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LEGA~TO"

Anstataií la kulimaj instigoj kaj plen doj (kiuj, tamen, ankoraií estas ak.tualaj) ni donas nun čilo~(e enigmon. Enigmon laiím odan, kiu' precipe e 1 Ameriko estas en granda favoro. Ůia Esp. nomo estu KRUCENIG \\0.
La unuan enigmon ni ne volis fari tro malfacila. Se ni vidos sufičan interesigon pri gi, sekvos enigmo simila en
ciu numero. Ce rte, por solvi ilin, necesas b one scii Esperanton.
La maniero de la solvo estas la jena. Ce ciu citero komencigas vorto, kies senců estas cirkaiískribita en la aldonita listo. La vorto havas tiom da literoj kiom da kvadratoj trovigas en la respektiva vico, de la cifero ~is la fino de
la vico, aií gis la plej proksima nigra kvadrato. E,;tas horizontalaj kaj vertikalaj vicoj. Ankaií la direkto de la vicoj estas
eksciebla per la Iisto.
Inter la solvintoj ni lotumos tri premiojn
I) Duonjara abono de L. M. 2) La tragedio de ľ Horno. 3) Karinthy-Kalocsay : Morgau matene.
len la enigmo:
19

17

23

21

VERTIKALE

IIORIZONTrll... E
2

I) La plej ampleksa romano en Esp.
2) sufikso havanta tri sencojn
3) harmonia kunsonoro
4) polico pri gi gardas
5) oni diras pri tiuj kiuj
ne čeestas
6) nombro
7) sur bordo trovigas
8) juvela stono
9) prepozicio
10) nia plej fidela akompananto
II) ita la rivero
12) la plej granda batalo
en Esperantujo
13) estas mal dolce aiídi
tion či de virino
14) geamantoj celas farigi
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I) branČo de poezio
4) metalo
II) prepozicio
15) prepozicio
16) grandfolia kreskajo
apudvoja
17) fama monto japan a
18) interjekcio uzata precípe en teatro
19) en la Alpoj oni vidas
multajn
20) · metalo
21) fuga farbo
22) vorteto por la esprimo
de insisto, certigo
23) Aleksandro la Granda
estis pri gi fakulo
24) tridimensia geometria
formo
25) la plej ofta vokalo en
Esp.

3
5

7
8

14

La solvon oni sciigu tiamaniere ke post la ciferoj 1-25 oni skribas la solvitajn vortojn.
Limdato: la 30a de Aprilo.
Bonan sukceson!
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"Kiel, kiel mi povos kuntiri mlaJn bezonojn por
. M&L(JTJLO
aUa-?
I Nek la fingroj kunmetigas, nek kudrilon surCe mastrino Roman ekm.aJsanis la bovino. Oi kusis sur la pajlo.káj malgoje r'igardis per la grandaj fadenigi mi sukcesas; kiamaniere en maljuneco mi
griz:aj ' okuloj. Na~truDj g:iaj tremis, haiítogia sulku- perlaborusbovinon ?"
. ,L"~ , ~oyino tre~is ,!ca] .1!l.astrino Rop:tan kovris gin
migj's,' Ja ,tuta ' be,s totremis profebro. Degi aromis
malsano kaj ' terúra, sed muta ' doloro. En tia okazo per . sla pelto kaj stomgls apud gl, duonvestita
pler doloras 'ke bruto ne povasekparoli kaj plendi. dum frosto. Klakadis siaj dentoj, sed si ne foriris ec
"Okulvideble ·ke gi ne savigos. Ebleoni povus ~nu pason.
"Ehle pro la pekoj nun Dio tiel min punas? Car
helpi se la maJsano sidus enla sango, sed ci okaze
pr.o
vi!
!Dal!elica, mi ofte pekis I Jen trans limo fremda
iu 'sorcis per okuloj, . kajhelpj estas neeble. Submetu
vit:t itlla Dia :fí;lvoro; eble venos ia konsolo ... " T.iel m~ pashs, J.en kukurbeton . mi forsiris, jen braneeton
ml forrompls. Sed la lakton al neniu mi avaris. Cu ie
paro1is Ilaso, kiu konis la brutkuracarton.
"Ho Ilacjo, videble gi ne savigos, kaj se gi pereos, malsanas infano, cu ie virino akusigas, mi tuj iras kun
ankaií mi ne estos, pIu bezonata. Tutan mian vivon Ja poto kaj portas lakton. Ec fromagon al maizkaco
mf pereigis, por gisyivi la propran bovineton. Post m! ~fte donis al la homoj. Oi-sinjoro, ne punu
mia . e.4zo mi' restis vid va, la fil o , mortjs níilitserve mm hel severe - malrican vidvinon. Nenion fremdan
ka:j misangiskáj labor;s ,tagon kaj nokton. Jen la mi jam tus'Os, nur pardonu, cedu aJ mi tiun ci bovinO'nl"
~intr~j lo~g:eg~j nokt.oj, ~aL migis tagigogpinas, gis
Tiel gis malfrua nokto lamentis maslrino Roman
svelas 111 laJ fmgropmtoJ, glS sablo en okuloj pikas.
e~
)a
bo.vino: ~i aspergis gin, sed nenio helpis. Úi
Nur Dio ~olaA' scia~, kiel!Daldolce mi ciun groson
dlsetendls
la pledoJn tra la tuta staleto kaj blovumis
kunmetadls, glS ml ·sukceslskolekti. . . "
. "AI málriculo, ' sciu, ciam tlel prosperas, forlabori per~a .flan~o~, ekblekante. La virino. glatumis, cirkaiíprela manoJn giškubute, kaj vane I ,Es tas ja tiel, kion fari ? nadls, karesls, sed tamen neniom si povis helpi.
. La ~uno ~u':l1i~i.s la staleton tra la pordo,. kaj la
'. ,
Tia la vivo ... " .
mal]unuhno vldls clUn movon de la bovino. Fine gi
. ~Ne scieble klon fari, la kapo turnigas. Kiu povas
levigis. Apenaťi gi povis sin teni sur la piedoj. <Ji
doni kon~i1on?" .
. "Provu ankotaií baldaťie mendi diservon kaj tag- cirkaiírigardis la staleton, kvazaťi adiaťiante ciun angulon.
Poste g-i. fa1is sur la. pajlon kaj disstrecigis kvazaťi
mangon por malsatuloj. Aťi prom esu pi'ediri indulgen~~rdo.
Mastr.tno Roman ekgenuis apud gi kaj frotis
con de 10ano Sucaya ; oni diraske tio ofte helpas."
per pajlofasko. Si mem ne sciis kio al si okazas.
. ,,1;10, jam ~i int~ncis·,.kaj la tagman1gon, kaj la gm
Dlpatrinon en Zarvamca kal nun 'promesas 'ankaťi tiun Poste 1~ bovino lai:ite ekgemis kaj komencis bati per
la piedoj. AJ mastrino Roman farigis varme f1avis
de Joano Sucava.«
.
.
"Eble, mi diras, Oio vin helpos, se vi al bi vin antaťi siaj okuloj kaj si fa1is sangante. La bovi~o batis
per Ja .piedoj kaj siris en pecojn la maljunulinon.
submetos. Donu al vi Dio la pJej.bonan I"
Ambap baraktis mortante.
&aj lJaso foriris.
.
'.
Mast~i.no Romansidigis 'ce 1a bovino kaj gardis
BLIJA. LmRETO.
,
gm, ,ke gl ne pereu. Si donis al gi kion , si havis
p~ej bonan~ sedgi nenion volis mangi. ' Nur rigarA'
Tiu A~tono, kiu n~~ ebrie. bruadas sur la plac(),
dls . ~·o.ntr~ťila m~Jjunul!no.kajdes pii sin kompatigis. cla.m sperhsnur I!1alfehcon. CIO kuris al li eJ la ma" " "Etubno, etuhpó, klOVlO doloras? Ne Jasu mal- nOJ, 'kaj nenio cn ' la manojn. Li acetas bovinon, gi
· . junan. virinon sen kúléro da Jillčto. KonsoJu min alme- mo~eas, li aeetas porkon, gi teniumigas. Ciam tiel.
naťi iomete ..·.
.
Sed ' kiam mortis lia edzino, kaj post Ho ankali
, ,Kaj si karesis Ja bovinon ce Ja frunto kaj .ce ' la dů fil oj, Ham Antono tute ' aliigis, drinkis ho drinkis
kolo ,kaj lamentis· super gi. , ,'.
kal drinkis; f~rdrinkis kampon, fordrinkis gardenon,
, '4 ·VasY~ Stefanyk~ ~krain.oi fil~4e ýllakano,naAki~is en Galicio kaJ , nun. vendls la kabanon. Ven di s la kabanon prenis
187~'xStudISla me~:hcmon ' en Krakóyó:káj anlai1 la mHito estis
der br vilagestt:o bluan servolibreton kaj deva~ ien iri
radJkala d.eputito ~ ta ailstria · parlamento.
,
'
'
dungigi, trovi servon aJ si.
;
.En , Siaj verkoj Iil?riskrlbas ·.'a vivon de ukraíruÍvila~ano,
. .Tie. Ii sid.as ebrie .kar kalkul~s. ke aťidu la vilago,
tiu sklavo de popolo,-tiel vere, tlel 8enpere keen la tutmonda
a! klu h vendi:s; la kampon, al klU la gardenon kaj aj.
,Ii~erat!""o. ~~s malfacile trovl ion simllan. Et eli la geniaj
Wa~~] ,b,dc,to] de George Sand - ~Frangols de champs"
La klU Ja kabanon.
'
:petite t:a.dette-, - v!~o kaj vila~anoi estas uo lumigitaj per
,;Mi forvendis kaj perdita I Ne pIu mfakaj finita .
• r.omantiklsmo. , ~ame de Maupass.n~ kaj Zola oni ne sentas la Ne mi-a I Ho; se mía avo nun .vekigus el la tombo'
soq~ sublgon de viI~ano; Same ~e.:.aJjaj nacioj •.• . ', ,
;
'~~ ~tefanyk ~lam regas nepra. lraglkeco: • • .. Al vila~anoj .~o!tsirtloro, kvar bovoj beJegaj, dudek kvar morgo ·
~tas nel. Ido estas. en la ' mondo · pl.ej malbona, tion ili devas
~ampo, ko~struajoj plej belaj en la vUago I Ci'o n 1
:peřti, .~o éstas. pIeT ~a1fadla. tion iIi devas pl~num ••.. ". ,
havls. Kaj 1a 11.epo, jen I"
Iras Ji~J heroo)' ;- kal la alla) respondas: Porď tio ni estas
", Li' mOl)tradis al Ja gevilaganoj Já bluan libreton .
.paBkltal. .~ " . , ,"
".
.,.
.
"H~, ,drinkas mi kaj · drinkos piu. PQr la propra
trliJatoj plelp~de dona&' ~e~ylc tremlgan~ď biidon de
' . UlJI!I.;ana ?Otto kun tlam da f.9rteco': kaj prOfundo;', ke vane mi diÍnléas, neniu rajtas malhelpi. Kaj li '.a~ mi diras:
· OIil .sereus tiel kondenslbm verldston.,. Non. multum .sed multa" aCúlo; I'a kampon vi forsorbis I Sige10n li presas kaj
' _ ·estas lIa moto.
'
'
.
,
tiaj verkoj pro. majstra uzo dct vitagana pM'olmaÍJfero estas insultas I Ho/ mi konas pii mostajn vilagestrojn ol tiu ci:
, "Ke via mOlto estu Uel facila, kjeJ ·.al mi nun I"
.maJf~le tradu~ebJa), ~J!Or konatigi la samldeanaronkun fiu
,genful0 'mi .rlsklSc ~elkan P~OD. . . . ' ,. {.ti; t(~(lilldnto
"Iras mi (je Ja kabano, for~ tute mi j am foriras kaj .
,A'
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mi kisis la sojlo,n kaj iras. Ne 'mía pIu kaj finite 1 estas.
Furdrinkis mi ClOn gis la er9j. Ec Ja tolon
Forpelu min kiel la hundon defrem da korto I Perme~ ,, fotdrin
kis.
site -'- mi petas. Estis la mia, kaj nun fremda. Elira~ vi jurcjo, Cu vi aiídasJ Maria, kaj vi Vasilcjo,
mi eksteren, kaj la arbaro bruas, kvazaií parolas: fe .. al judoj nun pacjop ortos butikacajň c~mizoJ'!
akvon li portados ~ ..
ven u, Antono , al la kabano, revenu, aculo I"
,
Nun
Antono montras la vilagestran domon. '
Antono per ~mba-ií pugnoj batas sian bri.tston ké
"Sed
la vilagestrino,,: - óona virino .Sielp ortis
en la vilago gi ehas.
,~
al mi panon por la vojo, , ke la· vilagestro ne vidu.
"Sciu, tia sopiro min kaptis, ega sopiroJ Eniras Di-sinj
mi ree la kabanon. Eksidis mi, sidis, kaj eliras - ne ciuj oro favorti al viaj infanoj, en ciu ' paso. AI vi
Dio donu pii da bono olal :mi ~ . ';" ~
mia, kion mi povas diri, se ne mía . .. "
' ll'
"Kiarajte mi sidu sur ·fremda sojlo? Mi iraS. .Mi
"Ke al miaj malamikoj tielest u morti, ~iel al uM nur ekpasis
kaj la fenestroj eklamentis. Ekploris ili '
estis forlasi mian propran hejmon I"
kiel malgrandaj i.nfanoj. La arbaro 'ilin ' konsolas, kaj
"Eliras mien la korton ... tute malklarigis. Verda
'post larmo ili gutas. Ekploris pro mf. Ja , kamusko sur la kabano , la tegmento urgas ripaľon. Ful-: larmon
bano.
Kiel
infano postla pa~rino - Hel 'gi ekploris."
motondro - ne mi vin pIu, karulo, riparos. Stono, .....
" "Visis mi per basko la fenestrojn, ke iIi min ne
ec stona rompigus pro bedauro I"
Post ci tiu vorto Antono batas per la manoj la priploru, car ne valoras, kaj .tule mi Joriris."
"Ho facile, samkiel ston on mordL ,Malluma mondo
teron, gi estu tiu sto no.
Sidigis mi sur la ceporda soj.1o . . La mortintino antaií mi ... "
Antono cirkaiímontras per ,la mano.
ankoraií gin formis, kaj mi argilon per caro veturi- .
,
.
"E~tas ci tie ankorai1la ~ mono, sed, mi drinkos:
gis. Mi nur volas starigi, kaj la sojlo ne lasas, . mi
rektigus - gi ne lasas. Kaj al mi enue, enuege, ne! Kun miaj homoj mi drinkos, kun ili mi'rnalSparos. Por
Mi preskaií pereas .. . Sidas mi kaj ploregas, tieJ plo- ke ili sciu, kiel mi forlasis la vilagon."
regas, kvazaií iu de mi haiíton po-strie sirus, La ho"jen, cebruste mi havas bluan libreton, Tio estas
moj gapas pro mia pento~. ,
mia kabano kaj . ,mia kampo kaj- miajga rdenoj . Kun
"jen, vidu, ce la pordego la pastro nekrologis. gi mi iras gis .mondliri1oj! Libreto de la ' imperi
La tuta viJaganaro ploris. Inda, li diras, estis si ed- cien la pordoj por mi malfermitaj. Cien. 'Kaj ce estro,
sinzino, laborema . :."
joroj kaj ce jugoj kaj ce ciu - konfesol"
"Turnigu en la tomboj, 'karuloj, ' car fripono mi
• Ella ukraina: Oresta ,Kuzjma
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KVARA CAPITRO.
IIngvajn sensencaJojn per rusaj Iiteroj. Lagardisto~il1 ' rig;trdis
Eu la čambro N-o 10 de la artista barako oni estis metint~ precipe
la stampilon li observis longe kaj 'atente kaj - ' salutapte
la tablon en la čambromezon. Gaje babilanta societo sidis.kune.
iii regalis la nove alvenintajn samsortanojn, kiuj antaii , du.tri Ii malferm ;s laporde gon. Ni datlrigis lámezu radon kaj laiivorte
ni elmezuris nin el la tendaro. De tiam mi estas malamiko de
monatdj ankoratl ~uis la liberecon' en la malproksima patrujol analfabe
taj kursQj.
EI ]a kont.rat1f1anka čambro de ~a ge-rmanaj artistoj aňdj~i~
La noval mUitkaptitoj ekridis, Ja maJnovaj, kiuj konis la
gitarsonoj kaj latlta kantado. Heimmliller mankis ~I la , hlln'gara
'.
historion, ridetis bongusfe. .Kečemen datlri~is.
.earnbro . .Li Iris al siaj samlandanoj, kiuj 'ankaii akceptis novajn
La
reveno
estis
jam
pii
'malfaci
laafero .. .. En tiu
.konatulojn,
.
'
estis malpermesate .enporti ' ion, precipe viandon. ' La rusoftempo
Mánkis ankoratl P.etro kaj Johano, Oni ne atendis ilin, čar
'ver"
sajne
tiamanie
re
vons
.ven~i
pro la slnsekvaj , malvenkoj.." Ni ..,
la maljuna ,Stefano jam anoncis 1a dumnoktan'foreston de Johano,
ačetis porkon en la apuda vjla~o •.. Sed kiamani
,.fari ··liI '.
Versajne Dosky venQs posle.
,
.
.
" " . kontrabandon, jen estis la demando. Dosky havis b ere
Cirkatl la tablo, sidis dekunu militkaptitoj elplej- dlversaj En nia
QJ.1an. ideon.
partoj de Hungarujo. Clu estis vera típo ' de artisto. ,La '- Mfaíli. trovi~aseirkatlbarita bataliono, kiu enhavas pii ol dek, barakojn,
ankaii malsanulejo. La ,f1egistb'l, kun la ru~kruc
lokon okupis Kečemen, la talenta poeto: Apud li del<stre .kaj
banderolo; havis eiam la tajton, en- kaj elirilibe re; ar..imanikmaldek!'tre' sidis du 'gastoj.
~is
'
_ . ,
'. .
i
'
""
la ruzaJon je lio či, Surmet inte]a banderolojn, ni ,faris , el
Kečemen rakontis kun viglaj gestbj ion amuzan alla mirantaj
du
stangoj
portilon
,
lI1etis
sur~n
la
mortigit
an
'
porkon,
vindis ~ian
gast{)j, kiuj ankoraii nur 'de' kelkaj semajnoj man~is ' Ja rusan
sangan
kapon
per
1010
kajl~
verkou
nikroni
s persold ata'tapo
pan on
,
' .'
; :'
- Nun ,sekvis Jeovro per dlka soldatmantelo, lev.o kar..!:.. ekiro.
. -~ ... :kaj la tuta 'tendaro estis severe,'g araata."Kiel dó foriri?
,
bejmen.
'Dosky
'kaj
mi
estis
la'
gvidantpj. Dumvoje ni. renlcontis
Gardisto kut! bajonetů kaj pafilo staris alltaii la p6rdeg
1~
kelkajnrusa'jn .oficirojn, kiujvarme ~ lnteresi~s pri nia ' vul1tUta ~
barilo. rrullJatene ' mi, kaj fri a!iaj. ,ellitigis : Ni . prenis ode
cigar.,.
kamar.,a
do.
DoAky
takonfis al ili kortuSatt bistorJonJ La
skatolon, ;dnajlis ~in . Sur 'stangon,. al kiu ni faris tri piedojn ~ !
kapitano , vundis nianma lfeliean kam8taffun ~ pe( ' sabl'o, 'lépzaka
prenls in~enieran mezurfadenon;, kiu hazarde restis ankoraii r eg
čar', li '
forgesis
~ustatempé saluti lin. La ' ofidroj kredis al H, car
la tornistro de iu, I:<aj ni Iris su)' la korton. Ni komencis 1ákon
,
is ·la terore .kroelan naturdn .deJ Ja l k~zaka" Ičap.itano : UH~uj
komedion. ,Mi ' estis la !n~eniero. Tenante kajeron ěp l;a , man ~ "
do
kompate
balancis
la
kapojn'~
"k-a:i
<j
:
j
nstigis
nin-:
Rapidu. kun li, ~
kaj senčese farante notojn, mi komandis meti la tripiedan aparto
jen Hen, j~n ei 'tien. La ..gardisto respekte rigatdis' rliJT. Dume,du homoj, al la kl,l{acisto! .•. J{aj ni íris, ni rapidis! Nun venis lá poř:
dego
kun
"la
rusa
gardisto
..
Dio
helpu! Nu, li vidant~ 13 'IIangan~
aliaj per longa k~lorigita slango 1<aj per "!etalfitld~no , hn!zuti~
tan korp0!1, ~env?rte, luj~. 1a.r~emal!ermis.laJ?Ordego.!1. 'Dume '
la teron. La gardIsta palpeb~umante ,observIs. Pason
post
paso
dekkelk
fo)e
II
f.
a
rls
krucslgno)n.•.• Tlamamere m sukc:esls super.. ,
ni proksimi~is al 'Ia' pordego. Pjne ni atln~is : ein."
' " .'ft ruzi la severan"caran regimon.
"'
'.
"
- Kaj lil , gartlisto ? '7.malpaciencisllnu el la ,gastoj.
'ť ~
Keeemen
finis. Sekvis granda, longa .rido. ' , :.
.
..:. M'skl.tltu! Ml ' morltd!l ' aJ ) agardis to ,Hm , paperon, ,< sul1L
. - ,
a pordo malfermi~s. 'DóSlcyvenls.: Aklame oni'salu tis lín.
klu ni, k{)piis stamp'ilon per ttikopejka monero kaj skribj,sl1ungar>-,' Ah I Kle vi fOflasls 10hanon;
.."i'

'
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. - ' Li Iris eo ,la urbon - respondls Petro.
.
'-Kune kun la prokuroredzino. Cu ne? - rimarkis Solath,
k'nghar a pentristo.
,
- Jes!
'...
- Ec. felico, ke li ne alvenis kun vi, car .nI estas dektriope,
_ esprimis ' sian superstlcan opinion la tlika Varga.
, - Vere, ankorau unu mankas al dektri, - kODstatis unu el
la gastoj.
.'.
- ,La l'upersUca' dektria numero. Kiu venos déktria en la
'čambron,tiu mortos en Iiu či ja·ro.
- Nepre mortos, ....:. ridis DoSky kaj la aHaj ridis kun Ji.
lu ,ekfrapis lapordó n. Ciuj eksilentis. Malgraů cia facilanimeco kaptis ilin la súperstičo.
'
La ,ekstere-staranto ripetis la frapadon.
- Nu I Envenu 1 - donis la permeson Kecemen.
La 'malalta mizera figuro de Izor Steiner aperis sur la sojlo.
Li estis la bro\(antisto de lá militkaptitoj el la najbara barako.
Kun larta rido li haltis 'antau la pordo.
- Bonan amuzigon, sinjoroj volontoroj I Bonan amuzigon!
- Bonvenon, Izor I - diris Petro. Kion vi portis?
, Izor sin garde metis sian capon sur la plankon kaj prenis
el subsia braků nigran pantalonon.
, - , Jen! Pantalonon I
- Ah! fes! .
- jes! Pantalonon I Mi kuSis sur mi a' Iitbenko kaj
dis. Mi' ciam pensadas, se mi kuSas sur mia Iitbenko. Kaj penSasubite
venis al mí en la' kapon, ke Salom'ono ,po'rtis por vendo nigran
oficíran par:talonon el laoficír a tendaro. Sa!omono estas mia
helpanto kaj samfirmano. Nuu! Venls en .mian kapon, ke antau
kelkaj tagoj sinjoro Bardy petis min ákiri nigran 'oficiran pantaJanou al sia frako. Kaj kuSant esur mia Iitbenko mí diris al
Salomono, al mia helpanto kajsamf irmano, ke mi iTos al sinjoro
, Bal'dy por montri lapanta lonon. Bone I Diris' Salomono. Kusante
sur .mia litbenko mi rigardis tra la Jene's tro denia barako la
fenestron de via cambro kaj mi vidis;ke ~i estas luma. Venis
al mi en la, kap on, ke verSajne sinjoro Bard-y estas hejme kaj
mi venis pór montri la pantalonon,
..:... SinjQro 'Bardy ne eslas hejme. 'Liiris eo la urbon, kaj
nurmorgaů li revenos.
.. • ' . '
'
- Faras nenion . .fstas ci 1ie anstataiľ Ji sittjoro Dosky.
Sinjoro Do~ky au sinjoro , Bardy es,t as tutegale. "
- Nonono l
'
-Presk ali! Mi volas diri. preskau ! Cetere jim ,estas la
pantalono. Rigardu, sinjoro DoSky! Úi estas tute nova.
Izor ·montris la pantalonon kun triumfa okulbrilo. Dosky
, rigardis gin.
' .
.
- Preskali.. Izorcjo! Nur preskali I
Izor e'krldis. , ' , '
' .'
~ , Nuď tute novll .. gi ne esťas, tamen en bonega stato.
DoSky r;igardis lá pantálo non.Ce la tablo ' oni parolis pri
la morato de lil \iirinoj: . Unu él la gastoj, juna kadetaspiranto,
fanfar0n.e r ontadis siajn aniajn aventurojn. La ,aliaj avide
aťiskultls. •
,
, .. ,
'
. .,.- Kiool vi volas por tiu ci Ílifono, Izoť? - komencís la
martand on Petro;
"
. .
'
' -;-Cifo no? . Cifono ooíi Sinjoro ÚoSky, vi perdis la vidon,
se VI nomas :Ci ' Uun beJegan paritalo noo ~ifono. Neniam mi
, porti~pli belan p~t~lonon, ·~čďu.m mja fiimCeco.Cu
vi pen sas,
ke ml 'volas trompl vm?- Nemam ml revidu mlan ' farniHon
kiun
Dio plimulp,gl.!,. se ~i ,,ne estas pantalono. ' .
, .
'- 'Bone I- Sed kiomko stas?
,,.
,
-N~I;, dekdu niblojn. Nur' dekdú;, '
"', '
,Petro retlonis la pantalonon kaj estis revenotíta all<ťtablo.
, JZOl: kJIPtis Iio ce la 'miuliko . . ', .;.
'
- Kiom vi volas doni PQt. gi :? c,.
, - Vi petis tm multe. Neniom t
.
• ,
" , =;"Dekunu, sinjoroD oSkyJD ekunu kaj
ke ml ,ne bavos 'IIHdfe da profito.
, .
,',
Cu ,bon~~ pantalo no , ~alor~: ~vin~~IOjn ~aj m~ don.as 'al vl sep.
' .. -. -Cu vi oplnias~' min frene'Za. L~._sinj!>ro ofteiro, klu komi.s~IS mlD per ta. vendo, nepre detra{le usmian .kap,on,
se mi donus
~n por kVlnrub loj. < ~
"
',_ < '
'"- Sep, lzorcjo. 'Sep.
.- .
" " ~ Nu? Kaj lde estosrn ia ,pro:fito:? '
, ",
- - La ,pantalono nevalor as pii. Oni pov.as tra~i 'kalkuli 'Ia
stelojn. ~ , !
' ".
'
- Kalkuli ta .stelojn, '\tj dl ras. Tra 1iu "tj pantalono' vi voLTs
. kalkúJi la st~lojn? "rra tiuCi delikata. peco?
.
'
, • , .IzQIl levls Ja ,pantaJonon antaii: la: lumon de Ia
lampo sed
li ,subite repre~ls, ~in. '
, . "...,',
"
' 'ff
•
Estu' ml · fava bundo, semLp ovls, kalkuU la stelojn tra
~

•

•

••

'

r
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~i,sed p,o r ke vi ne povu diri, ke la maljuna lzor estas maJbona
homo, mi malaltigas la prezon kaj klarigos aJ la sinjoro oficiro,
ke, la .pantalonon mipres kali bonfare vendis al iu tre
soldato, Cu bone? Mi diris dekunu. Cu ne? Dekunu mil11alriea
diris.
Nun mi diras dek. Sed ne mareandu, sinjoro DoSky, ne
u,
car kredu, ke, mi jam nun perdas per la negoco. Mi nurmarcand
ne volas
perdi 'konstan tan acetanton.
- Izorl - diris Petro kaj preninte slan monujon etendis
alla hrokant isto ok rubloin. - Jen ok rubloi! !3e vi volas akcepti,
lasu la pantalonon, sene, prenu gin for.
- Aj 1 Aj! Vi estas tre perforta, sinjoro DoSky! Sed
fa'ri ?Mi tre Satas la artistojn. Mi diros al la sinjoro oficiro,kion
ke
la pantalon on forprenis de mi la rusoj. Jen la pantalonol Prenu,
sed al neniu diru, 'ke mi vendis gin Uom bagatele. Oni priridus
min. Ec al Salo'mono, al mia helpanto kaj samfirmano mi diros,
ke la rusoj 'forprenis gin de mi. Li havus apopleksion, se li
ekscius, ke mi donis gin kvazau donace.
,
- Donacon mi ne volas. Prenu la pantalonon kaj punkto.
- Ajaj I Ne estu tiel fiera, sinjoro Do,~ky. Mi ne volis ofendi
vin. Mi nur kvietigas mian konsciencon. Nu I
; Izor metis la pantalonon sur la litbenkon de Bardy
forpreninte la monon li klinigis al la planko por sia eapo. kaj
- Cu vi scias, ke vi estis la dektria ' en la cambro ? jetis la fr.azon Varga al la forironta brokantisto.
- Ajve! Nu, belegan negocon mi faris, - ekkriis Izor
ektlmo kaj Ha mieno fari~is malespera. - Mi profitis nur kun
tri
rublojn kaj certan morton.
~ Ne timu Izorcjo! Ni ciuj rikoltos morton ce
la fino
la vivo. Ni eiuj devas morti, - konsolis lin ridetant e Petro. de
- Sed morU guste kiel la dektria, estas granda diferenco.
Izor ek~emis kaj foriris. Petro revenis a1 la tablo. Ankoraii
ciam la juna kadetaspiranto fanfaronis.
- Jes! Jes! La virinoj estas cie virinoj. Ne nur en Ruslando,
sed cie malalti~is la moralo. Cu vi opinias, ke niaj virinoj
sanktufinQj. Tute ne,! En tiu urbo, kie mia garnizono estis,estas
mi
havis belegán amatinon. Si estis tre carma ino. Ino en la vera
senco de la vorto. Si estis pasia kaj nekontentigebla . Se oni
vidis Sin sur la strato, ~i estis kvazali Madóno kun,mildaj trajtoj
kaj 'sufere, serioza !nieno, sed hejme . .-. Hejme ~i estis nekontr
alislaJebla <.iiablino .••
- Cú vi ne hontas rakonti tiajn aventur ojn? - riprocis lin
Petro. Ci tie es tas ,keikaj inter ni, kiuj havas edzinon hejme kaj
tiaj fantaziaJoj vekas turmentajn sentojn ell Hi. Mi ne Satas la
fanfar<ma'don. Cetere honesta virino restas fidela gis la jombo.

. - Cu vl opinias, ke mi parolas mensogajojn? - respondill
atakeme la kadetaspiranto.- Tutene I SI ee donls sian fotog-:.
rafajon antau ol mi foriris 11.1 la traneeoj. Se vi ne volas kredi
al mi, mi montros Alan portreton. Jen, vidu, ke mine fanfaronas,
dirante, ke Ai estas belega virino.
LI prenis paperujon el sia poAokaj post iom da ser.eadQ .
li jetis virinan fotografajon sur la tablon.
- Jen I Konvinki~u I
•
Cluj rigardis sclvole la portreton.
Subite eksplodls vekrio en la eambro. Kvazau fulmobato .
ímpresis la krio .
.- Mia edzino I
Eksonls la terura krio kaj Dogler, la plej sílen ta sameall\;
brano, kun sova~a mieno fikse rigardis la fotografajon.
.
- Mia edzino I - kaj Iia voeo plore ektremis.
DoAky kun sublta decido saltis a1 la kadetaspiranto kaj
Aovis lin al la pordo. Keeemen reterlis la furiozantan Dogler,
kiu subite kun blinda furlozo volis sin jeti al la kadetaspiranto.
Kontencigis granda luktado. Kelkaj klopodis bridi la malfelieulon,
klu en sia senpova kolero en propran korpon entraneis la
ungojn. La aliaj rapide forigls la malagrablan vizitanton. .
- Mia edzino! Mia edzino ! - ripetis Dogler en sia doloro.
jen plore, jen furioze frapante per la piedoj. DisAirinte sur sila
bluzon, sangajn strioju li traneis per la ungoj sur sia nud~
brusto.
.
- Dogler I Havu prudenton! - kvietigis lin Keeemen kaj
penis malhelpi Iin. - Nu I Ariliko mia! Dogler!
.
- Mia edzino! Mia edzino I
La sama veado audi~is ankorau kelkajn minutojn. Ciuj
staris konfuzite, ne sclante kion fari, kion diri.
Subite Dogler eksaltls .kaj kuris .al sia Iitbel1ko, super klu,
sur la muro pendls la familia bildo. Lia edzino kaj lia fIIeto.
Inter iii estis kopiita la fotografajo de Dogler, kiun li sendis
antau unu jaro hejmen. Kiel li ~ojis antau kelkaj semajnoj,
klam rlcevinte la bi1don de sia fammo li povls trovi inter iIi
ankau sin .mem, almenau bilde. Klel li ploris pro la ' ~ojo.
Dogler airls la bildon de sur la muro kaj jetls ~In en la
fornon. Li rigardls la ekflamí~on. Nenhi kuia~is Iin malhelpi.
Li denove kuris al sia kuSejo kaj el sub gi tirls slan. sol~
dalan keston. MalAlosinte ~in li elprenls volumon da le.teroj;
kiujn la vjrino ,sendls el la malproksimo. Fuúozante li Jetis ilirí
cen la fajron kaj kun freneza trtieno li rlgardis la cindrigon de
. .\.
forgesitaj fideljuroj kaj fals.aj sentoj. .
La paperfasko ekflamis laste. Dogler, per unu salto, atingis
la pordon kaj antau ol oni povis malbelpl Iio, li kuris eksleren
en la frostannokton . .
DoAky sekvis Iin,
. ,
La luno pale lumis. La nego siblis pro la ftoslo.

Mia bonaamik~ I .. ~ -Kion mi faru?
Ýidigis

kaj d.iru a1 Keetmen, ke li venlf
. ;
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La koro de la maljunulo goje ekbatis, kvazaií li
vidus alpatan homon. Li ekstaris antaií Ja jugo de ľ
, vetur:ilo, etendis siajn tendenajn brakojn kaj kareseme
citkallprenis la kapojn de ambai1 brutoj.
"1 l1i kviete fermetis la okulojn.
Avo Stamen kun mallaiíta kaj maltratlkvila voco
ekrakontis al ili pri la enuo, kiun li suferis malproksiínede ili, kaj iliaj suferantaj animoj kvazaťí konfuzig'i s en malgajaj kaj maltrankviligajantaťísentoj.
Li plendis al ili, ke jam dezerta estas lia domo
kaj malplena la stalo, keciumatene, antaťí sunlevigo,
Ir' nepre' iras eo la stalon: ke al li ciam sajnas, ke ,li
iUn vidas tie, sed ili forestas, kaj la dezerteco >estas
turmenta, neelportebla kaj gi kvazitfl siras elprofunde
la ' koron.
.
Dio scias, cu li gisvivos la tagon, kiam en Ha
doma ekregos gajeco.
Ul brutoj aflskultis kajkomprenis lian paroloD,
sed doloro pIi granda kaj pIi neesprimebla malklarigis íliajn okulojn . ..
Cu tie cine estas iu, kiu ilin kompatus?
- .He, maljunulo, vi karesas ilin kiel malgrandajn
infanojn - mokeme kriis grandkreska kaj fortika soldato,kiu alproksimigis la bovojn kaj komencis ordigi
iliajn kandukilojn ...
- Cu ili estas viaj? - demandis la soldato.
Ava Stanlen embarasigis.
. -( - Jes, miaj jJi estas, - li respondis. - Oka ze
min Dia· alkondukis, por iIin vid i ankorai1 unufoje ...
- ' Do adiaiíu ilin, car jen ni jam estas ekveturan ·
taj - , al la aHa mondo, oni povus diri ...
La maljunúlo estis iom , ofendita.
- He, knabo, vi ne scias, kion' mi nun senfas'l
- geme diris avo Stamen.

-............", kaierno, atendis mul taj bovoveturiloj - ciuj
:peze plensargitaj. ku.n jungitajbovoj .pretajjJor J onga ~,kaj nekonala ' vojago.,
Alproksimigis lacemaantauvesperó kaj
facilaj nebulajoj dorrneme vualis nian patrinon la Teron,
kvazaií miJionoj cla larmoplemij okuloj rigardus en 1a
silentan malproksimon.
Kaj sur la ,p~nto ,de la Vitosa-monto kusis nubego,
mallume brulanta ' en la purpur~ de l' sunsubiro, kvazafl, sortdivenistokonanta ]a misteron de la jarcentoj
starus tie kaj maigaje ' enpensiginte li determinus la
sortor'l de la patrolando, kiusenSente jetis sin en sangan batalon sel) Dia , beno .' . :
Jen, baldaií la peza , karavano etendigos sur la
Ibngan kaj , nekonatan vojon ' kaj mallumo kovros la
'kulturitajn kamparojn.
La vet,ÚriJoj unutone ekknarisen ,Ia senbrua nokto,
kaj la veturlgistodestinita al nee]portebla turmento,
kun dolorplena kóro rememoros ke ii:lmli vivis en la
'
.
do'mo naskiga. ~
Kaj la , ~lOimo ankorafl pliforteeksuferos, kiam
malfortigint~ gi re,nkontos la serenan matenigon kaj
ldam la klara suna ekbr,iJos super la dezertaj ,,pastejoj,grenkampoj kaj herbejoj- ...
La "karavano 'ankoratl ne estis e,kveturanta, kaj la
bruto] atendis) kun okuJoj fikse ' rigardantaj antaiíen,
kvazaií en la malproksimo ili abservus ion n ~forigeblan.
Flanke ; SUf lavojo, ,aperis avol Stamen ' kun sultrumita pansakd. ' Li iris ál ' la világo. Jús'proKsi miginte
' al lá veturíloj li flankumis al i1j; sentante, ke io nevenke-bla ekflamigis en :1ia ~ brusto. ,
'
Lj ja s~ufice malfruigis, kaj la qodi.áiía 'tago aokaií
pasis neeluzi,te kaj alportis nenian konsolon I
, Ayo Stamep eksentis, kia . mistera fort() devigis
' lin f1ankumi 'kaj ·iii inter, la prétain por forveturo veturHojn, 10 )cvazai1 diris ar H, ke anka,fl Ha bovoparo
,
,,' ,
estas tie IlN, li nepre gin vidos.'
"PIi qJ)~,u sem3jnojfa;m pasis '.d~ klam li disigis
de sia 9ovoparo kaj ta.men li ,ankorafl ciam sopiris
. :-aJ gi, ~ kVéJz~ťí orii, forpreninte liajn boyojn,estus el li
fotipreninta ankai1 'la ebJon, vi\Íi en ' tiu' zorgoplena kaj
peniga 'te\DPo:
, ,.,
.',
'.
, Ne v~gante lQ~ge, .la.)l1aljunJ,lIo ' haltisantaií unu
veturi10 k@l .: rekonis"l sjajtf<' bovojn: Eble ankai1 ili reko~js !i~, .~~rťlli levis l~ léapojn. Iliaj : okuloj j uj e.kbri:
lIs, J]J 1{.va~au ~kpensls, Ke ]aQ.t vems la tempo TeveDl
vila~en : ' , % ,
,,".
>
" ,
'
,,
_'
La·~i~'certe ankoraá ne forgesi~'j[jn. ,'0i sopiras
, ~~:rtle kieIi1i, kaj etu~ge i1.i~ gi ;at~!1 das: J'ie, av~ Staf!1en
,cla01;;lmalavare don~:g al Jh fOJnon kaj , krude muehtan
, gr~nfurago!\. Kaj ·nun. superla.stalo]a maljuna 'ulmo .
; mal~Je , etendas lamgrajn ;b.rancojn; kaj tremetas.: en
sole~e. Ciuvéspere;' gi ~!tIgole' kaj tiel rriaibonsJgne
~ ,bruetas. KlŮ dumnokte 'Cerp ankau ,komel!cis ' bojegi.
" " ' . cMa~bo,na signo' 'e~tás '4i9. Kio "'okazos -:- neniu
"sclas I Terur!l.miUto ja ' komertdgis I ~Ve ' al 1iu, al kiu
·suferon ' destims.ta sortQ : ..

>
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- Kiu nin deman das · pri niaj sentoj kaj deziroj!
- Ankau
respon dis la soldato , - nia sufero estas pli-malpli~ maljunulo .-:. iIi havas .animon - inlerrompis ' lin la
ánkaii i1i suferas, kiel ni, ' sed parolk atolerebla, sed Huj, kiuj staras kontra u la pafado ... pab]on
iJi , ne havas kaj Hi ne povas plendi. ..
- Dio Hin gardu I - gem-so pirante diris la maljunulo. Mi ankau sendis filon kaj nepon al la milito," tedas Nunan kau ni simiJas aj iIi; kjam la situaci o
nin, ni nur blekas ... -ekkr iis la soldato :genite '
kaj neniu scias,k ie ilin trafas ]a noktigo, kie la tagigo: kaj forturn
is la kapon. .
. .'
.'
Tri semajnoj jam .pasis, de kiam ili forlasis la 'hejmon,
Avo Stamen tuj haltis kflj senesp ere gemis.
.
kaj ankora u nenian leteron de iIi mi havas. Mi preska u
. 'Neniu kompr enas 'lian suferón. ,
.':
perdis la sagon, mi nur malsup reniras en ]a urbon por
ion ekscii, sed cie oni levas la sultrojn kaj sUentas,.1 .
- - - ' - - - "- " - - - kaj malbonaj pensoj migras tra mia cerbo ...
.lam venis vesperigo, kaj Ja kampa ro · fordonigis
- Do, ankau mi kaj preska u ciuj estas en la ' al mortrigida silento. Super la
nemaJproksima ' :kaj
sama sťato I - diris la soldato , ektiris la kondukiIojn ' malreguJasilueto de I'Ljulin -monto
aperis
la stelo ve~pera.
de la bovopa ro kaj malrap ide ekpasis .
Eble gi ridetis por iu, kiu havas gepatr an nejmon
'
La maljunulo lin eksekvis.
, .1 kaj sen .'turmentaj iorgoj renkon tas la noktigon.
La veturi10j vice postiri s unu la aHan kaj la kara-Kaj la longa, karava no kvazau' stranga fantomo
vano etendis sin sur ]a vasta, griziginta kampa ro.
trenigis kaj ma]rapide, ' iom post iom malape ris SUf Ja
.
- 10 min trudas sekvi vin kaj neniam reveni, mistere malheliginta vojo . .
- ekplen dis avo Stamen. Mi sopiras al la bovoj ...'
AiJo Stamen ·s taris en la samalo ko kvazau alnajMi vartis ilin de malgrandaj gis grand aj kaj mi kuti- lita, kvazau
subite Ji estus perdin ta ]a konscioit kaj
migis esti kun ili .. " Kvazau miajn okulojn mi gardis jam ne
povus konjekfi, ke li devas reveni.
iHn, sed nun al vi iH estas konfiditaj ... Prizorgu ilin L ..
El Haj okuloj faladis Jarmogutoj ... grandaj, silen.
- Ne zorgu pri iH, avo, ciuokaze ilia situaci o híj larmog utoj...
;
.
estas pIi bona 01 la nia ...

-- -

-

EI la bulgára : Iv. Ho' Krestanofl
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r;;;;;;;;;:;;S:;;;:;;=;;:7?'i51 ri la morgaua 'edzini ga festeno de ]a kna. Neniu zorgis pri :li, ec ne Ha propra filo .. ,Ci tiu
bino Sarudy paro1is ciu. Post la tagmango . prenis la argilpoton
kaj,
la .rikoltistoj s.ternigis en la subo de F gren- lasis en gj iom ankau emiga rdis: cu la patro ·ne·
kmcoj, au sub la tendetoj improvizitaj el ' .malplena estis la yaio, por li? C~rte li· ne. lási,s! Tiel
kvaz.au gin la hundo ' I\rišpa
forkegoj kaj rastiloj, kie surpen digita jupo estus jam
donis iom da ombro por la vizago de lakusa ntoj:, íris post ellavinta. Li renvers is Já glazuran poton ,kaj:
la hundo por ,sercl' ten~n a-ve,lon.' . , ; ,
Suficas lio, por ke oni ne estu trafita de sunma lsano. '·
Kiam Johano Kis 'vekigi s,lia ,unu'a faroes tisekle ki
Sur la granda flava kampo gaje sin mQvis tien la buson. En
siá songo 'Ji estis en geeďziga:festo kaj
ci kaj ti~n ·tiuj ci formike. diIi.gentaj ~homoj kaj dum':, bonege
Ii
satigis
sin plena." Malbonhurnore Ji ekPen-'"
')a superh ome granda laboro , Idu ~ajnis kvazau ne h'avi, sis ke
li forgesis cion, ankat1 tion,k iedi estis, .'ankaií
fin0 tl kaj ' Hmon, ili trovis gojon en la svingo de bra- tion, kion'
li maÍlgis . . S~)i é,!1m.enaií neYestu,s vekigin ta:
kůj, en la moyo de 'bllso ' kaj ·Ia ,fraiíloj kajkna binoj
, Li; jam ' alkutimigis ke dum sia 'tuta v.jvo li . devas
tiel rid~gaQte pincad is UnU 1a aliari perovorto kaj pér,.. t:,ezigni pri , cio, ůo li ne lotlge bedaťírádis ó ~Li' ' turnis
.
m,ano, kvazau tio estus .: , s.in ,aliflanken kaj ' ree volis t1orrni. ti
:ne sukce.sis.
la cHe· cefá tasko de ' Ua vizago farigis ruga .sub. la ~apel0, ,. kvaz~\(i
·kuitita,
la ·v·ivo: , .
, kánkro,. Li depusi s ]a nigran de malpuro pajJocapelor!
'.'Joll,ano Ki!; . eSti I k~j agrábli s ,al ,li ke fa 'kanipa. venteto
.frese tusis lian
~ manginta la pomman-~~ l]auton.
. ,(,.
.~ . , ;."
",,'
gajon kiu,n Ha somer"-~.
- La diablo -dancigu .tiun maljůnan Sarudy: - li
. makula "gapllJiena fil ol' ' pensi s, - s'ufice ,mi !aQoris pOT Ii-dU!l1
,mia
kiuUn timige simiIis" , povus min· invitiá l la edzini.go ~e sta filin, viv~, .lf
o., Ke .fine .
, elpo~tiS i, por II. ~ Pos.te~'·, mi ·satigu s fojon.
" "C'
.,'
~
, li . cirkaui'igar;dis, s.eQ'F-,. , ·~ Li 'leyis ,;sian dikfing ron: ,'
,"
".
'li estis. malvig la iri ' "'í .
- , Estos vjands upo. . Bona, flava,
gÍs grenkru!,o' ~aj tie, supo. Tioes tos: bona. . Da gi mi mango grasa, kokiPi '
. samlQke, li . sternigis.,,;~' ," Kaj li lam plenbusi~,: sucadi s lá s. unu "teleron. .
"Uensaj
.. sur Já stopJej~. La ca,;:: flé:\vko'lorajn ' vermicelojti,. kiujri :plenm anope ri, .. etajn;
Ii glutigis
pelon li ' nietis . sÍJr Ja l malsttprel) . tra sia ,g orgo. "
,~
.
,.'
,
_ vizagon"ká}t uf ekdor- '}"
' - Lábori, bom'o jl -o- ·iu .,kriis. .
...
'
mis.~nl<orau : tiom "It1
Johano .Ris ne; movigis: , Li rememťli:.is ' ke faje, 'eri
auqis ke Raulo S1!Tudy ~ sia infanago.. liestis eit ia ' edz:iniga festeno
.Ec parenc a
bucigis ank~~ ,b()\ridon r, estis aJ. lh tiu.Jamiljo~ !!lme.n ~enion : li
.
r!cevis
el, la"
p , S~inyfi.Merse: Alaud~ If!l2
. ' porlageedzlgaf~steno. , t~ta regalo krom
kokpledoj. . . ,,"
i<
.
Kun la permeso de .Kl\nyvesKAlin'n~ · , .
~ Kaj 'li ekdormis. :. ·
'Senpo va\. kolero, ' sova~a " furjozo gaptis Jin. Lia
"'_
_
., ID

f

~,_

~,..

i1:.

'

kaJ li sentis "ke nun li povus frapi
tiel,. ja , ti,el, ke ciorůmpi~us~frakasi~us. .
Sed Ha dikfingrů rigide staris, pro. tiD.ci Ii iDm
půst iom rememůris kiůn li jus pensi s,
, ' - PDste, farcHa brasikD ... Sesdek mi=man~us el
iIi ... sed kvindek ceTte kiel UDU.
- Uf, labori I -:- Dni kriadis tie.
Ankau li surpiedi~is , périe. Li sen tis sin maJsata.
Li aldgardis la nigraflankan argilvazon. Mal plena ...
Kaj, sen tiD, kiů já estus en ~i? Nur ia sukacD.
- Li. piedbatis la vazDn; malSate kaj kDJere. Gia
flan~D , rDmpi~is. . Cetere ~i jam _estis dratumita kaj
utlu dratD krDcigis a} lia suó:
_
- PestD vin trafu I - blasfemis JůhanD Kis kaj
deskuis de sia piedů la malhelpajDn. - Mi jam, dum
mi nur vivas, ciam devůs snufi tiun ci malricecůn .
Tiu maljunafripůnQ ne invitDs min.
La- tutsln tagůri li ' estis ' malbonhumDra. Neniu
rimarkis fiůn. JDhanD Kis estfs tia nevidebla hDmů,
kiuÍl rteniu ekvidas; 1iel li travivis ,sian tutan viVDn,
neniam. li estis ec ,uniI minutDn interesa hůmD. Nek
fDrta, nek malforta, nek malgrahda, nek -granda, nek
lama, nek fieraspekta; kiDn Ii ja est4s surhavinta
ůkuUrapantan? Li estis -kia la hůmo: du okulojn li
hav-is kaj unu nalOn. Ankau ' lipharůjn li havis. Kaj
neniam venis iD en lian , kapDn. Se estis mateno., li
levi~is, vespere li .kusi~js; kiam venis la tempo., li
-edzigís. Tiam li satigis lastfůje, ji malsanigis pro. tio.
SDldatD li ne estis, ekster la vil.a~ůn ec dekfoje li ne
iri8, ,anliau tiam nur al fůitů. Ridi, tiůn linur unufoje -faris 'bůnguste, tial]1, kiam lia patro. Un vůlis
~Drtb~ti, car li ,man~is 'Ia tiJt.an pladůn di nudlDj kaj
~!am h. frap!s al ~í, pro. sia ' propra frapů 'Ii eksanceliglS, ' fahs kaj frapls la kapůn al la muro. , Li ankaií
mortis pro tiD.
"
,
AnkDrau -ci tiů, sůJainteresis lin: la mat1~ů. Pro.
~io li kutimis tradrasi sian ,edzinDn kaj se Ji,' havis
Jam ,penson, do. pri tiů, kiůn estus bon,e man~i. Sed
-ankau tiDn li ne sciis multe imagi. Vane: '
~ la sperto ne ,helpis Jin.
,~
,
' , Ves pere, kiam -Hi 'estis hejmenirintaj
kaj ;dJrintaj al la .mastro ' kion ii-i faris,
la maljuna Sarudy diris:
'.,
- ' Viroj, virinůj, můrgau vespere ciu '
P?V~s ' veni al la edz1ni~ů de mia filinD.
TlOm vi půvůs mangi" kiDm vi , vDlůs.
,]9 hano Ki~ pťeskau svenis.ť.i efe.k, tive ektiniis. " Tión") i . ektimis, 1{e . ji , ne
p~~os ple~umi lá ~as~ůtl .. La ~ete.raj ~ůj
krns,. VJVU1S, sed h sllenhs. Tleli staris
malantaue, estis 'iTÍalIumigant~ :; vespero:
ne"iu' zorgis pri ILPDste inter lil aHaj
ankaií)i ekiris :hejmen kun pezáj p~Sój. ,"
liejme li mangis la vesperman~ón:
bran-supůn. Silenfe" ,senvOrte. ' Piede li
fDrpusis ]a katůn, " Kiu grimpis -'sur lian
, krur~1\ kaj miaUis. Nenion H pen sis. Sed
tre str,ange: li senti~ sin: kvauiu gramla,'
. gran.da>it~sků at~ritlús..finJla plej'granda
en hll, vivo. , ,ne estis al Ji tute -klara
,sed ti,me lipens1s . pri , 1a ,',můrgau~
festeno.
.~
'.
, La', tutan nDkton li ne po vis dDrmi.
Multfgj.e .Ii vekigis kajma-Idorme sin tur' na,~fis~" s'ed se H. k~~~ncis;> p~ip.ens'iJ kio
, manů pugni~is

I
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.
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můrgau,

Li ::etendis la

kaptis lin tre granda maltrankvilD.

dikfingrůn:

- - Unueestos kDkinsupD... Da ~i mi man~Ds
unu kUVDn.
' Li ekridetis. Li ekpensis ke, se ůni versus ' en
granda". kuvDn 1a multan terpůmsupDn, kuminsu.pon,
ceriz-, bran-, marmeladsupDn, kaj tiujn ciuspecajn
farup,:,s,ukDjn, kiujn li dum sia vivo. jam man~is, ůjojůj, tiel granda kuvů ja ne estas en la mDndů, ec
en ~Ja kelů de la cefepiskDpŮ de Eger ne estas tia
barelů. Kaj se půste Dni kunversus tiujn bůnajn mangajDjn, kiujn li man~is iam, - eble ec tiu aca krueů
ne. pleni~us, kiun hDdiau li piedrDmpis sur 1a kampů.
Subite sajnis al li kvazau li surhavus la suacDn
kaj sentus ke enkrDei~as la vazD per la dratD. Li forte
ekfrapis per ]a piedů. Se li estus kusinta sur lito., gi
senprůkraste estus rompi~inta, ' sed tiu ci pajla kusbenků ne tre atentastiajn ekscesDjn. Kvankam JDhanD
Kis tre fDrte piedpusis. La malricecDn li piedpusis
fůr de si.
La pDstan tagůn Ji veki~is grumbleme. Kiam la
malbůnan d-ormDn li elfrůtis el la okulůj, li klare
sentis ke lia brustD estas tre peza. Kvazaií ferringD
pr·emus ~jn.
. Li kuntiris 1a brDvůjn.
- Diablů dancigu tiun maljunan Sarudy, můrgau
mi forman~ůs lian bienůn. Sufice ' mi jam piDCis por li.
Li ne ' kura~is matenmangi. Tagmeze li ec ne
gustumis la tagman~o!1, li timis ke, vespere li ne estDs
malsata.
Alifůje, se li kverelis kun la edzinů, multfDje li.
faris ke dum tu ta tagů li ne man~is ec unu macůn
kaj li ne rimarkis. Nun tremis lia tu ta interno' kaj
kaptutnD kaptis lin pro. la O1a1satů.
. Li kunptemis la dentůjn, la grandajn, 1ůrtajn,
dik:ostajn makzelDjn kaj per siaj grizaj ůkulůj rigide
rigardis antauen; .Kun la obstina kDlero ·de sova~bestů
li !uktis kun si mem. Sed li ne man~is, li persistis.

- Kvindek farcitajn brasiko jn I
Ji , ripetadrs
Tiam venis 1a farcita brasik o.
kaj kun fera decido li trancis la vicon de greno per ,
- Kvinde kl ....:.. 'diris en si ''Johan o Xis ,kaj vuálo
sia falcilo. Lailtakte kvazail rikolt-masino.
" kovris ' )jajn okulojn.
''
Cesis cirkau li la mondo . Li ne vidis la granda n
' Granda} viando picoj estis metitaj i~ter. la ,tarcatfitiktabulon, nek Ja homojn laborantajl1 ciťkau li, li jojn kiel
aldono j. Kaj kiani Johano ~ Kis v9Iis,; post
konis n~niun kaj nenion, ne havis estinton, estonto n; tri grande
gaj farcajej, stopglu ti peco.n de , tia tenden a,
tuta lia memo firmigis je sola granda volo. Tiel li duonku
irita, ' nemacÍía viando , -:;:- Ji , ~eřur4te:: sút~Ris .
kontrau iris gin kvazau ian taskon kiu supera s iá ' Uaj .akuloj
elgvelis, preskaů élsaft.Ís ,el s'ub ď la,'č diJcaj ,
homan ekziston. Kaj li sentis ke lia tu ta interno, lia brovoi
sur lia kolo la véjnoj"'sveJis' ~nurdiJcaj. ' .. ~
stomak o transformigis kaj kapabl as nekred eblan lab@.1
K~n sia lasta pruden to li 'elkuris :ef la dom~). ,
ron. Kiam kunfaj reranta j akuloj li enrigar dis la mo.n- ,
Li atiňgisla morusu jon kaj tiaP1 li 's~vjgis" de, lá
don, li estus kuraginta entrepreni ke la garboj n hel danger o.
La peco enpret'niginta, eo liao : gorgon , ,kiu '
li sovu en sin, kiel ce la drasma sino la enmetanto jam preska
u sufokis Un, ~ r~glitis ~ en la buson. '
sovas ilin en ]a fafikon.
~
Larmoj. eksidis ' eo liaj okuloj ~aj la makze lojn
Fine vesper igis. Oni hejmen iris el la laboro , hej~e tiel fortike
li kunprern'iske ~c kojnon onL ne estus
jam ~e, tagmez o d~ťíris }a f~st~n?:. E~ tempo . neesh s povint
aoati inter ilin. .
'.
por smprep aro, 001 deVIS luj sldlgl ce la ~ehta ,tablo:
Kaj nun kun la ebno de.1' paslO li ditis ei} si:
, Johano Kis venis en angulo n; desph bone. ' Ll ,
- Krevu, hundo.
'
apogas la dorson al la muro kaj tiam venu la malaDenov e li glutis la viando n.' ,
'
Miko. Kun tiu ci blinda kaj sovaga deéidig o kontra~,,: "
Kaian kau nun li 'esfis nekapa bla por tio. (ji resrigardi s iam iu lia praulo turkan armeon da dumtl tis en
la gorgo kaj piu gi Iris . nelč supren , ,nek mál~
homoj.
supren .
.
Oni alporti~ la sup~)O:
'
..
' , La du manQj de la horno kaptjs la " aeron ; , lia
Joh~n~ ne~l()n wtrovls multa, nen:lOn troVIS. mal- 'malgrá sa, longak
orpo turnigis kaj falis .surdor sen . •
multa. Ll nceVIS tauge profun dan arg.tteleron klU,n la
En terura 'konvu lsio li bataktl s senv-Oce sur la
kujri~~ino versis plenple na po~ li: Fin~re di~a ~.e~!!s tero,
gis definitive 'li silentigis. ,~ , ,
"
~ur .gla .supro la f1a~agraso klU Jam ec ne dlssmg ls
. , Neniu rimarkis ke li -malap eris,ki el a,nka" t!on.
Je nngoj, sed .kunflul~...
.
..
ke li ceestis au tion ,k e li' vivis.
Johano KIS. prems slart h~n?~uleron. kaj ~vlete!
- "
serioze komen cls la laboro
EI la bungara ~ Ka~. l.o . Bodá
n, Llaj mtestoj tremlS kaj
~
~
li apenau povis regi sian, avidecon.
'
Ce la deka kulero lin tra.fis ferura konsternigo.
Lisent is ke li satigis.
,
,Palo kovris lian vizagon. Li eksenti s ke kolosa n
taskon 'li surpre nis.Li ' eksenti s sian homan malgran:..
decon. Kvazau ventó tráblov is lian cerbon , la penso
ke li ne povos plenumi kion li surpreni:s.
Li kuntiris hi brovoj n; sur lia malalta fFunto '
cifigis vertika1aj sulkoj, Iiaj Jargaj fer-makzeloj kra ke '
",
'C,- J,', Hunt ,'
kunbat igis kaj li denove sin jetis en la batalon . . .:,
ď
Masine, klel la falcilon ' li svinga s ell, ' arko de , Foje mi vagis
dekstre ,al maldekstre, nun la kulero nli levadis ' Jali":- La plej gracia tra ~ardfm', .
en I;f mdnď
takte al sia buso, gis la telero malplenigis.
Kajsuper~utis ~in slikcen'
, '
, De l' suno; klei ·glala 'Onď'
Tiam li sentis kapturn on kaj ' nauzan
trosate con.. , De la senJaca
La manga jo 'estis 'tro grasa por lia kaduka , malforta Nu, mi ,mln Oeean': 1.,:
banil! en la bril'
stomak o kutimiginta al sengra saj sukaCoj.
""
Kaj, sidj~inte .subpíatán'
'Kaze~j vermiceloj sekvjs. Bongu staj, Jaktokremit~j" 'Min dronis en
trankViI'. ' c
rost-Iardit~j, grasaj. Oni bone .plenm etis Iian tel~ro.n
.:
" ,
Kaj Johano Kj~ ' elpre~is sian. fl~va.!l, osttenil,?n , La birdojkanti:>sup
ermi,; "
rompit an forkon kaj same hel trankvde, IqeJ JUs antaue, I,.a flonimaj
lo sur' ~Ia , t~r',
aol(afi i1in Jr laťlvic~ enrnagaze.nig'Ís; Li 'ne senti's, la" TapiAon
far,isi: melodi'
.guston ,de la ' 'manga}o. Premo n li sentis int.erne kaj li Forflug issupren
ef riv~r'
"ekdeziris iri ,.a1 1a Ubera aero. Afi alrtt~nafi ekblasfemi ' V~zike:
sed ep mia kor'
Jafite, -maldolce. Kaj , kun senfina doJoro, envio li rigar- Sukceno
n 'ans.fata
d,is cirkai1-en. Ciu eShs ,gaja kaj ridis, " pJen~usis., ~~j:. Kaj la sunbJ'ilo ilis kot',
n jam ďolor'
li jam sciis' ke estas fíno. Hod!au li jam mangis Jjom.~ ForAte
, kiům likutir nis en siR. tuta vivO dum UDU ď sidq., S~d ~~; '":C,,lisper. dodot', ,~
li ',kungr indgis Ja '~dentojn kaj' tenis sian teleron por 1;10, 'vi kruela,,- .",
la ,tria .mango. Ci ,Ho estis léntok unpor k-dors ajo. Kies, ve.ne~on ho "víri'ť! < ,
, ~iu trova~ .
Ekster~, inter la s.e rvis!ol kaj laboris toj .onL ne tenis
;' Unue dol~-a kielvjn ', '~ " ..
sin al la kutima vicordo , kiun 'interne Ja fiancin-gvida,nto .. Nailzan
ur
. fi'ksis per versájo: Ti6n ili donis, kio esUs"a l ' i1i ', pr.i La amdezir poste'! Klelpov a.s
. proksim e. Tiu 'JÍl1lngls el .ci, no, liu 'w,el fio, Jphano l~un tia ' demalsa~l' ,":- '
ravo-sin, p'lenl!mi,
Kis el cio. __
.,
"i
: Se fine dev~ arila brul' ď
Tio dauris du h-orojn longe, s'e n haJto,'
En nig,.aI! qndi'on lumi? ,
'J
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A. .••
Enhi histůriů de J'plenaeržsmo Ha lůků estas
-apud la pioniroj. Se
1ia nůmů ne sonas tiel,
IdeI tiu de" Manet, ' la
unua reprezentantů de
ci tiu art a principů,
Hes kauzO' estas en la
malfavor'aj cirkůnstan
éO'j kaj ankau --- en li
. mem;kiu ne hav-is sutican batal, emůn, ~půr persisti kontrau můkůj kaj ne- kůmpreno, kaj forJetinte 'le penikQn lasis ke la tempO'
preterkuru lin, kar ke ťiuj francajpentristůj kies bildůjn li ec ne vidis, sůlvu,sendepende de li, la problemůj n de li jam sůlvitajn.
Li naskigis en, nůrda vilag-ů de Hungarlando en
1845, el malnůva, hůbela, bienpO'sedanta familiů. Liaj
, inklinO'j jamfrue můntrjg-is~ Eó , 1~64 lia patrO' pO'rtis
lin al la akademiůde Miinchen ert la skůlO'n de
Pilůty. Ci tiu mediůtre impresi s Iin, sed sen ia
decida efiko. Pilůty půstulis de,"li griindajn hžstotiajn
komponajojn, sed ili estis' ma,lprůksime de Ua ambicio.
Pů~t vanaj.eksperimentůj estis permesata al li la . pentra9ů en la. libera, naturů. Sed la naturů ně tiel můn
trig-is antau Ji, kiel půs~úlis fiůn la 'akademiajůrdonůj :

"Nenie mi trovis la bonan mezspacon, nťk la bonan
fonon ' kaj nenie montrig-is ,Ia akademie tauga bruna

unt9ií~paéo. , Nenře

kat nenie mi ~růvis en la naturo
tiajn ajůjn, kiajn oni pentris sur la bildojn en la skalů 1
J~n la naturc;> c,iů, ja, ciQ"estis tute .a'Jia. Kvankammulte
pU simpla, sed multe, multepli bela I" Nun Ii kůmencis
pentri bildo~ ,,~ ]a Fauno .(H~67) -cn kiú, : ,ůbeante
la" akademiajn preteni:lojn, li , klůpodis 'valůrigi ankaií
, ~iájn , individuajn ekvidůjn. Li ék$:poziciis g-in en Buda' pest ka} Munchen, sedla krHTků ignůris g-in: Nun ' venis
t;fmpój pJenaj de problemoj :"Sences:e krůzis en mia
kaPů: kiel dO' ůni - devus vidi ci tiun belannaturon kaj
pripentri eil bildů? Mi' figardis ]a ver.dan - herbarůn,
'Itl i "rigardis ", ~a , ~Iuan / cie]on, , lé;l nag-é;lntajn b]ankajn
nubůjn, la multkólóraĎ ' floron; 'Ja malhelajn .arbój'n ...
Mi vidisJapejzag-ů~, en sunbriJo. mi vidis ' g-in -brili
~n 1uksa kOlůrpompÓ ,;" mi~, vidis la pejzág-ůn , sub
nubvuaJůj, mi , vitlts1igurojn , sen ombro, mi ,vidis
li,erbaron, arbon ,kaj ,; ubetajon ~ kunfandigi eninilda
kůlůrliarmůniů .. ' . Sed tamen, cuestas eb]e tiel
pripentri Hin ?Cu es1as"" permesate?- .Linkaptis
dllboj;' sed nun'l1i' rememůris pr-}iů: ';,Miáj pentristaj
. kUl!,ulůj, kitij en , la pasinta . jaro ceestis . la · paJ;Ízan
můodekspů?ición (ľ&ť>7),1'akonUs ' miraklojn' pri Ja
francaj pel1ttistůj. ,Kj;! ili ne kůmponas , siaj'i1 biJdůjn I
iFJuj bildůj ~ estas tute' Haj, kia ' J~ na,turo l~ CiO' .estas
pentrit;l per simplaj, heJaj koJoroj I La verdán herbaron
, ~~ , pe!1tr~s, ; ~erda- ' per běJverQa , X.o.loIQ" Ja bJuan
C:I e) aD:. vere.. blua ~ kaj' .la ru~a tuko estas penlritarug-a
p!r ruga . kůlor~! T~p 1 Uf ja . es~as. ~i~J. k~n~!ůj 1
lb faras tlE~,n, klOn. 'DU, vůlus 1 ' --',TlehinI 19I5 -GISClp]Ů
de l'francaj p~ntristůj, . kvankam ec unu francan
1~ 0n
mi ne : vid.s;"' "
pentra
i::.t
'"
,q
.,
,
Lj -f eins aC Miinchen ,.kun freSa ' an~mo kájfans
sJan . 4Puafl:plen~eran biJdóit pentritan~ .dllentre~; ,kiel
li
é11te' tplacis 't ~ .~jJoty ká( -aldris ' por -fi
,k'
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ankáu bůnan materialan rezultůn. Nun venis diligenta
labo'radů. En la Kunstverein li ek-spoziciis malgrandan
pejžag-on, sed lakritiků maJlaudis g-in. Sed Ji ne
perd!~ , ta kurag-ůn.
,
.
,
,
• r
Dum Ja somerů de 1869. en la MUnchen a
i~f~F~acia ekspůziciů roi vidis francajn ' bildůjn la
unúán tůjůn. Courbet, Corot, Mil/et estigis inter , ni,
junitlůj, ' kvazáu revůJuciůn. ~eibJ kaj ~i ~em l~~!e
indignis kůntraií la MUnchen a skůJů, Ol tUJ ekslgls
de Pilůty kaj ribeligis Ja junularůn. <;:ůurbet. vů
jagis alni en MUnchen, kaj nia gvardlů PŮ!"ÍI~ al
neva direktů ]a junularůn de MUnch~n." Lia memhdů
revenis. Li luis alian afeJieron. Tiam Ji pentris la
bi1důn:
" Geamantoj ' kusanta; sur fojno· (1870),
kiu můntras jam průgresintan valůrig-on de ]a p]enaera
principů. La ..ptusa-fran~a . r:nilitů. devigis lin. fů~lasi
la ' bavarian cefurbůn. Ll IrIS heJm.en, sed he 11 ne
půvis Jabůri, car ne.niu y,ůlis , .kůmpreni J~n. En. la
printempů de 1872 II reins kaj Ja arta V.IVŮ revlg:
lig-anta redonis al li la humůrůn. Půst malgra~daJ
biJdůj li kůmencis pentri .Ja "Pikniko~~n (1873): TI~m
li interkonatig-is kun Bockhn. "La plej bela, plej felIca
periodO' de mia vivůestls ci tiu. En amikeců; en
ciutaga intima rilatů 'mi , vivis kun Ja . plej granda
pentristů de J' jarceqtp. Tiam průgresls Ja. Jabůrů.
BockJin ani mis min: p}i verdan, ankůrau pii verda~,t ...
Nul' per brilaj, akraj , kůJůrůj estas eble redům Ja
sunbrilon I . . . , Viůla, mg-a, f1ava, blua, bruna, la
ludarlů ' de ,I' malpezaj ~Iuaj om.broj s~r 1a. bl~nko I ...
labrilantáj sunmakulůj I ... CI.am , ~h. ka~ ph supren
sur:'la kůJůrskaJů I ... " Půr Ja flgurůJ 11 UZIS můdel~n,
sed Ja pejzag-ůn Ji pentris elmemůre, car li pův~s vidi
antaň si .,ciujn herbůjl), ciujn flůrůjn." Ankau II mem
estas sur la bildů 'kusante surventre, můntrante Ja
dorsón a] la můndd. Li ekspůzicis g-in en, Ja Kunstverein :' .La publiků indignig-is, sed ~II~ pentristůj ' gi
pla~is,." Ci tiu malsukceso tute růmp!s .han !abůre!'1 ůn .
Li .retirig-is al· siavilag-a sů]eců, edzlg-ls kaj pr?VI~Ůre
reiignis ,pri Ja: pentrů, car )jsentis, ~e Ja ".PlkOlků"
e~tas lacefverků de lia vivo.: "Půr ~I~ .dů ml pentru?
Neóiam m.i pentros pii bonan ůJ la Plkmků,. ph. bů~an
mi ne P9vas, kaj g-in 'neniu bez~nas:". Nau JaroJn II ~~
pen1ras:·' En, '1882., .eo Vie~ů, lD~bgltt: de Mak~rt." ~1
dertůveprems Ja ,pemkůll k,J pen!n~ la bd~ů!, r>A.lau.db .
NUn Ji ar.ang-ls eks.půziei'olJ el slaleJekhtaJ bIldůj; la
Vien_a ,kritiků rigore akceptis lin. La sama maJsuk~eso
akceptili lin en Buda~st; Gustavo Kelel)', .Jap.ubhkan
ůptniůn tiam direktantéf.':kritikistů, espflmls slan bedauron ' kajd.iris, ke Szinyei suferas je "koloro. de~iro,,-'
Ň~n Ji pórciame rézignis pri 1a artů: .EnJ~rnye, ha vllafta
hejmo, Ji enmagazenigis ,siajn biJdůln k~J ne p J1:I Jabůns.

.:Mi tezÍI!flis / Hicego s,um ba...rbaru~, qUla non Jntellig.or~
les: mf estas ci tfe barbaro, car ont;ne ~omprena.s !lun.

La malbóna sůrto . ciel premegis .lin, h~k~e?z..lgls kaj
ankaň maferiaJaj zůrgůj vizltis Jin. Dum 27 JarO') Ha manů
ne" prenis penikůn. EI} 1894. pentrist?, T~ůdůro Ze~
pJěhyi ' yizitis lin en lia soJecó kaj insbgadls. "La '.gJaclO
rompig-is. ' Seriůze mi ekJaborls. Sed Ia Jabůrů ne průg
resis tiel, kiel iam. La pentrů el la. ~emůr9, .rekte
'"et ]a veritro" tute ne sukcesis". Nun Jl ClOn pentrls nur
eo , J,a Jibéra. naturo kaj tie finpretigls. , En; 1896, dum
la miljarlesta ekspozici~, li fine akiris Ja 1a m delonge

.t'

merititan sukceson. En 1901 li ricevis la veran kon- kiuj ' ďonas
fjdelajri esprimigojn de I'tiamaj artaJ pretentigon: en Ja internaci a ekzpozicio eo MUnchen porla tendoj,
laň la signoj de I' brunvi da fradicio.* La cirkon s"Pikniko" Ji ricevis Ja unuaklasan ormedaloo. "Post ,t anco! do ne
dudekok jaroj mi ricevis la kontentigon I La pH grandan car Ii havisin taugis por Szinyei. l\,\anet estis pIi feJica,
kIinaJn mediojn kaj multajn 'helpantojn,
• parton de mia vivo, fiujn amarpJenajn dudekok jarojn,' , ne kiel
li,
kiu
ilin jam neniu redono s al mi. Depos t mia 28a jaro miopa epoků igis "barba ro" en, sia, p~trujo. Sed: la
feHce f<;>rpasisper la helpo de ,]' nóva
gis Ja 56-a I ... "
,generacio, kiu portis al venko lian aden. o Kaj 1i
'i, igis multe ovacia(a pioniro de fa moder na
",
hungar a
, p~jz;:tgpentrarto, kiun .Ia junula ro cirkauis kun pia
res-. - .
Kiel ni vidis, la tempo, kiam Szinyei aperis; nr pekto. Li mortis
en plena lodo de sia kl-eado, en 1920.,
estis tauga por la novaj art aj principoj . .Ankorau regis Longajn klarigo
jn Haj bildoj ·ne bezomis, iIi estas klaraj
la historiaj tradicioj kaj la histod a genro cion sufokis. kaj serenaj
kiel sunbrila, somera tago, plenaj c,!e ftesa
.La tutajar cento estis ,plena de poHtikaj movadoj, " ~vivgoj(),
kiuj donis special an formon ankáu al la tiama min- don de ľkiuj sajnas resorci 'Ia perditan, feHean monmaljuna Pan.
'
, ~
taleco. Piloty pentris grandegajn historiajn bildojn,
• Vidu ampleksan konig~n en la septemb
0,

ra n·o.
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I.
k~j inter kiuj mi vidas "image la momenton nigre vualitan
',
kiu la vivon
Eternon mi balbutas senlimon ho mlst,ero I •• .
'
,
Stelnebuloj en mi tordigas aslroj kuregas atomoj en mi dancas ,
ijIian vivon, 'bole pulsanfan sukon
eternan rondodancon de I' gaja Materio.
eltordos kaj veraos en koťon.
,
La mondon mi spegulas kun brllo ekstaza
Kun certeco neprag i venas kun certeco senindulga
kun scio triumfa la mondon mi spegulas .•. aiídu, homoj I
giproksimi~as en la vico kaj Ciu ' falanta moment
o
Nenio sen mi. Mlaj okuloj donas koloron al floroj
gin tiras post si per salteto, neeviteble , senCese senCese.
formon al krlstalo zigzagan terlÍron al fulmu
Ho, se· mi povus kapti ~ iun, tiun či, .ad tiun či • •• 'neebl~ I ... ,
miaj orel oj domis trHon al bir(loj metodion al strečita kordo
iIi pasas kaj pasas . ~ " jen unu ••. jen unu • . . jen unu • ..
eterne eterne eterne
[tondran mu~on al Niagarr.
. ' " '
de mia lango ricevas aromon fruktosuko amaron galo dolčon
efemere efemere efemere
'
'
lUpo kisanta, o ' kaj kvazad mia sango elgutas Jaií 'takto' i1ia
'
mi sen tas en la mondon parfumon fetoron, pikon doloran de '
kaj mi sénpove atendas la falo'n de ' gia , lasta guteto.
.
; , "
".,
[dorno,~latan.glitan dolCe indtan ' veluron de haiíto
virína:
kvln senso] kvin'bil !oj man~as por mi la mondon: senvivan
11.
•
,
[senesta
por ke mia cerbo transformu ~in en labrile klaran n, baoson ~
Moment
o
...
moment
o . . . momen'to .,. ' .
mondon kiun mi vivas per' čiuj libroj, kiun mi spegulas per
sangguto • " . sanggut~ . " . sangguto .•_. '
,
"
lčiuj vibroj - gis la spegulo rompi~os.
malfeliC
a
malapar
ulo ml '
.•
Post mi - nenio, antaií mi - nenio sed eó mi - mondoj
disipulo sub fruda '.[kaj mondoj kaj mondoj , , jetas mi Autas mi perdas
mi fo'r
la lumradio honte postrestas mian penson preterkuregantan
mian, havon ununuran dentgrince gardatan trezoron ,ru~ajn oran~ajn vlOlajn sunojn kaj nlgrajn globgigantojn,:
la' Vivon kies o ro '
, ,
"
,
'
[bUndajn vagulojn de I' Spaco • ••
aan~i~as neeviteble ·
,
. • . ho, mia penso, belege freneza sago kiun ml pafas
je
moneroj
senvalo
raj:
moment
oj
en ,la malhelbluon de I' NQkto ke ~i flugu meteore '
forfluantaj el la manoj mizere .. '.
kaj kun fajre tdumfa ekbriIo ánoncu Cel'soj lo de I' Senfjno
:
Cu
ne
eble
helpl
do
"len mi, seitdita de hom' I" , , " , ču ne eble spiti do
Ho festo majesta mist.era volupla : konscii senci la mondon ;
"
,kia
freneza sopircr
senlimon balbuti elernon ; la mondon plezuri dolori
,travibras mian spin'on kaj kovras
vasti~i trans Hmoj de I' korpo, kaj voli sin yerAI tra I'Spaco}
' Ia frunton per la fro!'tahiť ,
kaj tiam ho tiam
,
' [kaj Tempoj . .
demalespera f,orfostreč'
ekscii ekscii sllbite
'>
ho
' , '
,
kun frosto en spino konscii rekoni
-"
se mi povus ekstari fortike kontrai íla monotona múelraď de 'la mu~dan tačme'!ton de I'Tempo la flavajn
kapt,i
~omen~
on
fine,!irl!
'.e .
,
"
muela)n momentoln
~,
I I1Pa so '
,,',
trudl ~ID havl gin scugID mta
." ,
.•
kiuj venas vice senintím'ompe nerezisteble čiam ,
:'
disslreči glan daiU'on~ je eonoj k,aj en beata frene2;o >.
k.un ' sia nerimarkeble malrapida certa nepra mače 'ijIuelanta
plenAtopi gin persen toj pii po.tencaj
,,0
,
'
' .
[delrua poténco.
ol sunfrakasaj' steluraganoj de ľ ' Ko,smo
Ho terura ara mortiga sinmortiga, monientoj ; neeble vinltllpt i ,',
' ol materidetruaj
, ' [vipasa s for glitas for neeble .vin fiksi . • seritempe ,sendajíreksplodoj , de ,ľ atoinoj
~ senpase
nereporteble vi pasas kaj čeestas, pasas kaj čeestas ;
, . deskuinte ' ' ' . ",
me~uras vin horlo~o , ~i rusligos kaj haltos
.
.J.i",~ ]a cenojn , oe I' ťirana Temp' ',' " '
mezut as vin pulsbato de homoj, iIi mortos kar mortos
'
por sola sola 'elemdaiíra momentá
,
kaj mortos ankai1 Ja lasta homo Téřa
' .ctendi min jubile trii la; -sL\rdaj Universaj senfino
:
kaj super la s~nfina tolo funebra de glacio '
bori
min
čiopove
enIa plej ,kernan kernon
kaj super, la nudaj rokoj de la skeleto de I' Te,r o
de
l'
obstine;
malluma Mateno ; "
'
kaj super la ba080 de sunsistemoj kara'mbolinfaj ,
kaj dančičirkai1 kerno ..torna
,
vi pasas ,kaj pasas kun egala senčesa senlndulga ritmo.
'
dolori la soplIQn de' gravita ntajlior poj
Ho, mizero I
,
'
amon malamon '~ de Jonol
"
Senlimon mi balbutus eternon .eternon
'
, vibrigi eteron ni agnete' JUijle elektre
trezoron unlkan mi havus, vivon senton konon konscion' amon.
dormi vivon en s'emQj
Kajperdi~as la trezoro mlzere, disfluas 'forglitas 'malaper
disvolvi ,en maja verdo konscii en cerbo]
en vla senkompata sinsekvo, malicaj . enyiaj momentQj , as
plantLtr iumfe de globoa l', glooo '
'.:,' , ,
trompaj donacantoj el kiujunu rabas kion la alia dOJÍis
kaj kiel e'kstazil barmrlnio de 'sciojk aj seritoJ kaj Ytlloj
,
.
t
··
".

j.

~

•

'~vebi' lďelcikI6no

de 'se~t~j
,ekAvebi kiel animo konsela, spiritoptenumi~inta
seneQ kompleta
.
de ne~spJor.eplaj · Ie~oj universaj ., •.•
egale se poste .'
'
'sub . pé7;O kolosa
·de neesprimeblaj revelacioj
en tiu ' Ci :eter.na momento sen tempa sendaiira senpasa
tenanta eQnojn, senlinojn; energiuraganojn kaj animmiriadojn
sennomajrí senlimojn de spacoj kaj vivo} kaj sentoj
mi falos per ,fulma .trapo

de fortoj tro fořtaj por hómo
de konoj tro brilaj por homo
mi falos senspire senvive ...
_.

- ,_ ............ - - -

- -

,....:....-

-- .- - -

---- -

kaj poste do dancu
'
atomoj 'stultan dancon de I' stulta Materio kuregu
voj on sensencan stultaj sunoj blindaj globglgantoj
de I' Nenio tra ľ Nenio en la Nenion ••.
jain spegulo llia rompigis eD pecojn fulgajn
jam bildo ilia perdigis por eterne
jam sen,co ilia mortis fandi~is en polvon " ..
I
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kiu mi atentigis Vin, ke ciuj rilatoj inter ni estas
Oni preientis nin ,unu al la alia:
kvazau dissiritaj. Mi ne deziras ke Vi venu al mi,
- .Fraulino Rozenharc.
en la apartigitan cambron, nume(o 43, stratolielna,
- .sinjoro Pidvoline I
dua etago, maldekstre, ]ogejo dekunu, inter]a sepa
Si diris: ,-Sajnas; ke iam mi vin jam renkaj deka ciuvespere, krom vendredo. · Mi volas
kontis ie.
"
Mi rigardis f1anken ,Kaj diris oscedante:
ankau diri, ke Via konduto rilate al mi ne estas
- Poyas esti,
'tre beta. Horno kiel Vi, povas permesi al si konSi diris: -Bonvolu,nur sen manoj. Mi maladuton iomete pii delikatan kaj kvietigi sian vo]upmas tion, '
temon!
Midiris:
Mi scias ke Via amo a] mi estas nur korpa kaj
- Kiu provokas vin? Kiu , tusas vin? mi volas
ne intelekta kaj tio. abomenigas min.
nur 'palpi mian kravaton, Nepli . .
,
Kun saluto Rozenharc."
-Kravato? ha? neJ1ion plian vi volis? nu, jes.
Traleginte tíun ci ]eteron, mi forjetis gin kun
,Mi tre bone konas vin, virojn, kaj s~ias, ke bone granda kolero, elkracis kelkfoje, esprimis mian esperon,
estas eviti vin.
ke sin baldau surveturos aiítomobilo; au si mortos
- Eviti vin - mi jesis kaj reeoseedis.
kunnatura morto - al la diablo I
.
- Kaj' oni ne devas .esti alabla at vi, car male
Deno.ve pasis kelkaj tagoj, mi estis oku pita per
vi tuj pensas Dio scias kion.
.
mia laboro kaj jam tute forgesís _pri mia rozkora
- Vi jam pensas, ke Dio scias kio ~ '""7 post- fraiHino, kiam unufoje . . .
Estis cirkau la dekunua nokte, mi sidisen mia
gemis mi dormeme.
cambreto, vestite en miaj dormvestoj, kaj mi fumis
- Bonvolu ' teni vin iom pii malproksjme I diris si, vi daňte kie] unu el miaj p,iedoj ', preparigis mian -pípon, ki~m subite, tre subite, pIi subitege
ol.tio, malfermigis la ' pordo kaj envenis mia fra,t1lino.
."
por iri - kaj ne estu tie] • ..
.
Pii muJte mi ne aUdis, car mi ankorau foje Rozenharc.
oscedis . kaj foriris, al ,aliaj junaj virinoj.
Si al nÚ: Bonan ves peron :
Post unu tago mi ricevis 'bonodoran ]eteron, kun
Mi alsi: Bonan jaron.
"
]a jeQaenhavo: _
. -:- Kion mi povas fari por vi?
Tlam si al mi ko]erete: Vi por mi nenion povas
Ama(a ' Sinjoro Pidvoline t
fari. Kontraue, ju malpli vi faros pór mi, despli sane
Mi devas a] Vi diri, ke n~ estas bele de . Via estos por ni ambaií.
flanko, kiel Vi kondutis hierauv'espere. Cii:tfoje kiam
Mi demandas sin: Kion signifas ci tio?
Vi,! rřgardoJenkontigis kun lamia, mi sentis 'kie] gi
Si resPo.ndas al mi: Vi permesos ke mi sidigu
. ekmordas I)lian junan korpon, kie] gi ;forglutas 'min, sur 'via
lito. Citio signifas tre simple ke mi volas
, kun sia voluptemo.,-:- Pi l mi ne konjektis, ke dum tia havi kun
vi neniajn rilatojn, car vin mi ne amas;
mallonga, tempo, de kiam. ni nin konas, okazos inter Mia koro ne
Hras min al vi. Mi scias - diras si .-.:..
nr tia afero.' Mi konstanfe ' pensis, ke Vi , amas mian
ke de mia flanko estas kruele tie] paroli. Sed ' mi ne
animqn , kaj ne mian kórpon. Kun saluto, Fraiílino pOWlS ,helpi. Mi ne volas, ke iu havu pri mi vanajn
Rozenharc.
·
.'
,
esperojn. Mj' nepre pevasal vi diri - si cirkaů
- Jen nova ' provoko al mi! ~- mi diris al pr.enismin. p~r ambaií manoj kaj komencis plori kiel
, mi, traleginte -ci tiun leteron ' - nun vi havas ' karna- dum kqnfeso- minepre devas diri al · vi, ke de Ja
, , "!!l1on ~~ ~ajp. Ankoraií s~ mankis al miar zorgoj unua tago en kiu mi vin ekvidis, vi ne placis al ;mi.
Sl, Ja dIa mo.
"
Mi
-venis al ví díri, ke en miaj sentoj al vi esiasio
'"",. :'f~en aJ srnenibn~ ttíi respoifdis, 'car
ne voUs
11a
"
-::'" diris si kaj premis min forte a1 si - tia,
kOQ1e.nc~ lwr~sPQndad,on .kun · si. Niarenkontigo ja
Ha,
kio
forpuSas. Kio ne estas simpatia.Kaj prO tio.
pendls Jam super mi IdeI -ombro de: malfelico.
.
mi
estas
kontrau vi indiferenta, malvarma kaj . . . '
:"'Pasas ' kelkaj umoj, káj mi ticeirás ankorau unu
_ .- - .'- - - - - - .
,~~eteron; kun ta. jena.• enbavo : :, . - "
,,' .
."
, Monologfino: Ho, virinoj,kiu povas ~in kompr:eni?
~HonoFÍ~da , Si~joTo Pidyo,line.l
,,'
Kiu povas, yin 'tak si ? Kiu povas imagiviajn vojo.jn?
Antaií lCelkajtagoj;'
skribis ať Vi. leteron
en
.
Ho; Dio L
EI lajuda: M. Tuler
,.'.,. ,

mi

- -

~.;-

~

.

~

mi

~.(

J, '

-

-

'."

~

39

LETEBRE8TO
(Alunditajn manuskriptajn ni ne redonas.)

J.

B. Sub la pseiidonimo Kopar sin ka~as K. de Kalocsay.
Li sciigas vin, ke li serioze konsideros vian bonvolan konsilon.
Car "Ia esperantistaro povas facile rezigni la kolorvaloron"
kaj .esprimkapablon" de li alportatan", li eble "serčos ~naci 
Ilngvon por li pii taugan."
Detalan respondon pri viaj kritikaj, diskutaj, ripročaj kaj
konsilaj rimarkoj li mem donos al vi en la tujposta numero.
.La revolvero" ne taugas.
P. D. Vi demandas nin, kial ni uzas en la revuo la virinain
nomojn Maria, Renata, Klara ktp., iIi ja estas substantivoj, do
devas fini~i per la litero ,,0-.
Ni estas dankaj, ke per via demando vi donas al ni okazon
paroli prl či tiu afero.
La problemo de la virinaj nomoj estas tule ne sol vita en
nia Iingvo. Ce Zamenhof ni legas: Johanino, Antoniino, Ludovikino ktp., do, por derivi virinan nomon el vira, estas uzata la
sufikso "Ino". Sed same li uzas ankau la nomon "Marta" , kaj,
lau nia opinlo. en či tiu a·finaJo ka~as sin la solvo de la problemo.
Vere, la sufikso "Ino· ne taugas tie či. Vortoj, kiel Antoniino,
Kristianino, Ludovikino, Konstantenino ktp. estas terure longaj,
pezaj, tute ne taugaj signifi čar man knabinan estaJon. "Mariino"
estas tute ne ebla, nerekonebla, dum "Mario" če la italoj estas
ofte uzata vira nomo. Same: Berto, Diano, Emmo, Ireneo, ktp.
Ankau la sufikso ,,-io", proponita de Meazzini en lia Esperanta-itala vortaro, ne estas akceptebla solvo. "Antonio", "EmiIio", "Oktavio·, "Viktorio" estls uzataj gis nun kiel viraj nomoj,
malfacile estus de nun uzi i1in kiel virinajn. Krome či . tiu solvo
devigus nin uzi la terurajn, nenaturajn vorlojn: Aleksandrio
(nomo de urbo), Augustio, Bernardio, Bertio, Dianio, Renatio,
Elvirio, Fernandio, Franclskio, lohanio, lozefio, Paulio, Paulinio,
Vestio, troveblajn en neniu Iingvo de la mondo. Ce rte prefere Vilhel mino, Johanino, Jozeflno, ol la či supraj senformaj form oj.
Sed ni revenu alla vorto "Marta-. Oin naskis neceso. "Marto"
estus ja monalo, "Martino" ~ajnus vira nomo, .Marlenlno" estu s
vortomonstro. La genio de Zamenhof elektis el kvar malbonajoj
la malplej malbonan. Ni danku či tiun elekton, car gi montras
al ni vojon solvi 9(JJ/o procentojn de nia problemo.
Ci tiun solvon mi konigas nun en du reguloj. La unua regulo,
pii facila, serva s por la komuna uzado, la dua, pii komplikita,
por la gramatikistoj, pruvante ke či tiu regulo ne rompas la
Fundamenton.
1. Ciu virina nomo finigas per litero "a". Virinan nomon el vira
nomo ni faras tiamaniere, ke ~ian finajon "o" ni ~an~as je finajo "a".
2. Ciu virina nomo estas rigardata kiel adjektiv o rilatanta
al la (ellasita) vorto "ino". [Do: Johana (ino), Jozefa (ino).] Oi
do konsistas el adjektivigita vira homo, kaj el la muta . Ino. "
Ce tiuj virinaj nomoj, kiuj ne havas konforman vlrnomon, ni
supozas tian.Per či tiu regulo ni do ne rompas la Fundamenton, kaj ni
ricevas nomojn kiuj estas plej similaj al la respektívaj nom oj
uzataj en naciaj Iingvoj. Jen ekzemploj: Maria, Marta, Berta,
Ida, Ada, Cecilia, Emilia, Baba, Henrieta, Anna, Agata, Angelika,
Antonia, Augusta, Barbara, Bernarda, Karola, Debora, Diana,
Dorotea, Eleonora, EHza, Elizabeta, Elvira. Eugenia, Eva,
Flora, Emma, Franciska, Gabriela, Genoveva, Georga, Getruda,
Helena, Irena, Izabela, Izidora, Johana, Jozefa, Julia, Kamila,
Katerina, Klara, Klotilda, Kristína, Laura, Lidia, Livia, Lucia,
Luiza, Ludovlka, Margareta, Mariana, Matilda, Monika, Natalia,
Ofelia, Olimpia, Rebeka, Olivia, Paula, Paulina, Pia, Priska,
Regina, Renata, Roza, Rozalia, Roksana, Sibila, Santa, Sara,
Serafina, Serena, Severa, Silvia, Simona, Sofia, Stefania, Suzana,
Tekla, Teodora, Terezia, Valeria, Veronika, Viktoria, Vil helma,
Viola, Virginia, Zaira, Zenobia, Zita, ktp.
Estas kelkaj nomoj , kiuj malfacile eltenas či !iun metodon.
Ni citu : Adel, Alice, Beatrice, Judit, Agnes, Ester, Dolores,
Rahel, Karmen, Noemi, Niobe, Salome, Rut, Zoe, Abigail. iii
povas resti sen~an~aj, kaj aparteni al la kategorio de naciaj
nomoj. Car kompreneble ne čiun nomon oni devas esperantigi.
Nomoj kiel ..Jacques", au "Jack- ne čiam estas tradukeblaj per
"Jakobo·. Multfoje la originala vortformo apartenas al la "Ioka
koloro", kaj doma~e estus dlfekU gin per traduko. Ankau
"Bjomsterne Bjornson" ne estas "Ursostel?ro Bjornson".
CI tiu demando apartenas al tiu gena flanko de Iingvo, kiun
nenia arfefarita Iingvo povus iam soivi per siaj propraj reguloj.
per sia propra logiko. Ouste la rigora altrudo de či tiuj reguloj
ne permesis solvi ~is nun la demandon. Sed, lau nia opinio, la
supre proponita solvo, krom sia natureco kaj bonaj rezultoj
.Ci tio ne estas malpli akc'eptebfa otta supozo, de ta vorto " rraulo ", el la
vorto , fraulino " .

havas ankau tiun avantagon, ke gi, per la apllko de la artifiko
de l'dua reg.ulo, malpleje rompas tiujn regulojn kaj tiun logikecoo.
S. S. VI ne estas la sola, kiu havas dubojn pri la U7.0 de
la artikolo. En la fundamento oni ne trovas certan regulon pri
gi kaj ankau la plej muttaj lernolibroj preterglitas či tiun aferon.
Okaze de via demando ni klopodos doni iom pii detalan klarigon.
Oni uzas la artikolon :
1. se temas pri io jam konata, difinita, jam priparolita.
Ekzemple : "Mi ricevis leteron de U. E. A.« (ian ajn, neatenditan).
. Mi ricevis la leteron de U. E. A." (tíun certan, pri kiu vi scias,
ke ml atendis gin). Mi rakontas al mia arniko: "Mi renkontis
homon irantan kun ses hundoj. ~ Ni iom parolas pri Či tiu stranga
kutimo. Kelkajn tagojn poste ml denove vidas Uun homon. Renkontinte poste mian amikon, mi diras: "Mi vidis la homon irantan kun ses hundoj. fl
2. se temas pri io kiel pri reprezentanta de sia klaso, kategorio.
Ekzemple: .La homo (ciu estajo apartenanta al la kategorio:
ho mo) estas dupieda, senpluma Desto." Same, se, en multenombro,
te mas pri la tuta klaso, generale, au pii malvaste. Ekzemple:
La hundoj estas fidelaj bestoj. Oni elhakis la arbojn apud la
vojo. (Ciujn arbojn kiuj estis apud la vojo). Sed: "Oni elhakis
arbojn (kelkajn, plurajn) apud la vojo.
3. se temas pri io ununura, sola en sia speco. (La čielo, la
fi rmamento, la suno, la Tero.) Servisto enkuras kaj krias: mortis
če valo. Tio estas: mortis iu nedifinita el la cevaloj. Sed se li
krias: "MorUs la čevalo", tío signifas ke morlis fiu certa čeval0,
pri kies malsano oni sciis, au mortls la sola čevalo, kiun oni havis.
Resume: oni uzu la artikolon, se al la resp. vorto estas
an taumeteblaj, sen la sango de Ja senco, la jenaj vortetoj: fiu,
tiu certa, ciu, Ciuj, ambau, sola, ununura, unika.
Oni ne uzu la artikolon, se estas antaumeteblaj : ia, iu. iu
certa, kelka, kelkaj, peco da, mul/a, multaj, pluraj.
Per ci tiu sinkonlrolo oni bone povas sin helpi okaze de dubo.
Ekzemploj: folio de arbo = arbfolio (i u, laťíplača),
folio de la arbo = iu, oka ze trafa ta, lauplača
folio de certa, difinita arbo,
la folio de arbo = cerla, difinita arbfolio,
la folio de la arbo = certa difinita folio de certa
difinita arbo ; au folio de tiu arbo generale.
(Ekz.: la folio de či tiu arbo estas dentumita.)
folioj de arbo = kel kaj au muHaj arbfolioj,
fo1ioj de la arbo = kel kaj au muttaj folioj de
certa, difinita arbo,
la folioj de arbo = certaj, difinitaj arbfolioj,
la folioj de la arbo = čiuj folioj de certa arbo.
Ankorau kel kaj reguloj .
La personaj nomoj kaj "Dio" estas sen artikolo. Same la
land- kaj urbnomoj. La river- kaj montonomoj havas arii kolon.
Se la epiteto de persona nomo, landnomo, urbnomo estas
adjektiva, gin antauas artikolo. Se gi estas substantivo, la artikolo
mankas. (La bona Dio. La perfida Efialtes. La kura~a Petro.
Johano la Brava. Rikardo la Leonkora. Johano la Sentera. Rego
fi lipo. Imperiestro Rudolfo. La brila Parizo. La potenca Britujo.
Malsagulo Pc:Čjo. Sinjorino X. Dro Zamenhof. La du fratoj
van Buck.) Escepto: Sankta Johano. Beata Angelika, ktp.
Atentu: Johano estas la Herkulo de la vilago.
Abstraktaj vortoj kaj vortoj de materialo estas sen artikolo,
se iIi staras solaj. Ekz.: fero eslas mineralo. Amo estas donaco
de Dio. Sed: la fero de Germanujo. La amo de ľ filo.
Se la adjektivo estas uzata anstatau substantivo, gi havas
artikolon. (La plej muHaj jam foriris. Oi estas la mla. La Ciopova.) Antau plej ni uzas artikolon, escepte se gi rilatas al
adverbo. (Estus plej bone.)
Jen la misteroj de la arlikolo. Se vi havus ankorau ian
dubon, bonvolu skribi, ni volonte estos, pub1ike, je via dispono.
M. T. Bedaurinde honorarion ni ne povas pagi al nlaj
kunlaborantoj. Ni tre dezirus esU en tia situacio ke ni povu
rekompenci mn, sed gis nun ankau la redaktantoj devis oferi
monon por la revuo. Vi do devas kontentigi per honorekzempleroj. Ni konscias, ke vera gazeto rekompencas siajn kunlaborantojn, sed vera gazeto ne havas deficiton. Ho se ni povus
farigi fine vera gazeto. Helpu nln por lio. Cetere ni notos nian
suldon al vi kaj pagos gin post la akiro de la dumila abono.
Kaj tiam ni pagos al la a1iaj. Kaj tiam la revuo sangi~s nerekoneble. Kaj tiam ni estos proksime al lio, kion ni promesis
en la unua numero de la unua jaro. Ois tiam, paciencon. Cetere
čl tiu pacienco estas pii turmenta por ni, ol por vi, sed bedaurinde gin eminente eltenas la plejparto de la esperantistaro.
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La bi/doj troveblaj en la jena numero
estas reproduktitaj, en arta kolora preso, de
Arteldona A. S . Kďnyves Kálmán Budapest, kaj tie mendeblaJ.
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(prozo kaj poezio) 25 ) pagba ampleksa verko kun portretoj,
Prezo: 5 ft· sv, au egalvaloro , - Mendebla che la autoro:
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Domage, se ne. Car gi estas la sola esperantlingva perioda eldonajo speciale dedieita por la vigligo de la Esperanto-societa
vivo kaj kreo de esp·ista spirito de solidareco. Konstantaj [akoj: Debatejo esp·ista;
Iingvajaj recenzoj; korespondadresoj; kroniko k. t. p.-Kunlaboras: la plej sperta j
estonaj s-anoj, Iingvokomitatanoj. Bunemanu, Rob. Kreuz k. aliaj. Specimenoj sendotaj kontrau 1 respondkupono. Abono :
1 jaro-3 Sv. fr. 1/4-0'75 Sv. fr. Anoncoj:
5 Sv. cent. por I kvadr. cm. Administrejo:
Tallinn, Estonio - postk. 6.

:Jil 11111111 1111111 I 1111111111111111 111111"'1111111111111111111111111111111111111111 111 111111111 III 11111 II 111111 III 111111111111 111111111111 ll.!:

~ ~

o

Ji.~
~ ~

~ ~
~ .I

APERIS

NIA

ELDONO

»EXPORT CATALOG«

~ ~

~ ~

=.
••

,'J

~ ~
~ ~

~ ~

~ ~

r.

EN

kaj giaj du nSUPLÉMENT" - ajoj kun proksimume
500 figuroj pri tiuj artbildoj, kiuj en arta fabriko
estas publikitaj de 1a suba artaj-eldona societo
kaj estas aeeteblaj en ciuj pii grandaj artaj - ven
dejoj. La prezo de la katalogo estas 450 fr. sv.
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