nu postmorgau eslos antan la urbo. La rev,enintoj . eble petoS 
'resporl<ion pri via Iroa simpalióal ln malámik,a partiQ? Tio ne 
estos agrabla por vi. Ln dokumento jn, dedicHajn al ni, ni .dllnkj!: 
kónservos. Eble ni povos uzi ilin. ., 

Stranga rideto aperis sur la vizago de Katja. Si rektigis, 
ordis sinn vestajon. Si pasjs al Johano, milde ah:igardis lin, 
poste senvorte sin turnis kaj ekiris. Post kelkaj pasoj si alingis 
Fizan. Si haItis. Sajnis ' heziti. Posle si ekkriis. 

- Kamaradino, vi esl::ts nun soldato, vi servas la revólucion. 
Vi jus sciigis 'pri mia komploto. Mi alvokas vin, arestu min 1 
Jen la plej bona okazo, forigi min el via vojo. 

Fiza surprizite embarasigis. Katja plilalíte, energie ,r}pelis. 
- Mi postulas, ke vi arestu min! 
Fiza starigis flanken montrante per tio, ke si ne deziras 

_______ ..--_____ ..--______ ..--______ ..--______ plenumi la strangan deziron. La vojo estis libera, sed Katja 
\. \. , restis obstille senmova. Poste" denove si ekparoHs, kaj nun 
f ť sia voco estis incitema, provoka. . 
4 4 , - Jen viu gránda ap10 kaj sinofero! Vi timas ,min. Do 
~ E' (Y T' AS 7\T.OKTO L UN ~ sciu, se mi forJasos ci Hun ' Iokon, mi batalós piu: ,Min ' ne 
~ O .L:1 .1. VI ' ~, ·timigas minacoj, min ne !u:irtusas sentimentala Fomantikeco. 
1 Henrik Visnapuu 1 Mia amo farigis neeslingebla malamo. Mi neuiam pardonos. l. \.' Jes, mi konfesas, ke mi jntrigis" mi faris komp.Ioton,;mi dennn-
J ť ds vin éiujn pri konspiro, nenlam farita, . sed pruveblá de mi 
1 Neýo dum krepusko Inlis de ln . éiel' . J d kl' I E I . I' d' . 

l 
'1,'(IJ' pensoJ·. ek'lell,·g' I·.S en la malllel'. ~l, Pk~r o:umen oJp- n I a mano ~l tenas a. vlyoli~ e ~lU vlrCo. " . lUn Vl amas. er so a ·gesto ml pova& eshngl . an vlvon. u 
Estas 11.okto, lun', nun la kor' dolorn's. vi do maJkuragas defendi ·lin? Demonp mi es'tas, demono! Cu 

vi komprenas min? Lian vivon, . nur lia,n vivon mi avidas. Nu, 
\. Min loresto vin premas en tiu hor'. \. kamaradino, nun mi donis. p1in en viaJn manójnI.<aj tamen vi 
ľ Cu sen mi la vojan trovas nun via kor'? ť hezitas? DO , arestu min!.. .. , , ' . .' 
4 Estas nokto, lun', nun la kor' doloras. ~ Johano , kaj Dosky terurite , alídis ,cion · ci, sed Fizl!, kil1 
~ ~ staris kontralí la virino kaj povis' esplori siajn trajtojn, havi$' " 
1 Lansimile disfalig' as Za bl,(]nka neg" . 1, strangan impreson. La mieno de Katjakontralíis la spite .ak-
1 1. centitajn vortojn. Ci 'esprimis senespera,n ,baraktadon, . pro~ 
~~' ETI animo plilai1ti{ías fzm ebra pre(j'. l' fundan doloron. En lit lasta frazo estis plie petego ol 'incito kaj 
f Estas nokto, lun ', nun la kor' doloras. spito. Fiza sentis, ' ke 'Si staras antau enigmo. Por sol"i gin, 

estos plej bone, plenumi la . strangan deziron.' . . 
\.. Post ln a[,~nj domtegmentoj sin knsns lun' , " - Ni iru! - si diris. . ' 
r Ciam restos la turmento, forestos sun'. r Johano volis .qJalhelpi iliu, sed Dosky retenis , lin. 
4 Estas nokto, lun', nun 1a kor' dolora~ . ( Fiza kaj Katja .ékiris. Johano rigardis ,iliil kvazalí mala;pe=: 
\. ~ rantajn fantomojn. Malamo \<aj amO' iras tie kune SUl' la vojo. 
ť 1917. l Muta sinakuzo turmentis lin., Li ne povis pIu nei, ke li ani.as 
4 ~ kaj amas la unuan kaj nur senfinan kompaton li sentáspor la 
\.. ~ alia. Nel1Jiam en 1a vi-vo li trompigis ,tíel dolm;re. V-etre,KUJtja es\Jis',' 
r REZ I r koketema, facilkonduta, sed li ne s,upozis pri si tian moralan-( G N O 4, degeneron. Li kredis la sincerecon de sia amo, la mildajll' kare-
\. ",sojn de siaj okúloj kaj la amplenajn vorfojn de tiuj petole 
f :Henr{k Visnapull f ridetarit!lj lipoj. Li' nur nun konscias, , ke lia ' amo naskigis (ln 4 4 la unua momento de ilia ,konatigo. ďTerurajp' ,batalojn li luktis 

, \.. rltendad' min rompis, \; kontralí si, kiam li. rifuzis siajn cirk!!iíp~endjn, siajů kisojn', 
r La e.spero trompis. J. pro la alia virino, kiun 'Ii "metis sur la ultaron de sia ' kuro". 
4 Mia man' ~ - Kilj en la sama momento, kiam 'Ia altarbildo 'dissitigis, li devis 
\. Etendadis sinal vi sopire. \. ekkoD.i la veran vizagon de la virinó, kiu kalízis al li liam da ' 
ť Estis van'. . I Dialdorma] noktoj, febráj baraktoj. ,. ' ,. . 
4 Mi lacigis, snnceligas ire; ~J ' , Dosky kompate , observis .la ,<iolormienan enprofundigon., 
~ . Longa tempo jam pasis eÍl silenlo; kiam ,li aver!Ís, ke vesperigas. , 

,l
r. 1 IIi ekiris hejmen. IIi estis jam ' ce Ia.' duono de la voj9, křam , 

Piu ne estas ploro. 1 Johano ' ekparo'lis. , , " . ,,:....,' "", ~' 
~ Cesis la doloro. \. ~ Petro, se íni povus almenalí ' p'lóri, plori! 

4 ~~~~;r!~n~ur post/qsis en animo, .~r amik-; c~to:~p;:n~~aft~: p1
0ru

.t ~ di;is " kompate,,;Do~ky . kaj ·' 
\.. ' VIVo-vent' _ , "":Mi ne povas; , . . 'mi ne povas .' . Kiel ;bone estus' l .. ' 
r. Gin kunport~s al la mar-senlimo. 'Mr Iré . .. Ire amas sin ... . ' ", . 4 .t . - Si ne indas je via arno.", ;;, '.i.' 'A' '"', 

\. Cu n,!lfl plori, sidi? - Neditu tion; Petro. : . Mi mortigis slan animon; .. MI' 
f , estas kulpa. . ' ' 4 Kuri kaj rapidi. 4 ,. Dosky ne sciis ,hlon respondi.JÓhano, kvazalí ,' p'or' plHaci- , 
~ Koro nur \. ligL sian dolo1'On, farigis pIi .komuni~eina. .< ..' 
~ Arbomugon ai1das kaj ' sonoron . ~ Si skdbig al mi long~n" leteri:í.D post,.tilL f'iůalli tealta 
1 Kun plezur' " 'I Vespero: Sip~tis ,pardouon poi · sia ,~ nepripensita ,kondu.tQ ; Si ' 
\. Mi en kanton ver§as la doloron , \.' kor·sire , p~cn?is pri sia amo kat mi nekura..ílis ' ~spon~L .,Antaii :,-
~ 1:91-6. ,' f .d.u . s~mJlJ~oJ" 1enov .. e mi r!c~vi~ , ,let~.ro~ .d«l. , si. : NYT , keJ.kajn . . : 
J , EI la esto'na: liild.a 'J ,) l~oJn. Ih. estis e~ugmo p.or Inl .• :: Ml , tUJ respon~hs .1aUkore, fle·--
'ti. Dre. en, l' , bnd.ante , mIn pIu" mi forgesis dum la, skribo, ,ke mi e~tas éi tie , 
,{ ~ neniu kaj promesis al si pIi ol mi tajtis. Mi. ,drohls .en ~·re.voj. . 
~ .'.. ,_. , , . . ", ';' ple~tis songimag?jn,' S~il, 'pórta~te ~a L1e~eró~~ al p~s.t~e~o; mi >: -, . 
________ ..--______ ..--______ ..--________ ---: __ .,..,;. estís kruIele veklta. :Ml renkont1s lm dumvoJ~. Brak- en-brake,'-



kokete ridetanle, sin forte a lpfemante Sl Iris kup la nuna 
adjutanto. Ekvidante Ínin, si paligis kaj mi dissil'is mian 
leleron. 

Dosky konlrauvole rimarkis. 
~ La' kati no montris siajn ungojn. 
Johano daurigis. , 
- Antau kélkaj tagoj, vespere mi vagadis. Mi lacigis pro 

la longa sencela marsado kaj éksidis sur la stupo antau la 
teálro. Subite iu alparo1is min. Estis Joc.jo, Ja iama hejtislo. 

· Nun ankau li soldatigis en la ruga armeo. Li estas anarkislo. 
La kv.inpinta nigra stelo rié ' fa ris lin ' flera, li nomis min .. sinjoro 
vólontoro". - Vi estas <Jo ,anarkisto? --:- mi demandis. - Cu vi 
scias, kio · estas anarkismo? - Lia mieno heligis. - Jes, - li 
resjlOndis, - cent kvindek rubloj tage. Mi devas kolekti monon 
por la flaneino . . . 

- Malfelica stuHulo, - rimarkis Dosky. 
- Sed auskultu pIu 1 • • • Li akompanis min gis nia barako. 

Ce la ,pordo li cirkaurigardiskaj sekretmiene rakontis al mi , 
ke lia kamarado, iama teatra dekoraciisto, menciis al li, ke 
granda dangero minacas min, car mi faris ian konspiron 
kontrau la nuna regimo. Ee dokumentoj ekzistas pri mia per, 
fldo kaj verSajne baldau mi estos mortpafila. Tiam mi ridi s 
pl'i la afero, sed hierau ' Joejo denove vizitis min kaj diranle, 
ke lin nauzas la sangavideco de liaj kamaradoj, li avertis 
min,ke mi kasu min au rifugu, car hodiau oni volas aresli 
min kaj tiujn artistojn, kiuj logas kun mi en sama cambro. 
Mi dpbis pri la afero kaj tiam li malkasis, ke la manoj de la 
bela virino arangas Cion ci. Li mem vidis la dokumentojn en 

' siaj manoj, kiam li ordis la eambron de Iii komandant-adju
tanto. Ci liu kaj si longe priparolis la aferon. Mi pensis, ke 
Jocjo eraras. Li ja ne paro'Jas ruse kaj komprenas tre mal
mJ-dte, sed 'li insistis, . ke li kómprenis sufice por diveni cion. 

Kaj. .. kaj hodiau matene mi ricevis leteron de si. Ren
devuon si petis de mi en la tombejo, kie si nepre volas kun mi 
paroli. Kio okazis tie, ti on vi vidis. Sed vi ec jmagi ne povas 
tlím turmentan nokton, kiun mi havis, eksciante, ke sia ven
.gemo minacas n.e nur min, sed ankaií vin kaj multajn aliajn. 
Vin nun ja ne mirigas, ke mi ne povis bridi min. Mi estis brute 
vulgara kaj tion mi bedauras. La doloro kaj indigno rabis mian 
prudel\ton. . 

La :konsternigo de Dosky, ciam pliiginta dum la rakon
, tado, eksplodis . . 

- Mi estus 'Sufokinta sin. 
m atingis la barakon, La saincambranoJ estis hejme. Unu 

legis, alia senpense rígardis la vesperigon, kiu pentris sangruga 
la ókcidentan eielon; la tria gitarludis ian malgajan melodion. 
La aliaj revante áuskultis. Pos'! la kutíma saluto Johano kaj 
Petro sidigis al la tablo. Sed la, maltrankvila animo de Johano 
ne lasís lin rípozi. Li nervoze levigis por foriro. 

En tíu cí momento aňdigis bnio sur la koridoro. La 'pordo 
malfermígis kaj ce la sojlo aperis armítaj soldatój, komanditaj 
de Fiza. Sia mieno estis 'severa, la trajtoj rigidaj, la voeo !Dal
mole ordona. 

- Eh la nomo ·oe la revol.ucia jugistaro mi arestas la 
logan,to.jn de tiu éi camb:ro pro konspiro kun la malamiko. _ 

Cíuj saHlevigis. Kelkáj ekridis" , pensante pri serco, aliaj 
timigite rigardis ' la . soldalojfi. Johano kaj' Dolik)' konsternit l" 
ekkriis, samtempe . . "" '. 

-'- Fiza, vi ? -ankliú vi ? 
Fiza; ne atenfáJit~ 'la 'ekkriOÍl,pa~iS al Dosky kaj prenis el 

liáposo , la dokument<rjn, kiujn li '-enposigis en la tombejo. 
Transdónante i1in ,al ·soldato, si ordonis komenci la . laiívican 
arestadou. Si legis- la" nomojn kaj . la soldatoj k~dukis ciun 
menciitan al la koridoro, 'kie tumultis amaso de · ekscititaj 
Sciv.6bdoj. Legint~ Já, .nómojn de Dosk'y káj Johano, Fiza ďonis 
'apartan instrukcion: ." ' . :, 

---Ci Huj éstos1;~n'sportHaj eu' ia ' u~hón. $tafani'alliberejo. 
La ' ' ruiaj, kiel suspektitaj, en ,' la gárnizonan -inallibérejon 1 
Komprenite? ,I :' -, " .., . 

Johano, kva~aií ne ' kre~ante al la propraj okulo), ripetis. 
- Fiza, vi'? '· Ankau ' vi? , . 
- 'Mi ' estas ' soldato. La komándantaro ordonas, : mi devas 

· obei I· '=.', si ,respoiIdis' iom "'krudl'! kaj , ~eke: 7- Kamaradoj, ni 
povas.ekir:i. , .',' ·:;r'.;;;;;.,;<',;, " ,:',,-;'),'" , 

Anfu:ň ' Ia 'barakó~'tu~.uItis miJitkaptit9j. Inter ' ili hor 
Steiner;' :!Jdu male~peié::.; kuradi's tien -kaj reen por , ekscíi ion 
certan. Kaj kiam li , scll~i-s pri lakauzo de· .la areslado, ega 
!Jlaléspero superregisJin. o ".. " 

,. - ';X-ajmia dokumento? 1 Kio estos pri mia dokumento ? 
· Hp • • mi, : azeno, ke·.mi ,iio~nismian. doku.Q\entó1l' al íř 1 - li 

riproCls sin. - Mi estas lIun viktímo de mia singardemo. Tiu 
mall:>enita dokumento nun povas eltordi mian kapon. 

. La areslítoj ekiris en du grupoj. La unua al la garnizona 
m'alliberejo, la alia al la stacidomo. Ci liull lastan koman
dis Fiza. La trupu tuj envagonigis, por veluri al la urbo. 

Veninte ml .Ia sk\La ma Uiberejo, Fim \JrIansdon.ÍJs Johanon 
kaj Petron al la dejoranta soldatprokuroro. IIi estis kondukitaj 
Ira longaj koridoroj , ciu ell apartan celon. La du amikoj adi-
aiíis kun Jonga manpremo. J 

Post kelkaj momenloj jam í1in ambau cirkaiíis la peza sílen to 
dě ' Ia karcero. 

.Estis cirkau noktomezo, kiam la pordo de la karcero de 
Johano silente malfermigis. Starante dorse al la pordo Johano 
distrile rigardis la ferstangojn de la kradumita fenestrro, li 
ne rimarkis la piedpinle venintan vizitanton. Estis Fiza. Si 
ektusis la sultron de Johano, kiu surprizile turnis sin, .sed sia 
mano ordonis sílenlon. Kunfalditan .paperpeceton si sovis en 
la manon de Johano kaj f1uslris al li dum foriro. 

, - Sinjoro Bardy, mi kisis la manon de Kalja. Kisu 
ankau vi I 

La pordo senbrue refermigis. Johano avide disfaldis la 
paperon. Nur unu frazo de bonť konala mano: "Mi amas vin 
gismorle." 

La papero falis teren kaj la longe sopirataj larmoj aperis 
eJ:l la okuloj de iohano. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ , , 
~ ' PRl!iu!'a!!lPO ; 
4 La suno ridas. -\ 
\. La Irun/on kisas la radioj. I. 
f Min dorm' evi/as. ~ 
4. La koron liklas melodioj. , 
\. EI verda arbetajo la zefiro L. 
n altlus/ras tlu/oludon de satiro. , 
~ Nun nimfo tri/as, birdo sin imi/as. -\ 
\. En herboj majskaraboj lude spi/as. " 
~ Konjek/o 'vibras: Io devas veni.. . ~ 
, Petolo igas kison s/ele preni , 
\. kaj ridas mi, éar devas ,ridi, L. 
(, plengorrje kanli, kri-aklami, , 4 dissuti sentojn, min dividi , 
~ kaj vín, karega, ami... amí... , 

" La voéo tremas. ~ 
\.. Fosfore lumas la pupiloj. to 
~. Deziroj gemas. ~ 
1 Resonas en mi birdo/ríloj. , 
~ Haho I Haho I Jen kun Ireneza rajdo , 
i ul k.oro 'II/l-galopas fajrotajdo. J 
1. Neeble spiti plul- Neeble kuri I , 
~' Neeble jam mensogi, false jurí I , 
j " La tajdo venas _ .. kreska3 . • . kun si rulas .1 

. ~ . ,," kaj senton vekas •.• dubon dolée lulas. " 
f . La· lajroondon vipas #ormo, 

míraklofare 'koron hardas, 1 
~ . , pot vivi vokas el 10. dO.rmo , t . . kaj en mi amo ardas... ardas .. , , 

~ .. Ah, venu al 'mi I -\ 
~ Ni kune kuru al mon/pinto I r 
,J Ho venu psa/mi 1 
/fen dia temp/o de l' Krein/o I , 
~ r Cl e /loraUarbo de ' /a montto , 
1 a ~enton, aptos fresa on/o. j 
, Orgerias tie vento, birdoj tqn/a.,. , 

4
~ '. La kOl'ojn éasta amo vaI:te fandas. i, 

Plin/empa .varm', plintempa bel' nin benos, 
soifajn lipojn arda kis' katenos 

\: ' . kaj pregos mule' Korinterno : , 
j . ,,Renata eatu de /' Cielo .I. 
1'·,1\ aimból' eteina de rB/erno: , 
~ wintempa" várm', . printempa belo I r 
4 Menci.U4 :m 'w XI. bů.. Flora} LudoJ. \ r ..;', . f 
J, ' .... , 
'J!IIi'-',...---..",.---: ................... -----~---~ ..",.-,..;... __ _ 
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fi536cmn7.'51 or kio mi veturis Berlinon? -demandis sin dojn de la "adagio" kaj transiris 'al la "Tondo", al la trankBeethoven, elirante vespere el sia domo. Por vila, senzorga 'parto de ' sia sonato. kio? Por konvinklgi ankorau unu fojon, ke la Ho. gi es tis por ciuj komprenebla 1 Certel En gi .tio famu~oj kaj riéuloj estas trivialaj, kaj la mal- estis konata al ili: tio ci estis ilia tago bagatela, senenhava .. riéuloj -- malfortaj "kaj sensignifaj. Por kio facila ... IIi ridetis, ilí estis kúntent;tj. . , . . mi .aldonis ankorau unu maldelikatan akor- Kaj rememorigis al li la tondro de Ia Ipnge ne slIenti-don al l:l malgaja muziko de mia vivo? . gantaj aplaudoj. Beletaj vidnvizagoj salute' ridetis .aI li. M-alkontenrto pifi si .mem 6iJ,ka ulkuptÍJs aa tu!Ja[l es!Jajon Iliaj manoj, cizitaj el marsaumo, pIenigis la salonon per de la graa.Jda komponisto. sonoj , esprimantaj klinigon antau Ha .genio . .Li pii rapide ekpasis, klininte la kapon, kovritan per Kaj poste ... largranda (',apelo. Beethoven 'kullpremis pugne la manojn pro furiozo. _ Cu por tio mi vizitis tiun ci urbon, ke fiera, grafino Antau li, antau liaj sonoj oni klinigis, -dum ili ankorau ofendu min, au por tio, ke mia kara aItranga arniko, princo sonis en la aero kaj sajnis, ke kandeloj, reliefoj de Ia muroj, Lui Ferdinand, uzante la okazon, vengu kontra u la grafin,o lertaj har-arangoj de liajauskultantoj kovrigis per deli-pro la ofendo? Ho, abomenajo, abomenajo 1 • • • Kaj kata diafana punto. . . . -kuntirante la sultrojn, kvazaň sentante malvarmon, kvan- Dum liaj sonoj svebis en la aero, kv'azau 'aro da soreaj kam la vespero estis varma, Beethoven ankorau pii rapid~ vidajoj , oni pregis al li. Kaj kiam ili jam dissutigis, oni ekpasis sur la Víena strato. forgesís pTi la genio. 
Oníproponis ·al li, sidigiapud la tablo de la muzikistoj-, Li rememoris la balon ce ]a gI;afino, rememoris gin de . kiuj devis ludi marsojn, polonezojn, kaj menuetojn por la l'komenco gis la fino, car li ne povis forgesi el gi ee unu momenton. dancantaj gastoj. . . ~",.. l'Ío estis tro I Beethoven ekkaptis la capelon ·kaj el,pusis 4 -

Li hidis sian sonaton, per gi li rakontis a1 ili eiu.in inurmurante ciujn konatajn al li 'insultojn . . turmentojn de sia koro, tíel dolora dum la lastaj jaroj;' 1a . Tiel pagis al mi tíu ci mecenatino.Siajn · orelojn kun tutan teruron, kiun li eksentis je la unuaj signoj de s·urdeco. egala oportuneco trairis majesta ~ordo; kaj kamelo, kaj En la pezaj akordoj de la "grave", tiUI~ ci vesperon li metiš tuta husara orkestro . . Ofendo anta"vitinoj ' estas . duoDle la tutan suferon de la eventuala rezigno pri la mondo ' de suferiga, kaj Beethoven en la balo ja estis cirkauata df' sonoj, kaj posle, rimarkinte la frapuntan impteson, kiun li tutu aro . da ili. 
C faris per sia ludado, li trankviligls ilin per la "adagio". _ Kaj ili rigardis trankvile 1 Ho,ili ankaií ne povis En tiuj momentoj sajnis al Ii. ke eble la dan~ero esta~ ., sjdi apud mi! Certe, kiu mi estas ' por ili? Mi estas nek ne tiel grundega. _ t ' ministro, nek oficiro ~un estonta gra'Vl!- Tango, nek fila- de Eble ... Ho, tio 'estus grandega, trankviliganta vorto 1';' grandsinjoro. Ha-ha-ha 1 Mi estas filo de ']a tenoro de prinéil -Eble I Post gi c;pero, paco, gojo • . . kapelo kaj nepo . de la kortega l).apelestro, kiu, _ por :"kelk" Kaj vidante; kiel trank viligas cirka" li la dorlotitáj. pferiiga leciono, kuradis kelkajn mejlojn. Ho, jes LIDi ankaú bel aj vizagetoj, li apenau aňdeble ,prenis la du fJnajn ukor,, ~ estas ido de kortegaj amuzantoj I 
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Beethoven volis dissiťi en, du, partojn tiun ci tutan 
mondon de sensignifaj animoj. 

Kiel malaminda sajnis al li tiu ci maisa~a ronda bulo , 
kiu staris sur la cielo anstatau la luno. Beethoven malespere 
etendis antaiíen la manojn, kun krucitaj fingroj kaj ekri
gardis cirkauen. Li ne rekonis la lokon. 

.- Kie do mi estas? Tio ci estas, versajne, antauurbo, 
sed kia? 

La nuboj kovris la Nelon. Tra ili apenau-apenau traigis 
hela .makulo signifanta la lunon. 

- Ha, jes, cu ne estas egale? 
Beetho:ven ekiris malproksimen. Kaj li rememoris, kiel 

!ia arniko, princo Lui Ferdinand vengis sian amatan kom
poniston, kiel sidis ce li, la sekvintan vesperon, Beethoven 
'eu la cefloko de la tablo, kun la princo dekstre kaj kun la 
grafmo maldekstre; kiel tusetis lin surprizitaj rigardoj , 
akompanataj de gentila rideto: Tio por li ne es tis , vengo. 
La princo guis sian delikatan elpensajon, Beethoven suferis . 
Li vidis la kontrauvolan rideton de la grafino, li travivis 
sian maloportunan staton, li rimarkis kun kia rapideco si 
malakceptis la proponitajn ,mangajojn. Li devis rimarki ec 
kelkajn ironiajn rigardojn, kiuj, kvazau delika
taj 'sagoj, estis jetitaj al la grafino de kelkaj 
finoj de la tablo. Tiu ci vespermango es tis por li 
daura, terura rememoro por la tuta vivo. 

Kurbigintekaj nerve ektirante la su ltrojn, 
!i preskau kuradis lau la strato. 

- Por kio? Pro kio? Kian Hi havas rajton? 
Kion íni faris ál ili? - Li eksentis pIifortigantan 
dolorón en la orelo. Terura signo de surdeco 
}Jortigis IankUJ lá kaj tiln memo·ri.gig pn Ho ),a 
ripeti~o de la pe za "grave" el !ia patetika 
sonato. 

Ho, malbenita malSatinda vivo! Cu estas 
eble vivi kaj ludi, por ke tiu ci malhonoro en
korpiginta en homaj formoj donu al mi diplo
mon de genieeo? Sed ne, spite . al iIi ciuj, mi . 

_ sentas kaj konscias dian talenton, per kiu mi 
povas plenigi la tutan mondon. Ho, mi povas 
rakonti cion, cion ! iliajn malgojon, trivialeeon, 
esperojn je glor9, ilian ~ojon, feIicon, ridetojn, . 
larmojn kaj povas' níontri al m, kio estas vera 
felico 'kaj veta malgojo, sed ne ilia malgrava, 
sensignifa, esprimita ' per obtuzaj sonoj. 

Subite la fantomo de surdecQ ree aperis 
antau' li. Beethoven haltis kaj senintenee svingis . 
per la mano venteton cirkau -la kapo. ' 

-Kio do estas? Halúeinacio au realajo? 
Li audis kiel la dua parto' de ln "grave':, 

per vieo de malsupreniraIitaj akordoj ~ransiras 
. en "állegro", kiel. kún ciu crescendo· tiu -ci fan
torno pIi persiste etendas al li siajn brakojn, kaj 
kiel; poste, per vieo de malsupreniFantaj ' okta
vojgi .falas i!l, malproksime de li. Beethoven · 
cirkaiítigargis. La .iúno

o 
lumis en plena .brilo. 

Giaj trankvilaj, 'melankolíaj raďioj sur.versis per 
timema lumo .. 'nekonatanal li. o, ·straton'. El .' 
kontraiía dometo ~iídi~is lfl ' soriof de' lili pate- .. ' 
tika sonato. Ili :_di*r~te di~tranciš la lunaÍ1 lu
mon;, per kiu estis envolvita. la dometo, ok;aj íJi 
dégelis en la·. aero. ·, . ' . " .', .. 

- A-a, jen .kia! IllÍI\ ne· ,forlasis tiu ci fan
lomo de , malespero I: - trankvili~inte e.kspir~s , 
Beethoven:. ' ; - ;(. ",.' o" " 

Li· direktis sin al: la dometo.· mallaiíte ceniris ' 
tra ne 'slosita' pordo kajhaltis sur la sojlo: ," o 

AnIau. lLaperisfJildo, t,ute · ~e ' ordinal'apor 
anta!íi1rĎo, .ki~n Jitialis. ': . ...., .' . 

Ce mamova, Kvankam bone ágordita mstru
m~to sidis . fri~\>ipó· k,at ,.kun 'profun(}a. s~nto 
ludls la pate!iJtan .s6naton. '. o' ~ . , 

Per siaj delikataj manoj 8'1 Ďe faris tiun 
.e majestan impreson, kiun ~taií nelonge vekis . 

" o< \ 

mem Beethoven en Berlíno, sed la komponisto rekonis, ke 
la knaJjino komprenas la sonaton kaj vivas per tiuj sonoJ, 
1dujn estigas siaj fingroj. 

- .Jes, bone! Tiel . . . - ekmurmuretis li, kiam 
ekaiídis, ke en la "rondo"-n si enportas faeHan spi radon 
d~ senzorga gojo. 

. Larga garbo de lumo falis tra la fenestro sur la kna
binon, kla"ojn, plankon kaj tablorandon. 

Blankaj radioj aldonis ion fantazie enigman al la tuta 
meblaro. 

Beethoven admiris la gracian ta!ioll de la knabino, sian 
apenau klini~intan kapon kun la deJikata profilo kaj la 
blallkajn longajn fingrojn . 

_ . Kia beleco ! - pensis li kaj sentis, ke ell lía brusto 
estigas facile, lía koro batas pIi rapide, ke oudo de inspiro 
portas al li tutan mondon de muzikaj pensoj. Levante alte 
la bruston, li penis spiri mallaute. 
. - A-a, jen kie oni min sa"tas! Jes, jes min tie ci oni 

'kQ'Ii1p.re.J1IU:S. Mi devas }ln'lwrau rv.iv·i, por Ike mi kiTeu por tiu 
ci ·bona, carma muzikantíno. Ne, mi ne estas soleca •.. 

Sed jen, li ekaudis la vicon de obstine malsupren
ktirantaj sonoj, poste longa gamo, komelleiganta de lauta 
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fl1.ta :nolo, pos1,e :kellké 00 mafll1aií,~l3lntaj a'ko'f(loj, 3nlkorait' , renta(sena.nimuloj. Sen IAutim~ trans~ro eri ' soriatoj, Beet-fauta gamo _. kaj forta finanta akordo. ' ." .. '. hoven komencis la duau parton, en kiu brHetis la luna La sonato estis finita. lúmo falinta sur' la knabinon, kajla poste sekvinta inter-_ Belege, - diril; Beethoven. parolo. La komponisto ne longe restis tie kaj ree, sen _ Vi . . . vi, kiel vi eka peris ti e Ci '? - turnigis al li la transiro, komencis "presto agitato'.' , en kiu - kun strecita knabino kaj ekstarigis . 
rl " pasio, kelkfoje kun furioza impulso, kiu jen komeneigis _. Kaj al mi sajnis, ke iu eniris, sed mi ne rimarkis apellau audeble kaj, post vieo, da sopirpasiaj sUPl?enirantaj vin, - ekalidi@is 'Voco de fJanke. sonoj, finigis per du ma110ngaj laiítaj gemspiroj de plenaj Beethoven turnigis kaj en la duonlumo el< vidis malju- akordoj, jen kelkfoje elsirigis en kaskado de duontonoj ' per nulon , kiu sidis apud la tablo, apoginte sian kapon per apenaií audebla "jes oni volas vivi" kaj venis al 'subpremata mano . mallonga gemspiro, -Ia komponisto rakontis pri tio, kiella _ Pardonu min, - diris Beethoven : - sed mi satas juna koro ekseitigas per varmegaj esperoj pri felico, kiel tiun éi sonaton, tiel same, kiel vi . Kaj tial mi havas rajton la kruda vivo premas liajn sopirojn, kaj kiel gi batas pii audi gin, kiam oni ludas gin tiel belege.Cu vi do scias. kiu forte. Ekaiídigis du lastaj minoraj akordoj , ~ kaj Beet-gin komponis? hoven turnigis al siaj auskultantoj. ' _ Beethoven, - respondis la knabino. Li esta ~ La maljunulo iris al la ludanto kaj staris en strio de granda komponisto, kaj mi, kun la patro.satas !in luna lumo, kiu argentis lian kapon. Sur liaj okq.loj , briletis - Pro kio? larmoj. - Pro tio, ke li komprenas nin , nin malricajn homoj,n,' - Mi dankas, dankas vin! - per malforta murmuro ekpnrolis la maljunulo, kaj ' en Iia voco aiídigis larmoj. Ii ripetis, apenau elparolante la vortojn. - Ni · donacis al - li rakontas al ni pri nia malgojo, kaj ni komprenas lin. mi kelkajn minutójn de vera felico. Vi" mirinde ludas! . Mi nun es tas blinda kaj en tiu ci sonato mi aiídas konsolon. Ec pli bone, ol mia filino . . . . Beethoven antauvidis mian blirideeon kaj rak on tis al mi pri Beethoven vidis, ke la knabino enpense rigardas la fe-gi. Mi, kun la mino, satas tiun ci sonaton kaj iam ni iro~ nestron. Siaj brovoj iom eksulkigis, sia fiksita rigardo e~tis por audi Beethoven mem. 
·1 malgoja kaj fluoj de luna lumo dronis en gi. Si siIentis, car Dolcaj larmoj de grandega amma kontento g!itis "lil ' la pasio de la sonato ankora-u sonis en sia koro. . . la gorgo de la komponisto. Kun kia kontento li cirkáu- -Kie do es,taJs La VNo? ' - dellllilmdis tiu eů ma,lgoja brakus tiun ci blindigintan maljunulon. Por tiu ci momento enigma rigardo. - En kio estas Hu Ci vivo? Kaj !do ajn gi oni povas morti. , ja estus, kiel mi volus proV'i gin J provi forte, per tuta, mia Kiel sentmhavaj sajnis al li éiuj antauaj aplaiídoj , kom- estajo ... Si apenaií-apenau ektremis kaj, ne sirarite .. for la pare al tiu ci simpla ' varola. rigardon de la fenesti'o. demandis : , ' - Kial vi gis nun ne povis audi Iin? - . Cu vi estas Beethoven? - Car li ludas nul' al gra·foj, prineojl Cu li malsupre- - .les. nigus alni I Ni ja estas malriculoj . .. Li povas bone rakon'ti , - - Mi tiel pensis. Alie ne povus esti. pri nia malgojo nur al tiuj, kiuj malkomprenas lin. Mja La maljunulo, ekal1dinte, ke antaií li estas Beethoven, filino donas muziklecionojn al infanetoj en tiu ci antauurbo; antaue konsternigis, poste rava mirego disversigís sur _ lia Kiam si perlaborps multe da , mono. tiam ni venos audí vizago. . Beethoven mem. :. , - Jes, jes, ankau mi same pensis I Certe·; ~erte . ~ : . La komponisto maldolce ridetis kelkajn fojojn dum ln mu alia povus ja tiel ludi? ... Vi , ... estas mirinda "orloj de la maljunulo kaj poste ekparolis al la knabino , ' genio •.. - murmuretis li tra larmoj, sufokigantepro la :- Cu vi tre satas la muzikon ? rnvo. . - Jes, per gi mi vivas. La koro de Beethoven estis troplenigita. Preminte .Ia - Kiel, cu nur per muziko 'I manon de la juna knabino. per sufokiganta v.oco li diris .- Mi revas ankau. .. al si: - SeJl 'lit muziko ja estas revo. . ;. - Vivu, vivu. Por vi oni povas verki multe ,da :kanfoj, - lÍo. ne I La muziko estas realajo. ,Kaj vi ilin ofte aUdos' de mi ~ . . '. ". ~ Jes, jes, - diris la maljunulo. - Por kiu la viv(l Surjetinte la capelon, li : rapide iris e'l la cambro: estas malbona, por tiu la muziko estas vivo. Mi estas blinda, Fu.rioza, gojo kaptis lin. En litl ci momento li 'amis la kaj al mila muziko parolas nun pri cio, pri kio iam la v~g - tutaR mondon , ' senlo. Mia filino kun eiu tago perdas el sia juna vivo, sia . Matene Wretrovis la konntanstrat~n. kaj alvenis hejmen. koro sekigas kaj si sereas en la muziko sian amon, sian Kiampasis ln. 'lilcigo, li skribis ia Davan sonaton kaj gojon. Jen kia!' la muziko por si estas realajo. Vivi ja tam.'ťn ,ves pere sin , direktis kun gi ,aI siaj novaj konatoj. oni vo1as. ' . Sed, kiam li eIíris ' sur, la s.traton, UDua lia deJllando - Jes, oni volas .•. - apenau audeble, kun gemspiro e<;tis : '. sirigis el 13 knabino. - Kien iri '? , La akra Drclo de Beethoven 'eu tiu ci gemspiro ekkaplis ", Li ee ne memoris ; ar kin" flanko .hieraií, eltrante cl la la temon pDr la fino de la nova sonato. kiu naskigis en li. dometQ, li turnigis , ~ dekstren, au maldekstreri. kiam li eniris la dometon. , ". - Ha, kjal mi ne demandis ·riom<Ín, nek adres'on? Kie - La muziko ankalí por mi estas realajo, car ' ekstér do ,mi estis hieraií? ",. , " . . . . gi ne estas por mi vivo, _ dids Beethoven. Beethoven staris kelkajn' minut9'jnen meditado ' kaj . _ Eble, vi audis Beethoven'? r~v~nis hejmen. Li ekmemoris, ' ke lia son11to estas 'seu titoJo: _ Pi ofte ol iu en la mondo, mi asertas al vi. ,'.; Enirinte la cambron, . H prenis ~,plumon 'kaj enpensigis. La kna.bino dube eklevis la brovojn. ' , Du vidajoj staris ' Rulau ·li en biauJmj luuradioj: 'pJo-Beet4oven. rapidis diri: ranta maljunulo kaj knabino kun malgoja, kv.azau ion - Permesu al mi ludi la lastan sonaton de Beet.hoven, ateJ.ldanta rigardo. ;, . '" " " .' ,kiun , krom mi, ankoraií něniu audis. ' " ~erminte la okulojn,' Beethoven )ong~ sjdis"pQste I?er Li sidigis kaj ekludis siau jus verkitansonáton. En gia .. largajliteroj li s·ktibis: . ' ". . '~ .. , ,' .. unua parto li esprimis tiun malluman cielon, kun makulo ,jLuna sonatů" . • ,' . ' kontrau la. luno, kiun li observis sur la vojo '~' 'tien Ci ' li ' &ed ~la dometon de 1a ' antaiíu'rbo fi neniaro retrovis. enskTibis sian malgajall remeÍnoron pri la medio de ' indife- ·: '. Etia :rUSl3;' V~ra. Pe>f.ehÚla. 
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~=;;;;=;:;"""",=;:;O ' il!l umm biografii:>to, la pelntri,s.to Gaorgio V":>:JJri , 
tre interese karakterizas lin : .. Pii multe li laboris 
'per vortoj ol per agoj."1 Eé se hodiau ne eslas 
akceptala la iomete 'mokgusta konslalo de I' 
samtempan'o, tamen trovigas en . gi almenau ero 
da vero. Lionardo da Vinci (1452-1519) esbi.s Ja 

fina plenumigo de la esploranb spirito de l' QuaUrocenlo en 
Firenze. Li unuigis en si éiujn rezultojn de J ' gistiamaj special
istaj majstroj. Li estis eklektikulo, kies intelekto enfermis cion, 
kio estas in lel' la limoj de la homa menso. La arto estis rela
tive . nul' malgranda parlo .de !ia vivenhavo. Líaj postrestínlaj 
prjnotoj montras mirinde multflarukan pensulon, ·kies sciencaj 
pritraktoj .estus grandaj plenumoj ankau de I' XX-cent jara 
homo. 

Lia Hteratura postrestajo estas pii ol kvindek ampleksaj 
kodoj, kiuj ,enhav,as tre diversajn, gra'Udpaflte iluSlLr.i,tajll1 
notojn el la sferoj de }' anatomio, arkitekturo, fiziko, geologio, 
botaniko, Ir1ekaniko, kpt. Ci loke nin interesas nul' liaj pr.iartaj 
opinioj. Uajn principojn entenas la l. n. "Trattato della 
Pittura''," el kiuj ni sube prezentas kelkajn partojn. 

* 
Pentristo, kiu Ia:boras nur lau sia praktiko kai lnu la 

px:ijugo de siaj okuloj, estas kiel la spegulo, kiu imitas en 
si ciujn objektojn metitajn antau gin , sen lio ke gi plene 
konus Bin. 

La ]jmoj de l' korpoj estas la plej malgrandaj inler 
éítij ajoj. La vereco de ci lio estas pruvebla, car la !imo de 
iu kOfJ:i~ 'cs'tas :lJasuprajo, tkiu oesf1aJs nek ,pado de tí'll 'k o rp-o , 
kiun kovras ci tiu suprajo, nek parto de la aero, kiu cirkaií 
as tiun korpon, sed gi estas io inter la aero kaj korpo, 
kiel ni pruvis lion en gia loko. La eksterajn Iimojn de ci 
tiuj korpoj doilas la linio, kiu !imas l;t ~uprajon,. sed éi 
tiu linio estas nevideblemallarga. Pro ho, pentnsto , ne 
c irkauigu viajnkorpojn per linioj, cefe ne en liuj figurajoj, 
kiuj estas pii malgrandaj ol la natura grando, car Ci liuj 
ne nul' ne povas montri siajn eksterajn limojn, sed ankaií 
i1jaj partojigas nevideblaj pro la distanco. 

* ' 
Estas ' neeese, ke .la pentristo; kiu bone volas figuri la 

l(oI:pojn en diversaj statoj kaj pozoj, konu la anatomion de 
I' nťCrvoj, ostoj, muskoloj kaj artikoj. Nul' tiel !i povas scii, 
ke en okazoj de diversaj movoj kaj fortostreéoj, kiu nervů 
au muskolo ka:~zas liun movon kaj nur ci tiujn li devas 
plastíke espri,mi, ne ankau Ciujn aIiajn, kiel faras multaj, 
kiuj, por montri sin .grandaj desegnistoj, la nudajn korpojn 

'pentras .-kiel ar~on, tute sencarmo, ke ni povas rigardi ilin 
pH rajte salko .da' nUksoj, olhoDlJa figuro 'klaj ' p:hi rpra've li~jo 
da ra.fanoj, ol mus'k,oliaj,"nudaj 'IDeIID!hroj. , . '. '" .. 

. Se vi, .desegnist~, 'bone kaj utile volas daiírigi viajn 
studojn, alkutimigú desegni malrapide kaj .diferencigi, ke el 
la lumoj kiuf Raj kiom estas unuagrade belaj kaj, samma
niere, el la ombroj kiuj es tas pIi malhelaj ol la. uliaj kaj 
kiamaniere l1í-nqksigas. kaj komparu la kvanton de ci tiuj al 
tiuj :' Observu, kie estas -Ia. desegnaj partoj kaj kiom dá parto de 
la Hnioj ' estas sqr UDU' au s'ur la alia flanko, kie ili estas pii 
okulvideblaj, kiemalpli, cu i1f ~stas dikaj" . aií maldikaj kaj 
line: viaj ombrojká:jť lumoj unuigu sen ~ini6j kaj signoj, 

. kV;lZau funi9. ~'Káj líiaip pel' .ci tíu diligeri'teeo perfektigitaj 
estos via ' manO .kaj 'prijugo, alvenos ankat1 la rapi,deeo. sen 
ti? ke vi 'memrimar~us3) .' 1 - , 

* 
Bekle ni eldiras, ke eraras ~iuj , kiuj lŮgardas bona 

majstro tiUIi pei1ttiston, kiu povas pripenlri ' bone nul' kapon 
alt figuron. Ci: Ho ja;; J;le estas granda afero. car' se Ji studas 

G. Vašarí ': Le r vite de' piu eccclenJ1 pitÍori, sculLori ed 
arcbiteUori. F,:.irenze, -1551:, 

- .. En la British MuSeum. 
pu.re tonan el1:.ibóron de 

A R T I S T o J 

dum sia tuta vivo nur unu objekton, kial li ne pOVllS per
fektigi pri 'gi ? Sed , car ni seias, ke la pentro enfermas kaj 
enhavas cion, kion kreas la Naturo kaj kion estigas la 
ágemo de l' homoj, do ciou, kion ni povas vidi per niaj 
okuloj : mi opinias mallerta tiun majstron, kiu povas bone 
pripentri nur unu figuron. Cu vi ne vidas kiom kaj kiom
speeaj aj oj devenas nur de la homoj mem? Cu vi ne vidas 
l~ .diverseeon de la bestoj , arboj, kreskajoj , floroj, la vari 
econ de la montoJ kaj ebenaj regionoj, fontojn, riverojn, 
urbuj.n., · pub1hkiajn 'kaj priva tajn kOMtruajoJn, j,lo}n tJaug~ljn 
po'r mi .. I 113 Ihomoj, /lJa dii'v,ersaj<D Ikostwmojn , OIr,oomajojn 

t~m.j artojn? 6iujn é,i arferojn IkJiel eg3le gtl'a'vlaj,n 'ka'j vtalo'raj/n, 
devas priuzi tiu, kiun vi volas no mi bona pentristo. 

* 
Se vi havas korton kaj vi povas gin kovri per pluvto

lajo, lio donos bonan lumigon. Au, se vi volas pretigi ies 
portreton, pripentru tiun en malbona vetero au dum kre
pusko, tiel ke tiuu personon starigu kUll dorso al iu muro 
de 'r korto. Observu dum krepusko au en malbona veteru la 
vizagon de r viroj kaj virinoj : kia c:umo kaj delikateeo mon
trigas sur ili ! Pro tio, pentristo, havu korton, kiun cirkauas 
nigrepentrilaj muroj, kun mallargaj duondefluilaj tegmentoj 
super la muroj. Estu la korto dek ulnojn larga, 20 lllnojn 
Jonga kaj dek ulnojn alta kaj se brilas la suno, kovru gin 
per pluvtolajo au pentru la portreton dum krepusko, au, 
·kiam kl vetero €staJs -,nuha, 'll~buala. Je n '1a peme'kw I,umo. 

• * 
Se vi volas prezenti, kiel iu 'parolas antau multaj 

personoj , vi devas pripensi la temon, pri kiu li parolas kaj 
la gestojn vi devas konformigi al la respektiva terno. Se 
tcmas pri konvinko, estu la gesto alkonvena; se tin persono 
pruvas ion lau diversaj kaiízoj, li ekprenu per la fingroj de 
sin dekstra mano unu fingron de I' maldekstra mano, flek
sante la du plej malgrandajn fingrojl1 kaJ. turnu sin kun 
deddiganta vizago, kun , iomele malfermita, paroJon mOI\
tranta buso al la popolo. Se li sidas, li iomete re,ktigu kaj 
etendu sian kapon antauen ; se li staras, li klinu siajn 
korpon kaj kapon iomete antauen al la popolo. La popolon 
prezentu en senvorta kaj alenta pozo ; iH Ciuj rigarJu la 
vizagon de I' parolanto , kun gesto esprimanta miron. La 
~ lllg'lI>lo de ·Ia -buso de kiebkla j maJjrunuloj mirj'noo 111a~S'lIlprPln
tirigas dum la audo de la parolo; iliá. vizago 
resta~ plena de sul koj : siajn brovojn ili tiras alten liel. ke 
s~r la frunto estigas multaj sulkoj. Kelkaj, sidante, tenas 
siajn lacajn genuojn per )a kunplektitaj fingroj 'de siaj 
mánoj, aliaj apogas sur siajn kunmetitajn genuojn unu 
manou, en kiu ripozas la kubuto de la alia brako, dum Ja. 
mano apogas la barban mentonon de la kurbiginta mal
junulo.') 

4 Vidu la "Lasta Vespermango". 

Forgesi mi ne povas vin ... 
Jan van Schoor . 

Fo.rgesi mi ne povas vin, 
ho vi, loganta min sireno, 

. car kie ajn, kvazau malbeno, 
?i .éiam persekutas mín. 

En la soleco, dum lesteno, 
aú en la brakoj de virin', 
forgesi mi ne povas vin, 
h(j vi, lp!Janta l1.lin sireno_ 

La arno estas kvazau ceno: 
mi vane volis rompi gin; 
kaj verme, en la lebra sin', 
mordelas min la ameagreno. 
Forgesi mi ne povasvin. 
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LA XIIa KONGRESO DE LA ' KATALUNA 

ESPERANTISTA FEDERACIO 
(21-25 majo, - Palma de Mallorca) 

En la carma perlo de la Me
diteranea maro, la hela bale ara 
cefurbo, Palma au Ciutat de 
Mallorca, okazis solene, florlude 
kaj laboreflke la nunjara Kon
greso de la Katahmlingvaj espe
rantistoj kún la tradiciaj Inler
nadnj FloJ'aj Ludoj. 

Ci estis granda sukceso. Kaj 
pro la kura~o kaj lerteco de 
~ia organizinto, la brava sami
deano el Mallorca, in~eniero 
Narciso Bofill, la a11toritatuloj 
ne kura~is malpermesi ~an 
okazigon malgra11 denuncoj al 
ili senditaj .kontra11 la Kataluna 
Esperantista Federacio. Sed 
kontraue ~i estas unuanime 
rekonita kiel pure esperalltisma 
orgallizajo por la teritorioj de 
katalunlingvanoj. 

F.Joroj Ludoj, Festeno kaj 
Ekskursoj estis vere ravaj. Cie 
evidenti~is la energio, la malavar o kaj fervoro de ,Ja PIreZiÍ.ďill:l1lto de Jia OrgrullÍza Komitato. Ceestis premiitaj verkistoj el pluraj ' landoj: Josep Berger elCenoslovakujo, Emma L. Osmond el Anglujo, kaj aliaj 'ksterlandaj gesamideanoj, nome Anna HrbáCkpvá el ZJ;Fdke 'el BI1a,lň,sIaWl , Dnno. (lroga.n cl IAnglujo, kaj 1a SekretaJr,io de la Centra Komitato, Robert Kreuz. La nombro de samidea-

110j veturintaj al Mallorca estas pii ol cent. La festenon ceesrls . 170. ' Ciuj Jurnaloj kaj gazetoj el Mallorca ec tagojn post la Kongreso publikigis favorajn impresojn pri nia Movado kaj laddojn al la anta11elúga laboro de la loka pioniró Narciso ' 

NARCISO BOFfLL 

Bofill. ' 
_ En la Eloraj Ludoj rimarkigis. kiel poetoj la katalunoj kaj AUngaroJ, kaj kiel prozverkistoj la rusoj. Kolomano de Kalr , csay sendis ,kjel ,paroLadon de Prezidaln10 verc inLeresan verka-' jon pri la specialaj kva1itoj de Esperanto por literaturo. En la ape.rollJJl:9. eksteroNHnara numero de "Kalbad.una Espemnti~to" eslns pub1ikigota detala kaj plena raporto pri ln Xlaj internaciaj Floraj Ludoj oka zin taj dum la XIIa Kongreso de la: Kataluna Esperantista Federacio, kaf pri ciuj Kongresaj okat: ' intajoj. 

Int.ertempe ni diru ke la lasko de Ja katalu
noj vere estas rimarkinda en kaj por nia Movndo. ' 

Por la proksimaj Internaciaj Floraj Ludoj 
eslas proponala al la granda oratoro de Espe'
rantujo, Dro. Edmond Privnt, la Prezidanleco, ' 
kaj estas petataj ciuj naciaj kaj inler)laciaj or
ganizajoj de nia Movado sendi premiojn por 
difinitaj au Iibervolaj lemoj, plej baldau al la 
suba adreso. I 

La generala adreso de la Kataluna Espe
rantista, Federacio kaj gia organo "Kataluna 
Esperantisto" estas : Carrer Valéncia, ,245, 
Barcelona, Katalullujo. 

PEN SOJ PRI SHAKESPEARE 
(DiWl'igo) 

Ne nur. pri viraj okupoj kaj aferoj' sciis 
Shakespeare, sed .li havas grandan konon pri 
vil'Ínaj areroj, pri la kuirarto, kudrado, distilado 
de parfumoj, uzado de medicin aj herboj, kaj 
nalurscienco. Viroj ne kutimas kompren'i kaj 
senerare uzi Ja terminacon de virinaj metÍoj. 
Efektive, kiam OIŮ pelas, ke vhoj klarigu 
liajn aludojn, iIi konfesas ke ili · ne kom
prenas la signiťon de ' trafe ' uzataj kompacoj 
kaj aludoj. Mi amuzi~is, at'!dimte viiajn klari
gojn de du frazo; facile kompTenataj de 
virinoj. "Via malnova kitelo naskas novall 
jupon" (Antonio kaj Kleopatra I 2) kaj "Tiu 
tralardus lian jam ,tro grasan maIhumilecon." 
(T. ' kaj K. II 2.) La ' unua nur signifas, ke el 
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eluzita kitelo oni povas rad sub,iupon, kaj la dua rilatas al kuirado, kiam 'kuiriJstmo, per, speci::lla 'kudrilo ppiÍlbantJa Sobriojn de JJardo, trnJaéas m &briojn en malgrasan ka,rnajon" (bovidajo, kokidaJo); ~eniam oni melas lardstriojn en grasan víandon, do la aIudo signifas: "lian jam tro grandan malhumnecon, Ho aukorau pliigus". Vil'o ne komparus tombou kun torto au pas, t{>co, ,sed'ShaJkespeare lion far.as,dirante: ., 

"Model' malgranda de l'senfrukta tel': 
Por niaj ostoj, pasto kaj kajkovrajo." 

(Rikardó lIa, III. 2.) 
Tro slranga puno, por 'osti elpensita de vira autoro, estas tio, kion Kleopatra minace promesas al la kuriero, anoncinta , la geedzi~on de Antonio ,kaj Oktavia. Si dira,s, "Per dra~o_ estos vi vipata, en salakvo stufata, kaj- en peklajo lo'ngedaure tur-- mentata." (Antonio kaj Kleopatra, II. 5.) Tiele oni.balis per dratoj viandon por moligi,~in, tnetis gin en salakvon, kaj p-oste, dum kelkaj semajnoj lasis gin en miksajó de salakvo, melaso, kaj spicoj. 

Jen metaforo pri trikado. Thurio konsilas al Proteus pri .rulia, ke, kiam sia ' ámo al li malvdlvigos, pro timo ke gi dis
fadeni~u kaj perdu gian valoron, li mem estu la objekto, sur kiun si revolvos gin. (Du Sinjoroj el Verono, III. 2.)' Tiu rilatas al kutima agado kiam virino disvolvas ,tJ,'ikajod; si. .tuj komencas revolvi la lanfadenon sur karton a11 lignopecon, por ke ~ine dispeci~u kaj senutiligu 'Por rea trikado. Eu 'iUia dramo, "La submeti,go de la megero''., trovi~as multaj ,aludoj' kaj 'metaforoj pri la kuirarto, precipe en la priskribo pri la noÝa'ev:estajo mendita de Petrukio por Katrina. Sed por U(f' tro telii, ,mi ne 
daůriga.s; m, kOtloe:kJtis prokSlÍmume .Jnůndek tjaj-n aludojn je esence virinaj metioj, ' 

Rimarkinda estas la nombro de aludoj al arhoj, floroj, spickaj medicinaj herboj, casbestoj kaj birdoj, kaj liaj informoj estas pravaj kaj preciz:;tj. En la dramoj de liaj samtempuloj tiaj aludoj estas mllloftaj. ,,',. 
Lia p3Jtrciolismo 'iC!SttJas nedubebja; ' Ctiu ang1a lerln.:mto konas la paroladon faritan de Henriko V.. lil liaj soldatof -anta11 Ja batalo de Agincdurt,. sed ke li ne estis llÚlitamanto, pruvas laparolado de la burgunda ,duko (Henrikor Va, . V. 2.). Legante lian priskribon de militaj sekvoj ce Hacfleur, kaj de la, nokto . antau Agincourt, oÍli povus imagi, keSh'akespeare mem 'viziíis batalkampojn., Emma L. Osmond 

(Daurig~ta) , 



KARL MINOR 
Esperanlo-Deulsches Handworlerbuch. (Daiirigo kaj {ino.) 

2. e ~a lmua vorlparlo e tas rodike Isubstanliv.a, gi KOU· 
servas sian substanlivecon kaj la analizo okazas per la prepo
zicio je, a/1 per ri/ate al . . . (Herbrica = Idca je (ri:ate al] 
he.rbo; homplena = plena je ihomoj; 'laiírinda = mda je 
laňro; Esperantema = ema je Esperanto.) Se adjektivan rad i
kon ni uzas tiasence, konsiJinde eslas konservi la inleran fina
jon. (Beloriéa.) 

3. se la unua vorlparto estas radike verba, gi substanlivi
gas kaj la analizo oka zas lau II. 2. (Lumplena = lumoplena; 
vojagprela = prela je vojago; prespreta = prela je preso; 
aminda = inda je runo). AtipaiI'te, ema, inda, ebla, per sia 
seneo, atribuas agan elemenlon al la antaiíe staranta radiko, 
kaj lial, lau la principo sufiéo, ne estas necese aparte signi 
éi liun agan elemenlon. (San gema = sangadema; martelebla 
= marteladcbla; kroninda = kronadinda. Ankaií la supraj 
formoj es las rigardeblaj kiel maHongi{5oj de laiiradinda, Espe
rantadema.) Kromp-, inda kaj ebla porrtas en si mem' pasiva n 
sencon, ema akuvan. Kelkioje la sencon difinas nur la ling
vouzo. (Servopreta, prespreta.) 

4. Vortoj, Jůel sangruga, leonkuraga ktp. estas rigardebla j, 
kiel adjektivigoj de substanlivaj vortkunmeloj. (Sangrugo-a, 
leonkurago-a = (rugo de sango)-a; (kurago de leono)-a. 

5. Reciproke, vortoj, rkiel helbluo, plenpleno eslas rigard
eblaj kiel substantivigoj de adjr.ktivaj vortkunmetoj. (Helblua-o , 
plenplena-o.) 

6. Cetere, se la dua vorlparto estas radike adjektiva kaj 
vorle substantiva, validas regulo 1. 1. 

III. Se la fina vor to estas radike verba kaj 
1. en verba formo, 
a) ]a UDua 1V0rtparto havas advel100n sencon. (LaiWegi = 

laňtelegi; bonfarti = bonefarti; kunludi = kuneludi ; eki r i = 
ckeiri; subaéeli = subeaéeti; vicprezidi = viceprezidi ; ston
bati = stonebali; pafmortigi = pafemorligi.) 

b) gi pOVlas nalvi sencon adjekliv.an, éi okaze gi estas pre
dikata atributo. (Rugpenlri = pentri ruga; plenstopi = stop i 
plena; disiri = iri disaj; kunveni = veni kunaj; grandigi = 
igi granda; beligi = igi bela.) 

e) Ja fina finajo povas rilati ne al la fina vonlparto, sed al 
la tuta kunmeto kiel a] ununura substantiva tulo. Ci okaze do 
la finajo ne esfas pleonasma, (car ne rilatas al verba radiko), 
sed havas la funkcion de memstara vorto. (Fruktodoni = (fruk 
todono]-i = [dono de frukto]-i; voédoni [vocodono]-i [dono de 
voéo ]-i.) 

2. Ise la flna verbradiko estas vorte subsklmliva 
a) gi povas esli ana:izeblu lau I. 1. (StonJeto = jeto de 

slono; leterskribo = skribo de lolero.) 
b) la vor to kelkfoje eslas -analizeblra, kiel surbstanlivigo de 

flnvorle verba vortkunmeto; kiu lasta estas analizebla lau III. 
1. a) (bonfarto = [bone farti]-o; plenlumo [plene lumi]-o) au 
lau III. 1. b) (,plenslopo = [plena stopil-o; beligo = [bela jgi j-u. ) 

3. se ]a fina venbradiko esla's vorle adjektiva, la vorto eslas 
analizata cram lau I. 2., do la verboadjek-tivon oni devas fiilm 
rigardi ki{\1 subsumli1vo-.adjekt.ivOOl (·verbosubstanlivo-adjeklivon .) 
(Bonfarla = [bona-frarto]-.a; p:enluma = [plena-Iumo]-a ; fruk· 
todona = [frukto-donoJ-a; ciopova = [eio-povo]-a [povo de 
e.io]-a; memama = lamo de (,si) rnem]-a; beli\~a = [beta 
igi]-o-.a Up.) 

Nun ni vidu la finajojn. 
Finajo o, car gi .ostas substrar~tiv~l, ciam substantivigas la an

taue slananloan vorbradirkon, do prQpre ~'i {aras sin mem Ciam 
pleonasma. (Regulo I. 1.) TÍlaI oni povas ankau el/asi gin, se 
oni signas gian eeestOOl per aposlrofo au per ,Iaakcenlo. 

Finajo a eslas .pleonasma nur -post adjektivaj nadikoj, kiujn 
gi ne Sangas. (Regulo II. 1.) Substamt.iv.aj radikoj an-lau gi kon
servas ,sian substantivecOOl (regulo ll. 2.) ·kaj la flnajo g:uigas 
al ili kun sia seneo, kiu eslas kvalita au ri/ata, keIkfoje ankafí 
simila au hava. Homa = homkvalita, au homrilata; stona = 
stonkvalita au slonllava, vitru = vitrokvlrnlita au vibrosimila.) 
Verbajn mdikojn gi ciam suhstanuvigas. (Regulo II. 3.) (lAma 
letero = amorilata letero ; luma globo = lumokvalila au lumo
hava globo; fiksa najto = flksokvalita au flksohava najlo; 
ea«rena koro = oo'grenohava <koro, tima homo = timokvalita 
horno.) 

Finajo i esl.as pleOOlasma nUT post verb aj radikoj, kiujn 
gi ne sangas. Sed ankaií lie ci oni povas supozi, ke la radiko 
adv·erbe ri,l.atas al la finajo, kies senco estas agi (en la plej 
vasla senco). (Konstrui = agi konstrue.) 

Post suostantivaj radikoj Ia finajo i adverhigas la anlauan 
r,adikon. (Marte:i = agi ID.afitele (per marlelo); kroni = ag~ 
krone (per krono) ; Tegi = -agi rege (:IdeI rego); ordi = agl 
orde (Iau ordo) ; saumi = agi saňme ktp.) (Regulo III. 1. a). 

Post adjelctivaj rndikoj gia apliko esta.s la sam3. (Rapidi 
agi Iroipide.) Beli, blanki, malboni = i bele, IYlranke, malbone. Gar 

i enhavas la seneon de ago, ekzislas cerla difereneo inter blanki 
kaj esti blanka. "La papero estas blanka" - cr lio eslas sirupla 
kOI1stato. Sed: "Ia papero blankas en ,l.a mallumo", ci lio sig
nifas, ke la papero as blanke, uo eslas agas, impresas blan ke. 
Tamen, éar i eslas agi e:n l.a plej vasta senco, kaj éi liu plej 
vasta senco enha",as ankau la ideon de esU, oni povas, en 
poezio precipe, uzi la adjektivoverbojn ankau lau la jena analizo: 
estas ... a. (Amalogio: III. 1. b). 

Car la finajoj estas rigardeblaj kiel memstaraj vortoj, estas evi
dente, ke kelkaj vortkunmetoj devas esti analizataj tiamaniere, 
ke iIi ne konsistas el du radikoj, sed el radikkullmeto kiel tuto, 
kaj el finajo kiel aparta vorto. Kiam tia analizo estas necesa, 
lion difinas nur la Iingvouzo. Analogio: stonkamenlubo estas 
ne tub de (stonkamen), sed (kamentub) de (el) ston, male: 
,-aporsipasocio estas ne (sipasoci) de vapor, sed asoci de 
(vaporsip); la diferenco de la radikgrupigo estas evidenla. 
Sarne: voédono = (don o) de voe, lautlegi = (leg i) laut; sed 
bonfarto = o (bon fart ), fruktodoni = i (frukt don), belvizaga 
= a (bel vi:w.g); grra:nd.ara = a (grand rar), urbdoma = a (urbdoml. 

Nun ni povas resurni la gisnunajn regulojn jene: 

Delalaj reguloj: 
1. subst. vorto (sufikso, finajo) postulas antaiían substanti

von. Analizo: adjektivo rilala, prepozicio de (el) , epiteto sub
slantiv3 

2. adjektiva vorto (sufikso, finajo) povas havi antau si 
a) adjektivan vorton, se la hntaua radiko estas adjektiva. 
Analizo: adverbo; 
b) substanlivan vorton, se la antaua radiko eslas sub
stantiva, au verba. Analizo: je, au rilate al •.. ; 
3. verba vorto (sufikso, finajo) povas havi antau si 

a) adverbon; 
b) adjeklivon (predikala atributo). 

Plure]emenlaj vortknnmetoj: 
Ce pii ol duelementaj vortkunmeloj oni devas esplori, laň 

kia analizo oni devas grupigi la elementojn de la vortkunmeto. 
La analizon diflnas sen co kaj lingvouzo. 

Ce duelemenlaj vortoj oni devas esplori, cu tiu ci duelemen
leco ne estas sajna, cu la finajo ne funkeias, kiel memstara plua 
e lemento. Ci okaze la vortkunmeton oni devas analizi kiel pIi 
ol duelementan. 

Jen do la komplikita vojo, lau kiu pasas, senkonscie, la 
Esp. vortkunmetado. Cu tiuj ci reguloj estas nepraj, senescep
taj? Nu, lion mi ne di ras, oni ja povas cili esceptajn vortojn 
(ekz. vierego, kiun oni faris lau la analogio de vicprezidanto 
(= anto de [vic prezid]). Ankaií kelkaj prefiksoj ignoras éi 
liujn regulojn (anlaumodifiloj ?). Tumen. mi povas diri, ke éi 
liuj escep'loj e las malmultaj. vere esooptaj, kaj .l.a spirito de 'l.a 
Esp. vOTtkunmetado estas skizila en la ci supraj reguloj. En 
ci tiu spirito ni denove povas admiri la Esp. mirindajon, kio 
estas: reguleco, tamen libereco. 

Mi neniun volas devigi, ke li lemu la suprajn regulojn, 
Dio gardu! Sed preninle la ne rnalgrandan penon de ilia tra
studo, ciu konstalos, ke senkonscie uzas ilin, kiu bone scias 
Esperante kaj bone scias lillgve. 

* 
Kvankam tute lelegrafslile farilai, ci liuj pritraktoj tamen 

farigis tiel longaj, ke mi jam vere devas flni. Mi nur volas 
ankoraií paroli pri la kvant diferenco, kiun la autoro lrovas 
inter suflksoj kaj veraj vorloj. Ci estas la prononcado. 

Eslas vere, ke oni diras vin-agenlo, kaj vi-nisto. Do kun
melilaj vortoj , dum parolo, estas disigataj lau radikoj, dum la 
suflks9 kvuzau fandigas kun la radiko en unu vorton kaj lau 
lio eslas silabata. Sed cu tio estas fundamenta diferenco? Lau 
mia opinio la kauzo estas simple, ke ée kunmetilaj vorloj oni 
'entas la neceson de klariga prononcado, por esti bone kom
prenata, dum, (;e la sufiksoj. kiuj, per la ekze~co, ~slas k~are 
dislingeblaj, tian neeeson oni ne sen las. Vere, JU ph nek~tlm~ 
estas la vorlkunmelo (reven-ebleco, di-donaeo ktp.) des ph ODl 
klarigas instinkte per la prononco, dum ée kutimaj vortoj 
(prunarbo, éieliro, fruktuzi , sipasocio) Ci liu klariga prononcado 
preskau tute malaperas. Kaj , lau mia opinio, gi tule mulaperus, 
se parolanlo, aiískultanto scius Esp. kiel siun gepalrun lingvon. 

Antau ol flni, mi volas ankorau monlri ekzemplon pri 
lio, ke kelkfoje la logikeco devas kapitulaci al la lingva uzo 
kaj kulimo. La autoro kondamnas la vorlon {orlasi en la 
kutima senco (lasi iun sola, forirante). Estas vere, ke logike 
ci tiu vorto eslas absurda. Tamen, gi estas vivanta vorlo, kaj 
sian grandan vivkapablon gi monlros, se oni volus neniigi gin. 
Krome, por Ci tiu ideo ullUnkas ra1ia ,vorto. La IPropono de 1a 
aiítoro (foriri, eliri) estas tule ne akceptebla. Cu oni povas diri: 
foririta fianéino? MuHe pIi racie eslas kontentigi je la vorto, 
kaj serci vorton por la ideo: lasi {oriri. Mi ozas la vorton: 
delasi. Kopar. 

I 



DBUŽ8TEVlWI PBÁ()E 
KOOPER~TI"A S O.,I E TO EN PR~HA 

lajn legantojn certe interesos ne ordinara entrepreno, kiu 

estas, krom en Riga kaj Ameriko, unika en la mondll. 

En 1922. aperis la unua alvoko al tiuj, kiuj satas bonan, 

hele arangitan libron, sed sian deziron ne povas plellumi pro 

manko de mono. Por 40 Ke. partopren-kapitalo iIi rajtas aeeti 

bona jn, artisme arangitajn librojn, je malkara prezo propra

kosta. Oni komencis kun 15 membroj (600 Ke.) kaj la jaron 1924. 

oni finis kun 2000 membroj, (akcia kapitalo: 82022 Ke. I) 

La dujaran vivon de la kooperativo plej bone montras la 

subaj ciferoj. 
La funkci o de D. P. dividigas je tri kategorioj . 

1. eldono de 'beletristikajoj (trad. kaj orig.-ťehaj ) t. ll. 1.ivé 

knihy (vivaj librojJ; kolektoj A kaj B. La lastaj por pii ]lro

fundemaj legantoj. 
2. eldono de Svet (Mondo), por ne-literaturamantoj. 

3. "Ceska galerio" , t. e. eldono de eminentaj éeil'lj pelltro

verkoj. 

Gis flno de 1924 la kooperativo eldoni el la I. kalcgorio 

44,000 libroekzemplerojn (ekspeditaj: 37.925), el la ceteraj 

6000 ekzemplerojn, [ekspedilaj 2000). La cnluta valoro de la 

eldonitaj libroj estas Ké. 816.876, ilia meza prezo Kl'. 16.60. 

Oni pagi al ailtoroj kaj tradukinloj ke. 74.515, al penlrisloj 

kaj graflkistoj Ke. 8.750. 

La enlrepreno ne nur hejmc lrovi grandan int('rcson , 

mullaj fremdlandaj gazeloj kaj revuoj raporlis pri gi amikc. 

Tial mi opinias, ke la enlrepreno vckos inlcrcson ankail 

en niaj lileraluraj rondoj, kaj - eble oni povos paToli eé l'ri 

gin imilado, kiu helpus ee ni pri la gis nun ne perfekle arau

gita eldonado de libroj. 

Kiuj povus lraduki nacilingven oporlunan arlikolon kaj 

prizorgi gian eldonon, al liuj mi povus havigi nccesajn ll1:\te

rialon kaj klisojn. 

ll. Benetka, (.Jií·in. CeflOslo\"aldo .) 

"t1S'f~8 L~ PLEJ lJ~~ 
~t.~"t1~ ~5PEBllNTO? .. 

~IJlDÁVH-KA.LOVSJl Y: 

LA.. TBAGEDIO DE L'HOnO 
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Konvinkigu kaj mendinte la verkon sendu vian opinion al 

RUNGJlRJl ESPERJlNTO I NSTITlJTO 

ATE~TU! 
Bun"PE8T, "Vf., E O TVOS-UTCA a. SZÁM 

Preznj sen afranko: 
Simpla: 63.000 Hung. Kr. Lul<sa: IOl.OOO Hung. Kr. Bibliofila: 66O.COO Hung. Kr. 

CU V I N I~'I'E,!ESAS L~ H OIIO , 
KlU LOGAS E N , 'I ? 

Sendu a1 mi 15-20 Iiniojn cl via manuskripto. per inko 

skribitajo, sknbu al mi vian agon, prcfesion, adreson, 

kunmetu la egalvaloron de duondolaro ell naciaj paper

monoj (21/2 sv. frkoj, 2 germ. markoj, 31/2 auslr. ~i1in-

goj, k. t. p.) kaj mi sendos al vi vian precizan 

GRJlFOLOGIJlN AN"ALIZOl\'. 
Leterojn adresu al magistro Kem ény, Makó (Hungarujo) 

PoStkesto 27. 

Ciu esperantisto nepre devas legi la verkon 

"RE MEMOROJ DE ESPERA.NTISTO" 

de ADA 
Plej tauga legajo por perfektigaj kursoj ~aj por ~'. up~j 
kunvenoj. Speciale rekomendinda a1 noval esperantlstoJ. 

Prezo 0'38 Srn. (1. sv. Fr.). 

Liveras la eldonisto: Di m i t rTu g a r o v, TA TAR 

PAZARŮI'(, (Bule:arlljo). 

~AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~~AAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&AAAt 

~ ALIGU A L U. E . ~. ~ 

3 V I P A.BOLllS PBI CENT lJ.lILOJ DA. ESPER.ll~TISTOJI E 
~ PR tJ" tJ, KE ESTAS ALMEN~U DEKMIL! ~ 
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Globus presartinslílulo A. S., Budapesl. Direl<loro Nil<olao Biró 


