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I) Granda rabbirdo·

1) Eleganta kunvenejo

2) Spec o de greka kolono·
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Sendu nur sendifektajn, purajn (uzitajn au neuzitajn)
poStmarkojn.
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Mstrio:... 8 (23)
Australio:.... 2
Belgujo: . . . . 29
Britujo: " ... 11
Bulgarujo: ..• 22
Cetioslovakio: 4(5'1)
Cinujo:..... 1
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8) Faraono
• radiko
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7) Internacia esprimo por

• radiko
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Hispanujo: .. . 30
HUlIgarujo : ,50 (85)
ltalujo: . . . .. 8
Japanujo: . . . . 11
Jugoslavio:. 2(45)
Kosta-Riko:.. 1
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Latvujo: • .. 8
Litovujo : . . . .
Meksikujo:
Nederlando:. .
Norvegujo: . . •
Persujo:

(4)
15
3
2
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Polujo: ..• 22 (4)
Rusujo: •.... Rumanujo: .. . 25
Svedujo: ... , 4
Svisujo: . . .. , 9
Usono: • . • • • 5
Sume: •. 346 (238)
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GR,l.VA AVIZO
GRA"A AVIZO
La potenca radia stacio W C C O (Duobla Vo, Co, Co, O),
če Minneapo1is kaj Sankta Paulo, Usono, dissendos Esperanfau
Programon de la 23a gis la 24a hor~, centra temp,? ~90a
rneridiano). vendr~don, la 24an de Apnlo. Sur la mefldlano
de Greenwich estos de la 5a ~is la 6a horo, sabaton, la 25an
de Aprilo, la potenco estos kvin kilovatoj kaj la ondlóngeco
417 metroj, la program o estos koncerto kun anoncoj esperantaj, parolado esperanta kaj esperantaj kantoj.
Ciun esperantiston, kiu legas tiun ei avizon, oni ur~e petas
plenurni tri devojn:
Unue ke li penu, au per sia ricevaparato au per ricevapa·
rato de arniko, ricevi la programon . kaj nepre skribu al: Gold
Medal Station WCCO, Minneapo1is, Minn., Usono, pri sia
sukceso au malsukceso, priskribante la 1ipon de ricevilo j
Due: ke li petegu al la lokaj kaj landaj jurnaloj esperantaj
ke iIi represu tiun či . avizon j
Tri~: ke li influu la tagjurnalojn kaj precipe la r~diajn Jurnalojn ke i1i donu kiel eble plej grandan pubhkecon al
la tutmonda penado.
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Danujo :
1
Estonujo : .. 18 (6)
Finnlando:. .. 1
Francujo : . . . . 13
Germanujo : 39 (20)
Hindujo: . . . . . 2
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ankai1 helpos vin trovi la resa~igilon por mia aflikto,"
Oraetes levigis gojege. Li foriris, en spirito almenld
.
okdek jarojn pH juna ol kiam li venis.
IV.
"Parolul " diris Oraetes al Menopha, enla palaco
de Memfis.
Kaj Menopha respondis. »Via rega mosto, se vi
estus juna, mi ne respondus, car la vivo ankoraií placas al mi; sed, car vi estas multaga, mi diros, ke la
regino, simile al kiu ajn alia mortemulo, devas pagi
la ,punon de krimo."
.
"Krimo?" ekkriis Oraetes kolere. .
Me~opha humile klinis la kapon. "Jes ; al si mem."
"Ml ne estas en humorů por enigmoj," diris I~
rego.
"Tio, kion mi diras, ne estas enigmo. Ne-ne-hofra
kreskis sub mia zorgo, kaj si konfidis al mi ciun
okazajon de sia vivo, inter aliaj, ke si amas la filon de
la cefgardenisto de via patro, Barbec estas lia nomo;"
La brovsulkoj de Oraetes grade malaperis.
"Kun tiu amo en sia koro si venis al vi ho
rego; pro tiu amo si mortos".
'
A

"Kie estas la fiI(> de la gardenisto nun?" demandis Oraetes. ·
,
"En Essouan". ','
La rego foriris kajdonis dú ordonojn. AI unu
kortegano, Oeris, li diris: "Iru al ' Essouan kaj konduku ci tien la junulon nomitan Barbec. ,Vi Iin trovos
en la gardeno de la, patro ,d e r rego; al alia: "Kunvenigu laboristojn kaj bovojn kaj ilojn, kaj konstruu
por mi en la lago Cemmis insulon Idu, kvankam sar:"
gita , de templo, palaco, kaj gardeno, kaj diversspecaj
fruktoj, kaj vinberejo nepre, devos flosi tienci . kaj
tien, latí la prezuro de la ventoj. Konstruu ' la insulon
kaj atentu, ke gi pretigu je la malkresko de la luno'''. ' .
Tiarn al la regino li diris: "Estu goja. Mi scias .
.'
cion, kaj mi sendis por Barbec".
Ne-ne::hofra kisis Iiajn manojn.
"Vi povas havi lin por vi, kaj li vin por si, kaj
mi ordonos, ke neniu genu vin dum unu jaro.
Si kisis liajn piedojn; 'li sin levis, kaj kisis; kaj
la rozoj reveni s al siáj vangoj, la skarlato alsiaj lipoj
kaj la rido al .sia koro.
. '
V. '
Dum unu jaro' Ne-ne~hofra kaj Bar'bec, ' Ia,
gardenisto, nagis tien ci kaj tien, láll ra blovo
de I' ventoj, sur la insulo de Cemmis, .k iufarigis'
unu el la mirindajoj de la mondo ; neniam ekzistis pti beJa hejmo de amo. Dumunu jaro,. . iIi
vidis neniun kaj vivis por neniu krom si. Tiam'
si revenis pompe al la' palaco en, Memfis.
"Nun, .kiun vi amas plej multe ?" ·demandis
la rego.
.
,
Si .kisjs lian yangon kaj diris:
.
"Reprenu min, ho bona rego,car mi resanigas".
. .
,Oraetes ridis,ne pIi malbone, ' en tiumomento; malgrau siaj .cent kaj dek jaroj.
"Do, es1a~ vere, kiel diris Menopha: ' ba,
ha, ha I ]a resanigilo de amo estas amo".
"Mi tiel kredas, ho bona faraono," si res'.
.
pondis.
,
'
Subite lia maniero sangigis, kaj lia rigardo
furi~s ~rum.
'
Mi ne . tiel kredas," Ii diris.
, .
Si ektremis, ka] kuntirigis.
"Kulpulino," li diris." Vian ofendol1 al hi
homo Oraetes li pardonas; sed via , 9f~ndoa) la
rego Oraetes devas hávi sian punon". .
.
' ""
Si sin jetis al Haj piedoj 'plorante.
"Si1entul ~ li ekkriis. "Vi estas mortinta!~
Li kunfrapis la manójn, ' kaj terura procesio
envefiis; procesio ' de eÍlbalzamigjstof; 'c iukun ia
i10 au matertalo de sia abomeninda: profesio. " .
La rego m~>nttis aJ, Ne:-ne-hofra. "Si· elilas
mortinta. · ,Faru vi~n láboron bone,'- · '

,VI. .
Posf sepd~k du tágo] oni portis Ne-ue·,bof-:ran, la oelulinon,al la kripto elektita p'or sia ·
lasta ripozejo, :kaj. met~s sin al siaj reg-inaj an=,
tauulinoj; tamen , není~ proéesio je shl )tonoTO
sekvis sin trans la §anktan _Iagon. ' (Originale)'
Meďiulildesegnajo
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: KVlNA CAPITRO.
La vagonaro ekmovi~is. En Ja kupeo estis malvarme kaj la
petrollampo . palpebr~mante lumigis la kadukan internon. Oika
glaciomamajo kovrls la fenestrojn de Ia: vagono.
Johano, tirinte sin en anguleton, senvorte rigardis la rustan
anson de la Interkupea pordeto. La virino, por varmi~i, premis
sin forte al li.
Kontrali Hi sidis korpulenta kamparano, ronkanfe.
- Johano jurovil!, faru ion, ke li l!esu ronki. - diri~ Si
nerve. -:- Mi ne povas eltenl I'a ronkadon.
Johano mallalite ekfajfis. La ronkado iom mallalitigis. La
vlrino ekridis.
.
~ Vi estas tre lerta, Johano Jurovil!. Mi uzos l!i liun rimeden l!e mia edzo. Li ter,ure ronkas.
.
.johano mallalife rimarkls.
- Kion vi farus en -nia l!ambro? Precipe, kiam Varga ronkas. Li ~ajnas senfeligi vulpon dum la dormo.
'La konduktoro venis kun kontro.hinta milicano.
-Dokumentojn, gesinjoroj I Dokumentojn 1
Johano montris sian pasporton. Úl kaj la biIetoj estis en ordo.
Nun la mllicanoekskuis la dormanlan vilaganon.
- He 1 Veki~u! Montru .Ia dokumentonl
·La kamparano dormeme elpo~igis eluzitan kartonon kaj
transdonls ~in. Dum la milicano gin rigardis, la kamparano de.nove ekdormis kaj .ekronkis terure.
. La virino Stopis la orelojn per la fjngroj. La mmcano
kaj la ,konduktoro ri4eg~s. '
- La bi/eton, sinjorol La bileton! - skuis lin la konduktoro ..
.:.... Nu! Kion?
- La bileton, sinjoro 1
- Aha 1 Tuj ... tuj . ..
La . kamparano _p ost longa penado trovis la bileton
en ' iu interna poSo de sia vesto, kie li gardis ankali . sian
monon. - Unu kajtrirublaj bankbiletoj falis el la poSo.
Johano. prenis kaj donis ilin en la manon de la dormema
kamparano.
,
- Nu 1 Kion vi volas? - demandis la kamparano
kaj senkomprene ' rigardis la monbiletojn.
- Via mono 1 Vi Ialigis iHn, - klarigis Johano.
- Jes?? ... Mia mono? .. Nu bone 1 - kaj li Sovis ilin en la po~on de sia pantalono.
La milicano kaj la konduktoro ridante foriris.
La kamparano tuj ekdormis kaj post iom denove komenci~is la ronkado.
Ohano fajfetis. La ronkado Cesis, sed nur por momentoj. a virino nervozigis.
.
Tiel .estis dum .1a tutil, duonhora vojago. . '
.La vagonaro' haltlsanfali la stacidometo. La vidno
rápidis antalien kaj Johano estis sekvonta ~in, kiam ies
mano IIn retenis.
Johano tumis sín kaj la kamparano singarde l!irkalinga,rdante f:ustrisnungarlingve a.1 li.
.
- Kamarado I Ne Iru hodiali en la urbon I
-Kial?
.
. - Mi ne povas díri pii. El! tio, kion midiris, .estas
jam tro mul~a;
.
.
- Mi devas akompani tiun .l!isinjorinqn en la urbon.
.
- Cu Si estas via amatino?
.
...: Nel
Llilkamparano eklevis la . SuUrojn.
- Faru Idon .. vi ·volas 1 Mi nur bonintence avertis
vin, samlandano.
. .
Ekštere la virino atendls •
.,- Slnjoro Sardy t . Rapidu t' Eslas froste, - ~ivokis
JOhanon.
. ~
.
.
Johano atente .rigardis la vizagon de: la nekonato •
.- Kiu vi estas?
.{.aJl:amparario .."s enresponde 4jsbutonumi~sian manteJon kajmontris ruaan rubandeton sur' sla hrusto. Momenton li ret;enis Johanon kaj subite' li .ei~agoni~s kon,tral1flanke kaj kuranfe tra la ,reloj ma1aperis en Ja apitdan
.arbaron.
,
Johano surprizite kaj konjektllnte _malbon~ _ sekvis
lín ,per [;gardo.
'.
"'

BAGRY

_ - Sinjoro Bardy, kio estas al vi? - interesigis la vir/no
kiu intertempe denove envagonigis.
- - Nenlo grava! - respondis distrite Johano.
-La virino esplotis la seriozan mienon de Johano.
- Cu io okaz.is?
- jes I 10 oka zis kaj mi ne scias kion fari ?
- Kio?
- Hodiaií nakte io okazos en 1a urbo. VerSajne San~o de
regimo.
- Kiel do?
- Mi ne scias, sed tiu l!i kamparano havis 1a insignon de
bolSevikoj.
- Nu, tion multaj havas kaj nenio;
- Sed li avertis min, ke mi ne Iru en la urban.
- Kaj vi ektimis! - diris la viríno kaj al Johano Sajnls
iom da malrespekto en Sia vol!o.
- ' Mi ne timas, sed eviti malagrablajojn es tas pii prudente
ol kuri kun la kapo al muro.
- Vi do ne volaS min akompani hejmen?
- lion mi ne díris. Kio ajn okazos, mi devas akompani vln.
Vi ja estas hodiali sub mia gardo.
iii elvagonigis kaj ekiris al Ja urbu.
La nokto silenfis. Úiaj maJgrandaj lampetoj palpebrumls
dormeme Inter la blankaj nuboj.

l
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Johano kaiia virino rapld,ls tra iasenbo maj -stratoj kaj strá~
,- - Ne, ne, ne! Vi devas resti! ~n tla tempo devas esti viro
tetor. Kelkfoje aiídi~is longe tirata bojado.
,
'
'
.
..
- La hundoj maltrankvili~as, - rimarkis mallaiíte Johanó. en la domo.
La bO,ne Sloslta pordego , pii ;bone defendos vin, ol -mi '- Ciunokte iII maltrankvm~as, - kaj moketo aperís en sen -armilo.
' '
" ,,
Aíaj okuloj.
'Subite aiídigis bruo de veturilo kaj lapafad o estls pii laiita
- Ne ~iunli>kle. Mi jam centfoje vagadís nokte en la urbo, sed
kaj ofta. Ce la lino de la strato, aperis armita trupo.
neniam esUs tíel mortAajna la urbo ... Rigardu tiun dometon
' '
- Je la amo de Dio 1 Venu 1- 'kriis la vidno,' kaj tiris
Tie lo~as Medvedjuk, la třgro. Tiu domo fruvespere ~íam estis.
JohanQn
en
)a
korton.
luma. Nun la fenestroj dormas. La tigro antaiísentas dan~eron.
,.
,,' ,
L,a paaoj de la trupo plieroksimlgis. Jollano . ~Iosill )8 '
Mi kura~us veti, ke li jam ne estas en 1a urbo,
pordego
n.
Ankaii
la riglilon kaj la Jermstangon li pAzorglsatente.
- Kial vi nomas sinjoron Medvedjuk "ligro"?
- Car li estas vera tigro. La rusaj soldatoj donis al li ~i Dume la virino frapis la pordon de lá vestit>lo.
,
, Post kelkaj minutoj Interne' aiidi~is dormemaj psAoj.
!iun nomon. Ni militkaptitoj nur transprenis la trafan epiteton.
,- Kiu? - demandis raňka virina vo~o.
Pii kruelan homon mi neniam konís. Li estas ~ruela kaj sangavidá.
'
,
- Malfermu. Marusa, , malfermu' Mi estas, - AI responqis
- Sed la tigro havas tre ~arman edzineton kaj beletan li..:
leton. Lia edzlno tre pla~as al vla arniko. DoAky tre símpatias ,tenante Johanon ~e.la mano.
kun Ai.
La pordo malfermigis, iIi enrapidis.
- Zorge- Alosu' la pordon, Marusa ,
- DoAky? Li nur kompatas la malfeIi~an virineton kaj ·Ia
La pelton ai Jetis de si.
knabeton. Tiu ~i kom pato naski~is en li, kiam la tigro lo~is
'
.
kun
sla famlllo en nia militkaplltejo , kiel komandanto. Post la vizito
- Cu la fenestro-fermiloj estas fiksitaj,Mar.usa ?
de la svisa Ru~a Kruco oni translokis lin en la urbon per su- Jes-' ~ murmuris ' Ia knabino.
,
bita ukazo.
Johano pendigis sian kaj aian pel10jn survestp endilon .
.
Cu
vi
pretigis
la
samova ron? ,
- les mi rememoras. Oni multe paroUs pritjo en la urbo.
' - Jam de longel "
, - Pro dlversaj kruelaJoj li devlsfo rlasl sian posteno
n.
Lia
Nu
bone. P(lrtu gin en la ~ambron.
plej abomena kruelajo estis, kiam dek barakojn plenajn de militLa servistlno Iris en la kuir,ejon kaj iii ,paAis etl ta ~mbron.
kaptiloj li ordonis ekbruligi. En ili estis pii ol tri mil maIfeli,.
Agrabla varmo akceptis ilin.
~uloj, suferantaj je ekzantema Ufo. iii ~iuj mortis
. ,
kaj Ii ee fanLa vlrino titrnis 1a butonon de laelekt ra lampo. Johano
faronis, ke jen e&tas la plej efika rimedo por haltigj la epidemi
on.
staris en mezo de la ~ambro kaj lia unua rigllrdo renkont
La virino ektremis.
grandan portreton de la edzo, kiuaajn isriproe e rigardJ, lin.is la
- Cu al vi estas malvarm e? - demandis Johano.
Si ekgemis, kvazaií Iiberiginte de peza aar~o.
- Ne I ... Mi vidas antaii mi tiujn malfeli~ulojn, kiuj post la
'
- Dank' al Dio I Ni estas ,ekster dan~ero.
najlitaj pordoj pereís en' la flamoj ... Ni rapidu I
"
Johano neoion diris. Li estls profundiginta en hi -observado
lit ekrapidis. La domo de la prokuroro eslis ' preskaii Ce
de la portreto.
alia ekstremo de la urbo kaj i1i apenaií faris la duon9n de la
' •
"
la
distanco.
- Klon vi rlgarda s?
'
EI lu apuda strato subíte rusa patrolo el dek soldato,j kaj
- Vian edzon.
unu suboficiro venis renkont e al iIi.
- 'Kie? - ai demandis kun preter.a ektremo.
.-:. Cu vi vldas, sinjorina moAto, la patrolo estas pii granda
- Tie. Sur l,a muro •.. Vidu kiel rlproee li,rlgardas niÍl!
el ordlnar e?
- Vi havas viglan fantazion.
,
"
La servistino venls en ' la Cambron kun' lasamo váro., Si
- Jes! - respondís la virino kaj en aia vo~o oni povis
rimarki malagrablan surprizon.
inetis gin surla' tal>lon kaj atendis pluajn ordonojn.
La patrolo haltis, Óia komandanto alparolis ilin.
- Kion vi vola s, Marusa ?
...... DOkumentojn !
- Mi volis demandi, ~u vi' deziras ion ?
.
Johano montris sian pasporton. La, komandanto rigardis kaj
- Nenion, Marusa, nenion. Vi povas foriri. " redonis gin. Nun li rigardis la viza~on de la virino, lumiLa servlstino ekiri$ al la pordo, sed la virino, halflg is Ai,n
gante gin per la manlanterno.
- Marusa ! Kiel fa rtas la bubeto?
'
'
- Nu, bonel
'
- Li estis iom !Daltrankvila, sed anta'ij unu horo li ekdormis.
, Li salutis la vlrinón kaj maUaiite k<imandis al la patrolo. '
- Vi povas foriri por dormi~ ,
- Maar-Aul
- Jesl
La patrolo ekmarais, sed la komandanto ankoraií postrest ls
La servistino restis senmova káj rigaidis sian sjnjorinon
mlnuton kaj flustre , dlris al lil:
kvazaii .havante 'ion por diri.
.. '
- Rapidu kaj Alosu forte la pordojn. Kiu ajn bruus, frapus, ,
- ' Cu vi volas iOQ, Marusa ?
ne malfermu.
- Nenioti I ... MI nur havis má.\t5onan son~on ... Mi vidis la
'
-:- Cu okazos io? - - demandis la vidno, ne povante kaAi sinjoron tute sanga e,n mia song-o kaj lio ne
signifas :ion, bonan: ..
slan timon,
Ankaň vin mi vidis en blanka kitelo kaj , vi . . .
:,
' '
- Kontraiirevolucio! ... Ankor-ail ne certajo, sed spionoj
- Mi' ne eSias, scivo~'a pri viaj AongoL - :jnterrompls $in
raportis, ke bolAevikaj bandoj cirkulas eirkaii la urbo kaj volas la virino.
'
,
atakj 1a urbon. Cu la sinjoro prokuroro estas hejme?
,,;jl;.
- , Bone, - )a knabino levisla $ultrojn káj l)1urinurls, k\ra- Ne I Li vojagis ankorail frumatene a1 Tockoesavsk.
zaií al si, - sanga kol'po kaj blanka kitelo signlfas ma!feli~
.•.
- Hm I Domage, ~ar la bando} venas el tiu direkto. ,
Mia avino estas jam tré mrujuna kaj ai tiam diJis" kelasonongoj
,
La vlrino ektremis. La suboficiro rapidJs al siaj subutoj.
,antailmontras lasorto n: .. Mi nur voJfs dlri...
- Johano Jurovi~, ml timas.
Si
forlasis la ~a,mbron.
, '
,
,
,
- Netimu ! Li dlris, ke ankoraň ne estas certe ... NI rapldul
Johano ankoraií staris en mezo de la ~mbrQ ,kaj -' super,.
- Jes I ... Ni rapidu I
střeaj sentoj veki~s, enli. La virino,k vaz,al1 instinkte ,div~ninta -,
-",
,
"
Preskail kurante iII atingis 'Ia longan straton, ~e kies ' fin6 ilin, iris III Johano kaj mil de ~ir.kaňprenls
Jln. " '
".
jam vidigis la belaspekta domo de la prokuror.o. Ap~J1aií ili ,faris
Johano per delikata protesta gesto .IIberigis slneHa eirkal1- ,;
kelkajn paAojn, el lamalpr oksimo aiidigis pafado. ..',
plekta.ntaj brak oj.
' --, ,
" '-","
, "
'
- Jen I Ci jam komen'eigas, - f1ustris la -virino kaj forte
,
..:...
Via
-edzo
estasen
,
dan,
~ero. Mi ,sentas fion. '. ; Oni ,P' er·
premls sin al Joháno.
r
'
tas Iln. Mi sentas tion. . . Cu vi ne sen tas ?
- ,Eble gi estas nur senkaiiza alarmo - Johano provis , sekuLa
Vlrlno staris momenton, kyazaii' kaptlte 'de III terurá' suttankviligl Ain.
'
, IIi atingis la domon. johano' malalosis la pordegon kaj trtm~-"' gesto, sed ,posten erve ekridailt~ "Ai iris , aUa tablli>-por pretigi
la teon.
- .
"
c',...
donis la Alošilon al la virino.
,
• ,
, , '
:
- Malvarme estlls 'al ,mi, mi deziras glase,ton da , teo,
'U
- Zorge Alosu la pordego n! - li diris kaj premis Alan ma: vi deziras
eln
kun lakfo ?
"
"
non por adlailo.
,,','
' :,. ,; , , "
Johano
,nenien
,resRondis, ':Li sidigis apátle _kaj rigardis la
La vidno forte ekkaptis Iian manc)I]. "
ornamojn de)a tablotuko. Ul estis broditaj 'rozoj, grandaj ,:rutcli
- Klon vl vólas?
'
, .rozoj, sed ' pro la off~ lavatlo iJi Aajnis nur grand,ajsa~gmakuloj. "
- Mi iras hejmen.
:.
Almenať! la fantaŽio.' de 'joháno vidls i1intiaJ
' = •
- En tia daneera tempo? ,
'
ď La virin'o metis glason da vaporan ta teo antaň)o,hanon
~i '
- -Ne grave! Vi opinlis antail nelonge. ke tili ' estas malku-- ektuAis
lín
por
veki
~
la
apatio.
"
- ra~a. MI nur vinave rtls pri Ja daneero, mi timis
nur pro vi.
, ~ Jen la teo I"
~
",
,"
Adfať!!
ť '
Johano levis' la kaJ,l0~'
.,

c

<

l~é(lza porlt~to. La 'virino, kun $ub.ita decido, Iris al la muro
'kaj turnis la bUdon ,alJflanken.
- Nu ICu bone?
, - Kial vf tUI'nis ~in jÍ Kiál vi turnis ~in? - demandis
Johano kaj Iia voto esprimis teruran bmon. - Oni kuti mas
turni la bildojn de la mortintoj ...
-:- Johano! - Ai ekkriis.
-,.: Returnu ~in ! Returnu ~in!.
,L a 'vidno. sub la sugesto de ti fiu nerve kaj bude ripetata
ordcllo, cjam etendis sian manon al la bil do, kiam' iu forte ekfrapis la pordegon.
,
•
Si 1igidi~is pro ektimo.
La brua' frapad.osur l~ pordego rip,eti~is . Post momento aildIgis rapidaj paAoj sq~ la feQestro, kaj iu kun freneza obstino
frapadis la eksteran fenestrotabllloJ?:
'
.
' .
- Malfer!11u la , pordon I - krns Joh~no 'kaj li salte levlgls
de la' ,tablo. - Marusa I Marusa 1 Malferrnu la porqegon I
Marúsa ektlminte' kuris en la čambron. Johano kriis.
- Marusa, venu kun mi malfermi la pordon.
- Vi frenezi~is, Johano! Vi frenezi~is. Cu vi forgesis, kion
ditis fa patrolkomandanto? AI neniu ni malferrnu la pordon
dum tiu Ci nokto I
.
. - AI neniu jes, sed al via edzo ni devas gin malfermi.
Marusa, portu ~a Alosilojn I
_
La knabino kuris en la vestiblon. La virino haltigis sin.
- Marusa I Marusa! Ne kura~u malfermi!
La ekstera bruo soni s kaj sonis, ankoraťí pii forte, pii mal'
.
.
,
. .
espere.....
Johano krud.e puAis la knablOon en la vestlblon kal eltlrls
la keston de la skribotablo. Li serCis revolveron.
Ekstere Cesis la frapado, sed eksonis krioj. Laťítaj sovagaj
krioj. ,
johano'fine trovis la revolveron, ekkuris al la pordo, sed
la virino Jeti, sin .,allia kolo.
- Johano I Kion vi volas tari? Vi volas, ke . oni mortigu
nln! iii estas sova~aj,brutaj' kampar.anoj !! ... Johano I Marusa,
ne lásu lin I Dio mia I
.
- Lasu I Lasú min I Vra edzo staras antaťí la pordego kaj
'oni persekutaslitJ! Mi s'entas tion. Mi aÍltailsentas tion ! Marusa
la ~Iosilojn I Lasu! .
Marusa staris tremante kun la Alosiloj en la mano kaj ekploris.
. .
,
.-:.; Kion farl? Klon fari? - si ~emis.
"
- 'Eh I ' Lasu I - kriis Johano kaj per Ciuj fortoj li pusis de
si la virinon. Si taUs sur la kanapon;
'En tlu- momento ekstere.ektondris pafo. La bruo Cesis momenton, por poste eksplodi pii furioze.
En la Cambro ' aťídi~is krako' kaj bruo de rompi~anta vitro.
La edza portreto falis de la muro kaj ~ia vitro tompigis en
cent pecojn.
,
.
Johano rigardis tien kaj ekkriis terurite.
- VI mortigis vian edzon' Vi mortigis via" ed-zon I
La ..siJperstiCo kaptls ambail virinojn. Marusa,'genuante antail
lasankta l.ampeto, plore ~emadis . . La virino, baraktante sur la
kanapó, Alradis siajn harojn.E1 la tria Cambro eksonis infanploro.
Johano kun mleno defrenezulo -rigide rigardis la portreton de
la edzo, kiu kap-al:tere. kvazaťí masko de mortioto, kuAi" apud
"
. Ia mUro.
Ekstere la .bruo filrlgis túte kéneza~ Raťíkaji'idegoj enis
.
tra laatratoj kaj oni povis klare.,aúdi voCon' :
- Lasu' lin, kamaradoj! Cu vi ne vidas, li ne povas veni pIu?
Johano re1consdltis icaj Iris alla vestiblo por malfermi la
pordon. Marusa sekvis lin. La virino .kuris en la trlan Cambron
81 siS: ploranta fileto.
. '
' Johano malfermis la pordon dela vestiblo kaj auskultis.
~, Sur ·Ia strato estis. ,Iadta disputo. "
.
.,
....
" --,. Li devas venl.- kun: ni I
..,-;.. tu vi, ne vidas, kamarado, ke li ne povas?
- Sed li devas; mi diras. : . :DurtJ la nokto de lá Iibereco
Ciu devas veni. kun ni.
"
Nun raiike .oni ekkailtis.
, Fine talia en polvonla Jdol'
. VenkaseioD'. Ja volo de l'popol'
..Fine falos de,tmno Ciu .r.er.'. '
, Kaj ft!ulllfos egaJéco,f(Íe la let'
iu forte frapls la

Kamaradoj'. alvenis venka hor,'
Kajtagigo purpuras en la kor.'
Nia ru~a standardo f1irtasnun
Kaj la bur~oj tremlimas pro la pun' ..•
, La kantado pii malproksimigis. Johano Iris al la pordego.
Marusa sekvis lin.
- La AlosilojJ1, Marusa!
La knabinu donis la Alosilojn. Si premis si·ajn orelojn al la
pordego.
- Ailskultu, Johano JuroviC! - Ai diris kun tremanta voCoLi s1ertoras, kvazail li sputus sangon el la gor~o ... Ai1skultu!
Johano singarde malfermis la pordegon kaj en la sama
momento vita korpo, kvazail senvive, falis al Iia brusto. Johano
preskail perdis la ekvilibron.
t< un la helpo de Marusa li trenis la stertorantan viron en
la korton. La luno eklurnigis la vizagon de la viro kaj Marusa
ekkriis.
, - Ivan Nikolaevič I
- Kiu? - demandis Johano surprizite.
- Ivan NikolaeviC RadCeoko! La servlsto Ce' la tribunalo.
Hodiail frumatene Ji portis la sinjoron per glitveturilo al Tockoesavsk. '
-' Cu li estas vundita? - demandis Johano kaj dume Ji
re§losis la pordegon.
Marusa ekridis.
- Ne, ' tute ne I Li estas ebria .• . Kiel porko li estas ebria.
- Kie estas la sinjoro ? Demandu lin. Marusa I Tockoesavsk
estas tritaga vojo de ni kaj li jam revenis .• . Demandu lin!
Marusa ekskuis la senpovan viron, klu kuAis sur la tero kaj
maHacile, kvazail stertoran!e splradls, kraCadis čiumomente.
- Ivan Nikolaevi~ I ... CU vi aťídas I? .. Ivan NikolaeviC 1
La viro malfermis la okulo)n kaj muclde ridetis.
- Kamaradoj, a!venis venka hor'... - li komencis kanti, sed
Iiaj lastaj vortoj jam dronis en dormo.
- NI nepre devas ekscii, kie li lasls la sinjoron prokuroron, - diris Johano kaj ankail li ekskuis la ebriulon. - Ivan
NikolaevlC 1 Cu vi. aťídas? .. Rekonscii~u!
- je... s I - singultls la ebriulo.
- Kie estas .via sinjoro?
- Kaj tagi~o . . . fine polvo . •. n la idol' ... - kantis piu
RadCenko.
Johano per Sia tuta forto ekskuis la ebriulon kaj krie ripetis la d.emandon.
"T1'-!- Ivan NikolaeviC! Kie vi forlasis la slnjoron prokuroron?
RadCenko ekridis.
- Li estas bona homo... Li estas bo ... na hooomo I
- Bone! Bone I Mi scias, sed kie vi lasis lin? .. Horno,
parolu!
RadCenko viAis la vizagon per sla negkovrita mano. Marusa
kelkfoje vangofrapis Iin. Johano konstante skuis kaj penis levi
Iin de la tero..
- Ivan NikolaeviC I Cu ne honte al vi? I - ripro~is lin
Marusa. - Porko vi ' estas, vera porko!
- Horno I Parolu je la arno de Diol Kie estas via sinjoro?
RadCenko, kun videblapenado, klopodis ordigi siajn pensojn.
" - La sin .•. joro.. . Eh'... Mi ne sci ... AS. -- kaj la otta
singultadoapeDau lasis lin paroli.
- Kie li logas? - demandis Johano la knabinon
- Ci tie, en la ~ardena dometo.
- Cu li havas edzinon?
- Jes.
- Voku ~in tui I
.
,
Marusa ekiris al la gardeno. Sur la sojlo de la vestiblo. aperi~ ;Ja sinjorino kun knabeto dujara sur sia brakť!.
- ;- Kio ,estas, Johano JurovlC? - Ai demllndls.
111,_ Ivano NikdlaeviC venls hejmen tute ebrie ..•
- Ah' ... Ivan Nikolaevi~? .. Kaj kion II díras?
"7' _
EC unu sa~an vorton ni ne povis ekscli de li... Li estas
kvazaťi porko.
RadCenko ..komencis kanti.
'- Kama... radoj.•. maradoj ... doj ...doj '" doj ..• - kaj li
ekrid'egis. · ,
.
.
"La sinjorinG reiris internen, por gardi la knabeton de malvarmumo .kaj post minuto Ai revenis sola.
Rad~enko ankorad kantís.
-- Fine falis •• . car vere falis, •. Car devJiijs fa .. . Ii la .•. Idol.
La sinjorino ekkaťíris a1 la ebriulo.
- Ivan I ..• Ivan NikolaeviC I
- lvan NiJcoa
Nikla . . . Hebe I - komencis meditl la
ebri.a viro - Kiu estas Ivan NikolaeviC? Klu? ..• Kiiiuu ? .•.
Iv~ioNiklovie ěstas
Mi estas Nikolav . .• Pro dlablo .•
r

la kansonis
.
"

••

ml.

Mi ne po .. vas eldiri . .. Hehe I Mi estas . . . mi esssS sss
nomo de lanova regimo? Li estas ja fremdulo ~n tiu ~i límdo,
•. sss .... Silentu I ... Si • •. Jen tu ,
"'!II
kiu ne- havas clvitajn rajtojn . . I{ial pensis gustepr i li la forLa virino skuis Iin.
·
kurinto?
'
.
- Ivan I Kie vi forlasia mian edzon? . . . Cu vi aiídas?
Cu
vi ne ' havas opinion, Jóhano Jurbvi~, 'aií via opinio
Rad~cnko lar~e malfermis la okulojn, kvazaií montri,
ke li
estas tlel profund e ofenda, ke v.i ne kuragaa ~in díri?
'
. estas en tute sobra sta to.
- Ne!
- Nat .. . nature mi aiídas I Kial ne aiídi.? .. Mi bav .. .,. as
- Kial vi ne diras do?
orelojn. MI aiídas, vi aiídas kaj ili . .. Jes I
- Car mi ne sclas, klon dlrikaj kion -Jari.
- Ivan' - dal1rigis la demand adon la virino. - Cu oni
- Vi estas prava. En via situaéio ankaií mi ne povus ' tuj
mortigis mian edzon ?
decidi. Mi e~ ne indignas pro tio. Sed mi devas rimarki Ion.
- Kial mortigi? •.. Kial mort .. i .. gi?
Mia edzo .'far~asis ·nin ie la dub~ favoro de vandaloj. Tion mi ne
- Car li ne revenis kun vi.
bedaura s, ep.r, se gi:estas .puno, mi meritas ~in. Mi neniam amis
- Li ne venis, ~ar li ne volis} - kaj- li kantant edaiírig is
lal1 la melodio de la marselje zo. - Li ne veenis, ~ar Ji ·-iiria Iin, nal1ze mi turnis min eiam de ,li. Sed 'Ii trudls al vf 1Jeelportebla n respond econ per sia peto kaj tio či estás tre ~ena kaj
for. ; trambat am ta .. tam ta tam.
tre hontiga afero por mi. Mi Vidas, ke vi ne volonte akcepta
- Cu li ne dlris Ion al vi?
la protektadon. Mi kom'pre nas vin. La sol a argumen to, kiun mias
Rad~enko daurigis la kantado n.
edzo havas por senkulpigi sin estas, ke inter la soldatoj
- Kaj li díirls jen leteeero , donu tHon al edzin'
gvidantoj de la nova re~imo estas ank!iií viaj samland anoj. kaj
- Cu li donis leteron al vi?
- Jes li donis leteron tra tra ra . . .
- Sinjorin a moato ...
- Ankoral1 mi ne Hnis .
- Kie? Kie estas la letero?
Mallong e: mi. devas .konfesi,
ke mia edzo konas mian neestingeblan ,amon al vi.
Radeenko kun lar~ai gestoj daurigls la kantado n.
- Katja!
- En la poo~' de I mantel', ta tara ta . . .
.
Johano traserei s la poaojn de la ebriulo kaj trovinte la
- Ne timu! Mi mem diris tion al li: Mi mem!
leteron transdo nis ~in al la virlno. Si kuris kun gi en la domon
- K~ li.
. ,
vokante Johanon post si.
- Li silentls, ~r li ne havas rajton fad ripro~ojn al mi.
.
- Venu' Venu I ... Lasu tiun porkon. Lia edzino jam Mi levis lin al tiu pozicio, kiun li okupis ~is nun:.
'
. venas por li.
- Mi ne · kompre nas vin .
.
.
.
- Estas malfacile kompren! Hon, ~ar la plena ' konfeso eble
Johano ekiris al la vestiblo. La edzino de Ivan Nlkolaevl~
detTuus nian amikeco n.' E~ tiun at9man estimon ;kíun vi sentas
venis kun laiíta blasfem ado tra la ~ardeno.
Johano estls jam sur la sojlo, kiam li audis la bru()n de la al mi, mi perdus per la sciigo de la vero.
abundaj vangofrapoj, per kiuj la edzino regalis sian edzon.
- VI devas esti pii sincera.
Radeenko plenpulme kantis.
- Ne postulu lion, Johano Jurovič' Ne postulu tion I
La ViTi no kun petega mieno st~ris antaií Johano. Li ek- Fine falis en polvon la idol' . . .
kompatis Sin.
- Falis vi en polvon, d, ebria porko. ke Dio sekigu vian
.
.
.-"
- Vi estas prava, Katja. MI ne havas rajton' demandi vin.
gor~on' Vi, fava potko'
La virino Iris tute proksim en al li kaj diris 'kun certeco en
Johano Iris en la eambron.
.
La virino sidis sur la kanapo -kaj legls la leteron. Apud al sia vočo.
.
sidla aia meto. Johano haltis atende antau Si.
- Nur vi havas r!ljton, Johano,
.
Fininte la legadon ai senvort e transdon is la leteron /ll edzo jetis mIn al vi. ·Mi aparten as de kaj neniu krom' vl. Mla
nun al vi. Nur al vi.
Johano. Li komencis legi la disjetitajn Jiniojn.
Si karese ~irkaiíbrakis Johanon .
.
Johano staris senmove. Liaj pensoj vagadis fre malproksime.
Li vidis antau si siajn proprajn . La infano sur la kanápo,
Amata edzino I
la
Terura situaci o devigis min forlasi la hejmon. Mi men. virino, f1ustranta amajn vQrtojn, kiel lam liaedzi no,Ja intima
varmo
de
la
hejmo
fremda, klu senčese mistifikas Jin,~a tuAo
sogis aj vi, dirante, ke olicialajoj vokas min al Tockoe savsk
Ne pro tio mi foriris. La menSevika re~imo falis kaj. mi, kun
kelkaj, devas min savi per kuro, Kiam vi legos tiun ~i leleron _-""
...... ___-""...... ___-""...... ___-""...... ___-""...... __
mi jam estos malproksime de Ja urbo. Mi savas min por vi. ~
.
.
Post la paso de la uragano , espereb le baldaií, mi revenos
,
J
'
.
al vi.
1
'
.,
Mi rifu~as , 1<UJJe kun sinjoro Medvedjuk, kies spi9 no j
,
A.. M Ji: A.. .N TO
·
ankorau ~ustalempe avertis nin pri la dan~ero. Klen ni irass, \.~
8 A P P ft o
mi ankoraií ne scias, sed eč se mi scius, mi ne kura~uv- .,
1
sciigi vin nun prl tio;
,
~
Mi estas plena de limo pri vi, sed mi esperas , ke la ,vir,
J
H
o
,
feliea
·vir',
egalan
ta
diojn,
'
:1
inoju lndulgo s la nova re~imo kaj ~i ne ven~6s la forkuri ntojn.,
Kiu
en
proksim
'
de
vi povas sidi
,
je iliaj senkulpaj parenco j.
,.
. .~
Kaj auskulti vin, la parolo n fresan
Ci on vi trovas en ordo en mia skribota
blo.
La
,
d
okuqí,en
·
1
Ridon a,rg~éntan I
tojn transdo nual tiuj, kluj venase n la nomo de la nova .,
1
,
regislaro kaj penu akiri ilian favoron por vi. Turnu vin por ~
defendo al sinjoro Bardy, kies samland ano estas unu el la J
;
Kaptas min kOTprem', s,e mi vitl ekvidas.
.1
čefuloj de la ru~a armeo. Li'verAajne ne rifuzos sianhe
lpon.,
Via vizaget' se aperas 9rile ,
~
al vi kaj al nia mal granda Fedja; Li estis al mi ~iam bona \.
Lamas
mia
lang',
ne kapabl as lipqj
arniko, kiu havas koron por Ja malfeličuloj. Mi ne estos
, .
~
sendank a al li post mia reveno.
1
'
,
.,
Vorton ' eldirL '
"
Ne maltrankvili~u pro mi, ~ar, kiel eble plej baldaň~ ni ~
,
revidos unu la alian. Ciutage kisu anstatai í mi la malgranllan
i '1) Palas mia vang', tra .Ia ha ut" fájreroj
\ .
Fedja I.Clam kun ama kor,o rememo ras pri vi via malf~liča~.,
Kuras, brulas mi de sopir' sovaga, .
edzo.
Fedja.

f

f.

. ,
.f-

Turnas min la kap',

Olia vidů vibI1ls,
Dum la legado la virino atente rigardis la míenon de Johano. . ~
.
~ugas oreloj. .
Ol jen esptimls . doloran surprizo n, jen e.kflamis pro
, .
subita . f
[
kolero.
,
'
.
:
.
' Svit' ~alva~ma sur la treman takorp o
Nun U redonis la leleron. Senvorte. Estis sllento dUm~.,J
~
O· utas. Mia .vang' '. j·am ekvelkas. kiel
kelkaj minutoj.
'
1.
,
.
La virino levi~is de la kanapo, Iris al la skribota blo kaj
,
1
Herb' áutuna .Kaj pro ·dolor' sufoka >
é .l
fermis la leteron en la tirkeston.
.,
Svene mi' falaS
- Nu I Kion vi opinlas' ? - Si komencis.
,
.
.
. \., '
. ~
Johano ne respondis. Turmen taj pensoj atakis Iin, -Kion Jliri ..~J
au kion fari? Terura s;tuacio . Lasi virinon al la duba profék1.
ta do 'de mmtkapUto, kiu mem estás sen·defendantoj. , Kiamlmiere '.,
"
.
~
,
."
- ' . .' - ' /
... ' : ,
li povus gardi Sin kaj Alan meton kontraií th~j, kiujven os :eb
\
la _____ ___ ~--_____ _----- ---__--:;-_--__-l
.
.
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. ,d.e karesantaj manoj, ~io či dum momento SajniS belega songo, ·
, kiu katenis lin.
- Johano, mi estas via. Mi estas via rajta posedajo. Li
donis min al vi, ankau li donis min al vi • .. Kaj mi amas
vin, Johano, tiel sincere, tiel sindone, kiel ankorail neniu amis
vin.. .
La virino, sentante sian superecon, premis sin al la brusto
, de Johano. Johano ne kontraustaris. Li ne sciis, kion diri?
- Johano I Ankau vi amas mjn I - Ai f1ustris. - Vl ne
povas tion nei piu. Ankau vi amas min, JOhano. Vi, mia kara,
mla sola konsolo 1
,
Kaj Bi etendis silljn Iipojn por kiso. Johano prenis sian
blondan kapon inter siajn manojn kaj senvorte rigardis al siaj .
brilantaj okuloj. .
- Kisu min 1 - spiris la virino apenail aildeble.
Johano jam forgesis pri čio. Li vid.is nurla ridetantan ten. ton antau si._ Li sentis la varmegan spiron de la soifaj Iipoj.
Uan animon sklávigis la potenca sugesto de 1a f1amantaj okuloj
kaj' lin kaptis nerelenebla sopiro.
-.
- Katja 1 .. • Kat jil 1 - li f1ustris sinforgese kaj liaj Iipoj
jam estis tuAontaj la srajn.
,
- AI pačjo ·1 ... AI pačjo 1 - ekploris Ié\infano sur la
kanapo.
'
Johano subite' rekonsciigls. AI li Aajnis, kvazaulia propra
infano estus !in avertinta. Flamru~o de honto kaj kolem ekbrulis
sur liaj vangoj. La virinon li forpuAis de sl kaj ekkriis plengorge.
- Marusa I .. • Marusa I
La virino, terurite de lia mieno, tremante -rigardis min .
-, Kio estas al vi? ~ . . Kio okazls?
- Nellio okazis 1 'Nenio I Dank' al Dio 1 . .• Dio intervenls. Li avertis min per la buseto de vla infano... Kvazail
mia infano estus kriinta.
Hlsterie ekridis la virino. Johano kriadis.
- Marusa I . . . Marusa I
.
- Kion vi volas? - Ai demandis kun subita konsternigo,
- Mi volas ,foriri el tiu či domo ..• Mi volas foriri tuj,
por nenlam reveni . . •
- Johano!
La virino falis antail li · kaj spasme čirkáuprenante liajn
krurojn si petegis

. ~ Johano '! Ne ' foriru I .•. Ne forlasu min I ... Kompatu
min 1 . .. Johano, kom palu min I
- Johano penis Iiberigi sin de la virino, kiu en malespera
barakto tenis lin preme.
- Marusa! . . . - kriis Johano, kaj senpacience II rlgardis
al la pordo.
La manoj de la virino tuAis la revolveron, forgesltan en la
poAo de Johar.o. Kun subita decido si elpoAigis gin kaj saltItvigis.
- Iru! Iru, sed en la sama momen:o, klam vi transpaBos
la sojlon, mi eslos mortinta '. . . Iru do I
Johar.o saltis al la virino kaj penis forpreni 1a dan~eran
Hon "el Aia mano. La infano krie plorls. La pordo malfermigis
kaj Marusa kuris en fa čambron kun hirtaj haroj, dormema
vizago. Ekvidinte la revolveron en la mano de sia slnjorino.
si tenirite ekkriiS.
- Jesuo mia 1 Sinjorino I
Johano eltordis la revolveron kaj jetis gin en angulon de
la čambro. La virlno silente ekploris kaj fale sidigis sur la
kanapon. Si čirkailpreni s sian fileton kaj kisadis lin freneze,
sen halte.
Marusa staris senkonsi1e kaj rigardis jen al sia slnjorino,
jen al Johano, kiu rompite pro la tumultaj okazaJoj falis teren
antail la viríno kaj klinis slan kapon sur Aiajn genuojn.
Longa silento. Marusa piedpinte Iris al )a angulo kaj levis
la fórjetitan revolveron.
. - Dio mia I Dio mia! - Ai gemadís mal1aute. - Sanga
korpo, blanka kitelo ne signifas bonon... Mi diris ja • ••
Dio mia I
.
La mano de la virino movigis kaj karese palpadis la tauzUajn harojn de Johano.
- Johano Jurovič I . . . Cu vi povus pardonl min ..• Johano
Jurovič •. •
Sj denove ekploregis. Johano haltigis la karesantan manon
kaj kisis gin.
Marusa milde ekpuAis Johanon kaj mallailte demandis:
- Cu la sinjoro prokuroro mortis?
Johano rezigne respondis.
- Jes I ... Li morlis por čiam .. ..
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la viIago DruskQvac vivis instruisto Ojuro ripozl, .10 Clam devigis Iin mediti - mediti sen ripozo,
Martie. Oni opiniis, ke Ii estas malsana, gis fine lin kaptis kapdoloro. Tiam Iiaj nervoj komencis
""""""m...." sed e"fektive, tion li ne sentis, sed tamen Ji sur la palpebroj tre mi, la vejnoj sur la tempioj danceti
ne ·fartis pIu kiel iam, antaue. Nun tre kaj Ji tute .1acigite sin jetis sur la Iitón. Lia servisto
elmontrigis Iiaj bluaj vejnoj, kiuj delikate Oasa Iin petis, ke li starigu, ke li sin senvestigu, por
disvastigis cirkau la okuloj kaj · pilongigis tra la frunto . ke Ii pretigu la Iiton - Ji audis tion, sed longe, longe
An~a~ Iiaj Hpoj iel velkis k(ij la oreloj maldikigis, ,li ne movigis, kaj ec vorton ne diris, kvankam ankau
paltgls; sed tamen>li. ankorat1 ne tusetas, ·kaj sian Umem deziris la dormon.
Li senmezure sopiris je la noktoj, car ili al li
.ofkon ciam akllrate li pJenumas. Krom Ho, la lerneja
inspektoro estas pri li tute kontenta.
alportadis songojn, kaj al la songoj li donis , signifon
Kontrau la infanoj li estis bona; sed 'úfte Iin kaptis alian ol lin iam instruis lia instruisto de pedagogio
ia enuo, de kiu nek la kauzon nek la nomon li povís ěn la instruista lernejo. Kiom Ii memoris, liaj songoj
tr.o'vi, kaj tiun ci enuon li ne povis forigi dum la tuta de Jia infanago havis ian signifon, sed li ankorau longe
Íostruado. Se lL raJtus, plej . bone estus tiam sendi la fiěÍ11s la rteorion, kiun li' lernis en la instruista lernejo.
infa.nojn héjmen, se4 Hon oni ne rajtas.
,
Sed antau kvar jaroj okazis rompo kaj Ji disigis
. En tia stato line sciisgardi prisiar irankvileco de la instruo de I' Herbarťanoj. lun vesperon li kusi~is
ell l~ I~rnej.o, .Hestis malpacienca, ekscitigema, kaj kiel ordinare, kaj ekdormis. Cu li vere dormis, tionJi
~<>,:mlS Jun J~fanon , azeno, malsagulo .- au kaptis iun tute ne >povus certe diri ; li estis maldorma, tiel aj li
.
..
ce la orelo · au · hararo.
sajnis. La nokto estas malluma; li ekvidas sian patron
. ' : " P~st.kiam t;iti'ci senkonscio' IJnforJasis, li bedauris gin fevenantan hejmen kun lumigilo en Ja mano. Li venas
kaj decldls: nemam plu,sed baJdaií:li.denove same eraris . . al rivereto, kiu pligrandigis pro I'autuna pluvo. Li
T.io o~azisce li versajne pro la tro granda penado. ekiras sur la trabon kaj preskau li jam transiris, sed
. .LI . e~hs ~ola~n la lernejo, kun duontagainstruado, . j en, lia piedo forglitas kaj li malaperas en la malklara,
kaj por llO h devl~ ankorau . instrui kelkajn horojn pii ::~;oJpJena akvo •.. En Iia koro estigis malvarme kaj li
·~. ~~I vintre e~ .' ne~~fiCjs, Ja tago. Tamen . ankorau . ékskuigis. Li; pal pi s sian frunton, kaj sur gi - malvarma
.fr~ylgls · tempo.. , por npozl ; _lied d in io · ne Jas-is ek- $vito. Oank' al Dio, songo.
,

.

,I

, La sekvintan tagon, kiam 1a infanoj jus eHris el
D}uro
la lernejo, li ekvidis bomon venantan, vestitan per la ion. Estas Martié. estis en_ ,sia campro," kajf kantetis'
vesto de lia regiono. Lin traigis timotremoj. La bomn humoro; jam la tria tago, ke, lin n~ ,forlasas , bonJaudon li estis invitita al tagníaiJ~o al najbara
alvenis kaj H fikse ekrigardis Iian vizagon.
_ bienposed~f1to; la ďsoc.iéto lih serenigis ' kaj gin ' paste
- Mi scias, mi scias, - li diris maHaute ~ kaj . Ii ec amuzis.
' Sed kt,>mence li estis mal~er~na. ,Citij
kie vi eItiris lin?
'
'estis . diketaj, nurli malgrasa, trava. Ůis n~n pri tio li
- 'lom pii malproksime de la trabo, li alkrocigis ne pensis, sed
tíe unuafoje montrigis al li ' pii vldeble
ce lit maljuna saliko.
,
propra persono .. Kaj liaj ~ oku).ojsences~ ekrigardis .
De tiu tempo Djuro Martic sin donis tute al la siajn maldik
nok to, kiu portis al li en sia sino ian misteran vivon .kiuj vidigis ajn :piedojn kajma lgrasa jn, manoj n,sur
Liaj songoj estis tiel vivaj, efektivaj, ke li ofte kon'-' ' siajn ,najbarociu vejneto. kaj tiam ,Ii stel ri gatdi s ankall
Jn : kaj kiajn plenajn manojn 'kaj ~orta:jn '
fuzigis., kio efektive estas songo, kio la vivo. Unu femurojn
ili
havis I ,
'
songo, sufice eksterordinara, ofte al li revenadis.
Li malserenigis.
Li kunvenis kun mortintoj.
Sed kiam li alldis la si~jo.,.
iii estis liaj kunulo]: unu kiu
rojn
paroli kun granda ' inter~so
dum trl jaroj ciutage po unu fojo
pri mangajoj, ~iam li alldis , espr'~:"
kun li mangis en popola kuirejo ;
mojn: pikaate , frese, ,dia odolo,
li mortis ankora u en la tria klaso,
kómencis lin forlasi ,la mal- '
(oDi ne sciis prokio ); al la dua
bonhumoro. Jen, -"pikante, trese,
vermetoj el!I1angis 1a pulmon, kaj
odoro" - jen estas tio; jen .. '.
la tria - nu, tiu povus ankorau
kaj
. pri tio li antalle
ne pen:"
nun vivi, se li ne estus sin
sis; nu, kaj Iia Dasa ,tiel ec ne
mortiginta. Kun tiuj tri - nun
scias..
,
ili pIu ne estis tiel malgrasaj
Lasoc ieto, kaj tiu !,. pikante,
'- li ofte kunvenis. Komence li
frese" odoro" rapide lin bunhukvazall sciis, ke li songas, kaj li
,morigi
s, kaj rideto komenci-s, nasdiris al .Iii: - ,,<\mikoj, gi e s t a s k
i g i sur ,lia vizag.o , ,,
.
songo, ne estas eble, vi estas
Kontrall Ji sidis juna insfruismortintaj." - Sed iIi komencis
tino el najbara vi1ago. IILofte sin
lin konvinki, ke gi ne estas songo,
ekrigardis, kaj li sentis; kiel io
ke gi estas la vivo, efektiva
lin
vigHgas. Post latagm ango ili ~
vivo. - Kio ja venas en vian
paroUs
longe, longe. Si diris,
kapon ? - Hi diris, - ni ja eske je , la s~kvanta dimanco. sitas ci tie, jen al vi la mano I venos kun sia amikino al- meSQ
Kaj al li sajnis, ke gi estas efeken Iian világon. TJo al li esps
tiva vero, kaj kiam li foje p o s t a g r a
b
l
a
, kaj versajne tio estis
tia songo vekigis, tiel li konankau
tie,s kallzo, ke lin de post
fuzigis, ke li ne sciis,g is kie
jai;ído ne 'forlasis la bo.nbumoro.
disvastigas la songo, gis kie, la
" Si do alvenosl 10 lin instigis,
vivo. AI li estis, kvazau li estus '
ke
li nforgau eminentu en la pre-'
ie songinta ke liaj amikoj morgejo. Li eks'ercis notojn kaj slditis kaj kvazall en songo li e s t u s g
i s ce la malnov8,.'foItepiano.
leginta tiun sciigon en sia pedaAnkorau li vidiss iajn' matdikajn
gogia gazeto. Tamen, li eksercis
piedo.j
n,malgrasajn .manojn, sec:l
tiun numeron de pedago gia gaJam
ce
la unuaj,a kordoj 'li komen..
zeto, sed li gin ne trovis. Tiam
Mediumdesegi1ajo
. ds forgesi sin kaj I~ morgauan
li komencis revenigi diversajn
Hť'"
:tagůlJ, kaj klam li komencls ludi
rememorojn, sed tio lin ankorau pii m!llte konfuzis kaj la O-dura
n
fantazi
on
de .Volkmar, li ,túte perdigis ,;
tiam li sidigis kaj skribis leteron al la patro de Ivan la grandio
za fino, kvankam li ne nUI\ aťídis .gin unuaen FiuQ1e, en kiu li petas lin pri la sciigo:, kiQ foje, Iin tute
est!ls al Ivan, cu li vivas all li mortis. Kaj jam la samon, konfuzis. ' A~korau du, tri folojn li rlpe~s ,
kaj tiam li ekrigardis Jikse iep malpr,o.kslli voli s , sendi leteron, kiam denove komenci.s al li men,
malpro
ksimen.
.' .t
"',., •
remem orajojv icigi, ideoj ,klarjgi.,
Antau li malaperls ec la 'pintaj genuoj ' kaj mal::,
- Jes, mortintaj ili estas, mortintaj I
j'grasa:j mandj,
Sed ne estis ciam tiel; Ji bavis ankau belajn tagojn ; li estis en la la cambro kaj' Huj móntetoj ekstere~;
Tiam li estis kvazaií renaskiginta: li enspiris profunde longe resonis universa malpleno, ~n kiu ankora,u ~,?qge?
la lasta akordo ," malproksimigante ,ph
la fresan aeron de Zagorje, la naztruoj -al li largigis, _ kaj pii,
la , brusto plenigis, kaj kun interes o Ji cirkaurigardis ,maJaperis.gis fine, ie malproksime, . malproksime, gi
","
,'"
. ""~.
'
laearm egan naturůn kaj tiam vidigis rideto sur liaj '
En lia animo estigts malica , 'senkonsoJa ,malpleno. '
maldikaj Upoj.
c
.
'_Do cu porcia m gi malape ris? neesta s' eble; 'Ii alldis,
ll.
. ' ~ sentis, kiel gi forflugis, ien ma1proksimen; maJproksim,en
,
Estis iu sabato de monato decembro kaj ma,fru~ _ gi ,tie devas ankora
uesti" tie .. '
',
'
posttagmeze. Jam antaií dek kvar tagoj mul,te negi~ kaj
Li rekonsciigis;"
~. _
"
' '''..:;-'' ': _ '
la nego restis, kaj la velero tre malvarmigis.La firmamen'tq' Ree
,
estis mirinde serena, kaj la sunů ,an'koraQ ce la bori- piedojn, I li, ekvidis si~jri malgrasajn man,ojn, mal~kajp
kaj tra ľ fenestro Ji ~ekvidis la ,sunon ~ jam "
zonto, kaj giaj oraj radioj 'rebrlUs sur '1a ne~á' blankajo: ' s~birantan.
<Ji i&lTI tusis..Ja nee-an pintoq d~ I~ Kuna"f!1onto. '
48
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IX' sta~i~1~7 kaj. den~~~{fik~~éltrigatdrs.

'A1í,ghestas' rtur vizio.La . SUdO, jam de ok minu-toj kaj ~duón(}, dev-asiesti malaittcfuia horiz$)nto; tiom
gia , lumo bezónas .por VeniaPni. Oe la norda stelo
gisnj, lalamo,\ bezcOn~s · tridek jarbjn. Triliek, -tridek,
ah, jen, · tridek~jaT{)j",",. bez.ól1as \ arikau · la lumo de nia
. tero ,'por '·venl · al.Ja "prda ·stelo; Jen. "jen; laťl Ho ci sur
la '1rorda ;stelo -posUri<télč jaro} vidigus I~ hodiaťla tago.
-, La · lľOdi-aua tago 'do ' nenien malapeds, pereis, ah,
post triďe'k jaioi:gi vidigos. Sur lanorda stelo, p.ost
kvjrt 'mHor' dajarol eň la laktovojo; pii malproksimen.
pll kaj pIi enďl~ 'universo.n,pli kaj pli' malproksimen
sel! fino, falos .hela bildo dela tem de J' h.odiaua tago.
···
Oh,: Dio"Dro, ;neni-ómalaperas, pereas:. cio, cio
·e~tás ' e-tema. Ah; j{ial min ja tiom .doloras ' la kapo. "
, Riattl mi mortos, eble . niiaanimo,kiellapensoj,
flugos de steloal stelo! Ah ·rave;.gLsciigospri pasínto
de ciuj-epokój r cio,cio ci' estas .notitaen la universo,
nenio per:eis; la. hela ·bi1do".·deeiu ,momento . de ľ
ekzistado-, éstas signita eri la ' universo ; '. ~ . '.
- Sinjoro, jenlahimigilo I -=.. dids Oasa.
-'-Bbne, bone1
..:.. Kaj kion vivespermangos?
- Nenion, nenion, lasu min I

..lil.

'Djur~ .M~rtic ree sidjgis Sllr sego antau la mal. l1.ovan f~rtepianon.Per Jakubutojli '·si'n apogis sur la
gemioj,kaj la kapon ,maHevi-s kaj apogis sur la manoj.
Lililj oKulój estisfer'mitaJ. la spirado .ma1Jongigis. U~u 'carmá tago kaj gi estas ie :~ri la universo.
Sur 1a tero kusas 13 , ora brHo ďe r suno. Verda
. ,fagaatbareto Ue kontraťleestas tlel . belega.-; ' kaj ' placa
valeto, kiun trl!fluas rivereto, estas tiel carma, carma.
Li reveni s ~l la JetneJó" solali estas én. la cambro,
. " ciuj ,e stás ie 'ekstere,; iIilaboras. En ta ; ca'mbron falas
_ .lil b.rila lumo de ť suno 'tra .mal grand aj fe~estr~j. En
o,mbr.o; · en arlgulo pendas krucifikso. Nédireble facile
esti~ . ~J lien .1a ' kero~ I,-a suna brilokajverdaarbareto
~ai . placa valeto, cioestis ' nepfiskribeblecarmega; li
ne scias kialj :sedestiS ia seDto de casleco·.
Kaj iam estis inultaj tlajtagój; gls kiámiunautunan
rif~tenoo;" Ji~ ,patro :Jio, forv~túrigis al Z~gr~b, por ke
$10joro ;
lic 't:sto~s bone poste. .
.• ~u•• .;.,. ,,·. . : Zagreb.J~ ' suno
btilis,seď . sen carmo;
síirJ,a , na'skobulój. .
.!Ylal:lrap)('JI~? páSadista ;j~gój, pasis al1kau jaroj.
tagon .sidi$ en .malvasta' cambreto
sU.t)tel~m(~ntE~·.~ en
stratq,; ta kubutójq "li malt ..""' ·" , ·....
1.a .manoj ' )i apogis 1a
eulller:lš'oi-.·.·kvazaťl. sen sento .
.' .
. ,kaj .en' ~íaperis
."ektl'emis Káj v,oJis reltí, sed
1\;t.élllkllraige,· hezitante ~sl eniiis.-··'·· ,';}'.
~"ll'y'lJ, sed cion' U' aiidis ~aj sentis,
. de vestoj; kaj ee splradon.
::)l:.·tt~lmi~;.·.-'lclir:lj~i:s' ''''' F '''''Ol'luflelCsis. '' . ' . '. .
~
'ci ' tie, ~pardonu,.mi ne povas
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' -Ah; kial vi de mi kuras, kial vi Tifugas de mi?
;l,,:" LisHeittis.
Sistarigis.
,
- l'le faru tiolJ, ne, . - vekriis si malespere.
Cion vi ' prenis de mi, cion, cion, cion .. •
Kaj ree line havis vortojn por sin konsoli.
. ~ Ah, mi komprenas. Mi estas al vi al:>omega, .
nemorala, malbonigita. Ah, mi scias, sed vi ' vidos.
Vi ·vidos...
.:
.Si rapide malproksimigis, Ii ekiris post si; li voUs
sin revenigi, sed si jam malaperis.
. Lipcenis capelon kaj foriris, kaj nur vespere li revénjs.
La pordo de sia cambro estis malfermita, homoj
eniradls kaj eliradis. Okaús malfelico.
LL eniris senkonscie.
Antau li si kusis mortinta, sprucita de sartgo ...
. L.iektremis kaj stařigis oe la ·malnova . fortepi~no ..
..:.- Oh, Dio, Dio, ankau tiu tago estas ~:nlá uoivet-so, ankau kun gi mi renkontigos supre. I'
}
·.Kaj sia vesto estis sur la brusto malfermita (post
lapafo oni alkttfis kaj sercis vundon), vidigis la nuda
br.usto, en la kavo inter la mamoj estas nigra vundo,
cio 'sprucita de sango. Siaj rligraj okuloj es tas malfermitaj kaj rigardas lin vitre .. :
; En 1a turo de " vilaga pregejo batis la dekdua
horo; li gin ne. aiídis.
. cin pri versis svito.
. '. - Oh, Dio, Dio, ankau tio es tas notita 'enla
uiiivers.o. Cu tion mi denove devos rigardi?
, Jes, rigardi en la eterno I La kulpuloj, kulpuloj
vidos tie nenion; ili rigardos nur sian maJbonfaraJon,
sian v'iktimon dum la tuta tempo.. .
.
Lin komencis skui malvarme. Vestita li Jetis sin
SUf ' Ia Hton senkonscie.
'.. Li denove ekvidis la malfermitajn nigrajn okulojn,
~~tintahpalan hai1ton, sprucitan de sango ... · Li
fHéscrigardis kaj fikserigardis, kaj tiu bil do piu ne
mbvigis for de li. ·Kaj li kvazau pereis de la suprajo
de 'I'tero ~ nenie iu, neníe io... nur si,' mortinta,
kusas antau li, si, sprucita de sango Li fikserigardas
sj~ain mortintajn, vitrajn okulojn kaj tiel · dronas en la
unNerso....
.
ť'i'

IV.

La postan tagon vere alvenis la juna instruistino.
Si jam multe aiídis pri tiu instruisto, kiu vivas
sola ; kun sia servisto, ' kaj · neniam estas gája, kaj
néniom · au tro malmulte parolas.
'
Ki~m si tiam, jaude, unuafoje lin vidis, sin kaptis
ia ~ksterordinara sento. Al si estis iel agrable, kiam
si ·;'ekpensi~, kieJsi lin karesus kajserenigus per
carma:interparolo. Kaj kiel . si estis felica, kiam .si
vi-t!is, ke li jam )a unuantagon Hom serenigis apud si.
. H~diau ~ io in1ensa sin pelis alOruskovac kaj si
iel\an,t ausentis: okazos 10.
H. Si ~ tuj ekiris cn la pregejo~ .
'··La ,'org p 11Oekmuzikis, sed jam dum la unuaj
ak,'.ótd(>.j:sln kapUs mal~jo kaj ia Urno. La · muziko
eštis, stfanga, · eksterordinara, kaj kiam Jisupre kun
la!~oTget'1ú ;fkkantis, en la pregeioesti~is koitfuzo, movigaClo: ' Si áf1iktigis · kaj larmoj de kompato eknuis~ el
si~i ''OkulQj '.
.
.
d',cslis lldvento, 'kaj la instruisto kantis la ' paskan
·~fdn .: "'Jla}eluja..
.
'.
~. pjur.a '.M attic ·frenezigis.
.
,~iH/f 'i!.
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n ci tiu numero ni prezentas al ni aj legan- mojn, nur Hujn, kiujn ,ni 'enhayas, Eks,ter Hi por ni
toj desegnajojn de spiritista mediumo. Oni ekzistas nenio , krom misteraJoj. La , animo baraktas
povus demandi, cu ili rajte estas komen- antau la granda sekreto: kio es tas do trans la mondo
I~liia~ tariitaj inter ,la kadroj de nia arta rubriko; konshuita el la formoj de nia menso? Sed niahoma
ll,;
cu ilia deveno havas ion komunan al 1a intelekto estas malforta kaj nepovas doni respondon.
internaj principoj de la arta kreado? Ci tiujn dt!man:- . Pri tiu mondo ni do faras mistikal1 koncepton , por
dojn ni provas respondi sube, akcentante ke ni , ne plenigi lagrandegan malplenon nin terur-antan.
La sama vero validas ankau pri la , arto, kiu finintencas elcerpi - kiel oni eble opinius lau la supra
titolo ....:.. la ,transcendan flankon de ci tiu arta sfero. rezulte egalas je la formoj de la kreanta spirito, au
kio estas la sama - je laartisto. ,Kaj ci tiuj bilRigardante la bi1dojn *oni tuj povas rimarki ke, iH doj estas solveblaj nur ' ci maniere: la . linio kiel linio
kreigis en eksterordinara stato de I' menso. En iIi oni estas kunligebla al la formoj de nia menso, sed la
povas vidi specialajn signojn, ' kiuj neniaro estas re- liniokomplekso de la mediumdesegnajoj jam montras
troveblaj en aliaj, kutimaj kreajoj. Mankas el ili la for- ,nepercepteblanmondon, al kiuj ni tamen dónas, senmoj de la efektiva vivo; ili do estas abstraktajoj , eks- con por trankviligi laneplenigitan anímon. Ni neniam
teI" la spertebla bildo de I'mondo. Lau supraja konsi- povas ricevi, la veran respondon, la , absolutan, car
dera ni povus ilin rigardi produktajoj de ornama arto, slosi1on ni havas nur al nia propra animp.- El nia
kiu ,estaskomplekso de cefe abstraktaj elementoj jni abimo, el nia propra mdndo do ni prenas , lať1eblan
povus opinii, ke iIi estas kelkaj tre rafinitaj pecoj de respondon ,por trankviligi nin. Kaj - ci tiokonc.ernas
ci tiu arta sfero, montrantaj elementojn parencajn al la ' cian meditad.on ankau pri alispecaj artajoj :...- ni ren:'
supermodernaj artaj rezultoj. Sed cu ni estus pravaj? , kontas nur nin mem, car la formoj de nia menso re,
'
" ,
Cu iIi estas sole dekorativaj fantaziajoj kiuj montras' gas super cio.
ekskluzive ornamajn tendencojn? Eble iajn ekstremajn
*
, Kiamaniere doni do respondon pri nia celo? Ciuj
konsekvencojn de la principo ['art paur l'art?
Ne. Ci tiuj folioj montras certan sistemecon, kiu artajoj ja havas ilian ,celon en la efiko kiu impresas
atentigas nin pri fontoj pii profundaj de la krea pro- nin: min, vin au lin. Do, volante difini ilian celon,
cedo. Antau cio, i1i ne estas sole dekorativaj paper- mi certe venos al rezulto, kiu dependas de la formoj
plenigajoj. Sola ekrigardo konvinkas nin, ke ili ne es- de nur mia menso. ·
Min precipe impresas la dua bildo. Oi inspiras
tas rezultoj de spekulativa kre-metodo, kiella dekorativaj artajoj, sed tujaj manifestigoj de la kreanta inte- ~osmajn sentojn. Ni rigardas kvazať1 en la misteran
lekto. Tion atestas la admirinde svinghava liniokon- haoson de l'Kreo, en kiu jus naskigé!s la Mondo. Oiduko, kiu montras nenian interrompigon. kaj per kiu gantaj fortoj unuigas kun teruregaj tondroj kaj fulmoj
la interna imago esprimigas kun truda subiteco, kv~ en la lumo de cie.1-atinga j f1amolangoj. Kaj inter ci
zau dum mi1ono da minuto. Konsiderante do la egan tiuj sovagaj atak oj p,e l'elementoj ekira,s la germado
rapidecon de la krea procedo, krome la tre karakteri- de l'vivo. Cio ribelas, ondas, ' svarma,s en kapturna
zan prezentmanieron, la akompanajn elementojn. kiuj rondflugo, kvazať1 la jus ekgerminta vivo volus gojegi .
" ,
pri la libereco kaj multobligi sin mem.
senc~se ripetigas cn ciuj bi1doj, ni rekonos en iIi seflSed ci tiu difint> pri la ct:lo de la , bildo devenas
pt'rajn elspegulajojn de konstantakomplekso, kiun - '
volante nin esprimi abstrakte - ni povus no mi nkomp- el la impreso, kiun gi , faris al mi, gi do devenas sa~e
lekso de spiritaj substancoj. " Ci tiu psika kunmetajo el mia animo, kiel el la bildo mem. , Certe, en aliulej
donas al i1i ,i ndividuajn trajtojn. Ne mirige: mn ja fá:- gi vekas aliajn impresojn. Ekzemple: cu gi pe ,povus
,ris la sama mano. Cu tiu de la medium o, au tiu de esti komplekso de ciuj imagoj,kiujn vekas ~n ni la
vorto Revolucio? Certe. 'Finrezulte: gi ' donal? ~ ar ni
la spirito perita de si - por ni estas indiferente.
Kiel ni vidis, ci tiuj sovage kuriozaj fantaziajoj de movimpresojn - jen en kio ni ciuj povos 'konsenti.
:abstrakta menso' portas en si legojn de anima laborejo, Kompreneble) ci tiu impreso transformigas en tutajn, '
,kiuj kunligas mn, dependajojn de la sama interna kaj ce diversaj homoj diversajn, seriQjij de ' imagoj,
mondo. lHa ripetigo montras al ni, trans la dekoraH: , kiuj poste sugestias a1 ni ian ' tem on: Ci ' Ue estas la
vaj tendencoj, pii interisan interri1aton de la artisto punkto, kiu .montras' ion komunan ' inter ~ la mediumkaj artajo: la sins,ercon de la krea spirito - do kl:ó:' desegnajoi kaj 'Ia ,super modeinaj art-ciirektoj (eks,,
"
"
",".
podojn al konstantaj kaj definitivaj formoj, en kiuj"Btt ' presioni~mo, futurismo.)
>l:
.",
spirito 'povas sin plene esprimi.
Ní preskaií elcerpis la temon. Restas nur kelkaj
La artisto, la artajoj de la mediumo, do volas
demandoj,
la transcendaj, pri. kiuj ni ' ne sentás nin
diri al ni ion: Uon, kion ili ripetas. Kaj tioestas grava
kion Hi ripetas. Tio estas ja iliasenco. NutÍ ni alve~ Jwmpententaj. Por' ci:-:"riJata válorapritřakto ni volónte '
nis al la esploro de ilia celo. Sed kian celon ili líii-:" donus lokon en iu seJ<vanta mimero.
vas? Pri ma estetika valoro ne povas esti dubo. Klo
,~
;estas do interne de la estetika tendenco ?

*

Kant diras ie, ke ni konstru8s la mondon el 1ft
forinoj de nia menso. La imago de l'mondo do ě.
estas ,en niapriorie kaj sangigas láť1 la formoj de nitr
ptensQ, Sekve, ni neniam povas vidi la efektJvajn for:"
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COL088EUD

:KA.JL~ SA~.:KTA.

PETRO EN HOMO

L"'M:"'RTI-NE

... Trasercante cn mla memoro ciujri Lmpresojn
miajn pri ,Romo, roi trovas nur du el ,Hi kiuj forviSas,
au almenau superregas ciun aIian: la Colosseum, ci
verkon de I' Roma ,popolo; laSal1ktan Petron, ci cefverkon de ' .1' KatolJkismo.
'
- La' Colosseum estas giganfa postsigno de superhoma: .popolo, :stariginta, por sia fierego kaj siaj krueI~gaj plezuroj,monumentojn kapablajn enteni tutan
nadon; gi estas monumento rivalanta, per sia amaso
kaj sia dauro, la verkojn de I' Naturo mt-rb. La Tevero estos jam elsekiginta tra siaj sIimaj bordoj kaj
la Colosseum ankoraťí elstaros l
La Sankta Petro estas verko de unu penso, de unu
religio, de I' tuta Homaro je unu epol}o de I'mondo, Úi
ne estasplu konstruaj.o destinita por enteno de humilega
pópolQ; gi estas templo destinita por enteni tutan
fiJozofiott; ~ ciujn pregojn, la tutan grandecon, la tutan
penson de I' Horno.
Sajnás ke la muroj suprenlevigas kaj grandigas
ne pIu lau ~a~ propordo de I' popolo, sed lau Hu de
Dio. Nur Mihael-Angelo komprenis la KatoIikisrtlOn
kaj donis pri gi, per la Saitkta Petro, sian plej kompletan esprimon. La Sankta Petro estas vere la perstona apoteozo, la monumenta alifigurigo de la religio
de Kristů.
_
La arhitektoj qe 'la gotikaj katedraloj estis altegaj
barbaroj. Sole MihaeI-Angelo estis filozofo en sia
,koncepto. La Sankta Petro estas la filozofia Kristanismo, de kie la dia arhitekto forpelas la Mal1umon,
en kiun ,Ii enigas ' la Spacon, la Belon. la- Simetrion,
la Lumon «tn ne , elcerpeblaj ondoj.
La senkompara beleco de la Sankta Petro en

Romo konsistas en tio: ke gi estas Templo, lau saj no,
destinita por vesti la ideon de Dio per sia tutabrileco.
La Kristanismo povus perei kaj la Sankta Petro
restus ankorau universala, eterna, rada Templo de
ia ajn religio kiu postvenus la kulton ' de Kristo, konďice ke ci religio estu inda de I' Homaro kaj de Dio.
Úi estas la Templo plej abstrakta kiun iam, la homa
genio, inspirita de I' dia ideo, konstruis ci sube I Enirante gin oni ne scias cu oni eniras antikvan au modernan templon: neniu detalo genas la okulon, neniu
simbolo distras Ja penson : homoj de ciu kulto tien
eniras samrespekte. Oni sentas ke gi ' estas templo
kiu povas enteni nur Ja ideon de Dio, ke neniu aHa
ideo povus gin plenigi. Sangu la pastron, formetu
I' qltaron, elprenu la pentrajojn, forportu la statuojn,
nenio san~gos, gi estos ciam la domo de Dio I PH
guste: la Sankta Petro estas per si mem granda simbolů de ci etern'a Kristanismo, kiu posedante germe,
en sia moralo kaj sankteco, la sinsekvajn disvolvigojn
de I' religia penso de ciuj jarcentoj kaj de ciuj homoj,
malfermigas al la racio tiamezure kiel Dio gin heligas, rilatigas kun Dio en la lumo, klarigas, plilargigas kaj suprenlevigas lauproporcie de I' ho ma spirito
sencese grandigante kaj kiu, kunforgante ciujn popoJojn en la unuecon de I' adoro, el ciuj di aj formoj
faras unu soJan Dion. el ciuj kredoj solan kulton, el
ciuj popoloj soJan homaron I
,
, MihaeJ-Angel0 estas la Moseo de ľ monumenta
Katolikismo, kia oni iam gin komprenos. Li faris la
nepereigeblan arkeon de I' estontaj tempoj, la Pantheon'on de l' di,igita rado.
El la franca: Teo H. Rok'.

MONDLITEBATUBA OB8EBVO

/

G R A Z I A DE LED D A.
rij:evis či jare' la Nobel-premion, sed
-St'ockholma Akademio komence intencis ,premii la
italan verkistinon Grazia Deledda, kies populareco ja
ne atmgas tiun de D' Annunzio kaj kies romanoj ja ne
m legantojn" kiom la tomanoj de Guido Da Verona,
sed kiu nun, en sia kvindeka jaro tamen pleje proksimas al
Fogazzar~ kaj Verga -: la du grandaj klasikuloj de la itala romano.
Per Sardiniaj popolromanoj komencis Grazia Deledda sian konstante levi~antan karieron, poste sencese ~i pii kaj pii riči~is je
forto kaj profundo, .čiam pii ' kaj pii ai trovis la man,ieron: de. segni homojn kaLanimojn; kaj 1a vojon tien, kie antai1 la verklsto malfermi~as la misleroj de,la interna homo. '
, Sia nová, .Jus. a,perinta romano, Danco por .La Jcolierq,. ne
esta~ tr,? ,komplika, neenbavas kura~ajn fantaziajojD, seď guste
en sla slmj>leco -gi -estas interesa, car homa kaj vera.
En la plej nova parto de antai1urbo de sennoina urbo vivas
du virinoj: -on!dino bj KJlZino. iii havas ia saman ,nomon: Maria
Baldi. lun tag~n, sur la pordo de ilia vilao frapas fremdulo,
grafo. Qlovanm Uelys, Jlun- la preteksto, ke li interesi~as pri
- la .I!a)bara bieno, Idu lai1dire estas la .posedajo de ,frai1lino Baldi
kal vendota: Sed, fakte, II sercas la ričan Maria Baldi, per kies
rlČél. mano II espe~as reak,ir! ~jajn ~nt~i1aj~ gojojnkaj socian
pOllcl0I!, rekonstrlu si.an r~lOl~mtan Vlvon. Lm akceptas la kuzino,
Juna kal tre bel~, !C!:'). I~ii .~ia) r~~ondQj la.. graf.g kredas, ke li
p~~ol~ kun.la rJ~ -s~nJoJ.1no.. CI :00 tre ~llgas Im.~ar klon deZIR ph ol n~n "nabmon, kaj ee b~lan. -Sed gojas an:kai1 Maria
Baldl, ear ,0lOvanru Pelys eslas la unua nekonatá vira kiun ~i
r~nkolita&t~kaj II venis el aHa móndo, eltiů, kiéoni~ívas kar;'
ť

-

'

scias vivi ... Ce ' Ia' fOjlo de la vilao ili, je l' unua renkonto, jam
Jonge interbabilas kaj kvankam iIi ne diras amajn vortojn, jam
sub ciu ilia vorto kaj frazo sin kaaas amo. iii jam malfermis
sian animon por enfermi unu la aHan, kaj Maria BaJdl mulle,
multe parolas pri si.
Sin, filinon de orkestrestro, la riča patro antaťi sia morto '
konfidis al la zorgoj de aia onklino (Maria Baldi pii maljuna).
~amiempe li transdonís ankai1 altvaJoran perlan, kolieron (kiu
reslis ce li garantiaje), dirante ke, se la posedanto ne an'oncos
sin dUql certa tempo, ~i apartenu ,aJ , lia mino, Si do nun vivas
če la onklino, sed ili nek amas, nek malamas unu la aHan, i1i
toJeras sin, maJvarme, kaj propre sole la koliero kuntenas ilin.
Net ~,ar ' eble 'čiu el ili volus ~in bavi por si, sed, Ur la knablno
~fivolas, ~u, Iaonklino lransdonos la trezoron, ,se ~i foje bezohos gin,' kaj la onklino scivolas ču la koabino postulos la trezo~on antaň ol ekiri en .la "aHan vivon-?'
Ci tion rakontas Maria Baldi al la grafo - , sed Maria
Bald~ en Bia junaga facilanill'reco, kaj por fari sin interesa, nur
me~sogis tie, če la vilapordego al la fremdulo, nur mensogis
pro vanteco kaj mensogis - pro amo. Si mensogis, ear Ai timis
ke la fremdulo ne multe aten(os ain, ke li simple forlasos AiD,
se li ekscios ke Ja onklino estas riU, ke la historio de la koliero
estas ver.a.sed gin Iteredis la alia Maria B,aldi, kies patro estJs
riČ3 entrepenisto, dum la ' Aia - nur malriČél muzlkisto, malproksima parenco. Kaj, ke la alia Maria Baldi garda s en sia
arankp 1a trezoron, klu slgnifos feličon kaj ričon por : la rice"\fGhtó.

" Sed kies . gar:antiajo estis la koli~ro? Jen la sekreto de Oiovaqni.Ůi estas pramalnova, valora trezoro dela familío Delys,

J

La .Iumo de I' ,paco, .harmonio JcaÍ: amo.
La pinto de I"vivo ,estis atinglta.
'
Li staris tie;.altege, kie jani la bruoj de I' mondo ne ťaudi..~as. Li komponis sian lastan verl(on, la IX:an simfonioI1. Estis
lia adiauo de I' vivo, ,kion -Ii nU,n verkis. Ankorau 'unufoje li volis
~irkaiibraki la universon, kauti al lahomaro la -eternan melodion
pri la homa .sufero kaj f~I1~o,- prila dia kaj , hóma boneco. La
morto lin malh'elpls .fini, la , verkon; ~r estas nun, to~so
giganla, (Mankas ai ~i la flna10..) - Vere, priBruckrler orii rajte
povas diri, ke nur Iia korpo mortis,~ar lia animo tute kunfandi~is kun liaj verkoj. Pri či tiuj mi nun _devus paroli. Tamen
klamaniere? Klel oni povus karakterizi per vortol - e~ , per la
plej delikataj - la ecojn de la kreanta :animo? Kiel,oni ekkaptu
la netuAeblajn son~ojn senkorpajn; la suferojn kaj ~ojojn de la
-soleca artisto? Kiel priskribi- en kelkaj maJlongaj frazoj unui~on
gigantan de ~ikredo, naturo kaj ho ma grandeco? Kiamaniere
konigi )a verkojn de la plej tral}s~enda 'artoT Oni vere nur '
,
.
_
:
mencii povas Hin. ·
La verkaro de Bruckner konsistas el trl partoj: el verkoj
ekleziaj, simfonioj kaj malgrandaj verkoj diversaj.,
"
La ekleziaj verkoj kun plena rajtQ, oku pas la unuan lokon,
~ar en iIi montri~as la fundamenta kllraktero de la -komponisto
kaj ,Ia le~o de lia, arto. 'La .fundamenta trajto ' estas: Dilčredo.
Kredo libera, forta kaj pur.a. Úi · estis por Bruckner malproksima stelo en la mal1úmo, dlrektilo ' netrompebla eD la ' hauso
de I' suferoj.
_
•
La le~o, au per aliajvortoj : laformó de liaj verkol' estas
la svelta formo de I' katedfaloj meiepokaj: la go~ikaarko, 'en
kies altega pinto staras la \j:vintesenco de ' ~iu muziko: la ada,~o absoluta.
.
La vicon de la verkoj maIfermis du . mesoj, preparinte I!!
vojon al la tria, la tlel nomata "Granda m~so en F;" gi estas la
plej bela meso dépost la "Meso 'solena" de Beethoven, La
teksto - kies \Tortojn li de I' petego de Kyr-ie tis la ' "dona
nobis pacem(( tras-entis, ~ar travivis - , eligis belegan muzikon al
lia koro. Tiam, la vi co de 1" simfonioj komenci~ls kaj , nut: post
jardeko li turnis sin denove al Diq, plenkore, ,kun fiera , ~ojo
, dankante ~iujn alsendltajn ~ojojn, člolorojn en · du dankhiinnoj:
la »Tedeum" kaj la 156-a psalmo. (.Ciuj animoj laMu la Sinjoron I")
..
La dua . parto konsist'ls el la- simfonioj. Krom la unůajpro
voj junecaj IIkoml>onis nau. 'Inter' iIi ~iu havas , 'apartan viiá,~on, individuecon. La internan batalon de I' artisto respegulas
la unua; la konflikto inter la ~Ml" kaj la mondo estas pentrita
' " H,
per pasioj Michelangel'aj. ,La pacon, la harmonion ,Ji unue troANT O N 10 ' BR U C K NE.R 1824-1896. ,
' ..
vis en I.a naturo' (lY-a simt).
a autunon de I' pasinta jaro, la mondo muzika fest.is
La unuankulminacion de 'sia arto li, atingis enla Y"a' simla centjaran datrevenon de l' naski~o de Bruckner. Ci fonio, kies finalo estas instrumenta !:dankkantQ al la Ciopova.
tiu okazo instigas nun, revlvigi , antau ni la silueton
Depost tiu ~i tempo li ~iam pli.kaj pii malproksimi~.isde la
de l ~ artlsto, kiu ne estas ankorau laumerite konata. Tero: la anima, vivo v.enkis, superis la terao., La lasta okazaJo
LI - Ido de vHI!~anojsimplegaj - naski~is en Ansfeld (AiistriQl. tera, kiun li ankorau rim~rkis, estis la mortode.la juna~a idealo,
Lia juneco estis malgaja, e~ mizera. Komence, li estis subinstru~Wagner, kies mem')ron per grandi(\ia .muzi-ko furiebra Ji, h.o no- .'
Isto, en ela vila~a~o" perlaborinte sian panon per ludado de ris en sla YlI-a.Ci tioestas samtempe la plej populara lnter
dancmuziko en la drinkejo- malhela. La .sorto Iin jetadis tien , Iiaj verkoj, estante la plej facile komprenebla, La , lasm sim-;kaj tien, sed nur la nomoj 'de la lokoj San~i~ls, la ' kerno restis fonio - la nefinlta -= estas jam ' vo~o , el la transa mOlJdo, ara
la sama: mizero, soleco ekstere, haoso de 'sentoj kaj kredo de kristalaj, eteraj sonoj, Ne estis hazar.do; ke: ei tiun Udedlforta interne. Dume: konstanta', persistema laboro, studado de ~is - kunfiera ~,ojo kaj humila', d'anko - "alla' kára Dio·; :> EI la diveniaj verko} mi menCias la kvi.nteton p'ora.reinstru- .
la muzikteorio kaj de I' malnovaj majstroj. (Bach, Beethoven).
La ludadQn de orgeno 'li eklernis parte kiel autodidakto.
,:.~: mentoj: gi estas vera simfonl'e tol La aliaj eatas horkantafoj~
En 1$55 II translo~i~as al Linz, kle li trovis postenon org~- .parte religiaj, parte mondaj (.tIe~oland", "Germanenzug")-: Ciuj'
nistan. La nun sekvantaj jarojestis gravegaj por lia evolució. surhavas la signon de I' genio; I1j 'esta:s fajrer.oj .'eJigitaj'"de ' giEn 'Ia kulturita kaj muzlkema urbo, lia genio ' eKsvingls siajo ganta fajro, kiu lumis eri la animo de, Bruckner.
.
'
flugilojn. ta unuan fojón li audas verkojn de Wagner, kies vira,
Nun kelkajn vortojn ankora(1 pri Jia loko eo , la mužikhiSfortimpresa artO ankau Iin ekkaptas kaj por li malfermas ~is tlam torio. Lia _artoestas bazita' sur la tlu kolonol': Bach liaí ,Beetnekonatari. fabelan mondon de sonoj.
. , '($ ,hoven. Úi estas- parenco de :Ia-serena muzo kyleta de Sehu'bert ;
La u'1U8j kompozicioj p!,eti~as, inter lIi- la un,ua simfoqio. komuna eco iIIa estas 'la adorado de I' naturo;, de la , gepatrll
La rezultato: nekompreno, sed tamen -bon vola kritiko. Sed post' teroliaustria kaj Ja amplena dkupi~o' 'prl la dancmuziko ,lije I~ .
lia transl~~o en Ylenon (1868) la batalo ~irkau li i~as fauta, vila~anoj.
',"
'. '
,
.
poste kruaa, fine malpuraliparolado. Li neniam partoprenis enA~i.
, Sendube; Bruckner estis 'la plejfQrtatalento simfonia.. de
U ---1hODro n1liva ...· tiGnkora;· Bim-pia- kay ~\!eDaDta, ~: .IJt.:: " Il,Qst ,Beethoven; 'pro ~itio oni k!,!lkfoje ilin komparas. ' Interili sjlentaj~etol de provinco' nun trovi~is en'la ~ruego 'de , estasÚlmen funl;fametlf&."difeI~nco: Bruc.kner 'neniamdubasi"'esti
grandurbo" inter malnoblaj homoj Intrlgemaj, senreligiaj. Intertiaj veta řilo de Dio, en li ne ~rovj~as fa'.lltana volo He Beethoven,
ctr~on!ltan,coi li i~is . ~lam pli kaj pii. soleca, f~ne i~oli!a, s-.:n
per Tolo ' kaj amo ak.iri )~ ,kreclon enťi. P~r.t~ dl~,:Beet
amlko), sen parencol,sen edzlno. Sola kun DIO kaJ , Sl mem. . hovenestas liberpensulo, -Bruckner -' 'Vera ml~kulo, Ido-"1JlalKai nún, -en la senfin!! de.zeťto de I' vivo ekfloris en li ' misteta" frua de· Angelus Silezus. ({aj pro ~i . tio liaarto , ne lmifas aQ
vivo, majestá Kaj p.ura. Kvazait, roka a1tega li staris en la dilu\řo daurlgas la verk;idóri de 'Bee'thoven," sed ~n g(ompletiga,s : (ji
de malamo kaj indiferenteco, batalante nur kontrau la ,pléj estasla ,plej grand~ monumento de ;:Ja senlroRscia,me2:ěpoka
granda malamlko: la se!1esperi~o." Tra la nlgraj nebuloj de lia' dlkredo mlstika, Idu en ~i '-per stranga ludo, de I' Jiázardo anímo nu~ unu lumo brilis: 'lia senkondl~,' superhoma kTe'dQ'. nur tré malfrúe rICevis sian ~ternan esprimon , muzikalt. , ~ruck:",
je Dio.
~.J<, ner montris la aliall nankon ,de la ' fanlÍs-vizaRo ďe ; Jah~
,LI 'venkis; lom post lom, lia animo trankvili~s . kaj mirlnčla maro,"kvazá1Jspegulanta "fiJkvo; - kiu ,.elfluas · ~t la neel~rpeJjlá "
sor~ lumo de paco eli~s el ~l.
.$
fonto de!a fortokaj , beleeo:
, ' , <I- Karlo Lovasi.
kaj la patrino de Giovanni devls Rin d~ponl garantiale, klam. la
filo, pro siaj facllanime amaslgitaj Auldoj,minac1s per sinntQt",
tigo. La fIIo nur poste eksciis, ke ankaula vato ran klenodion
englutis Iiaj ebriaj plezuroj kaj kaprlcaj pasioj. Nun, kiam li
nenlon Iravas pIu, li dec1das reakiri la koHeron" kiu signifos kajalportos rj~on. Tial , li intencis nepre ekkoni kaj nepre ' edzinigi
Marian Baldi kaj tial li jubilis pri tio, ke laknabino estas ne
nur ri~a, sed ankau bela, nura sereno, ,viveco, bonhumoro.
" Teksi~as ,la bel aj revoj. Sed - subite Iii dlsAirig.as čiúj.
Oiovanni .ekscias la veron: evidenti~as ke la juna Maria Baldl
mensogis, ke la trezoro apartenas alAia onkHno. Giovanni Delys
~on8terniaas. sed nur por momento: la merísogo lin logas pii
olla realo, li amas la ' mensogon de Maria, kiu mensogis PQr
akiri lin. LI amas AiD. Ci tiu amo estas en li pii forta ol tiu
alla konsidero. _
Sed ankau la sorto de la alia Maria Baldl kroei~as en la
mensogojn de I' romano. Ankau AI esperis, ke foje venos tiu,
por Jdu Ié!. kollero e.stas pii valora ol čio - kaj kiu prenos
ankau Ain., ~r alle si ne donos la trezoron. Kaj ~i sentis sin
kvazau lUluiRinta kun la koliero, ~Iujn aliajn revojn Ai disSiris,
ne edzlni~is, atendis la fremdtilon. Kaj la fremdulo alvenis,
sed - ne Ain /I elektas, sed la alian, la junan kaj belan. En
Aia ,doloTli trompi~o ~i " nun alkro~i~as al la ričeco, kiun s@lan
Ai rlgardas valora. Post la geedzi~o Ai fermas la pordon antau
Maria kaje~, akre Ai kria~as, ke I:eniam Hi esperu la [Icevon
de I' koliero au de io ajn el Sia ri~o.
, Longan tempon vivas nun solece kaj ri~e la pii maljuna
Maria Baldi. Sed kiam al la juna paro naski~is infano. Ai ne
povas rifuzi la inviton de Giovanni, vizitas i1in en la sol-~ambra,
marri~ 10$ejo. Tie, antau la luiilo, Ai eksentas ke la vivo havasankau alillln belalojn krom' la ri~o kaj repaci~inte Ai metas la
koHeron sur la kolon de la illfai1o. Kaj kiam Ai dolore vidas, ke
la infano ne ' ridetas, ne kaptas la brilajn perlojn - Ai rimarkas,
ke la lnfano estas blinda, kaj nenia'm ~i vidos la diamanton,
nek la perlojn.
'
.
'
Nebula kaj dolora romano kun multe, da mal~ojo kaj amaro.
Grazla Deledda volas montri la luktojn kaj dolorojn de I' vivo.
Kaj Ai volas montri la homon tia, kia li estas. Pri Aiaj 'homoj
oni neniam scias, kiam iIi estas slnceraj kaj kiam iIi mensogas.
Kaj neniam oni sclas, ~u iun alian iJivolas trompi, au iIi mem
trompi~as. La vivo estaskruda kaj la vivo estas senlndu\ga káj
Grazia Deledda dlras ke la homoj multe pii vo/us esU bonaj
kaj Aajni bonaj, ol kiom ili kapablas esU bona! kaj agi bone.
lc.

B
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LETEBIiESTO
(Alsenditajn manuskriptojn ni ne redonas.)

J.

B. Kara Samideano. lInue ni dankas vian interesigon pti
nia revuo. Certe, kritiko, ec mallaňda, estas por ni pii valora,
ol fndiferenteco.
Ni neniam diris, ke ni es tas kontentaj pri la revuo. Ec,
multfoje kaj insiste ni asertis la malon. En la nuna cagrena
formo ~i servas nur por la konservo de I' kontinueco, ni emfaze
protestas ke oni ~in rigardu alingita, plenumita celo. La abonantoj kreskis en la lasta tempo tiagrade. ke la revuo en la
nuna formo kun 50 phaj abonoj ne havos piu deficiton. Sed
se ni ne esperus la eblon de 24- kaj poste ;.I2-pa~a revuo, ec unu
strekon ni ne farus pIu.
Car la nuna amplekso estas ankoraň pii malagrabla por la
redaktanto, ol por la legantoj. Kredu ke ne estas facile trovi
valorajn Iiteraturajojn tiel mallongajn, kiajn publiki devigas nin
la nuna stato.
Sed speciale pri la du kondamnitaj noveloj mi havas malan
opinion, iIi al mi ~ajnas "salaj". Precipe en ilia stilo mi trovas
kvalitojn, kiujn meritis ke la noveloj estu publikitaj. Kaj - Car
eble mi ne havas ian tute kuriozan guston - mi opiniis ke
eble ankaň aIiaj legantoj trovos en ili ion intefl:san. Rilate al
vi, ml eraris. Eble ankaň rilate al kel kaj aliaj. Sed ankaň vi
eraris pri la "Revolvero·, rilate al mi kaj certe ankaň al multaj
aliaj. Erari es tas home.
Mi tralegis mian artikolon pri la neologismoj (1925. J. Leterkesto), sed mi ne trovas la lokon, IIkie per unu piedo mi forlasas la Fundamenton." Mi diras ke la ekzistantan lingvomaterialon
mi rigardas definitiva, g1an ~angon sencela kaj dangera. Sed ci
tiun materialon mi diras ne tute sufica, koncerne nuancojn kaj
koncerne mal1ongecon kaj koncizecon. Tial mi ne kondamnas
la uzon de certaj novaj vortoj en la poezio, akcentante, ke la
ordinara Iingvo ne bezonas tiajn vortojn, por gi do sufiťas. ee
troas. la nunaj oficialaj vortoj.
Mi aludis pri la neologismoj de Zamenhof. Ci lion vi diras
ridinďa, car "antaň li estis la nenio·. Nu, jen Zamenhofaj ne Fundamentaj - vortoj: ablsmo, abrupla, aftikli, stulta, fato,
ferlo, Itstono, fiasko, giganta, humana, kabano, kalva, kanono,
karambolo, angoro, auroro, sino. Oni same tiel bone povas i1in
espriml per: profundegajo, malglatega, malgojigi, malsprita,
neevitebla sorto, libertempo, florplektajo, malsukceso, grandegulo,
homeca, domaco, senhara, pafilego, kunpu~igo, korpremiteco, tagi-,
~o,korpantaúo, kiella vortojn stumbli, langoro, nupto,pruda, svelta,
per: falpu~igi,animmalstreci~o,geigo, castafekta, gracitalia. Ankaú
la pii suprajn vortojn, kiujn vi nun uzas senskrupule, ne naskis
absoluta manko de alia esprimmaniero, sed sole tiu malbenita
.. kolorvaloro· kaj "esprimkapablo". Kaj guste la Zamenhofaj
amara, aftikli, stulta kaj la Grabovskiaj aperti, disipi, ekskuzi,
humlda konjektigis al mi la tendencon por la malpliigo de la
mal-vortoj.
Pri Jara mi ne diris ke gi estas ideala vorto, sed ke gi
estas uzata, (en manko de mallonga vorto pii bona). Cetere oni
tute bODe povas diri: "La patro estas for, sed ne tre fore.« Vi ~ercas pri Mmalsovaga vespero·. Nu, se vi volas esti pure
Fundamenta, tamen tiel vi devi\s paroli, car milda trovigas nur
en la dua oficiala aldono. Kaj al mi estas same stranga .malmola koro". Prefere mi diras .kruda koro", se mi ne povas
diri .dura". Pri "prohibi" mi dankas.
Jen viaj vervaj vortoj pri la "poezia fakvortaro": "Do estontaj esperantistoj devos lerni: a) vortaron por la ciutaga uzo;
b) por la poezio (por kompreni la eterajn pensojn de wmondforai,"
poetoj kaj c) plie-malplit; teknikan. Vivu .Ia s!mpleco! .- ~spn
moj uzeblaj nur en poezlo ne posedas vlv·rajton en ma hngvo.
iii estas balasto forjetin~a. Esperanto estas same taaga por
poezío kaj prozo sen tiuj a~isto~ra~aj vortoj,. kiuj, 'plenblovi~aj
de ridiga fiereco, ne volas sm IT!I~SI mter.la Č1uta~a~n kunuloj~.
Poemo ne farigas poemo pro la] vorto] elpremta] el poezla
fakvortaro, sed pro la enaj profu~daj pensoj: Ju pii senpretenda
(kio ne signifas senarta) la hngv.a]o, ~~s ph eflka. la enhavo.
Komparu la Zamenhofajn! Poetoj al kiuJ la nuanco] de Esp. n.e
suficas, kiuj inter cent nepre bezonas la centu~uan, ~er~u naCllingvon por iIi pii taňgan. Nia afero {lovas facile r;zlg~l . la • d~
ili alportatan .kolorvaloron", la "es\?nmkapablecon "dlVlnan !
Do, mi respondas. Ec la plej pro!unda. pen~o ne estas
poezio, ec la plej m~lpr.o!unda pova~ e.sh. poezla. CIO ~ependa~
de la maniero, per klU lit estas espnmlta]. Certe .ankau la ~I~)
• poezifakaj" vortoj ne fara s poezion. Ja. ~e pro .110, nek pr? lha
aristokrateco oni bezonas ilin, sed, car lha ekvlvalento ekzlstas
en la plejmulto de la naciaj Iingvoj, kaj n~ estas bona tradu:
kanto kiu evitas illn kaj per tio senfortlgas la tekston. 001
povu~ ilin anstataňigl per longaj vortkunmetoj, sed Uo fara s la

lingvajon peza, kaj rimarkigas ke oni legas en artefarita Iingvo.
Krome lio forturnas la atenton de la verko mem. Antaň longe
mi legis tradukon: "Sherlock Holmes en la servo de la hispana
trono·. La nomon de la tradukinto mi ne memoras. Ci tiu traduko estis plena de artifikaj - kaj tre spritaj - vortkllnmetoj,
en ciu frazo trovigis unu aa du. Kun granda plezuro mi analizis
Hin tra la tuta verko - kaj je la fino mi rimarkis, ke - mi apenu
scias, pri kio en gi temis. La aňtoro certe ne dankus eksciinte,
ke lian verkon la tradukinto kvazau ka~is sub sia vortjongla arto.
Mi asertas ke dum lego pii genas tia vortkunmeto. ol nekonata
vorto, kies sencon oni divenas el la kunteksto.
Aliparte tiajn nuancvortojn tute ne bezonas tiu, kiu volas
Esperante nur paroli, korespondi, skribi komercajn leterojn. Ju
povas nue paroli la germanan Iingvon kaj tamen ne kompreni
multajn vortolO de Faňst. Same estas pri la Shakespeare-verkoj,
aň pri la Komedio de Dante. Cu do .ciu, scianta Esp.· on sufice
por siaj privataj aferoj, komprenu ciujn vortojn de ilia traduko ?
Ho, tiu traduko estos Ilur ilia simpIigita, senspicigita varianto.
Cetere ankaa la Akademio diferencigis inter la vortoj necesaj por la Iingvo kaj la vortoj necesaj por ciu espisto. La lastajn
gi presigis per starantaj, la ceterajn per kurzivaj literoj en la
lasta eldono de la Oficiala Vortaro. 1 ia konsekvenca diferencigo
donus eblon por sendangera pliricigo kaj samtempe por la senbalastigo de la vulgara vorttrezoro.
Kompreneble ci tiu pliriclgo devas esti bridita. Unua regulo :
ciu ekzistanta oficiala radiko estas nesangebla! Dua regulo : novajn vortojn enkonduku nur tiu, kiu funde konas Esperanton,
scias lingvojn krom la sia, havas viglan Iingvosenton kaj senton
pri la gusto de Esperanto. Kaj tia enkonduko neniam okazu
facilanime sed Ciam post la konsulto de Ciuj bonaj vortaroj, kaj,
kun plena sento pri respondeco. Tiamaniere tre multaj intencitaj
novaj vortoj pruvigos superfluaj.
Sed tute malpermesi neologismon estas: malhelpi la evoluon
ricigon, taňgigon de la poezia Iingvo. La evoluo oka zas ja nur
per la verkistoj. Kaj eble i1ia laboro rezultigas kelkfoje fruktojn
nedezirindajn - sed la mosto ja ne estas pura, rigardu la vinon.
Liberon al la verkistoj, severan kritikon al la Akademio, -- la
rezulto estos la lingvo kiun ni volas.
Vi montras al mi la pordon de Esperantujo. Sed pripensu,
mi ne estas sola. Grabovski, la patro de nia poezio, estís ankaa
patro de tre multaj nova] vortoj. Cu ankaa lin vi metas ekster
la pordon? Nu, se kun li kaj mi venos ciuj, kiuj same pensas
kiel li kaj mi, ne tro multan gojon vi havos el la poezio, kiu
restos post la eljeto de ci tiuj .. mondforaj poetoj".
Resume. Aň oni tufe forigas la poezion el Esperantujo, kiel
endangerigon por la lingvo de l'propagandistoj, aň oni permesas.
al la poetoj Iiberan manon .
Kaj kiuj neniam traluktis grandan verkon, penante gin traduki perfekfe kaj komp~efe, ne kontent.igante pri .Ia prezen~o de
gia griza enhavo - hu] ne parolu pn la Esp. literatura hngvo
Kaj tiuj kredu al mi, ke lT!alanta~ čiu m,ia n<?va vorto sin. ka~~s
- krom kelkfoja tento pn la eVlto de I espnmo - longa] hezltoj, kamprompaj meditoj, svitaj provoj. Kaj plej ofte - ta vorto
ec ne estas nova, gi estas jam uzita de bonaj aatoroj post similaj rigoraj konsideroj.
Mi finis. Sed - ankoraň ion. Via stilo estas tiel viva, ke
mi petas vin por kunlaboro. La hispana literaturo apenaň estas
reprezentata če ni. Observoj tute mankas- Sendu do ion, valoan kaj interesan kaj helpu, "salumi" la revuon. Kun salutoj:.
Kapar.
NepubUkotaj manuskrlptoj : Prozo; Mortiganto .pro amo.
La luno rakontas. Pereigis sin. La vojo. Fragmento el la "Vesperaj horoj". La romp~telisto. EI la ara?a "Mil k~j unu nok.t?ja.
Fortulo kaj malforfulo. La revolvero. Prl la verkoj de la zemtlsta
f11ovado. EI taglibro de frenezulo. La siringo. La vitraj serpentoj.
La nova malsanulo. La bukedo de laktukoj. Arele. Pri printempa
laceco. Por Sextus Roscius. Euforio kaj aforio. Pri nova nobelaro.
Kiam la cerizoj estas maturaj. S!inkso. La ba!alo. apud A~bel~
kaj Gaugamela. Joha.nnes Weglelte~. La forlasJta mfano. ~I. kaj
Si (preludo). Ce faklro. La skulptJsto. Prometeo. La mlrtnda
birdo. Judaj okuloj. Aventuroj de Tom Sawier (tro konata). La
Pastro de Kahlenberg. Izabelo en pigmelando. kial sankta Klauz
ne piu venas nun. En la rugan sunlumon. Antaň Kristnasko.
Poemoj: Kanto sen titolo (Lahezis, Klotho, Atropos). Batalrekviemo. Unu tre ordinara hislorio. Malgaja historio. Melankolio.
Kial. Ůoju goju. Aaveto. Konsilo. Eksterlande. Patrujo. Balado•
Sin disdon~nta koro. Portreto de batalanto. De poemoj de Nikolao
Lenau. La virino. La pluvo. EI malnova kvartalo.
Pri la ceteraj manuskriptoj, ankaň pri la publikotaj, ni raportos
en la sekvanta numero.
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UNUA LABORI8TA OLIMPIADO FRANKFURT A/M.
2 • .-!!8 J1J LIO 1. 9 2 5 .

SPORTUL OJ

ALVOKO

ESPEBA'NTISTAJ

La diversaj olimpi komisionoj jam funkcias. IIi
ili pravas, car vi eksterlandanoj faris nenion gis mm
kalkulas je pIi ol 250.000 partoprenontoj (anoncilaj,
p or forlavi ci ripro con gravan. Se vi mem ne interesgis la unua de marto, 87.000 ak ti vaj konkuranloj,
iga s pri sporto au spektakloj, vi cs tas es peranti to kaj
el ciuj anguloj de' I terlobo).
ti o trudas al vi la devon interesigi vialandajn instiLa ci tiea Laborista-Esperanto-Ligo bczona~
tuciojn pri rolo kiun ludo ' E-o dum ci olimpio. Jam
urge sciigojn , precize kiom da eks terla ndaj sportu·
dcpost mullaj jaroj akceptis la ., nio internac ia po r
fizika eduko" (2-a kongreso) E-on ki el s ian interloj vizitos la olimpion ?
Ciu eksterlanda kamarado vcno nta al la olimpio
nac ian ko respondlingvo n . kaj dccidis praktike uzi
(24- 28. julio 25) FrankfUJ;ton sendu tuj sain intencon .
gin dum la unua laboris la o limpiad o en Frankfurt (1111
por kadrigi niajn entreprenojn. Faciligas la frankMain.
fmta restado en esperanta rondo nur 'por tiuj kiuj
Membroj el la Frankfurta grupo oficiale dejoras
anoncis sin ankai1 ce ni gis la unua de junio 1925.
cn la logeja, trafika , kaj akcepta komisionoj. S ~ d
Krome ni petas ciujn eksterlandajn olimpianojn
la labo ro de tiuj Kdoj estas treege malfaciligata
esperantiste tuj send i sa in a lvenon a l oficia le oli mpia
pro la kauzoj aluditaj, ca r la eksterlanda korespondoficejo: Geschiiftsstelle der O/ympia in FrallJ.:- lingvo estas - strange - germanlingva.
furt Main , Allerhei/igenstrasse 51 . La ci tieaj komi~ioK lopodu okupi la o limpiadkomitatojn
p~ r
noj preskau senescepte klarigas nian movadon ne
dcmandoj esperantlingve skribitaj , pIu postulu dum
sufi ce grava, la fu nkciuloj de la spo rtmovado rigarla ol impi o mem ciuloke csperantlingvan interpretisdas nian laboron nur bonega propagando por
to n , via olimpia lingvo estu nepr"! E-o, · por ke ni
Esperanto kaj vole ne vole ni jam devas konfesi ke
pruvu do la gravecon de Espo nI la spektikuloj.
Cu vi volas kunhelpi? Ce rte jes!
L. E. A. Loka grupo Ffm. OIympia-Esperanto- Fako
Internacia Esperanto Sportularo Laborista
.&DOLF ' VEN D T
K.&R L lI.&B E R
Leleradreso : KarI Naber, Eckenheimerlandstrasse 97. Frankfurt am Maln, (Germanujo).
L~

ESPER.&NTO-G.&ZET.&RO T1JTM ONDA. F. STA. S P E TATA. R E PR E SI!
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INTERNACIA
MEDICINA REVUO
Redaktejo kaj administrejo :

L E G U BON AJN VEBKOJN:
Madách : La tragedio de I' homo (simpla) 68.000 h-Kronoj
(luksa) ._. ___ ___ ._. ___ ____________ 102.000"
"
(bibliofila, lede bindila, kun ora rando
kaj surpreso, jam nur 15 ekzempleroj
imponaj volumoj ___ . _________________ 660.000
simpla bindita _. ___
120.000
190.00) "
luksa lole bind. __
jarkolektoj de L. M. bindilaj kun ora surpreso 1922-23 ____ . __
350.000 "
1924 _ ___ ___ ___ __o ___ ___ ___ _:_ ___ 210.000 "
Dr. \l.ámbéry: Kriminol ogio (EI sE:rio:
"Kulturo kaj Scienco".) ._ ___ ___ ___ __ 25.500
"
Karinfhy: Morgau Illatene __
17.00J "
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Lil. T BAGEDIO DE L'HODO
lau la plimulto de voedonintúj pri nia enigmo. Konvi .,kigu ka j mendinte la verkon sendu vian opinion al
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Prezoj sen afra nko:
Simpla: 63.<JOO Hung. Kr. Luksa: 102.000 Hung. Kr. Bibliofila: 660.000 Hung. Kr.
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