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plač os ankaň gia sim~trieco. Premioj kie

Lau multaj deziroj jen la pii malfacila kaj komplikita enigmo. Esperebl e
ce la unua enigmo. Ciuj Esperanlaj vortoj estas apostrofitaj (sen gramatika finajo).

Horizolltale 1 agrabla printempa sono, 3 ni aItetaksas gin
nur ki a m gi mankas, 5 ne komun.u, 7 super~elra slat 0 , d9 . SlUl'
muzlkv erkoj onI egas, 10 IP 0ma toj uzas, 12 polu svojaganto
iII de,'a s ha vi, 13 lago en Azio,15
li e okazis la unua beleckon. k uro, 16 greka dio, 18 sank ta
~
Anlonio ha vis, 19 oni kulimas
fi eri pri gi, 21 akademiano, 22
~ a':c tanlo pri gi gojas, 24 cn
Ica lro oni vidas, 25 verkisto
j mull e bezonlls, 26 tre ofta mal~
lungigo, 30 rusa rivero , 32 spccu
I de pa fil o, 33 sci enculo ofte ha- \'a 5, 35 se rba urbo, 37 io por
s uoj, 38 karlludo , 40 cdzino de
hizanli a imperieslro, 42 monduma veslo, 43 dolí::3 suko , scd
pOY3~ m orligi , 45 ilala rivcru,
46 fe fa malerialo de farbofabri:.
koj , 48 saja kllneslo, 49 per gi
on i ri (: igas (Iaiídire), 51 111111lemp c eslas cpidemio, 52 dua
M
\'orlo d e rcligia himno, 54 domheslo, 55 mala grabla mi c no , 56
arho, 57 partu d,e cirklo, 581agu
cn Afrik o.
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Solvu de la Krucenigmo J. Horizonlale : 1 La Faraono,
l.; 2 uj o, 3 akordo , 4 ordo, 5 ili , 6 ok , 7 kajo , 8 opalo, IJ slIh,

t

10 umbr o, II Po , 12 iOlljo , 13 ne, 14 paro. Verlikalc: 1 liri ku , ol u ru, Jl por, J5 Cll, 16 lapo , 17 Fujijama , 18 bis,

~...

,

Vertik a le: 1 dangero de kanarioj, 2 fiso, 3 flno de negoco,
4 virinfiguro de Ibsen, 5 eston10n anlat1diris , 6 mliSle.ra landko,
7 monUIlUO, 8 geo ogla epo o,
9 savo por soifantoj, 11 religia
kutimo, 12 nunlempe virinoj
portas mallongajn, 14 bibli a
figuro , 17 gardenislo faras, t 8
mallumon sutas, 20 plej facila
muzikinstrumento, 21 (orta veneno, 23 lago en Ameriko, 27 ju
pIi oni forprenas, des pIi gi
kreskas, 28 mangajo, ankaií dio ,
29 monlra vorto, ankaií monspeco, 31 ln tula mondo, sed almenaií \Inu persono, 33 fabela
beslo, 34 ilemia elemenlo , 35 la
plej kruela poelo, 36 neniu \'ulas yidi sian proprali, J,8 solena
veslo, 39 religia libro, 40 rivero
Cll . Azio, 41 pri virinoj gardas,
42 Illnjslro ne faras, 44 llIullol1gigo de malsallnOJ1lo, 45 spel'u
de vuf'u, 47 celo de si poj, 50
anluuc rusa Hrbo, \lun éefurbo
de mulgranda lundo, 5l rekull\penco' de bonfaru, 5:~ runrjo ,
50l Azia nacio.

"ia renlO vo las esli renkonlejo ne nur de I' ciullaciaj
lil c raluroj , sed Hnkaií lili de ]' arloj. Cia konslanta ruhriko:
,\rto kaj Arlistoj estas kolektejo por la arLaj valorajoj de
{' iuj popoloj . Per c i Lili tenden co ni volas csli fidelaj al la
ľllllclamcnl o d e n ia lIl ovado , al gia idea etlhavo: maniťesli
pe r la vicigo de ľ cillnac iaj artaj va(orajoj la komuneco.,
d e ľ homaj id ealoj kaj tiel akceli la inlerkomprenon kaj
inle rfraligon d e I' diversaj popoloj .
C i tiun grandan moralan forlon de r arlo unlla"ice ni ,
E-isloj devas konsc ii kaj priuzi je la inlereso de nia lina
{' cl o. ;'II i \'o l:1s, ke la arlo . ci liu plej b e la simbolo de ľ homaj ~ opiroj al la ldealo. ricevlI vere sian idealan senc on :
ki el inLernacia lingvo de l' senLoj gi kunligu la tulan ho1I :3rOIl.
Por cbligi [' i Liun c clon , ni alvokas Ciujn. kiuj s C l\la~
Ia g rav econ d e niaj kloj)odoj , al nobla konkurso kaj ni
aLendas ln helpun de I' tuLmonda EspCranLislaro .
P. Yarsányi.
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IU roko, 20 01'0, 21 okro, 22 ja, 2:-1 lIodD, 24 kubo, 25 o.
Cin solvis 2IJ personuj. Premiilaj . 1 P. Lapiclle, Bir-:.:
zui , 2 N. Hohluv, Varsovio, 3 J. Kaczk...'\ , Luck .
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La rulJrikon Arlu kaj Artisluj gis nun verkis nia redakla
komilatano PaUl o Vnrsúnyi. Rekonanlc la gravecon de lin iniciativo, ni jene malfermas la rubrikon por la tulmonda espisluru.
i sercas kunlaboranlojn en (:iuj lau tlrta vivo gravaj landoj
de la mondo. Ni csperas, ke fakuloj kaj artsalanloj bone kOllsi<.leros Ci liun pelon kaj uzos la okazon: propagand i la arlun .
de sia ntlcio per nia r evuo. Kaj per lio ankaií nia reyuo atingos
~ian celon, la veran inlernaciecon ankau cirilate. Speciale ni
adresas nian pelon :tl la naciuj esp. aj socieloj, kiuj puvas
instigi siajn unojn al kunlaboro, kaj doni al ili la necesan
sublenon. llia helpo eslas grava precipe pri 13 akiro de ln necesaj klisoj. La resendon de la klisoj ni nepre garanlia~ ,
krom e ni pagns la elspezojn de I' prunlo kaj de I' posto. Por
ke la klisoj ne kusu ce ni Il'O longe, pl ej oporlune eslas sendi
lInue la artikolon kun la listo d e la klisoj kaj sciigi ankaií
ilian srtlndecon. Posle ni sciigos la autoron , kiam ni bezonos
la klisojn , kaj por killj el ili ni povos doni lokon Cll la revuo.
Kompreneble la arlikoloj pOVtlS esli ankaií Iradukilaj. Ilia
lungo ne estu pIi , ol unu pago Cll nia revuo.
Specialtljn prelendojn pri epokoj, skoloj, individuoj ni nc
havas, sed klisojn ni ncpre bezonas, car bcdaiírinde nia financa
silutlcio provizore ne permesas al ni farigon de klisoj.
Esperanle yiglan inleresigon , tutkore salulas siajn novajll
kunlaboranlojn
La Redakla Komilato.

1. • • ,000 HU N GA-R~J

KRONOJ

rtlILITO
Pemas pri ·], lula agoni"selldita
AI eies hejnľ; nI ciu hom ' ln sciou
, Fl lin h:ťlo . kiu irás pulsc
Ke li mem estras siail proprali sorloll.
La rcvo nebuligis. 'Jarojtí lri
l;;l lalllt;, pulsbatal1lc, pulsbatanle,
Titi forgesas i::iun malamegon.
rnslruis al mi polv' de Trojo sole
La pregon en la nokL' pri dorlllo , brako
Mortintojn' kiel povus IŮ,. malami?
, /LUS
'}' 'TroJ~anoj
Pii forta ell rUzee' ol malnmika,
Kaj - kie morlo regas . kiel iOler
KAPrs . ,',
Okulo pIi rapida por delurni
Ni IUIllC - vi, PronaU/ káJllli, kaj ,'juj
Gréka gardisto.
La mortoll lerle. Kaj , Salvius, kio
Amikoj, kontrauloj Iliaj estas
Creka ,serp(J..nlo.
Pri vi aj k:lIltoj '!
Egale kiel jam morlintaj' homoj.
La agado, pasas' int!!r greka tendo kaj
(La flardisto preterpasus.J
SALVIU!:>:
la ' Troja murego, :kaj estas naúra.
En illonď fantoma ,ku ne movigantaj,
.:
IIi dormas jam
Kun vivo, kiel almozulo sen
SCENO I.
De mullaj tagoj, atendanle venou
Ilollsaneo ce la pordo; Malamegi
De pIi feli ca tempo, se gi ven us.
Greka ten do sÍli lá ebenaío anlaa
Trojo, Cirkaa la.' lino de 1a dekjara' Are,r' ue estas por ni, kiuj flankeu
PRONAKS:
l-'ormctis la sirmejon; kie homoj
milito. Estas "plenstela somera nokto.
Kaj garde staras mort'.
Sin
pell
sas
senmezure
málproksime
Pronaks kaj , Salvius; du junaj grekaj
(La gardisto pretérpas'H.)
De eterneeo kaj liberigitaj ,
súldatoj:, e;stás en la te1)do, Salvius ľeg~
Pasioj havas siajn naskiíl'lokgjn.
. . ,Kaj via kanto.
alita ,ce lumo de torf;o, . Pronaks cilM!llami povas grandaj regoj. Pastroj
Kreskinta en uteť ' generaeia
rígardanta -Ia 'no klon. Dum La sceno
Eltondripovas sian malapte~on,
Por gojo kaj u li!' de hOlilO, eble
Gardisto preterpasas·. de .,tempo al tempo
Gingrizparbul-profetoj ~vas krii
Pereos anlau ol gi evolúos
tien kaj reen J!ta/antaa la tendo.
Au tiuj, kiuj enas la malamQlL
Muziko alta, ' por ke I' fam' eliru
PUONAKS:
Pro fieree' pri sia novtrovitá
Ke Grekolanď pii sange ol lliul11
Potenc',1Ímallte ke milderno mat'kus
La nokto .hejme ofte estas , tia.
Militis:, Tio eslas , inlersallgo
lIian veran karakl eron, kaj
Mi vidis la fruktejojn blankajn "kiuj
Malinda .. . Sed éi pen soj lllovigaulaj
Senigus ilin. de la btuta' :'gajno;
Sub lun' somera brms,' kíel ,Hun
Fanlomsimile el vivajo kiu
Tiu ehvio estas ne por , ni,
Ci tendoj sub la steloj, ,En ,Ci horo
Estadi dcvus, min malalentigas
Destino nia, estas sole ,Ip.orti,
La arbetar' , ,de mia patr!> plenas
Pri mill devo. ' Estas jam post horo
Ai'! doni, liun mor Ion, kiúntiuj,
De 'Kanlo, dum la dormo. regas hejmc
En kiu cirkauflari devus mi
Pro sia nUllameg' au senzorgcmo,
En la komfórla' dom', Eseepte se
La murou Trojan por ekkllpti ebl:m ,
'.
Deziras, '
Iukarulo maldormanle pensus
Vikl.imon kiu veuos, Mi cikalris
PRONAKS:'
Pri mi kuj ďnii~jli suueojn nun 'kalkulas,
La muron dum la laslaj lloktoj, 'ce I'
Dum modo T roja , sekvas siau nok lan
J{urbig', (lÍ'Í kiH lIli p aro l.is , gis
Ne pro malinklin' al ' ďevo ...
Mision.
'
Sukeesis mi ell rompig!lllta stono
Ja estus "erc goja ag' p)enu,mi
(La gardist,o preúrpasas.)
Piedlenilon fari por atingi
Ol'-jlonon de I' palrina lanoo, kvankarll
La suproll, Estas strallga ludo, liu
'La 'blind-anim' forgesas ' ladevénoll
Katahejmo , estas ,
Suhit" vivdetruo ell mallumo,
De ' l'kauzo. Mi en mia horo mortos
Kaj bOllodora, kun benata ťrlikto
Kaj lili dispecig' de karno, kiu
Kun' goJo, ee se hodiÍl.u ven:os gi,
Kaj grell'; kaj ,peusoj, kiuj faras min
Ankoraií estas frcsa ell la sango,
' Kaj sen ,bedai1ro, lamen por JUllu lo
Pliaga 'ol juneeo mia, venas
;J{aj kiuj ploras, cerl c jn , mi peusas,
Ja tre, 1llaldolce cslas se, alistatau
Ef el Ilrtikoj ce I' pordego. Ehle
Ploradas kiel . tiuj kiuj ploms
.Qkupi sinn,r i yive splor', patigo,
Hodiau' lrovas sin la rikoltistoj
Se falu s mi. - Mi malamegas lion .
'Kaj konstrnaď , de daur.a fam, ,au m eto
-E n kampo, kaj cÍl nokto ,Ja ' malura
Sed bonan noklou! Vi ja volus dormi.
De la kameno lau ga por amato,
Florsemo estas disblo,v:ita. ,Estas '
Malfrue eslas, kaj i:e la lagif:o
Li devas malalenli i'ion ci
; Jmll la rikolto tria nun de tiain
Gardvieo vÍ;ľ sekvos.
Kaj UUl: pri morl o leTni, kiu d evus
ReÍli , kousumigadas sur (;i liu
Kasitaesti por juneco, ~ GrRva
Senfruktri ebenaj', por,< vengi . ián '
(U prenas armi/ojn kaj ellvoloas
Afero atendanla agplenccon,
M!lljustoll, ' o;kazintan dumlll lagoj
sin eJ/ siall $urtuton.)
Sed ,ne komuna bahilado inter
Dp nia infanee', al be.Iufino
Bouau lloklon!
Ci taj doj de la laghe sÚ\joj.Tamen,
~ De ni ,ee ne vidfta. J~roj td. ::.
Vi kion legas?
Memori devas mi, pÓl' '(':io ,tÍi
.. Sed .tie~es-tas" kajtiele devas
SALVlUS:
}<' orlasis mi spertpl t>nan mÍan vivou ,
' Jaesti H gis 'la greka jur~ pt!\l{igos.
Kantojn de poeto
Fruktejojn miajn , la riverojll, ankau
$alviuš, kiň! estas ciú penso
<
VerkitajÍl
,Cll provinco mia: Estas
La
sonarilojn
de
hrutar',.'
,krepuska
~elega, uur <dolor'?
.
En lia kanto veJoj, -kaj marbirdoj ,
Movatajn en uebul'.
,SÁtvIUS:
, ' Niaj ébenaj pastolandoj kaj
SALVllj5:
~ , ,'~ Ni séias \',
"!,,i~V; La brorrzumitaj fiskaptistoj suJ: ln
EC dum ple.faJI;a adOfl1:d': forpasas
Mi scias; menso
- Y losanlaj tajdoj. Lia uomo estís
Beleci:i.Tio ,-es,l as la, t:ragiká
'
Laclgas pripellsante ilin. , Tiuj ', ~
. ' KreOllo, tiajn kantojn verkos mi ,
'Rakon,to; tio , estas ',rii'a mondo'. .
MaIgrandaj hejmbela joj: Mía 'lito
Se volOR tion sort'. ,
y
Rigardas oltcidellten sur,,' l,a roarou
PUQNAKS:
<
,
,
lo-qan . .. Dolca, fre sodora ' ~gtb[o
(kiu eIUJ,er'sis [Jor si kaj Iril],kiíi
l eu Ire freslraIjge estas ' do ke; k.vankam: ,,' Gi <estas. Tie skdbiš mi , plej' bOllajll
po kaloJl du viJlo )
.. Eň ' inalliber' nirr~ teúa~ ci'maIl)aeO
~' Ji'oemdJn',: nHajn. VidiIlll ;ue, " pova.~
ke, m'emori' borié '
Yeletoll 'nun~ al Troj' Venalllan:~ kiu
Mí scias. Torcoll
'MaIl~a,JialaIJl"';'1\hdvostral:oíl ,e~jas 'Íl:l 'ni'
Nďeig!Ís lllÍl!n cerboll sop~gt ~'"
Estingu ; se vi ' cnlilígos antau
- "J!! liu , eta eambro ce 'Já kajo ,'
Mia rcveno. Bonan' noktoll .
S.uikiu. ridas.je lagigókaj ,dum'
SALVlUS:
,L a tule tag' maristoj,gi $ la, ' sipoj
Bonall"
Dum , SúnSl,lbi r " silenla ,Ír{ls " for.Bonsancan noklon ľ
Al .,ak'.'o'j "S'idliaj.
,- , ,,; "
PRONAKS :
"
PUO NAKS:
Kaj hOllvolu zorgi
, ,
T~ "~iajiJ
Ke I'lrogo estu plenigita; . ~oYas
verkis vi, ell :'iPylos; , kaL 'cil ,
Okazi ja ke ~ci afcr' la ,nianojn
ankau mi revaaí~, . kv'ánkam '
Per sang' makulos.
'
lirikan kanton.. , -'- ' Mi'
( Li elrigardas et1 la Jlokloll
politikon pli-,' honesfil1i,
,kaj , iras lor.) . '
in. regno iam""ka!1is:
,
(La gardisto pré:térJ!?:!:"~~.)
.estis alp9rtonta princollqldon
PEUS0NOJ, :

' PRONAKS\ '
, 'SALVlU~ ' I Gt:ekoj

tíu,

-,

.~«

J

SALVIUS:
(lC(fUS)
Sur mullumuj Sici.liaj uHoJ
La Ji skapli stoj iru s for . ..
( La kurtell o fulas. )
SCENO II.
Su r Truju ll1urego. Kupis, jUlla trojU IIU soldato , sturas
(farde,. elrigurdull/e
sL/p er 10 ebenojon, kie la Gre koj es lus
enkťlmpilťlj. llu .~, oliu jUliu soTdat o, liu
I1Jlliko, ves lila per ursofeTo , venas uT li.
ILUS :
Ga rdvico via, kiam gi fini gos?
KAPlS:
P os t iiOroj du: m eznokt e.
ILUS:
H o, jen , eslas
Belcgaj liuj tendo j sub la sleloj.
La ' noklo cs tu s mia : int er ilin
Foriri kiel ombro, kaj post ka plo
De greka viv' reveni kiel ombro
Denove. Eslas kurioze gajni
Lertecon lian eIl junago frua .
Du ja rojn , unufoje po semajno. ,
.Jam cenlo, pIi ol cenlo kaj nur unu
Mallrafo. J am ' cent grek aj knaboj , Ka pi s
Similuj al mi m em - ' amantaj, en
Hon or' rapidaj kaj senlimaj. - En
He lec' ilia difeklilaj pere
De mi , ki es deziro ' éiam eslas
Be,lec', de ki am ce a rbu sUlariloj
Ullue mi promenis dum aprílo.
Se nul' la temp' vizagon de H elena
Efiku s, eb le líuj ci naií jaro j
De mulpacig' fini gus, kaj ,pIi saga
Farigus Troj', kaj giaj konsi lunloj,
Nun konfuzitaj, por purig' kuj p or
Foirvetur' ricevus ve lurilojn ,
Kaj ki o do pri mar-kn ubino via,
Cu si elkrcskis jam?
I( APfS :
Vi " ami ko ,
Deman das (' iaJ1l tion {,i. Ciziloj
.Ru sti gis, ln lineoj eslas jam
En lolsurluloj mi aj ; la marleloj
.Rompigis, I1u s, en :U1imo mia '
Mi vidis m embrojn ťÓI-tajn kaj f1 ekse bllljn ,
Be\eco de virinoj m ovis sin al
Naskit}' mirakl a cn imago mill ;
Kouce plis mi la ko rpon de la h omo
Faranla Dian klarparololl pri
La gojo, kiu fluas senkalkule
En ,éiu pas' felica de saneco.
Popol' svnrmanta SUl' Troj-slraloj devu s
Mil'inde flor i SUl' ma.rlllOrO mia;
DOllillla estus mi ai mia lando
Malkason dolca n , ki el gia ' faro
.Ja al mi estis. Kaj ankoraií es tos;
Se iam de spirito mia falos
'
Tiu ma lkara m ouotono., kiu
La mondon igas sim pla eflO, gl41fl
Vivlllllall gestoll ťoriganle . Trojo
Eu paco eslos Trojo grandioza ,
Car mi gill faros li a.
'
ILUS :
, Eslus b ele,
Se 1'1'0 jo fine tiumaniere
Nin uzu s, kiel gi nin 'p-<;>vI}S uzi.
KOllstrui, kanti, honestecoil turni
Al gia foirplae', popolon gian '
Instrui, ke malbono ·éi:Ull eslas
Rezulť de letargia m ens'. Mi vidis
Ci Trojon en Imago, ekťlorinl an
En si mplan r egnoll"kie la e nvió ,
Morlinla eslas, car n eniu hom o
Parolas vaUle pri afero, kiuu
Ne konus li. Ho, Kapis, ni malllluHou
Bezonas gis justec', ni eiuj estas
Farilajliel uoolaj, se llIU' , agus

Ni laií nobleeo nia. Kial ni
Milili devas kOlllraií, liuj grekoj?
Okazis ia kol erigo, 'ia
E kbol' de l' sango a nlati jaroj, kiam
Pariz' He]enan sian portis Trojel1;
Kaj Menelaos kribl eki s Ilosl ~a lk anoj.
Sed li o cslás forgesita mlll ,
Nen ill lamen povas ekba lligi
Ci !ion, kion 1'iu malam egas.
Tre oflc pcnsis mi, dum li lij 110kl oj
En kiuj mi danger e pasis inter
La tendoj grekaj, kiel bone li"
De kiu slelis mi la vivon , ka j mi,
Pro speru s kun e, ell aspir' komuna
POl' bon' de tiu aií alia celo
Homar a. Mi naiízigis kaj daiírigis
Denove bali , kiel Troj' ord~l1is ,
Car juro eslas stl'al~ga kurkulio
En cerbo.
"
]{APIS:
Kiu tie?

vdeo:
Trojo kaj
La Troja 1110rlo.
, KAPIS: '
Preterpasu Trojol
Silenlo ku sas Sul' la ebenajo
Ci n okle, kaj Ia stt~'loj esta s lumo
Lanlerna konlTaií vi. '- Vi devas id
Singarde, Hus. Perd6 de multnombraj
Amikoj pliakri.gis miau ,am on,
Ne obluzigis min la perd'. Mi plen as
Dc 1.Orgoj pri vi en pi nokt' kun gia
Beleco de som er' flam ant.a. Eble
Ci nok lOl1 malsukee~' elekli s tiel
K m ela kiel la fata\' '"deziras,
Sillgardc do!
'
ILUS:

(lrO ;1 (II , kiu

•. j

li alkroéis

snuugon.)

Paco
Kun vi, gis mi revenos.
'}{APIS :
Kaj oOllsanco
1\ un vi, si ngard e Iru, farlu bone!

(llu s sin j e/as malsupeen ul Ta cb,enaJo. Kapis suprentiras lu §Iluregoll.
Regas sílen to por momento.)
KAPIS:
( Pasante tien kaj recn sur la murego.)
Cll Greko, cu Trojan', ' ja estas same,
Se fa las n eg' sur nian somertempon
Kaj se I' felica ri!ho tagomeza '
Pro morto frua eslas ne finila.
BUl'gotio ekflorinta n epre velkos,
Kaj tamen vidos gi pll cerle Majon,
Ol juna 'honio lu aljuIiecon, kiam
La motto eslas ombro elf spegulo.
Ce nia flanko , nevideble, ofte
Movigas' mortobála' man', kaj kiam
Ci falas SUl' junecon, . .
( Li uudas movadori mulantou si, kuj
turnus sin , rapide.)
J en , kiu \Íe?
'
P.RONAKS :

'G reko, malbonsallce
Por armilar' trojana. - Grek' en ]UW,
'I'cl'llra, cu ohe9!!
( Lu sUfJcrfulo eslas tielsubi/a, ke
Kapis fula s sen krio , Ta ponurdo de
ICI Greko Cll Ua 'br-Llsto. Pronakš dtirgs gin, alrigardas ,sian mortÍIltall
k ontrauulon, ektrema~, rigardas trans
lumu regon, kaj tre singarde mulslI[Jl'engrimpos ée ' Iii pLllIkto, kie
Mi ,tiel bon c kon as
li vellis.)
La lendumilajll plaqbjll kaj la l1}ultajn
Vojstrekojn inler liuj gr'e koj, ki el
( La kurtem)' fala s.)
Mi kon as Trojmuregon ; knj mi p ovas
SCENO III.
Trapasi llokte n1allproksim e de
Lu yreka tendo denove. Salvius aT/Okul ' gardislll, kaj a peri kiel
kunlu Jeg(ls, kaj lu 'tórco bmlas. ServOmIJra.1' de nubo
de "cnl' 1110vata
un/o alportas , gruiIdan krll{;on da akoo,
Arbel'. Memor u, j ~un... <znl ťOjOjll.
cl kiu li verSus ell Ta, tiogori ekster la
kAPJS: ,
'tendo. ,l/I/S en sia · ursojelo oidigas alTa ill en
proksilll i!/wlta si/ente. Li utillgas la ,ten" povu s preni
Deziras mi ke mi ll1;em
dOll , ma1ferínante gin scn iu bruo" kaj
Dangeron vian aií <Uvidi gin.
en To .mma n c in/errompita si/ento lia
ILUS;
pOllardo e'niras Ta koron de la Greko.
Ne; en ci ago io kU$as, kiu ,
Ifu s ekkaplas la faTantun ' mortintull hoPIi esta s ol kurago.i Kapis. vla
r lnull , kaj ,lasas liari korpoll tali sur unu
Cizíl' ankoraií gaJni deV'as vian
el la k i/se joj inteme de la ' ten do. La
Vizioll en figuwll por la' m onda
gardisto prcterpwiUs. l/us sellsp.ire at~n-"
Tnlllkvil' kaj , lmu'. r ntagoj ma:1feli ca~
das gis Ta paso] estas fOI;pasintaj, kaj
Tag' plej m a lbona~ e,stas, kiu fru[ias
tiam, .~tcle " ,kiel li , oeniš, 'li malaperas.
Profetajn lipo jn. Via!' faro eslas
Estas pau.zo. Prona~s aTvenas cl Ta,
Labor'.
'
~
ni alluTIl o, koj, ' jetillte _sian s,!rtutoll sur
/a leron, iros 'tekte al . /a trogo kaj ko, K"Alns :
Ir/CIl(:as lovi , siajn mano jil: ,
'
Kaj vi~ď~~' Tlu r ev' pri Troja
P}WNAKS:
'
Regenerad',: Ke kol" 1popola m ontru
Bc, kio , cu ankoraií vt ma\dorma,s"
Sin en popola viv', q~'lÍ , úc eS lu "
Kaj légas'l Tiuj kantojcerte estas
Yuudila ' priplorinde l(l'e es1ajoj
Maloftaj; se sold.alon lerias ili
Eu ,kiuj ' Ia aiílornato_ estas
EI lilo, nokte. Ulfi! -,--- Salvius, estus
Prelelldo uzi gin, 'uíalbone, dmu
'KelkfoJé ;Womene. - Li nč havis
La bomoj Sl1b; ilii(ď tiraneeo , "
Ec leíl}pon ' po).' vOJtelo, :~ li proiJl.enis
Hcte nas 'afab]eeon; atendanle
' La. muron s~b la stel oj guste kier
Je liberigo' sia .. Tiel ,po\;as
Amanlo iuté!' Ju,nliunit:!j roz oj. ,
Ni veni kune al laborq ni a,
Ci liu purigado estas , bODá , :
Vi Cll ]a profelec;:', 'pr,i. "iv~ kaj mi
Ll ' es~is dCKlamanta, ' iajn: versoj~l,
Eu ],\ kr ea<l,'.. (i.is ki ~ll n ok IQ, Hus? ,
Mi pensas," gis ln, morto ÍnlerrOffil)is.
,~ut
'Malvarma a kyo ' estas b lma" post
hm aulaií Hu' ďe; :\I,i,' '~[(rdo venos
; Ci tiu,,', ko.rlu's alltnugo, ' gi ,
"
'Mi ree., Tie 1'i, SlU' _liu punklo,
. La m eIison, -'refresigas por kom/orht
Ce mia signo, anlaií Iloklplenigu,
Ekdol'mo. Tamen, jen farita la
Alj elu la slluregon; .\iel:
Afel", 'kllj sani gil o :Ior,f a estas - ,
(U f(li/o s. Li grimpas sl/per 1n rempLa donn' '1>or ciuj genoj.

au

.-'t.

,

,:

'' "

'

(La _gardisto pre/erpasa.~ .)

Estas Icni po
Kč I' (01'(:0 cst:l1 cstingita. Mi nc
Bczonas gin, _kaj vi jam devas esti
En lil'. Salvills ... ·
(Di enrigardas Cll la Icndon
je la lInua fojo.) Kio, vi jam -do rllla s,
I,aj cm vcslaj' ankol'nu? Tio cSlJls

MaJzorga ag' amiko ; kaj-,1a toreo
BLLllanla. .. Salvill s _..
Salvills. Hc, Salvills .. . Dioj !! Amiko !
Sa!vius. .. Salvills ...
. Mortint n, ag' rarita, ag'. rarita ...
La jllg' rarita, ln belce' - rompila ...
l\nj lic Sll r la Trojn mu!'o , ill
Alvenos same .. . in alvcnos snme ...
( ta garpisto prclerpasas.)
(La kurt eIH) falas .)'

SCENO IV.
La Troja mllr ego. La k orllo de Ka/lis
kllsa s Cll la s/el/mn o kaj si/clilo. Posl
ke/kaj /llolllcntoj la signalo d e lil/s
lJ erws d e llIalsupre. Pau zo. La signalo
estlls rip eli/a. PalIlO.
( l,a kur/eno falos.)

EI la ungla, kun
de I' aiílo!'o: J.

n.

la

pCľln csCl

Apfl/ebaulII
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li Uel rugigis, ke
de tiam evftis ce vi"dF siu por ne malkiam .lan Mijs estis ell la retorika klaso,
kasi sian sekrcton.
li sangigis. La kamaradoj vel'e ne sciis kio
ok:lzis al li.
En la dua ' kaj precipe en la triá klaso malfermis lia
En ln unuagl'adaj klasoj li ciam faris kíel
Ilnskig~nta umo ankorai:í pIi be.Iajn paradizojn. La prila aIiaj. Kiam oni elpensis farson, li eiam
skťibado de la naskiganta umo CJI la "Karito de lá SOll'.lI:. estis pl'eta Indi rolon en gi kar nenitun esti:;
Ho" esns dum ti'uj j~roj pOT Mijs lil. · plej bela poeziajo ,
trovcbla pii kOllfiddJla, lojala kunkulpuJo. Li povis garcli
kiun hOlilO )Jovns gui. Precipe kiam d-ro . Blomme varme
se kreton kvazaú tombo ; Jerie kaj m a ltime savi amikull,
kaj admire priparolis Hun pnrton de la poemo de Schiller, ..
kiu estis ]Jl'eskaií kaptata; se necese, sin foroferi por sayi
Jan vere ekstazigis, D-ro Blomme havis purun litcri\turan
aliaj n de pii gravaj punoj . .lan Mijs estis "bonulo", kiél
senton kaj sciis komuniki ion de s,i a belemo al la knaboj . .
la krwboj dirns. Kvankam li neniam s.i n elvidigis im la Tio es tis io tute alia ol. ln seka trokrHikemo de Deval pri
klaso, tamen lia nomo cstis honor e ligita al ciuj ťaritajoJ,
ln ,.Poczia Arto" de Boileau.
per kiuj ln sinjoroj retoriklel'llantoj .dum antauaj jaroj
fumig-is.
O, dass sic e\Vis grunen bliebe,
Sed nun tio estis fh:Jita. !li ne pIu devis paroli al li"
Die"· schone Zeit de jl1ngen Liebe!
pri farsoj, li nomis !ion infanáJoj. Ki:uÍl la aliáj tam·~l1
laris ilin, li ne partoprenis kaJ sajnis ee, ke li arogante
)(iam Mijs rcvante flustris tiujn vcrsojn antatI la fcne streto de sia studoi'ambro ,rig!lrdante l~ unuajn stp-lojn ,
malaprobis. Ef: dum la deseglla kurso kaj ce la Urso, dum
JH matematika kurso, dum kiu li antallE: estis ja kelkfoje Ham li havis la okulojn de Sank'ta . Cecilia" interpretanta
SUl' sin .orgeno cielnri ·lnspiron.
'_
la agitodirek tanto, li mm estis modele h'ankviln kaj sajnis
cia m dudaJ1la. Mijs farigis serioza junulo, komplim ~nti s .
Poste .cstis Bel mano kaj Dorolen, kiuj konduki g Jin
hl desegninstl'uisto. .
,4 al la murmuranta ronto sub la maljunaj tilioj.Li vidis i1in
ambau sin kJillitaj super la klamn, akvonkaj CJl Hu fr.e sa
Tion la uJí aj knaboj jugis infana.
- Li p ozas, - opiniis Verleyen , - sed se li krcdas 'spegulo ridanie rigardnntaj -je la tinua .fo.io cn la okulojn
de lil. alia. Li pl;ipensis,ke lio ' ja povis .okazi ankau líe,
ke " ni" imitos ·lin , Li eraras ...
-- Li ludas avon, - diris Bollekens, - kaj mi estas . ce la rivcro, SUl' la ·l1,lulnova éerpstupareto, -kiull li vidis tra
Iia karu nepéjo ...
sia fenestro. Li -viai~ sin jam tie, rigardanta en ln a,kvo la
" doleau kapelo)1 de ... .i~s. oe kiu? Cu dt~:Jenny? Au ' (:11 de
Kiam Mijs niídis t.jan sercolI. Ii ridetis kaj si\entis.
la mal lwla, ciam ddant.a Valoniněto, ~' kiunun logis ce lin'
Li pIi bone sciis tion. Ne estis sajno lle pozo en ' !ia
onklo? Ne .cstrs ja certe,Jtiun li elektus kiel uorotean, sed
agado, sed io pii ,;eru. pii nobla. Ture ~ peciala interna
malgraií
tio lin ])lej pura ailoremo iris ' aI tiu benata. ...
vi\'eto estis ekllorinln cu li kaj plenigis ka.i superregis !in ,
. ,
.
pii kaj pIi.
.
, . nekonatil1o.
Fore de ln oku poj de liaj kumaradoj , fore de iUa:i .
.lim estls Illm · tute dronant:{ cn la aIta literaturo: b
bUllalaj ludoj kaj babi\adoj ku šis nUll Jia .gojo. Li s'~rcis , . jam eklegjs ia verkojn :de Shakespeare! . Nenio superis la
ln lokojn , kie estis Ire trankvile. en la gardel}O, aú pii ' _. bulkonscenoll el Romeo ' kaj Julia! . Estis ' ja io por solece
prefere ankofUL't l~.n sia studcambreto kun gia ' belega ť p'crsprifantazii dum .klara . lunv~·spero ; ie ' ap.u,d la ·r.ivereto ...
pektivo SUl' la rivercton , kiuj preterkadukigintaj stupar-a~' Li SUl" la ' snúrstupetaro. kaj sur.iá balkQnÓ ... Cu ,renny li'
fasadetoj kaj mnhlltHj gardenmuretój serpentumisknn Cll-·' Cu la Valonineto? Aů (:u la fili.ú.o de la ,latina profesoro ; .
pendanta verdajo Ira ln malnovn urbo. Tie estigis tiam en _ kin, autau neIOl1ge •. reveninte el la edulq>ensiono, kni1.zis
Ua spirito fnntuzioj, kiuj estis sunnj. kiel ' la ridanta cielo,I' inter la , reto(tikaj lernaritoj ' grandan sensacio!1per sin
au beate melankoli~~j, ,p lene de vaga deziro 'k iel la ' kantclo
interesa paleco · kaj mQudfremda rigardo? ,Riu 'l., Nu; ' tio ne
de malproksima souoril~ll'o, kin kantjs en ln ves.p!:fU kre-,: estis grava ..Jan; amis la. amon pro la ' amo ·. .. Li ankorai:'í
pusko super la urbo.
ne konis Dante Gabrielo Rossetti,- sed li· estuš povinfa ekkrii
Tio jil. n e estis subitc okazinta. Dum la du lastaj jarol kun Ji : "I I~ved thee ,é~e" I loved a wgmall, Love I" .
'-Jan estis pl~j forteekkaptita.t per la · "Buch der Lied~r". '
j am iomete ekkapiis lin de tempo ul tempo tiu kvietagojo'·
de pripensado kuj rc\'ado inter Iiaj bud aj ludoj kaj futioza sen-egala ravo. Ciuj kluzoj 'de la sénťo Ci, tie abrupte ·malbruego.
ťermigis kaj .Iau estiskuntrenata. Tio estis ja pli ·bela ol
Tio plej ofte oknzis kiam li cst.is legintaion belan •. ; ' . cio, kion li ,revis; la romantiko de lía dekókjara ago',ka~tis
Intel' liaj lernolibroj estis kelkaj , kiujn ' li avide legis. Eu . tie pIi alte kaj laute ol li ianíkqnjekth . ..les, ·;tiel e.stas ke
la kvara klas o estis "Ernest Staes".** -La Cal'llla Bertha estis ' ln arno gojas <kaj ploras, venkas kaj ma.le~eras. · Kaj p-er la
almenaů tiel Roora,ta de li,. kicl dé Erncsto. Same heroe." ofta. legado de tiúj kantoj li ja certigis, ke ciuj' tiuj emociQj
.~ .
.lan Mijs estus defendanta 'la belan infanon. El -tiu libro ' es tis ankaU la Jiaj.
. eliris pIi ol la karesa ravo de la rakontoj l kiu:jn li l(lgis "
La fatalll.,. neevileDla sekvo ·ae . tíu fal}t~ziadoesiis, ,ke
dum sia infuneco. Elblovis ér gi vento de realeco, k ,i n
Jan Mijs ekfarls veršojn. Li. sentis laaeziregon . honori la
~ck~s Ii~ por ~lova :i~o. Li.'ja~ pripéns~s cu inte'r ~a. kn~Ii,~ " i~l p.al?n desia neuia!eria ad?ro Rer .girlaniloj de ' ritID.oj kat
IllO] , klU~n II koms, ne est!s unu, klU . po.vus 19l ,;h~ .,~. flrnoJ. Ce li alinenau la leclorr<,TJ. pn nederl~d~ ~e.r~fa.r.ado
Berlha. Cu .kuny de la postestro -ekzemple? Cu .lenll")'" de D-ro Blomíne estus donontaj JOIinlaprakbka UUlo, .Jea'll
kun síaj grandaj, belaj okuloj? Kiam Jan , 'Půst . tiu pemQ, ' - BoUeken~ la. .:Brusela.na,co, kiu .ne" estis·,;líteiaturema·;kaj ' ne
.Itl Ulman fojon I~etcnkontis .sin dum Jn irado aI la Icrllc'jo,
satisla nedeflandan 1ingvon, éiam malbo,DllUIDore ,diris pri
* Mauri/s Sabbe., kin Ilaskigis' Cll ' 1873, cstas unu el la .Plej tiuj lecionoj : . "
' . ,. ~. . '
fUUl~j n',llllempuj flandru~ verkish»; Ji aparten\ls =ll 1l~1Ú ~;
,... -:; Kion,. ni f~!os pel' ciuj' fiuj ", bazaTjlJ!>j ? '---7 e~tis li~
'.
speCl.aJa hter?-Iura, s~olo ~aJ cSlas. (II·.llsto . k~1U vr?funda SC!llo/ I:aJ ,·. gra.nlla' pJendmotivo. Ni ja, ne, estas. •IPoletl~iJ
"y'
poeZleUla ~ !lllIDlO. Ll 'verkls mullnJll noveloJJl kaj rOlllanoJlI, lúuJ
. ,'.
.. '
, .. '
.J• . - .
'
.
r
. . " .'
Ciuj Iud ns en lili naskigurbo Brugo. Li. anlmň . verkis belaj» ' . Jan .MI~s .estus p~uvon'a .la ~uilon; . Ll ture sen?zJs. kla~"""
teatrnjojri, cunnajll opertekstojJl kuj rimarkindajn krilikajojn: JI ~onfidIs sJaJJl unuaJn amoruno]n al la papero. Ll' ra'kontts .
NUlllempe li cstas kOllservisto de ln filmu "Muzeo Platijn- gin alneni!1. -La vers~ara{)o ésti.s~ ja hlll, m~taj i0:ntaldeca.>
l\fOl"lltlls" Cll Antverpeno. (Noto de ln tradukinlo.)
" ,,> i K.aj amover~!lj ja 1~ l~iu ~iiná{)? ·ae:~is · resti,' dO]i'a. .. sekrel6:'
M
Emesl S/aes dc AlIton.Bergmann c 'las fam.n ' verko cl laKJel .la tum mter'na VIVO. 'Per kUI -Mlls dep.ost kelkaJ 'mouat!?l
, tiom .plezuris. Neniam virino estis
.fIandrn literaturo. (N. d. I. I.)
cpii.alte' kaj pure amata ..... .o,t_
"
E:7i~jj]e

~

.

'« ,

.

~. ol ln nelJlateria estulino, kiún Mijs~re\s por sj ·mcm ,per
ln plej rava" .:kiOl'I Ji trovis en~ siaj li.broj, kaj per la plej

yiglaj imagoj, kiuj .. ekfloris en lia juna spirito. La versťa 
rado ellhavis .por -li ion llaive pian, kiel la l'itoj de sekretu
kulto.
~
•
Certe I).e estis majstroverkoj, kiujn Mijs produktis, sed
liaj versoj estis tamen tut~ a]jaj ol la kutimaj larmaj
plendoj , plenaj de selltimentaleco, de la "lmua' pantalon" rimantoj. · Neperfekte .sed sincere li elversis ·tion , kio okazis
cn !ia. gaja kaj sana spirito. Kion li ..revis kaj deziris, tion
li vidis klel realeeon kilj li prikalltis gin per vigla, gojema
ritmo. Estas- vere, ke en unu poemo la adorata knabino
havis linbuklojn kaj en alia korvbuklojn, kaj ankaií Cll
linU bluajn kaj en alia karbnigrajn okulojn, sed en ciuj
e~ tis Ciam la dezirata, ankorau nereala virino, la loga "ewig
weibliche" , kiun lia Juna koro sincere kaj senmalice
prikantis.
La poezia obsedo · grave okupis Mijs. Komence li
interrilatigis ~un la Muzoj nur eu sia studocambreto, sed
baldaií !i ~iskis ankau rimi kaj skandi en la desegnoklaso
kaj dum la teda aritmetika kurs o de la Urso.

Mi vidis kaj kisis vin, kareglllin ',
P:1l'olis pri amodoloroj,
l\.uj eu min koro, hrlllanla ('n sin',
Ekfloris ja miloj da f1oroj ..
Kaj inler la flOt'oj re sonas la kant'
Dc gaje . fajfallla birdelo,
.Kaj lie internckun daiíra konslanl'
Ci souas kun dol ca diskrelo.

Por vi, amalin', mi ripclos ja gin,
- Car ilin mi neniam forgcsos _.
'fuj kiam dcnove renkonlos mi vin
Kaj mi viajn harojn karesos.

komencis la liceestro
solen aj vortoj pri ln
I"kscesa malseriozeco kaj malbonmoreco, kiujn la poemo
pruvis. Ha, li ne malaprobis la nuran versťaradol1 , li ankaii
raris !ion dum sia licetempo, - Iradukojn kaj parafrazojn
el ,Ovidius kaj Virgilius ! Sed la spirito de la poemo de Mijs
es tistute malbona kaj konjektigis la plej gravan pri la bon TIIoreco de gia autoro. La liceestro ege kompatis patron
. Estis ja ja je fiuo de la studojarci kaj multan gravon Mijs,.kiu certe ne merilis tian filon.
Ciuj tiuj tragediaj konsideroj ne tiO\n sensacie impresis
oui ne pIu efektivigis. Mijs lasis do lúdi la aIiajn kun
Mijs, kiel -la liceestro atendis. La konscio pri lía senkulpeco
sinusoj kajkosinu~.oj kaj malantau amaso d~ libroj, nu , li
kaj la pureco de liaj intencoj lasis .Jan relative kvieta~. Kial
' rimis SUl' peceto de papero.
ili devis .ia' kompreni tion tiel laiílitere ! Li eslis nelliull
. Lia kanteto estis finita, ' sed .per kraj~no li faris super
vidinta kaj neninn kisinta kuj al neniu paro1inla pri
la versojll linietojn kaj krampetojn por certigi cu la triopa
m'czuro, kiun li ci !jun rojon elektis, eslas cie nekritikebla. amodoloroj .. , Sed cu li .ia povis klarigi al la liceeslro kaj
al la Urso, kial li tamen tion skribis ? IIi tamen nek kom Bollekenš rimarkis tion. La !inietoj kaj krampetoj certprenJls, nek kredus Hon. Li do lasis sin akuzi ne d efenJgls lin. Mijs faras pqemon. Tio ~stis ridiga ! Mijs " pojeto" !
da nte sin..
cLa vizago 'de Bollekens heligis de gojo kaj , sen atento pri
103m Mijs venis hejmen , oni estis jam infonnita tie
lá Urso, li ekstaris por ke li povu I'egi ln poemon . Kiam
la
okazint3jo. Patrino ne parolis ec unu "orton kaj patro
pri
Mijs tion rimarkis, li kolerigis kaj forpusis ' la troscivolan ,
petis hite ne afable al .Jan veni kUll li en lian ollcejon.
genan Bruselanacon. Tio kauzis tuj egau movigadon.
S~r la pupltro ku sis tie ne nul' la dissirita poemo, sed
Ciuj kllaboj sin turnis kaj la Urso ' venis de malantaií
ankau la kajereto, en kiu Jan transskribis siajn aliajn pflCsia katedro~
'
,
ziajn elversojn. Patro do trasercis lian studocambreton ,
- Li faras ,;pojemon"! ~ ridante diris Bollekens kiu
fla resploris liajn plej karajn sekretojn I Do li trovis th
,
p'renis la papereton de Mijs k51j gin suprentenis,
ankorau. ion alian krom la poemeto de "Mi vidis kaj kisis
Mijs tiris gin el.liaj manoj kaj dissiris gin.
vinl" Ríaj se li Opilliis ke la las ta estis maldeca, kion li pensos
pri lacesto ? Nun. nur .Jan komprenis kiom kOJl1promita
. - Nu I Nu ! akre paroli la Urso, donu al mi tíun
ľa rigis )ia fantaziemo por li. Patro kompreneble pensos, ke
~p<lperon !
.Jan vere es tis kulpa pri diversaj sekretaj anta\'~ntur0.l.
, Mijs kurage k:lopodis malebligi ke .la Urso gin ekkaptll.
sed ' vane, la ursungego baldau tenis ln: ·poemon. Tre emba- Temis ja ' pri promenado kun la amatineto en la "arbar()l1
gigantall", kie ili ambau tranéis sian nomon ell la "lignon
ras.ita Mijs ankorai1 ne estis. La Urso es tis ja Valono kaj
vi\'antan"; pri "lulanta danco" kaj "rava romanco"; pri
ne mult~ komprenos de Haj flandraj versoj., li esperis .. .
intenCita forkuro al malproksimaj, nenomitaj JaHeloj, dum
La Urso metis la dissiritajn paperpecetojn sur sian
kiu la forkuranía paro trankviligis sian soifon per ,Ia al\\'o
katedron unu apud_ la alian l5.áj klopodis tutigi' mn kiel de· la fonto" kaj nutris sin per fruk-toj " kreskantaj SUl' la
"puzlon". Tio ne facile efektivigis, sed tamen li opiuiis ke
monto"~ pri remekskurso en "belega boato" en la "argenta
li sufiee sciis por abrupte paroli kun indigno al Mijs. Snr
lunbtilado". Jan 'konfesis per tio, ke li estis vera Don .Juano.
tmu 'de ]apaperetoj li legis .l aute kun komik:} akcento :
Patro Mijs estis ja sagulo. Li nur riprocis al sia mo ke
li vante . perdas sián tempon per tiaj malgravajoj, je la
'.' - - "Mi vidis kaj ' kisis ,vin !" La Auta Klaso .ekridegis,
malprofito eble de )jaj grava.i studoj. Kontrau tio .Jan povis
kio igis · Ia ,Urson allkorai1 pIi kolera. ': - Do estas tio kio
certigi, ke~ tio né est.is la fakto. Li ja sciis ke li por la ekzasensagigas vin, sinjoro Mijs! Estas malinde I Forlasu tuj
menoj de la lasta jarkvarono multe laboris kaj ke la rezulla ~ kursonl ď
';->;:. ! ~,
latoj e}tos bonegaj.
.
.
,
.,. BoIlé!'Ems; . kiu . tuj ekse.n tis kian stultajOll Ii ~stis
Pri
tio
kvietigite,
patro
Mijs
malmu\te
parolis
pri
la
farmta, volis savi Mijs.Li pledis kaj petegis, sed la Urso
. n~ .~~mpatigis. Mijs . estis, forpelata . trala pordo kaj la ~llal~difo de la versoj de .Jan. Li nur demandis kun' penetra
Jrol11O, cu estas permesate al li koni la knabinon, kiu tiel
- dH,smta poemo transdonata al la liceestro.
,
frenezigis lian mono
' .. ' ~um la" patízo,i~dufu Bon~kens ricevádis .desiaj ' kama-Ho patro, tiu knabino ne ekzistas! - respondis.Jan
radoJ )ietkajil" punajJl ·boksbatojn ~ kar ' kvazat1 fzoIite cn
konfuze.
~ kV.a.rant~noCirkaiíiradis' kun ' k~onsclencriproéo, la afero
::.....:: Ne es tas kialo por kasi la veron , - insistis ankoraú
MIJS estls enketata per ']a studopr-efekto en 1a céesto de la
p~t~() MUs. Mi tre bone komprenas, ke knabo kiel vi pova,>
. ~TSO. La akuzoest~'1 kval"Obl~ . : ma latento , ,malQbeo, per, f.Qr;ta, konttaiísta,ró, :kaj : .. jes, kvankam la lasta peko ne . pensi ,pri knabino, sed mi ncscias kiitl lio devas rosti
~ekreto por mi . '. . Nj tamen estis éiam bonaj am.ikoj ,
- es~~s ~erte; klare nomita., gi tamen pléj peze surprenis 'snr eu ne,.lan'l
MIJs. ,"
.
,
Tiuj bona:j,-seriozaj paroloj tiom tusis Jan, ke al li,
~ J1. .~'a studópr~fek!? rapid~ \ olvis l:t· npuzlon" .de la clis- nervoza pro 60 kio okazis, venis larmoj en la okulojn.
" s.m faj' papereťoJ kaj ,la "corpils - delicti~ .'ku.Sis antál), Ji kiel
, --.-'- ,,~í sincere diras la veron al vi, patro, Tiu knabino
ne'pridisku1eblá: aRmO, 'riel estis la 'poemo de Mij~ :
ne ekzistas. ·
.

s.

•
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Estas bele, sinjoro Mijs! -

kaj li detale ekparolis per severaj,

Patro ne piu insistis. - Janskr ibis slaJn puntask oju
la Urso kaj la Jiceestro kaj oni ne piu parolis pri la
okazint ajo. Nul' la patrino, kiam patro parolis al si pri ln
afero, l'imal'kis kml konstan ta gemetad o.
- La knabo legas multe tro da libroj! Mi ciam diris
linn , ..
Post ln premidi sdonado , kiu estis por Jan trium fo,
patro Mijs paroli s same :
- Nun fermu ,ciujn librojn kaj por tre longa tempo ~
Vi iros en la kampa ron, kaj tíe ví promen os, bíciklos , nagos ,
faros cíon kion vi deziros sub lihera cielo ce kuzíno Selíca
cn Wijnvo orde, ell sia. malnov a granda kampob ieno. La
kuzino eslas sciigita kaj akcepto s lin per malferm itaj brakoj .
La pakajoj de Jan estis arangat aj kaj la sekvinta n tagon Jan
forvetu ris al sia feriejo,
Kuzino Selíca estis ekster ordina re kontenl a pri sia gasto.
Li jam pii frue devu s esti veninta por pasigi tie siajn feriojn,
Dum kvar jaroj si n e pIu vidis lin. IIi ja fremdig as unu
pOl' la ali a !
Kaj tio estis prava. Kuzino n Selíca mem Jan ankoraú
ja rekonis , si resti,s nesangi ta, la bonkor a, fortika, flandra
kampar sinjorin o kiel antaiíe, sed gia mino, kuzineto Finjo,
estis tiel m etamorf ozita, ke .Jan ne povis kredi siajn okulojn~
Cu tiu estis la sen signifa knabino pri kiu li antau kvar jaroj
tute ne atentis ? Si farigis vera fraiílino , roza blondnI ino kun
malicaj okuloj , en kiuj ridante kaj alloge briJis fajrero de
"mi-scias-ion", kin 'fuj imponis Jan. Kaj kiel urbu si " ~ li s
laú vesta do kaj maniero j ! . .. La edukpellsiono mirindc
senn aivigis la kampar ineton cl Wijnvo orde.
.- Nun vi kune povos praktik i vian fran can ! uiris al
ih kuzino Selica. Panilu gin j a ln lutun lagon.
Sed estis multe pIi ofte ilia doJca flnndra kiun ih p"rolis. Jam de la unna tago iIi estis bonegaj kamara doj . Eu la
gal'deuo, kie estis mm m eze de rikoltte ll1po de abri!wto j.
grosoj kaj Líel pIu, ili estis ciam kune. Ln llllU n e povi s
esti sen la a lia. PIi ol unufojl',' kiam iIi vagis inler ln ma lju Ilaj fruktarb oj kaj fagoj, kiuj tie iomete sovage kaj d CIlS('
kreskis, kaj ili iom ripozis en Ia ombro, i1i rid etis unu al.
la alia ne sciante kial, sed kun kreskan la gojo Cll ln koro.
Jan estis vundinf a sian manon per dorno kaj Finjo f1 egis
pUJ'
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lin kUn kortuso , kiu tllsis Jan mem. Si lavetis la skl'ápvu ndeton kaj poste per sia pmpru naztllko pandngi.:. gin kaj
'sencese si dcmand is al Jan cu li ankoruu sufer.ns . Eu- sh
k'ompat ema vOCeto kusis d~lceco, kiu ravi., Jan.
La sekvint an tagon, je vesperig o iIi estis ven in taj al ln
n1 i1lno va, vermútr ua baIauci lo je la lino de la g-ardeno. IIi
.. ~ks íuis SUl' gin, ' unu apuu lu alia, tre dolCe balandg nnte,
kvaúri'í nesciun te klon Hi faras. ,Apud ili, maIanta ií laarbet o~
baro, kusis la -kapelo de la monalle jo, tule kovrita per
hedero, en kiu arego da DÍI:doj vesperk ahtis. La sun o disjetis lastan orbrilon · trans la rosv,arm élan eben aj on de la
herbejo j aníau i li, lti 'ambaií revante rig:u',d.a dis la ankorat í
videbla n duonon de gia brult::ganta disko.
. •
La kapu de la kuzinet o klinigis SUl' la sultron de Jan
kaj iliaj manoj senser ce trovis unu la aUan. La balanciI o
pendis strece senmov e. La lasta brileto de la sunu forigis.
Ciam pii malJaut e kantetis la bi rdoj, gis fine ili eksilent is.
Tiam Finjo ll1etis siajn brakojn cirkai1 la' kolon de .Jan
kaj fllistris en Hap. orelon ne rigarda nte) in :
- Jan, mi tiel amas vin!
La ka po de .Jnn lurnigis kaj li ne sciis cu li !Ilaldorrlllls
au songas, kaj cio kion Ji trovis por diri estis :
- Finjo, Il1nlheligns . . .
:.... Ho , h o n e gravas , Jan. Diru ni mi cu ankm! vi :IlOn"
rojil . . .

- Ho trcege, F injo!. . ..
Kaj Hi kisis unu ln ul\un je la unuu fojo.
Tium ili 'sentis kiel sankte -kaj graude kusis la trankviJ o
('irkall ili kaj ili ne pIu parolis . : . Malrapi de ili marsis
hejmen npudege unu al la alia SUl' la malglut a vojl> cn la
densa ombro de la arboj.
Patro Mijs balduu spertis, ke la kampar aero ne ·estis pii
bona ol la lll'ba uero por la ame mo de !ia fUo. Jan rakonti s
keil\njn mona-tojn posl e, ke Dun vere ekzistns knabino . I,iu
lin Líel kaj t iel . . . Raj la patro;tp robis !
I
Unu proHlo (\stis aki.rila. Depost la ' vespero sur ta
bnlancil o, Jan fine sciis, por kiu li furis siajn versojn . K/ i n a~'ítora permeso el 'Ia !IClndra :

.lan van Schoor.
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P~tro konsterni kis. Dům kelka tempo Jí ec ne povis
ekparoli.
La suna jam esti s ce la zenito, kiam iu forl e ekfrnpis .
- Oni mortigis linl .. , Nepre oni mortigis linl - krladis
Marusa kuris al la pordego.
la bona knabino .
·
.
- He l Kiu? - si demandis.
- Kia? .. . Eh! Sensenca jol La regimsango okazis seusange.
- Dosky l - estis 'la respondo.
- Sinjoro Bardyd iris tibil al mi , hieraii vespei'é; kiam la
Marusa malIermis la pordegon kaj Dosky eniris. Li aspektlis iom komike. Manlarga ruga rubando , kiel ega ballderolo" smjorin o volis mortigi sin ... Ho, Dio, vi ,tre viz.itis ninl ' ,
_. Kion vi dúas? La sinjorin o voli s . . .
estis cirbiílig ita SUl' !ia talio kaj ruga kvinpil1ta stelo kO.k etis
.
'
,
- Jesl Jesl Ankaií si volis· morli .. . Kaj sinjoro Bardy' elSUl' !ia eapo. En la maldeks lra mano li tenis
pakajon kaj lete- 10r<1is ln -revolver'm cl sia mano
...
rojn, per la dekslra li konduki s proksim ume dujaran infanelon.
. ,,'
- Terure!
, - Cu sinjoro Bardy es tas ankorau tíe ci'! .- li demandis.
,
_Petro staris s~nmove , rigid,iginte. La knabino ciam. pii 'k aj
- Jesl Li ankoraií dormas.
pIi
laňte
ploris kaj ploris.
'
- Cu li dormas? . . Hahaha l Nn, veku Jin , Marn~a' Veku'
- Dio vizitis Ilin l . . . Ho -kiú malfelico . . : La sinjoro "-estis .
lin. mi devas paroli kun li.
liel
juna
-kaj
brava
~ . • Li donacis al mi Kristnas ke' nováu an- .
Marusa scivoie dgardis la InfallQJl.
taťítukoll . Tiljn Ci antaiítuk on, .kiun ' mi nun havas
- Kies? - si demandis.
s,u r mi kaj ...
kaj ... Ii donis 'ec 'd ek rublojn .. ,ď Li estis, trepla hómo .. , . Tia
- Mi ne sciasl Dio seJldls lin, - respondis P eh'o knresestas la sorto. La bonaj ' devas morti .kaj )a malbona j .reslas
ante la kapeton de la infano.
viv(ll1taj ....Sed mi ja antauserttis ' lit málfelic ón, car mi son-gis':..
Marusa ekgemis.
" Jes, jes -. .. sinjol'o ·Dosky, tni songis, 'xe la sinjoró ~ .".
- Hol Diol Li vizitis uill ci Ilokte.
. . Petro, il\llcrrom pis la ledan virinau plendad<Ul.
"
- Kiel? Kio okazis?
- Iru, ~larusa, kaj veku' sinjoroll 1J;ardy .,., Nu, ne
- La sinjoro, .. la sinjoro .. ,
'ru l Kio okazis, tio jaI11 okaDs; ni neniou povas fari.konlraňplola
Marusa ne povis daňrigi , ploro sufokis s.i ajťt vortojn.
sorto .. , Nu, lnr, Márusal ... Neplor u 'líel korsir~, car ..., Ne
Petro nerve urgis sin.
ploru! . . " Nu! ,
.
.~,.
- " . ' '. ~
Kio okazis, pa,rolu l
IIi eki.tis al Iii vestiblo. C-e la .pordo de Ia kuirejb P,e tro
La sinjoro mortis, - si ; espondis preskau blekante.
;;transdollis' )a infll110n al Ia bona 'kllal>ino,
.
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Kies infano?
si d,c mandis levante la iufanon al sia
- Cetere, ,de ,kie venis la leteroj?
); l'lIslo.
- Unu pakajo kaj du leleroj . .. Vi lamengojos . ..
Petro iris ell la vesliblon, kaj post momento li l'cve ni~ .
- Mi diris ja, ke mi ne scias ....
Marusa iris eh la ' kuirejon kaj Pelro malIenuis la poruon
Pakajon kaj lelerojn li metis SilI' la skribotablon.
de la vestiblo. El la calnbro aiidigis egala spirado de dormanlo.
Johano rigardis ilin. Subite sincera gojo monlrigis sur lia
'
Singarde, senbrue lillasis en la cam.bron.
vizaf:o.
_~ El Svisujo li krii s surprizile. - Libroj! Esperanlaj
Eu , la cambro estis :mkoraií mallumo, la , fenestrolabuloj
libroj kaj jurnaloj. Ho kiel mi gojas! Petro, veraj libroj.
estis fermitaj. Petro sercis alúmeton, kaj dank'al gia lumo li
Nutrajoj por la cerbo.. . Ho Dio mia I Petro, rigardll !Kie!
Irovi s la butouon de lil elek tra lampo. ,Li turnis gin, kaj cirkaii",belaj, kiel vaIomj!
' '
rigardis.
,
Johano sinforgese gojis. La librojll kaj jurnalojn li karesis
Johano dormis sidaute en fotelo antau la skribotablo. Lia
per tremantaj malľoj. Li ec forg esis pri la leleroj.
kapo estis malsuprenklinita, lia mieno trankvila.
Pelro kortusile rigardis la naivan gojon de sia mniko.
Pelro lusis lian sultron.
- Nu kaj la leteroj ? - li demandis.
,- Johano!
Johano estis vere ekscilila. Rapide li foliumis la librojn,
Johauo vekigis kaj kóufuzile rigardis la vizagon de SiD
kvazau volante tuj ekkoni ilian euhavon.
mniko. Posle frotaute siaju okulojn li demandis mallaiíte.
- Tuj ! Tuj ! - li respondis kaj prenis la postkarlojn.
- Kial vi venis?
'
Li legis. Dum la legado ankoraií pHgrandigis lia aklama
- Kial mi veuis? Mi havis timou pri vi. Dum la nokl o
[(ojo ..
e~lis regimsango kaj oni ne povis seii, kio okazos ...
- Jest QIů nc povis scii, kio okazos. ; . - ripelis Johano
Postkarloj de miaj iamaj ko'r espondantoj. Jen , iIi
ek sciis el niaj gazetoj, ke mi estas mililkaptito. Ho kiel carme
kun rczigqo.
•
Hi skribas! Kiom da delikaleco ! ... Petro I ... Petro I Higardll I
Silento. Johano meditante rigardis anlau sin, Petro ektusis.
- Mi ne komprenas t
- ,Cu vere, ,ke oni mortigis la sinjoron prokllrot'ou ?
- Sed vi devas kompreni la homan sen Ion, kiu diktis Ci
- Kiu diris? - demandis Johano surprizile.
Hnjn liniojn. Unu el Allglujo kaj la alia el Fracujo ... .Jell
- Marusa .
vidu! Tia estas la malamikeco arlefarila I Nia movado ' savos
- Marusa scias neniou. Marusa estas malsaga krcilajo.
]a mondon. Mi diras lion al vi.
- Vi diri"s Oll sk
Pelro malgaje ridelis kun dub a mieno. Johano rimarki s Hon.
- Mi ?!
- Eb ! Vi eslas skeplikulo! Vi volas rompi mian gojon.
- Jesl Vi diris, ke In slI1Joro morlis.
Pelro tre milde rigardis sian am ikon.
Johano pcnis remcmori. Senpacieu ce li komencis lamlJllri
- Ne, Johano! Tiu éi km'ba ridelo havas alian kauzon.
Slil' ln brakapogilo de la fotelo.
Mi eslas 'korlusita de via gojo knj kredo. Sed, bone konnnle
- Marusa éstas malsagulino... 'Li forkuris kaj neni o
vin kaj vian entuzia smoll , mi '-;iam limas, ke vi havos falnlnn
pIi . .. Nul
seniluziigDn. Trompigoj a lcnda s vin en la vivo. Vi eslas lro
- Kial vi diris do, ke la prokuroro mortis ?
senlema por farigi vcre felica.
- Kial mi diris? Mi nem nc scins . .. Jes. Mi scins. Car Jj
Johano iom pripensi s.
Yere mortis en la koro dc sia cdzino ... Nu!
- Vi eslas prava, P etro! Mi eslas revulo, mi viv:.is Cll
- Kaj pro lio si volis mortigi sin ?
songoj. Se in forpreuus de mi liujn ci songojn, kiuj farigi s
- Kiu diris lian stultajon?
mia vivcelo, mi uepre morlus. Vi cslas pra'l'a, Pelro! Multfojc
- Marusa!
mi sent.as, ke lnia vivo cslas nul' karl.forliknjo, kiull mi
- Marlls:t kaj ciam Mnrusa l. ,.
konslrm s sur sonf:fundamenlo, por kc mi ne eslu senccse
- Cu ne vere do ?
lurmenlnla per la vido dc Ja ruinoj. Vi estas prava knj tam en,
- NeL Ncl Ne ! . . . Nu l
lamen ...
Petro rimarkis, ke lia nmiko eslas Irc nerva kaj, ke lili ~ j
Petro prenis segon por si kaj sidigis apud Johano.
-nerveco kasas ion. Li ekiris al la pordo.
- Johano! Mi ne volas di ssiri viajn iluziojn, sed - vi tule
Johano ha1Ligis lin.
ne konas la homojn. En la mondo de viaj revoj ili eslas vesti - Kien vi volas?
laj per la brilo de liu ci mondo, ili parolas ian lingvon fea]) ,
- Hejmen.
huvas korojn diafanajn kaj sentojll kri stalajn. Kaj en liu ci
- Jús vi veuiskaj vi volas jam Coriri?
konstanta .vizio vi iras preter la r ealo, ne vidanle, ke la koroj
- Mi vida s, ke mi venis Cll mal gusta lempo ?
estas
kovn taj per malpuraj sekretoj, ke liu krislalo havas ma- Kial?
kulojn. Vi faris el via koro altaron kaj metis sur gin la Vid- Vi estas tre ner,va " . '.
non .. .
Johano nun .rimarkis la rugan r{lbaudon de la amiko. Li
Johano interrompis lin.
ekkriis.
- Mi metis ' sur la a1taron la sola n virinon, kiun mi amas:
- Cu -ankau vi soldatigis ? Malfeliculo!
Illian edzinon.
Petl'O gaj~ ekridís.
- Kaj vi mortigas sin.
· - Ah! Kiori vi pensa,s? Hierau mí prnntedonís mían pas- Mi ne komprenas vin.
porton aJ iu kaj hodiau, . por sekure atingi la urbon DŮ prenis
Pelro rememoris pri Dogler , kiu, post la fatala sortJJalo,
la "rubandon de diplomato" el la teatra vesta:ro. Ci imponi s.
nun kusas sur sia lilbenko en plena apalio. Li volis rakonti
>
JQhano malgrauvole ekridis.
cion al Johano, sed vidante antaii si la reveman homon li ek- Petro! Vi .Ciam havas strangajn ideojn.
- Mi volis nepre renkonti vin, car krom Ja timo mi hava s ~enlis grandan kompalon kaj lin ci senlo fermis liajn 1ipojn.
. Johano ridelis.
ankoraii ion alian ,,Por vi.
- Kion?
- Nu kial vi ne klarigas vian strangan aserton?
- Poslo venis por
Petro iOm pripensis kaj ekparolis.
, - Ne miskomprenu min, Johano ! Mi estimas vian edzinon,
Johano kun sobím' gojo saltlevigis.
kvankam mi ne kona s gin. Mi eslimas sin, car si estas via
, - Kie? Kie? Donu! ... Cu 'g i venis de hejme?
edzino, sed mi devas diri , ke vi ne amas sin ... Pii guste, vi ne
,;."
- Ne! - ' re,s pondisPetro iom malgaje. ,
si,u amas, sed iun alian, iun im agitan eslajon, killn vi levh S Ul'
Johano residigis.
,
-: Jam ,dé ses monaloj ne venls ec unu linio. La lasla , piedestalon de lit perf.ekleco ... La viTíno" kiu okupas la nHn ron de vja koro , ne estas pIu via edzino, la lem kaj era rema
. _ cstis .sen alparolo 'kaj , subskribo.
virino, sed idolo, kiun \'i krei s por vi laií la eksteraJo de via
- , ,- Eb,le eslas malpermesite skribi pii.
.
- Bone . . . bone, Petro! Nur konsolu DŮn! Mi sentas, ke ťdzino. La Ire sopirala revido povos depusi la idolon k~lj
frak asi gin en pecojn. Sed liam ne malbenu la sorlon, cnr vi a j
- hejme ·ján cnterigis n:irl la dislanco kaj ' ln tempo.
songoj morligis sin.
- Vi '.cstas tro imagema!
Johano silelllis. Profund e lin impresis la vorloj.
· -: Kousolu min, Petro! Nur konsolu! Sed kladgu al mi,
Petro daurigis.
kml ncevas la al,ia} tWlgajn leterojn. Kial iliaj geamatoj estas
- Jam de longe mi atenlas vin kaj mi devi s kon stati , ke
pl~. ell:I:0vemaj ol lllmiaj ? Kial ili llZas ciun 'rimedoll por sendi
sClIgoJn al la :edzoj"patl'Oj; fratoj, fianc9j ... !Gal nur mi eslas ell vian korolľ ensleligas la bildo de alia virino , Si estas mem
la pulsanL<t vivo ka j via edzino vivas nur ell viaj son~oj.
dllOlľfilo de la_ sodo ~ ' ~en esťas -Dogler l Li -riceva,spreskaií
Kontrauvole , vi. faras komparon . J u pIi reala estas la Ullua ,
eiwemajil.e leterou dll' si,a edzino ... Rial?
,,· ,
• Petro ne ·povis.responiJi:" Li ~avis , pensojri, " kiujn li ne des, pIi farigas songbHdo la dun, ~ís kiam si snjno:s ul vi sunk tuJino _.• Se.d Ia. realo, la re.nkonto nuligos viajn revojn . ..
k urllgi s - díri.
' ".
c

•

vi.

- Vi nludis pri. Katja . Cu ne ? - dem31Jdis Johano m al·
gaje.
- .l esl
- Vi eraras, Pclro. Mi ne amll~ I<aljan . . . Mi lut e ne
:lmas sin ...
-' Pelro monlris tll ln pordo de 1:1 dormoca mbro, cl kiu
lIiídigis brueto.
.Johano "olis allkoraií diri ion, sed Mnrusa venis Cll la
<::1lnhrOll knj porli 8 la samovnr on.
- Ahľ Slnjoro Doskyl - komcnc is si kaj ekgemi s, - La
knabcto ciam demand as pri sia pnlrino. Kion mi diru al
I"
clulo ?
.
Dosky levigis kaj ekiri s nI la 'pordo.
- Pri kia infano vi parolas, Marusa?
dcmandi s sin
.Johano.
'
-'- PJ'i III mia I
rapidis r espondi Pelro kllj iris cl 1:1
•' ambro.
Johano miJ'igite sin I.urnis Bl Marusn.
- Kies infano ?
,- Mi ne scias ... Ankaií sinjoro Dosky n e seias . ..
,
J)o sky r cveni s kun la infnno sur la brnko. -La infano es lis
l:Jmna . Eu liaj grandaj okuloj brilis Iarmoj de jus cesinta ploro.
])osky ridetis jen ni la infano, jen al Johano.
- Nu, kiel li plncas al vi ? - li .demand is.
- Dc ki e vi prcni s liun Ci bubclon ?
- Dio Iin sendi s ul mi, au la rcgimsa ngo, se licl pIi hon e
ni vi plucHs.
.
- Kion vi volas ťari kun li ?
- Provizo rc n enion , car mi ile scias, al kiu li f1partt.mn
Mi pCllsis, k c I:.t sinjorin o esto s ti e] bona kaj dono s al li iom s.
da
vn rlllo el sili hcjmo.
- Kinl la sinjorin o ? Kial ne ni?
Dosky ekridis.
- Terure nniva vi es llls, Johano ! Cll vi opinins, ke ln ru so j
laslIs (oe vi lnfl\non ?

~ Kinl ne? , Mi havns qOiJajn kObal.ójn en.la urbo
:ckaj per
ilia suhleno mia pelskl'ib o ' al la komand anlal'o (le \a milil.kap
·
litejo llepre havos favo.rmr . akceplo n ... Nu!
_ . ·Ho ,vi, naivulo!
'
,
La sencesa ridado de Dosky incitis J,ohanon . Nerve 'kajofendite li turnis sin de li.
'
" - Ehl Vi ne havas koron, Pefrol
> La rido de Petro nun kvazaci
eksplodi s. La infanon li melis
" SUl' Ifl kaunpou kaj li mem iris cirkaiíp
reni- Johanon .
- Johano, Johano l , Vi, nekuruc ebla revulol En vin mizero
'vi, volas ankorau revi pri novaj zorgoj. Vi estas, ki el la
sen!·
ema bovino, kiu 'blekas je sia forpr'eni la ido kaj vidante' frem·
'dnn bovidelo n jam es'tus preta mamnut ri gin anstatai í ln sia
. .
- 'Dankon por la trafa kompar ol
- ·Volonte l
- Vane vi rid as. Betro, car malgrau ke vi estas cete'r q bona
knab'o, tamen vi n e havas koron por la infanoj .
La infano ekploris . bosky kuds al li kaj p er mallerta j grl·
macoj, per sercaj petolajo j li sukcesis ' cesígi la plo[on.
. ' Marusa, kiu nenion kompre nis el ilia hungara intetpar olo',
'ekgemis korlusit e:
.
- Sinjoro Dosky havas bonan koron.1
Dos.ky ekridis. Johano grumbla nte, sed jam paciginl e ri·
markis.
- Marusa, vi ciam parolas malsaga jGjn .
La_ pordo de la dormoca mbro malfe1'migis. La slUJoTino'
venis en la cambron . Si afable ridetis al Dosky kaj efendis
'sinn
manon, sed Dosky eslis tre okupala per la infano, kiu ,kaplis
'
li a n nazon 'kaj kl'uele tordis gin. '
", ,
'
- l{ies infano ? - si demand is.
.:.- Por sincerc konfe-si, sinjo1'in a mosto, mi 11e scias. Hodiaií
frumale ne mi trovis sin antaií mia barako, SUT la vojo, kiu ,kon·
dukas al orienlo. Dtimnok le ni havis iun 1l1:'llagra blajoll.
Unu
c{niaj sameum branoj malsnni gis kaj mf nc povisbo oe dormi.
- Kiu ? - dcmand is subitc Johano.
- Dogler.
.
- - - - -.........- - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - -• - Kiul ?
,
~
Dosky iom medilis.
,
1
Ne gravc I ... Mi cl: nc senvesti gis.dnin kaj írumnle
L.
\. por rcfl'esigi mi au kapon, mi Iris .promell i. Post , kelk[lj pnllc,
f { min 'haltigas granda bruna .pa.kafo 5lIr la vojo. Mi aIiras, soj
t:i·
~
gardas gin, kaj vi povas i,mugi mian surp'rizOl): En ,Vanlla
lana ,
l.
Apsesdels
\.
lukego kaj solda.la peHo kusi,s Ue ' - tiu Ci infano.
,
csti!! duone
f • f]'ostiginta. Mi kuri s klJ,n li al la kurac.isl a barako. Li
kaj felice Iii'
, I.
[
J
haldatl
sukcesi
s
revarmi
gi
lin.
,
'1
.
1
.tohano metis sian manon sur la §ultron de Petro.
,
MCIl1011 ete11dis mi,
~
'- Tamén vi havas koron, Petro.
,
p etis almozo11:
~ I ~ La virino rigardis la vestojll de la éLt\10.
.1
d (l11acu I CI k' oro11,
- Mi opinias - si diris - ke la 'infano c~ !as, cl bona
,
Cll soifanto de amo kaj vero ...:....
fainiliO . . Almenuu' la vestetoj estas delikata j.
I.
'
. :- Ankaií ini tiel opinias.
,
fa koroll! La vi1'ino kompate 1'igardis la etulon. •
~
Kvazaií hakiloll en (Irbon vil/all/a n
~
- Marusnl Cu vi donis 'lnkteton alla inf.ano?
,
vi [wkis:
~
- .Tesl ~ r espóndis Marusa. , .
".
.1
Cll manoll korgran dall orpecol l
\. '
- AlporJu' ankau Fe4ja en HI cambron . lli bone ludosiku ne.
,
vi m etis :
f
Marusa iris eu la, dormoca mb1'on.
Forirll, almoZll lo!
Jus mi ' volis peíi .~i~, sinjorin a , mosto,k e vi , prenu ~ub
J
\. vian , protekta don ci tiun malfelie an etulon. '
'. '. .
I1
~
Hodl'au" krUCUDll'S 1'l l'
~ dan Marusa
,
venis kun la, malgrhi1 da Fedja, kiu" vidanle' la fřem,
sajllagu lon,
gojeekk rlis. Ma,-:usa sidigis linapud la alian . .
,
La "irino .Johano kaJ' Petro dume interkon silis. Ui édeeidis',·. ke
- divellu 'l :
'
la ' infano restos en la domo, gis Júam la gepatroj anonc'os
pllgnog randan
,
Tiel, babilant e, kvazau nenio estus ókazint a dum la nok to,.sin.
I.
Hi .'
rugan viandop econ "ivanta rl,
1
sidigis 'a l la tablo pormale nmangi . 'Dosky ne ,i nteresig iS' p.ri
I
Ja
koro gi llomis sin,
'edzo
,.
la
vidno
ne
:menciis
}jn
kaj
J-ohano
zorge evitis .Ci ti!ln
,
homkor o - ~
temoIl.
- ' ", .
L
gin krucum is n '
J
'
En
la
vestiblo
aiídigis
botfrnpe tado. , lu tre zorgc frotis Iá
,
(ji - llíLT iI1lag~,
l ' " plandój n sur, la tapiseto ,
,
forraba s liberoll,
'
~
,
La
vidno alkTiis.
I.
\.
-'-Kiu ?
r.
.~
lIin ligas per amo! f
,En
la pordo nperis la humila figuro de~ Ivan Nikolale-vi(::'
,
gill kFucum is ,11i!
J
Liaj',
krispaj
haroj
éstis ' zol'ge:i:k ombitaj , sed la postsign
L
dé
Kaj ldam jam Cluj dise foriris,
1 la edzina karesad o li ne povis malaped gi. Di .paradis e~ ojn'
longaj
,
sllr
kruco
sldigis
komo
\.
'strioj ~sur liaviza~o. Dum , la parolo li , kelkfoje balbu'js
•~
, knj ' •
,
~
kaj ill forgesis. la hundoll , :.T
. :"
,
_
, . " ti:,tm 'h' h elpis sin per rapjue
t
sinse,,;v
antaj pill'pcbr
umoJ.
'..
ý' / J,; ' / kr O k . tJ .. I ' "k
,
'
Envellin
te
H
saluti'S
lasocie.
toJl,pos
(I e 'IS CI • UC II 'aj
te
turnis
si!l ~I la i;kori,O,
°1'S fl '·orVOIl.
~ ..(>n. Ia.. angulo kaJ' 'faris: kelkaJ'n k.J:\I,CSigDQJ'D.,:.'
J,
"'"
'.'
EL ln JOh'a: R,' Eich~nb""ms . .
.
Rio
no"a,
Ivan
'NikoJae
vic?
-,:- demapd is la (/linjorin o, -: !
L.
,
. .
. \: .l>teri-u seRon ka j sidi-gu al ln tablo~ ,,' <
,
1
~,,
r. . ' I":l;n obeis al~la 'illvito '-k~n oftaj kJinoJ.,g "ď. . '
,____
"
"
~' ,
.Lit
,'itiuo pretig,is por li tason da Jeo'.: : .
____ ____ ____ ____ ____
- Trinl-u, Ivan. Nikolacvic I - Si
"
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'..2.. , Dankon. ··
IVall transpl'enis lalaseloJl da leo kaj versls el gi iom en
ln lelereton pOl' málvarmigi gin. Li trinkis kelkajn gluletojn
el la tclero, sed · vidante,ke neniu I.rinkas tbmaniere, aJlknu li
imitis mn.
'
Longa silenlo. Ivan trinkis, la 'U liaj slelé rigardis lin,
Fine la' virino ekpar,olis.
.
~ Cu vi hnvas 'ion pOl' mi, IV3nNikolaevií':?
lván ekrigardnnte ln virinon profunde gemis. La virino
. interesigis pIu.
.
'- Cu: okazis akcidenlo?
Ivan ektusis, rigal'dis la du mÚitkaplitojn ka j ioIU genilc
komencis la paroladon.
- Mi pořlis al vi, sinjorina mosto, ion kaj, la diablo
scias, mi tamen ne portis gin.
·Nu, ci tion ini ' vete ne komprenas.
- ' Ankaií mi mem ne -kompl'enas. La smJoro prokuroro
bonvolis al mi doni skribon, ke mi lransdonu gin al vi, seu
ln skribo malaperis ' el mia poso.
,
_Johano kaj la ' vjrino ekridis:' .La bona homo versllJnc
forgesis pri la " dumnokta slranga postservo. La virino
lrankviligis lín.
- Vi jam trunsdonis gin, Ivan Nikolaevic.
Ivan- surprizite ekkriis.
- MW ?
.
,
- Jest' Vi! Cu ne, sinjoro Bardy?
Jest J es! - certigis Johano, - 'Kiam vi hcjmenv eni s. Cu
vi ne r ememoras? Vi kusis SUl' la lero kaj en ukompann d"
k:ml.ado vi transdOllis la leteron .
.
Ivan remeJllOris malklare 'k uj rugigis pro honlo.
J e$! Mi rémemoras ... Mi eslis iom .•. iom ...
_,. Jes ! J est Jes ! - diris la virino ridelanle.
- . Verc mi hontus, sinjorina... mosto, ca r' mi ne Kutimn s
drinki, sedhieruií, dum reveno, mi renkon,lis kelkajn kole·
gojn, kiuj drinkis je la sano de la novu regimo kaj ank au mi n
iH perfortis. Sed mi krueas je ili.
.- Cu ili bTuis .tiOln .timige. sub la fenestro? - dC"mandi s
Johano.
- Cu ili do bruis ?
- Ec, kiel ? t
. - Mi 'diris ja, ke mi kraéus je ili. Tiel - oka zis, ke mi
portis la sinjoron' prokuroron , per velurilo ul Tockoesuvs k, PIi
gusle, .m i nul' pensis, k e lli dcvas veluri tieJl , sed ce ln nnj·
hará stacio dirasal 'mi la sinjoro ' prokuroro : Iv ap, .vi devas
revenihejmen kuj {I:ansdoni liun ci .s kribon · al la sinjorino .
Mi ne iros al Tóckoesavsk, mi devas iri ' malproksimen. NII
bone, mi pensas, li vojagu, almenaií nii 'n e devns tri tagojn
veturi en tia' frosto tíen kuj lri tago.jn reen. Mi volis luj reven i.
sed lu 'sínjoro prokuroro dil'Ís, Ivan, vi devas resti (',i líe gis
'v espero; por ke neníu 'eksciu, ke mi' ne veturis al Tockoesavsk,
Nu, 'bone, mi pel1sas, ''kaj je la konto de ta 'sinjoro mi ira s
eu gl!.stejqn por varrriigi min per iOlU dá · vod~i. Ni sidas kune,
car alÍknií la sinjoro sídas 'kun' mi, gis la plej proKsima vagonaro, kiu iras al ,oriento. JGam veruS', 'Ia' tempo por fnriro , la
sÍl130ro dóni sal mi dudek rublojn, ke mi trinku je lia sano
,kaj restu en la gastejo ' gjs vespero, Mi restis do kaj neni o,
Mi ne~ multe elspezis, car mi ,volis surprizi mian edzinpn.
,Sed okazis alie ol mi planis... Kiam .v,e sperigis, ..
Iv:an h~tis eu la 'Takontlldo . ~aj transdonissian tason
al la 'virino, kiil vet:sis 'por li ' teon, ..lvan t'rinkis glutetojn .
, - ,Kiam vesperigis, - II daiírigis" - mi 'jungis la cevalojn
kaj ekveturis, Jam estis tre manume kjlj mi pregis ul Dio,
car la' sinjoro pl'okuro!o diris, ke d~m la nokto ,povus okazi
'ia malfe1ico. Nu, mL pregis ká j faifis, car la fa}fado estas
tre ~ ku:ragiga afero en " 1.fI mallumo. ' N II bone, . mj -pensis, se
okaz.os jó atmi. ,tiam mi inem estos kulpa pripo. car ki al
. ,mi IÍ,e , r~stis en la gustejogis m a teno. JMí veturis ' guste tra
• arbaro. La voj o estis ' hela, car Ja luno bri1is. DQ; mi fajfa s
Ckaj ' fajfas, sed subite ' mi eksilenlaS, .car jen, renkonte venas
aIia glitveturilo, ' sur kiu mi vidas kQleregan homon. ,_Li bata s
la súltrojn kar kap~n , de la veturigisto , preskilií . , cn ' ciu
momento' kaj lerure hJasfemadas. La veturigisto terure vipas
~ la-, ee~ál(jjIi kaj la 1l1itveturilo danca'n te, saItantepl'oksimigas
ul llt ,m.ift. Mi . ektiras la I brídoJIi. por •. eviti ·la glitveturiloJl,
'mi iiias l!l la cevaUIf ,,brrrJ"" Nl!, jamboné, 'mi :peIÍsis, sed
.• Iu ali:a .' glitveturilo .ha1t,a s . apud nii kuj ' I ii. Ckol~tega vil'O eksaltas, 'kaj lenas kontraiími revolveron: "Kiu?", li .krias. Terure
mi 'ek1:iníis, sedlau13 voco, jen mi rekonas sinjoron' "kapitaDon
Medvedjuli. kaj ml wras: Ivan Nikolaevié R3dc~hk o, ' servisto
Ce lá ,tri:buI181o. Li .enposigas 1a. revolveron , Dank'lll Dio, mi
. pensJs, , kaj -Ii' demu,nd,is: "Kie vrestis?~" kaj mh diras, lil
": ,sinjo};oD' prokÚl'orol,L:mi ,pórfis III la najbara staclo. ·..NiJ bÓDe!
,P lu!" :'li kriis 'si <la'!- veturigisio kaj ,' j lía glitvetuiilp:'ckkuris.

Mi" vidis Ilnkorau , ke en gi kns is lili eň1.ino kaj §i treege
ploris ...
- Cu li forkuris kun sili edzino? - tlemandis III VInno,
Ivun uzante 13- pauzeton ITinkis lon gnn glulon e\ s)a leo
kaj nur posle respondi s.
- Nuture, kun sia ed zino. Li ne kuragis Insi sin lie ci,
~ar OliÍ tre koleras lin ka j facile povus okazi, ke oni vengtls
Slil je la senkulpa vidno kuj infnno. . . Ilia glilveturilo ' do
l'orRúris kaj mi,..
.
, Petro subile interrompis lin .
- Ivan Nikolaevic! Cu ln voj o kondukn s upud 1:1 mililkuplitejo ?
- Gusle tra la militkaplitejo.
Johano rigardis nI P etro kaj Iuj divenis lian penson.
Ankuií' la viril10 havi s la SU)l1an penson knj ja m preskuu
ekpilrolis, kiam P etro m etís uverte la fingl'on SUl' sian buson.
Stranga eksciligo regis ciujJl tr i.
Dume Ivan rakonti s piu.
P elro lion jam ne audis. Li vidis a ntuu si la kuregant:m
glitveturilon, kiu dancskui ga nte glilas en ln nokl o nI nC"konata
celo. Gi subite eksultas kaj la i nfano, vindiln en varm uj la nlu,
koj k a j 'diku soldutpelto, falas el gi kaj reslus SUl' la vo jo, Ln patí'ino laeiginte pro la eksci tigoj dOl'mns prOfUJlde.
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DEiJICO
Princin' de [' koto, de l' lnspir',
Jeli la balad' kun rUma .~pir ' !
Se plaéas gi o/. vi, trezorv,
Akceptu gin (koj mill) ée l' koro,
Ho mla 1'ivo k aj Sopir' I
K. DE KALOCSAY
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Elvellas Luno kaj salute
Ridetas gi al la balkono,
Premie pro la ridka1lZ0no
Vin en argenton vestas tule,..
Ho , kial daiíras nur millute
Kaj nekapteble per dezlr'
L .a soréa, pura eliksir',
Nezura, dolea trílsolloro :
Etema estus gia oro:
Jen mia revo kaj so pir' I

t.

l
t

sé 'ridos I) i , {a parko mule
AJísku/tas pri la ara tona,
La , najtingalo-primadono
Jam trílas pro l' elwi' balbute.
Ektremas la branear' kaj .~u t e
Aljelas Iloro}n ell admir',
Petegon portas la ze flr',
Lilioj fluslra s per odoro :
Piu trii u al lIi kun favoro , '
Jen nia ravo kaj sopir' !

..I

,'"

lJ erkis pr~:~;o;:;~~o.ll'ilťl de sia /)ri1a Ora

De V/(/J lipoj Iluas tlule
Tri/anla rido ; L.'aj la sono,
Ell ardves pera TllOnqtono,
J>erladas dolce, balzamgute.
No estu al I)i (/allktribul e
ei naipeta pCl/legi,
Kantata sur maljuna lir',
Sed trese vibru en Ci horo
La rl/sta kord' je I)ia gloro :
Jen mia provo kaj sopir' !

~

:i\ ' .
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- '(',11 vi venis Ira la miIitknp til ejo ? - demn ndi s
P elro ln
i~d[\n flavan kolorol1 pro la enmetíla j citronse ioj.' - Je
rnkonlnn toll,
'suno, je' la sn no dé ln es limata sinjoro' prokuro ro knj : vin
je la
- Ne, l'f1r 'POl' mi est.ns pii proksim e pre ter la gnrnizol lo.' sa no de liaj ,eslimnl aj mosloj amikoj
.
... "
"
Pe tro en sja fanlazio plektis ph, ln fad enojn de ln Hokla
Ln , virino ver sis en ali,1n glnscton k::tj .propolli s gill al
.Johano.
okazintn jo. Li vidis anIml si la dolore mildan viza i?on de
"
'
ln
patrino, kies marUra vivo tiel ofte Iwrtusis lin en lili tempo,! ,
Cu vi vola s, Johano Jurovic ?
kiam Medved juk logis kun sia familio en la tel1daro. E n
Dankon
! Neniam !
till
tempo naskigi s la etlllo , kiu nun sidas tute ode lie S lil'
- Cu vi, sinjoro Dosky?
la
kannpo .
- Dankon l Ciam! - rideti s Petro kaj trinkis.
Li denove demand is Ivanon.
Ivan a nkoralt trinkis unu glaseton je la felica .reveno de
ln edzo, UllU glaseton je la felica hejmeni ro de la milit- Cu vi n e vidis ilian infanon e n la glitvet.u rilo?
knplitoj kaj posle, profund e klinanle sin. foriris.
- La diablo scias. lIia glilvelu úlo kuregis, kvazalt gi es t.u
s
Kelkmin ula silen to. P etro sidigis al la ludanla j infanoj
havinla f1ugilojn ka j tuj m alnperi s en la m a JlulIlo.
kaj kompa le riga rili s ilin. Johano okupis sin pet siaf peusoj
lv3n rakonti s kaj P elro lIl ediLis.
,
' kiuj vagadis deuov e ée IR forl asi ta h ejmo. La virinp bresis
Li senlis ne relenebl nn SOpirOll helpi al liu malfelic n virino,
ln kapelon de sin m elo.
kiu eslas por ciam kntcnita nI líu ho ma brulo. Li im ag is
sinn
- Li estas do ln m eto de kapitano Medvpd juk ! - si diris.
gojon, kinm li transdon os la inf,mon al si, eble post kelknj
'
- J es! De ln tigro, - respond is Dosky.
jaroj, li vidis ki el li forvisos ln gojlarm ojn de la pnlrino.
Li
senti s, ke en lia vivo si es tns la unua virino, kiu vekis cn
.. - Kial vi averti s nin" por silentad o? - demond is , Johano.
li pii"
ol simpntio n.
- , Mi n e volis, ke tiu ci bnblilcm a kamp amno eksciu,
'
ke la mo de la tigro estas ce mi , Tió ' eshi s dongera por
Ivnn trillkint e ln la slajn gu~.etojn levigis de la lablo kaj fini
ln
sil e llllo. Eble iu ~a ndalo..
sinn hJstorion .
.
'
P elro subile eksilent is, kvazau 'kaptite de novn ideo kaj
- Ni venis cl la gnslejo, tion mi scins, ni nnknu kanti s,
I
rapid e prenls sian m a ntelon. Johnno kaj la virino midgite
ce rle, kinm ni ekiris, ni knnlis. Sed kiel mi h ejmell venis,
tion
rigardis lin.
mi tut.e n e po vn s diri. Ne kolem min, sinjorin a mosto , sed
ver
mi esta s senkulp a . .. Mi ne voli s, sed oni pe rforli s min . Mi e
- Kicn ? KieI1 ? - demand is !in Joha/lo.
ne
sa tn s drinki. J e mia honom vorto!
- Hejmen !
'
- Nu bone, bone, Ivnn Nikolaev ic! Nenjo okazis! Vi pIc·
Kaj li jam veslis la inful10n kaj kisi s Itl mnríoll de la
Illlllli s vinn komisio n , vi lrnu sdonis ln lele1'On knj nenio pIi
virino. Si eslis tule snrprizi ta.
...
Cu ne?
'
Pel.r{) dankis la gastame con kraj kun Ira infano sur ln
Ivan prel,is sian fcl':apon kaj esti s forir onla kun oflaj sinhrako li ekiris al la vestiólo . Ti e li halti s 11l0menton
,kaj
Idinoj. Sed ln sinjorin o haJt.igis lili.
lttrnis sin al ili.
- Iva n ! Glaseton da vodkil
- Mi pelegas, sinjorin a most.o, nI ne nin vi diru , ke Itl
L n okuloj de Ivan e kbrilis sed protesla nt e li skuis ln
fil e to de Ia tigro es ltl s oe" mi. AI n eniu!
kapo n.
Johano iris ni sia amiko ' kaj ret.enant e, Jin demand is.
Ne, n e, sinjorin a mo slo. Mi ne drinka s.,.
- Kio es las al vi , P e tro ?
"
~ e lro po ~t iom da konsid ero, kun llulIgaJa Tidelo,
Nu, Ivan , .. ~ inst.igis lin ln vidno.
r es·
~"'"':. llOndls.
.Ivan, kion fnri, kupitula ci s:
,
,"_
Nenio, Johano , sed mi pcnstls, ke nnkaň ' mi· kom éncas
- Se vi pc rfortus, 'sinjorin a m osto . . . - li diri s káj 'ho
, , kOllstl'lli k'fu·lforl.ika.lon ' SU1' , ,songfun damenlo .
elcndi s la mnnon nI ln glaselo da vodki, kin ha vis
g ll s tllm~ ~:
' Kaj presknu kUl'anl e, Ii :malaper is.
>
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liplnto: Greco, ' Velasqu ez kaj Munllo. III U] -";' .
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"
bildoj prezent ituj en " ci tiu , numero , esta~ r'.. ~l nasklgls
. o
.
.on
,
K
and~a
cef.urb~
de .1 msulo C!eta ---::'
neta,l<seblaj trezoro j de Ia fama hispuua 'l el~kau 1.~47 ,
~ha
kolekta jo de l'Muzeo de l' Belaj A.rtoj eu r,IDlstero cl~kaua ~lvo: ne_ e.stassufice~onata, gr!llld~a~te .
~ lm; ~n la jar? 1570:. :-:-1~!e~~e~~n,~t~jCIr- .,
Budape st. Pro manko de loko, anstant au detala konigo,
,, "'. ~,~n.stanc~ -. I~ v?Jas~s yenec,l.0r-': kaj tleh 19J5 ~ISl;lpIo .d
: .
ni devas resumi hul' la plej gl'avajn ' informo jn pri ilia ~
, IZW~O: • n, ~laJbildoJ h~ kreItaJ estas. sentebI~j A~~ efIk~J,
kreado
' , ,
' '
, .~.,anka~ de Tmtoz: etfokaj Rqlma. En , 1576.
li "slpvetu r,ls
L '
" t d I' K t ~ f
. k un' 1"
H'
'.
'fHispa nion kaj loksidigis ,:en Toledo. ' Li mortis tie la ' 7:a:n
:ol splrlo
e
on raure ormaclO
19l5
lSpU11l0
" "
n
,
t
ďe Aprilo 1614
..
.
. ' '.'
kaj ltalio,ll, kles plej konserv ativa 'urbo, Vellecio ' ofte esfis
_:'
'
. .
"
,
','
".,
_,
vizitatll de la hispana j pentrist oj. S~ la prafana vivgojo de
Liaj plej inultaj bildojIu i.ntemp e estas en
MaiJ.rid '::-a "
I' Henesanco tie estis ekzilita ; Ia religia kredo pliigis gis la
t ddi:> .kaj ' en Toledo' aj -pregejo j. ' En ' Ia ' S. , Tomé
esta
'
plejard a mistikismo; la homoj kun neestingebla soifo jefis :?vj.debl
a , Ja Enterig o de ,guIlo Org.az, luiu el ,lil plej -i'amaj ,';
sin en Ia religiaj n revadoj n: La arto - kvanka m general e '
~rc,ajoj de Greco. Ci ,~h~ hilduko ns'lstas' el du Rar!oj: 'I~ m~~-ď
religia - estis antml novaj probll;!m oj: gi devis okulvid eble" ~-sllrra
parto ,prezent as ,aI oila enterigo n kqj la cSup.ta lu ak.i. '
esprimi, kiel burnkta s en korpaj katenoj Ia animos opirant a', ťc'epton
eti in Ciéla kortego .St.Aiíg uSto kaj. Sf. :Stefano, ,te.nl!s · ,
éielajn plezuro jn, kaj gi devis , realigi 13 mondon de l'
. lťt senviva n korpon ' de' la grafo, ,; cirkaiíu té de~ fdnebr
~ta"'"~'
religiuj vizioj , prisong itan en , sinforge sa ' stato de religiu ; ';,,'a-mas
o de pastr6j ku] oobeioj. '$upre ID jam-vid as' Ia, grafon' h'
ekstazo.
: .
~
, , ; ti Ia éiela regno, antnu Ki-jstQ, :V;irgulino ' kaj' feliculó j : éefiko de éi titl menta]e có komenc e neestis s.e utebla '~ t~ta:ď enjt;~m.
La ' figuroj!' cštas f'a..qtooj,aj, :askete e11!l11BJ
,en la arto ; gi ankoruu ne havis la necesaj n teknika jn Hojn,;
~ taj; . la reala k ~j~a transce nda miksigaš ~i , tie, éÍJ. -ne! ti1lUg
de }' esprimo . Estas mirinde, ke' fremdla llda artisto es tis , ' "
sovaga 'patoso, J.;:e ·' mllltaj :artk~itik~stoj ' supozis , ,)te ' Greco
. kilt plej prol'und e eksentis la animoll ,de ]' popolo kaj ankau
' perdis ' sian incnson kár ,en ' tiu tempo ) i jam estis ,,,,
lnu arta enl,i avo :-- valora cefe en nia tempo
es'p rimis Ire~ezulo!
.~'"
,

I

fa

La:

f

.

.

I,al!. la supozo ae Tlleophile Gautier Grl)Co timis, ke
'olJi kredos Un imitanlo de Tiziallo - kaj éi tiu manio pelis
liJi al la plej strangaj . fantasmagorioj. Nia tasko ne estas
esplori éi tíun demandon: Ni povas konstatÍ ' nur, ke éi tiu
l>ildo 'de' Greco igis antaupeco de la hispanaj viziaj bi/doj.
La arton de I' XVI. cent jara Rispanio genera1e karakterizas la transplantado de I' itala klasikismo; ·Ia efiko estas
facile rimarkebla en la skoloj de Sevilla. Sed grava sangigo
sekvis ~n la komenéo de I' XVII-a jarcento: per la bildoj de
Ribera, vivinta en Neapoli, metis sinu· fundameqton ankai.í
{a naturalismo.
.
La pentristoj 'de éi tiu epoko multe meditadis pci la
vera arto kaj tiel ili estis fidelaj sekvantoj de la italaj
majstroj. Pacheco 'verkis libron pri artaj demandoj: La
pentratto, gia antikveco kaj grandeco , Sevilla, 1649. En Ci
tiu libro Pacheco· primemoras siajn samtempanojn kaj latí
valoro - post Romulo Cincinatokaj RubellS - li donas la
triun lo.kon al Velasquez.
Post la _studjaroj ée Herrera, .Velasquez (1599-1669)
venÍs en la alelieron de Pacheco. "Diego de Sylva Velasqu e:
- diras. Pacheco - mill. bofllo, posedas la trian lakon, kun
plena rajto. Post la edukado kaj instruado, daurintaj
5 járojn, mi geedzigis lin kun mia 'filino, éar estis je mia
gojo lia videco, afableco kaj simpatia karaktero, krome la
espero; ' kiun estigis lia granda talento gajnita de la
N"aturo. Car la majstro havas pii grandan gloron ol la
bopatro, ~i kredis justa rifuzi la kuragegon de iu, kiu volis
alproprigi e:i tiun gloron ·kaj for rabí la kronon de miaj lastaj jaroj." (Versajne Rerrera.) "Ml ne honlas, ke la díséiplo
Sl!peris . sian majstron , - mi diras nul' la veron, kia ll C
ckzistas pIi granda."
En la aprilo de la jaro 1622. Velasquez .venis el Sevilla
1I1adridon, jam delonge dezirinte vidi la Escorial-palacon.

Citíc Ji vidis (;evalan porlreton de /} arlo . V. pen trii Ull de
TiziaJ/o, kiu ľaris al li'grandan efikoll. Pel' la propeto dc
l'acheco 'li pretjgis la portreton de la poeto Don Luis de
Gongóra kiu ekiris por li generalan sukceson. Li tre deziris
pripentri ankau la regan paron , sed U ne sukcesis iri ell la
kortegon. En lu jaro 1623. DOll Juan D'Austria - la onklo
de Filipo IV. - 'lau la ordono de éefministro Oliva rez prenis lin en sian favoron ,k aj ankai:í sian port ret on pretigis pcr
li. "La saman tagon ves pere la fiJo de grafo Peneranda,
i'ambelano de la infanto-kardinalo, forportis la bildon en
la palacon kaj posl unu horo vidis gin la tuta korlego, la
infanto kaj la rego, kio estis la plej granda distingo." Poste
li pretigis , la éevalan portl'eton de Filipo IV. "plene lau
naturo, gis la pejzago de I' fono". "Admiris gin la tuta kol'tego kaj tre el)viis lin la artistoj." Oni verkis pri gi multajn
laiídajn poemojn kaj li igis la plej festata " pentristo.
La rego "donis al li atelieron en sia galerio kaj ankau li
mem havjs al gi sIosilon kaj apogsegon en gi, por vidi lau
sia emo, kiel li penh'as, preskaií ciutage. La plej granda
gradu de l' rega favoro estis, ke, kiam Velasquez pentris
liun i:evalan portreton, li sidis pÓl' gi 3 horojn sen
interrompo, devigante al lio sian viglan naturon 1< aj
majestecon".
Ci tiuj citajoj - eerpitaj el la libro de Pacheco - sen
troigo , montras la popularecon de Velasquez kaj la admiron, ne malpli grandan .
Murillo (Bartolomé Estéban, 1617- 1682) estis la fon- '
dinto de l' skolo de Sevilla. Dum 1642-5 li estis en Madrid,
kaj per la helpo de Velasquez sludis tie Ia arton de Rubens
kaj Tiz iano. En 1660 Ji igis gvidanto de l' akademio en
Sevillu. Lia al'to, same IdeI tiu de Velasquez, havis sian radikon en la naluralismo de Sevilla. Líaj genrobildoj: "It/e10nwcIllgantaj knaboj", "Jetkubludollloj" (en Miinchen)
montras Iian grandiozan kapablon por percepti la formojn de )'.
rcalo , Ci tiu naturulismo esprimi(:as et·, Cll
líaj viziaj religiaj biJdoj,
Iduj impl'esas uín de.;
pii efike.
Tre interese estas kompari liajn bildojn kun
tíuj de Greco. Greco la
realon subordonis al la
fOI'moj de sia fantuzio;
li "ellongigas la korpojn
de l' éielaj logan1oj , li
vidas ilin similaj ' al la
Oamoj";* Jiaj sanktuloj
efek tive estas ellkorpigintaj spíritoj , al 111
fremdaj, ne elniaj karno
kaj sango ; el iIi sajnas
mank i la animaj signoj
de I' sekseco: ili estas
kvazau neiítralaj. Tial!
transcendan
mondon
MurilIo ne povis atingi ;
sed Jiaj bildoj pro tio
ne estas malpli grandiozuj ; li restis éiam inter
la leraj mezl,1roj kaj ee
Jiaj plej patosaj viziaj
bildoj, guste pro siaj naturalismaj
eksterajoj,
montras komunecón al
nia vivo: Hi respegulas
la idealigil::ln slaton de
I' enhannoni'igintaj, be'
laj k!>rpokaj animo.
K1\MPARANOJ

*

Mauri ce Hanés' (lrccv.
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patrin;l. Eu la !Jluziko·- tio signifas': . oni forla-s u Ja gisnunali
fundamenlon kaj obscrvu kaj studu la kan10jn -popo.lajn, _Ci
liu principo naskis la fo lkloran movadon. Ce popó'lo, kies mal·
APSESDELS
nov;l popolI)lui!iko apcnaií eslis gis nun esplprata., gi promesis rican rezultou . .Kaj vere, ci. liu .p rincipo . donacis ul ni iuter
I\. Itl, Inlva .literaturo specialnn 10kol1 oku pas nunlempa
uliaj la modernan francan muzikon, kiú laťnen - ,pr-o . kaiízoj
j)vcto·individualisto: Apsesdels. Li, unu e1 plej cJokkiujn mi nun -ne povas prilrakli p-ro muqk9 de loko - ne savis
ventaj individualisloj de l' nunleuipg, eslas lute
la universalau muzikon " ekte, sed nur pere, .mtercetere per la.
apul'la, tule sola, lau la plena senco de I' "orto. Severa
du grandaj komponistaj hunga:raj: Barták kaj ' Kodály, kiuj
anlo, kuraga krennto kaj spritn disputantu, li akíris mulambaií recivis valorajn impulsojn de Bi. NuD. ·ni , vidu la duan:
tajn ml\lamikojn, dum amikojn - .li tute ne ha"as. Neniam li
Kodály (1882-) kQmence sin preparis por ~c1enca kariero,
eslas videbla kune kun alin homo, klln neniu li il1terparoladas.
muzikon li ne lernis sisteme. Tam~n ·frue .montrigis lia talento
Slrange vestile, l1udknpc, kun longa ru~a bai'bo; Ji estas kvazau
-de kOlnponado. Fruaj fruktoj : .kelkaj verkoj de cambromufantomo glilailla tra ln slratoj de l' cefurbo dum krepuskaj
ziko, uverturo {1897!) kaj unu Meso.
'.
horoj, Li rigardas nenien, kvazau vida S nenion. Kaj tra la pubEn 1900 li vojagas Budapeston por viziti, la filozofian faIiko kuras 1I111rmUrO - "Apsesdels" I Ciuj konas lin, multaj kultaton. Tiam li 'jam inlense lernas múzikteo:don.
'
Butns lia jn verkojn, sed li reslas fremda por ciuj. Kial ? Ln
Tiutenipe atingis Hungarion la ondoj d.e la fólklora mosolvon oni devas serci en lia literalura agado.
vado. Kodály kaj Barlók fervor.e sin decidis al III, studado de
La, nunlempa socio emas ciun aparlenigi al iu grupo - cu
I ' popolmuziko. Baldau rekonante ke la tiel notnita hungará
polilika, cu ekonomia. Kaj nur laií ci liu aparleneco oni jugns
(cigana) muziko konsistas nur el plimalpli trivialaj kantoj arteiun personou satinda, au malaminda. Kaj lial ciuj jugoj de 11\
farHaj, ili eksercis la veran hungaran muzikou iuter la popolo,
uunlempo eshlS ne nur ridiudaj, sed preska11 ciam ankau malcn la plej netusitaj ' partoj de" la lando. K,a j -!a' rezultoes,tis
jusl,uj, nia kulturo mars'a s al uhislUO, gi ne piu eslas kulturo,
grandioza. Milojda kantoj, multaj jam nur en mentoru de
Sed barbarismo. Jen la ul1ua punkto, kOJ,trau kiu batalas Apsesmaljunulinoj, ·estis ankorau troveblaj, kaj trovita,j vere en la
dels. Kaj tule kompreneble, plejpnrlo de Haj vortoj ci rilatuj
lasta momento. ' ) Multcentjaraj, paramaljunaj kantoj._·
trllfas la burgan partoll de la socio. Tial gÍ rigardas lin sia
'Sed al li I3 labori> alportis ankoraií pii aItvalor~i rezulLamalamiko, 1I0mas lili "apologisto de la prolelariaro':. Sed ,
lon: la fekundigon de lia spirito, kio rnanifeslis sin en forta
Apsesd els, idealisto kaj konsekvenca logikulo, ankau al gi ne
fermentado. AI la interna riceco baldau aligis la direkti10 de la
povas apur leni. Ankau ti e li ekvidas . malgustajojn, malverojn,
kulpojn , llnkaií líell Iiluruas sian kritikon, sian mokon. Do · sperto. Dum sia eksterlanda vojago (1906-1907) li ektrovas la '
trezoron de lá moderna muziko franca (Debussy), kiu lin influis
tlnkou lie oni lin trovas sia roalamiko, oni 110mas lin anarkisto.
en la una periodo de lia evoluado.
_ •
Jen jum du malguslaj jugoj, kaj liaj estis sennombraj, gis fine
De 1907 li 'e stas .. profesoro de I' Muzikakademió en Budapest.
Apsesdels trovigi s lau lu jugoj eksLer ciuj grupoj de I' socio.
Liau nornon faris konala unue' la simfonia poemo..: Somera
J(aj ' line lůvenis la gustn jugo: "Ii eslas individualislo !"
Vc-spe'ro, kaj kelkaj pianoverkoj. Posle li , tui-nis sin nI. alia
Kia do eslas l a mondrigardo de A-psesdels?
brnnco, al la éambromuziko. Kaj en .gi - li pruvigis i:iopova
Kiel so)all valoron de l' Tero, kiel cenll'On de cio li rigarsuvereno. La individua karaklew de la éambroluliiiko .- rezulto .
das la homon. Li estu la reganlo de l' mondol For éin jn barojn
de libem uuu-igo· de -instrumentoj" 7 -, tre. kOl).yeriis' al lia ~ prolllllllií lil Sed por tio li devllS vere csti horoo, lau la vera senco
de l' VOlto, Ne piu heslo, ne piu sklavo, ne piu estnjp stampe. funde senlCI'na .natu·ro, ' kiu sin manifestas ,en mjrindé ' pura, 'Sed _
ľegislritn ni io ajn, cu gi eslu politika partio, kultura au eko- - vire subpremata lirismo. Ekde la unua ,«rckvor.lelo··li k,lopodas
nomitl usocio, religio klp. Liaj jugoj eslu liberaj, li agu lau sia
alingi la plej granda)l intel1se<.:on de I' esprimo k"lij mlhavo, la
vidpullklo kaj la celo de lia agado esl~ kulturo, tulmondn,_ ·rimedoj uzilaj ciam pIi ' J<aj pIi tnalp1ii~as; 1 SQiwli> - p,or vio/on-c/!/o · kaj piano, Duo por vio/once/o kaj violonoJ.cgi~ fine li forlulhomara! Jen Itl programo, cirkau kiu kuras la fadenoj de
Iinj pensoj. Juslaj kaj gus taj jugoj pri la lluntempa stato de ln jelas Gon ne -nepre !leCeSlul sin limante je : sol:\ violence:lp, en
sucio, kuraga malkovro de giaj mensogoj, krimoj, malgustáj
la IJlajslroverko: Sona/o por violollcelo-so7o; En - ~i regas la
vojoj - jen ]a enhnvo de liaj poemoj. Ilian eloKvcnlon estas
plej granda perfckleco: plena libere.co de l' esprimo ' en formo
lIIaHacile konlraudiri. \ Bedaurinde, kiou oni orte vidas ce plene unueca. Sekvis: ]a dua kvarlelo kaj -sereneid.o , por /Ú'ctrio.')
rcformistoj, la kritika, kondamna, dclrua parto de lia yerkaro
Interlempe li plugadis ln hUlUQn ~e )'- popola muziko. Cia
l'~tas pii evidellln, pIi nerefutebla 01 la konstrua, novkrea,
profundeco, san a forló, riéaj ritmoj, spr_ucanta melodia fonto
Ankau rilale la formon Apses-dels estas indiyidualisto. I.i
ricevis vCl:an ap.o teozon en 1inj ·knntoj. En Ke!kaj jarój. Ji ne uzas formojll, ne uzas vortojn jam uzitnjn, li kreas ion
ulIunura vÍTo'-o -'rekreis la bungaran ' l~lUziko.p. de ť pasilltéco.
lIuvall. Li eslas sMata de ln legalltoj kiel kreánto de novaj
L1! tekstojn Ji p-renis éllllalnovllj. poetoj, !I1olh;oju ' lil1.zis popo~ .
valoroj. La nUlltempall latvall poezioll li detenas iom _de la
lajn, ' ornamaute 'llin per, la admirirrdá; ticeorbro~ita manlelo' •
sablOl1ismo. Pro li estis rompi laj lUultaj pluni:oj, sed nellÍu el
de I' akomplluajo, farita el stof!> de sOllOraj , bar·mó.nió j , II1Q ili lusis lhm koron. Li estis kaj cslas - Apsesdels, nllurta. roko
demaj. Li kQmponls ankau poemóju de' Ad~•.ď,La kanto . kUli
ell la 1Il0ntaro de In llunlempa latva poezio. R. Eic1wnbuulIIs • •
otkestra akompáno "PlaTi, plod, plori"3) estas o grťt!.ldioza rek.teo de la p,reme 'strecila poemo. Malhelaj ~ásoj ;· hCl).l:a hrno de
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ue a -u.1r~mg ama 'kaj orkestro, . koluponita lau malno.va tr:aduko él la· 17-a jar:
R eper~o~y r.hea~e~ klUn
dlrekbs kUll, grall~,a dlStillgO dum
cen to. Verko k -Ull -tremjge frapul1La efekto, :;.~dliúr.inťk perfekta ~
n~u]~~\J _~~oJ. LIlIJ teatraJ?,J "A br~~~~ ,Lu!c?ln., . " Oliver, Ccotn- lau enhavo, kai,:}ormo, ell?enso .kaj ~ efektivigo: :pler Ira1?aft:la _ '
II ell. kolJ ,,~ober~ E. Lee .kUll all,\J fam,lgls lm l~ter .Ja all~lu ., -tamen 'en grestus la .lute.nova pl'llIZ0 de llL boma; "01.;0, per klu"
~~bl_~.k.O ell Sla., heJmlnll. do klel el~ Usono. L~ t. eat~aJo .~1!l.. apera.s -iú .kOtnPonist.o -ll. .tiirs.il>.' (lis liUn- 1. 1ekOnl\lajl2:.,.~i '~.. 9~~~ '· diri, ,mela. :" :'~
tw ll, ln U11~.,,\ traQuko en 11\ ESI~era~lta lIn~v<>. ..cl . IMJ. verkoJ!
f.izlka.ju efektojn. Gi'- estas.. ne nur ln plej ygunda 'Verkq de-ln
~s~~.s apu!,le 1I!leresn al !a EsperanllstoJ pro glll !ulel;na !~eo bJ _hungara muzikc;r,,- siúllau minkre<Io: sendUbe a-Íikl\lt,.'WI'u el lá
s~I.Ul? Gl eslls prez~nlIta unue en 1917, dum la lluJJlo, ell
plej gruvai de' la luta,' núziklileraluro;
s
'
_ ,.
BUllllngham sub ln dlreklo de ln autoro mem.
J. D. A.
Liber!lLmálptoksirnoj, revemaj meditoj; llI:ofqnd~lj pr.ipensQj, , grandliniaj" j~ reve san~eli~anlaj, jeli pasie eksvlngi.taj
melodioj, pompa 'florádo de tonkoloroj - j~ - l:t- muziko .de
OLT Á'N
Kodály. Kuj tia _}Datureco, Ha' atin!!o de supro, tía nepra rlispono
Alet;Jle olJservullle la evoluolI dé la muziko 'je lit fino de la
pri ~ iuj ebi'oj -de -esprimo, ke la admirantoj spirrelene alendas.
ptlsinla jarccnlo, oni facile rimarkos k e giestis frúkto lI'omukinjn abundnjn .fruktojn dL~jetos la I\un jam lnondfania majstro
lU1"a. La principoj, SLIl' kiuj gi estis .bazila, esliseksplua'litaj, ·el la d ca profundo de sia koro.
. .
, - < . Karlo
Looolt
onilir.is el ili ln láslajn konkludojJi, plua progreso sajnis
.
.
necbla, ee ne imugeblll. Oni dubis: cu eslas i!ble koúlponi- ope') UUtl -volu~o~,aper:ls .u ukau france k_a j
rOli post Wngner, simfolJion. post Bruckner k áj Mahler;• .kaj
.. 0) ' Hi e.~tÍls:eld~piWj de.la níolldf.amn
eSlis IUlkori\U aliaj deml\udoj, Cíuj kun respondoj crieU:ňJaj.
La riJ\ledojn ,9c r snvo IrovIs la Hamaj l'ran:caJ ~olllp.onis- · (\ leno), . " ", . ,
loj ; i1i rciris el la , tromatllriginla civjJjzacioal la freSu . naluro
a) Vidu L, ~: ' lll. '8. 133.
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LE TE BI iES TO
L. K.-ANO . Vi rekte demand as nin, kion ni opinias pri
la N~v - Esper~.llto de sro de Saussure . e Irc volonlc ni responnia agosfero .
d~~s, car lIu c~ demand o estas eksler la kadroj de
gia
NI l1zas la .1lJ1gvo~, do ~roblemo por ni povas esli nul'
au alia rilato.
u~ebleco kaj ne gta leona perfekle co en liu
,
e 'las k.onvi~kigin!aj ke lia perfekle co eslas relativa kaj
.., I
,
• uste Pf? 1I@, gla s~r~? konduka s nur ~I di 'kutoj kaj dispuloj
scd. n~mam ~l dehmllv a , do uzebla IIllgvO. Sro de Saussure
a
k.rets Jam kVll1 .au ses projeklo jn, ciujn li deklaris definiliv
de
garanlio
la
kun
ef:
unufoje
akcente,
tre
mulLfoJe
,
swlempe
de
la Esperan tida Akademi o_ Kaj, dum la l11alf~lica Virinelo
Esp.
Maro" faris si~).~ . l11eta~or.fozojn unu posl la ~iia, la
dum
lIteratur o be!e nCIgIs. Kaj gl esperebl e ankorau ricigos,
la uprenom lla fabelo daurigos siajn melamor fozojll.
Sed sen sercol Zamenh of l11ulte balalis sialempe konlrau
j kaj - de
I'~formuloj. ~ine ili eksigis, anigis al aliaj projeklo
tiom da capoj ~IU tempo Vlvas Esperan lo. Kiom da kap oj,
ci till
Jen la granda dangero por artefarit a Iingvo. Kaj el
ICl
?angero .la .sola eli!? es t ~s, se ~i povas diri _diktalor e: "jen da
ll1temac la IIngvo, gl ekzlstas, gll1 parolas mIloj kaj miloj
hom?j, kiuj. tule ne. sci~o l as pri via persona guslo kaj prefero.
uzi lingvon,
S~ gl ne. placas a.,l VI, ml kompala s vin, ke vi devas
klU al. VI ne placas. Celere - lrankvili gu , vi alkutimi gos".
TJa 'parolo, . nU~l,. post la ll1ultaj sukcesoj de Esp., eslas pii
am gi
cbla kaj malph l'Idlga, ol en la unuaj lem poj. Kaj ki
limu venk os Esperan to.
e~tos tule memkom prenehla Sed komenci nun denove diskutoj n pri la formo de l1lultenombro ? Tiu forigus la skismon ? Kian skisl1l0n? La idistan
ol
ccrte ne, Car la Esperan tida eslis mulle pIi simila al Ido
blankNov-Esp eranlo kaj idistoj lamen ne lllmultis 'sub gian
nas tiajn
ste l ~n standard ?n: " O.cciden tal", " Medial" kondam
. Skismo ne for~cojn de ESI? kluj ekzlstas ankau en Nov-Esp
s la
Ig US, sed fangus_ Car ni estas certaj, ke ec se L. K. akceptu
si - alian L. K.
l'elon~lOn ,. granda P?rto de esp. istoj elek tu pOl'
oj ,
Allkau 1!11. m~n~. MI tul e ne emas, pro konteste blaj plibonig
transskn bl mJaJn verkojn , traduki rec miajn tradukoj n.
Jcs. E~p. estas jam "lIenies proprnjo " , al gia anal'O nenill
polenco n super
I~ova.s. trudl reformo jn , t:ar neniu havas plenan
tm CI anaro. L~ Akadem io ekzempl e akceptis la formojn
cf: n e sc ia s
CIIl.ko;c, (/I~ke, kaj . - neniu uzas ilin, la ptejl11ulto
pn ho. NI havas jam amasoll esp.istan kaj la konserva tivemo
n
de la amaso cer te malhelp os - dank" al Dio - cian dangera
cksp<; rim enton.
principo j
~ro de. Saussllre han\s grandeg ajn merilojn . Liaj
vorlLia
lo.
Esperan
de
Irezoro
la
estas
neceso"
~aJ
"S ll~CO
parto
dl'nva slstelllo, kvankam n e oficiala , eslas la vivanta
Nul'
dc la ling\'o, pel' gi li farigis kvazau gia kunkrein lo.
Espcrdeposl li aj klarigoj oni vidas la grandan sllpereco n de
liun l: i s i~t eJl1ol1
~11l10 al Ido, oni povas diri ke bone konanle
oni bOllafide ne povas esli idislo.
li
Estas tre bedaul'in de ke sian grandan talelllol1 post e
u7.is ne por la eb la pliperfek tigo, I. e. komplel igo de la Iing\'o,
. Longajn jal'ojn
s~d pOl' .gia ne ebla pliperfek tigo, t. e. reformo
senII labol'ls t re fervore , tre science, tre sprile - kaj Ire
ilin
r('zulte. Li. havi5 vere genie sprilajn trovajoj n, por forjeli
al sia
cn ~a sekv~n t a proje~l~. Kaj nun li pl'eskau tute revcnis
Anltdo-p rojekto pubhklt a en la jaro 1911.
cl
Car Nov-Esp eranto eslas pIi proksim a al Esp. ol ['iu
nul' cn
Ia Esperan tidaj projekto j. Ci difcrenc as de Esperan lo
kun
kvar punktoj : 1. manko de supersign oj, 2. multeno mbl'o
prepozic ioj.
ll , 3. ak uzati vo kun ll, 4. sislemo de
s
La manko de s up ersignoj eslus ja bona, se gi ne postutu
perdo
sulice grandaj n Bangojn en la vor taro. Sed ti el? Cu ]a
Nun
(In devo lemi novajn vorlform ojn) valoras la gajnon ?
.
kiam l:iam pii kaj P!i mullaj presejoj jam havas la lileraron
nepre.
Kaj gin ja havos ciuj presejoj post la oficiala akceplo
](aj gi ja estas la plej perfekta fonelika sis temo.
La mulleno mbro kaj akuzativ o estas Bangilaj pro kauzo
u, tiu ['i belsonec o es tas relaliva, dependa s de
de belsonec o.
au
gusto, _ kaj de tio, l:U oni rigardas la lingvon el ekstere,
:
oni vivas en gi. Mi ne volas paroli pri la greka lingvo
at mi
,,0 popoi, hoion de nli theous broloi ~úlioonlai". Sed
ol " Ia
vere pIi plal'as: "La 11l0noto najn trilojn de la griloj"
sia
1Il0lloto nan trilul1 de la gri lon". La tel'Ure multaj II kun
poste
seka, scicllca, senarom a, obluza sono komence enuigas,
igas
faras min vere nel'voza. Ci tiun efikon , ankorau pligrand
la oHaj LI , kWl siaj surdaj ekbatoj. Kl'Ome - estas konlrau
.
mi,\ jlcl1sma niero ke la akuzatin \ Iin(ljo anlauas la pllll'alan
"
Lau mia opinio ne "homOli " havas plllralol l , scd " hol110j
hav!ls kazou akuzativ an.

I:

,
La sislemo de prepozic ioj eslas tre sprita kaj perfekta
au
pii bonal~ , pii ~lat?matike ckzaktal 1 sistemon oni apellen
I)OVUS krcl. Sed cu l1u troa ekzaktec o eslas l'ekome ndinda
konlin!?,vo ?, Cu. ~i ne . pii evidenti gas liun giall arlefarit econ,
liaj
Irau kles ~ajno III luklas en Ilia lileratur o? I(aj, strange,
.
11'.0 regulaj. parloj de .la .Iingvo ee gian lemon n e faciligas
ClU kursgvld anto sperbs IlOn ce la Tabelo.
La
. Sed ci .Iiu prilrakta do , hb.vas nul' akadem ian signifon_
senproJekto n 111 lrovus neakcep tinda, ef: se gi éiurilale eslus
ia zorgo ne es la s pIu la struklur o de la
duba plihonig o.
ridinlingvo, por ni gi estas deliniliv a, prela. Ni ja eslus vere
11101'daj, se ni volus evoluigi literatur on en lingvo, kiun oni
jen nia sola zorgo,
g~u e?le sangos gis nerekon ebleco. La stilo,
restu
glll III vola s evoluigi gis tia nuancric eco, ke gi neniom
povas
mals.upe ra al la naciaj lingvoj . Dum ci tiu evoluo ja
oka.zl malgran daj Bangeloj , sed ili venos iom post iom, kvazau
La
nenmark eble, kaj propre ce ne estos Bangoj, nul' ricigoj.
senbelsunec o de Esp. estas por ni senduba , pro alkutimi go ni
nill
\!ls nill el la lingvo hejme kaj <-iu nenalur a sango frapas
la
malagra ble, kayazau stranga, slanga malperf eklajo. Cu
konside roj
lil~ g,:o, au iu gia vorto eslas perfekta lau diversaj
inte(kluJ ce tere tre ofte konlrau diras unu la alian) tio tute ne
speresas nin. La kapricoj n , malglala jojn ni rigardas simple
genas
ne
francojn
La
celoj.
aj
si
uzi
po\'as
artisto
kiujn
cialajoj,
ke ili devas diri " mi n e mangi s pason" kaj "kvardu dekdek"
genas
ansta lau "mi n e mangis" kaj " naudek " . Ankau nin ne
,
strange farilaj vorloj, kapricaj reguloj, ni scias pri ili "leorie"
gvo.
sed ni ne rimarka s ilin " praktike ", dum la uzo de la lin
eslas
' ur lau tia sento de la lingvo ni povas diri vere, ke Esp.
\'Ívanta lingvo. Kaj ci tion ni diras kaj lau ci tio ni agas!
Ni ne kompren as ekzempl e la antipati on de sro Slojan
estas
kontrau la oliciala (kaj Zam enhofa .) vorlo "abismo '·. Ci
eslas
Esperan ta vorlo - kaj finit e! Kiun interesa s pIu, CU gi
perfekta lau intema cia etimolog io ?
Por fini - ni gojas, pri ciuj aparlajo j, l:ar ili estas esperallti sl110j, do pruvoj pri la mel11stOTa vivo de la lingvo.
Kaj pri ov. Esp. ni cerle scias ke gi reslos proj e ktů .
Kupar.

Nc)mhlik ota.i m:llluskr i()toj. Garibald i kaj la ld ealo. Nekos de
"atino. Ce Ia limo. La heredajo . (Ni jam trc l1Iulle Pllhliki
vigla,
la .s ama auloro.) Pakajo el Uso no. (La stilo eslas tre
, ' ed la situaciol l
~pnta, bongllslD kiel ciam el la sa ma fonlo
ermilo. (Ni longe'
La
rla.)
Malle
stiano
Kri
eluzis
Iroe
iOI1\
saman
Mulhczitis pri la belega novelo , sed - ni ne kurag.ls riski.
povas
tajn indi gnojn IIi jam al11asigis super nia kapo kaj ni ne
liaj
esti sufice sinS~]I'daj.) Al suproj. (Ni havas lro l11ulle da
La
"pocmo j c n prozo". La samo rilatas ankau al) Sun lcyigo.
he roo. Dllcsenc a vivo. Tio ('i atendas vin. Prego de patrino.
Balado. ]{osma roman co. (Tre malfa cile komprcn ehla tradukde la
lingvajo .) La neeviteb la blanklllo . (Ne reprezen ta verko
por
auto ro.) Patriotis mo. (Belaj ideoj, tre bona traduko , sed
.
IIi tro " teoria" .) Eksteri'-i elo kaj La Soci elo l'c ta Ora Pordego
. La
(Strange malglala kaj kompre nmanka lingvajo .) Tillllilui
esaj.
obskura homido. Morlo. (Parle tro longaj, parle seninler
lraLa carmo de la original o certe estas en la slilo, kiull la
slilekduko lIe povis konser\'i, respekli ve ne povis Irovi la esp.
(Kun
vivalent on. Cerle Irc malfacil a afero l) Okuloj de jllllago.
possurprizo ni vidis gin e n alia gazeto, ni devis gin malkom
de
ti gi. ) La freneza batle no. (Vidu: La he redajo.) La spegulo
a_
I'demon o. La virino. Karikalu ro ell Auslrali o. Anna ]{arellin
leksa
malamp
nia
en
ton
fragmen
gi
el
ni
do
pro
konata
(1'1'0
sama
revuo.) La hontel11uloj. (Ni p elus ehle ion alian de la
aútoro_) Pirat e (poemo. Ci l110ntras lIe ordinara jn poetajn
to
kapablo jn, sed estas Iro longa por sia temo. Eble fragmen
cl sia
aperos.) Anna Brigade r. (Ci aperus, se ni ricev us ion
plumo. La samo ankau pri) Karlis Kruhza. La kanlo de I'upupo
klp.
Publiko hlj: Rakonto de Hubo. La pelikano . Prinlem po en
1:1 1101110. A rehollrs. (Se pc rl11esate. ) Lupo. La horlogo. (Gorkij.)
La
l\ristnas ka fabelo. (Sialemp e.) Mia krimo. En luna noklo.
'
Henry
go.
plalinrin
La
.
pralagoj
la
cl
Rakonlo
I'pilolo.
de
1110rlo
de la
to
fes
La
plumo.)
lia
cl
ion
ce\'i
ri
bonc
(EStllS
Lawson.
mar-gut o j,
Pro nia mizera nmpleks o ni devas peti pri persista pa. Hiscienco la sendinlo jn de la sekvanta j manllsk riptoj: Metio
torio de blanka medo. Malsana j perloj. La violono de I'cigano.
Regido Marko en malliher ejQ.
Daurigo sek vos.
Ni petas niajn kunlabo ranlojn, ke ili , se ili ne povas sendi
atellmasinsk ribitan tckslon , bon vol II skribi legeble. Precipe ni
pri gi
ligas pri 1:1 diferenc o int e r la litel'oj n kaj u. Alenlan le
oni spal'os al la Redakla Komilat o llIuJtan laboroll .
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VI PAROLAS PRI CENTMILOJ UA ESPERANTISTOJ!
Provu, ke eslas almenaií dekmil!

UNIVERSALA ESPERANTO ASOCIO
bezonas dekmll membroJn
V":XTRA U.'ICE.JU:

CI, BOULEV.&RD BU THÉATRE, GENEl'E

ACETU

ALVOKO POR
KIJNLABOBADO!

JAPANi\.N BELi\.N PROPBAN

PE~TRAJON

Dr. Bcnson's Presonal Mall Course Praclical Esperanlo bezonas helpontojn por plibonigi sian tre interean kursolibron csperantan, kiu estos tradukita en
aliajn lingvojn. Ci etos gra"a progresigo de Esperanto, do ciu espcrantisto kunlaboru per sia ideo efektivigi la planon de la sindona kaj ideala eldonanto.
lnleresigantoj por spccimeno dc la kursolibro kaj listo
dc bezonajoj, turnu sin tuj al

pentritan per japanaj koloriloj SUl' silkkanvaso por
helpo de IDia studado!

PREZO: PO PECO 3 .lENOJ .JAP"N".l
Deziras ankau kol'espondi kun al'tistoj de tutmondo
prí nova belal'to pl'ecipe pentral'to per letero, produktoj, teknikajoj k. t. p.

BEl.\'SON SHOOL OF ESPEIC. ANTO INC. =tO
nERCER Sl.'. NEW"RK, N. I. 1JSONO.

A

KINNOSUKE FU •• ITA

japana pentristo
CE FUJ' JlOND ,~ OOMORI "R".iuKU U50
Tokio (Japanujo).

tJ U
I ~

LEGU BONA.JN VEBKOJN:
Madách: La tragedio de I'homo (simpla) 68.000 h-Kronoj
(Iuksa) __
\02_000 "
"
(bibliofila, lede bindita, kun ora randů
kaj surpreso, jam nur 15 ekzempleroj
imponaj volumoj ___ __________________ 660.000
simpla bindita _.. ___ ___ ___ _________ 120.000 "
luksa tole hind ... ____ __. .. _ .__ ___ _.. 190.000 "
jarkolekloj de L. M. bindiiaj kun ora surpreso 1922-23 --- -- ____ .. ___ --_ -- 350.000
1924 _ ___ .. _ ___ ___ ___ _.. ___ ___ ___ 210_000 "
Dr. Vámbéry: Kriminologio (EI sE:rio:
"Kulturo kaj Scienco".) __ . ___ ___ ___ ___ 25.500 "
Karinthy : Morgaií matene ___ ______ .. _ 17.000 "
AI la prezoj aldonu postelpezojn.
HUNG" RA F,SPER~ NTO INSTITUTO
o

_ _

_

. _

_

_ _

_

___

___

__ _

___

'VI 'VOLAS 'VOJA-GI AL RO~IO POR
3000 HUGARA.J KRONOJ?

Ci lili demando incilas nun Ciun_ La solvo ja es las
"hla, {'ar la "Eldonkomitato de I)Osttkurtoj pri Sallkta
J<lro" di~nlstigas al'lajn poslkarlojn kun scnpaga prcl1Ii-slipelo Cll 3000 hungarkl'ona prezo. Ci liuj prcmisli p e Loj eslos loLulllalaj la 15-al1 de jllnio kaj

post ciu serio 10 personoj

___

I'

POYOS

yojági al Romo tufe senpage

La gajninloj rajLas parlopreni kiun ajn pilgrillloll
scnpagc flis la lino dc jaro H125. Pri la akcio cic cslas
granda interesigo. Lil "Eldonkomitato de postkurtoj Pl·j
SlInktu J:uo" Budapest, V., HOllvéd-ulca 10. gis l a
sCl'ioj ell'cl'pigas - se ndas minil11l1l11c JO pecojn kun
anlau - au postpago. MendinLe pii ol 30 pccojn oni ne
pagas postelspczon_ Al paroflCjoj , lerncjoj ni scndas
:lnkau kOl11isic la dczirilan k vanLon. Cillokazc cslas dl'zirindc, ke ju pIi m ultaj acelu posLkartojll , car des pIi
1Il1llLaj povos vojagi a l Romo.
.
Szen tévi LevelczoJapok Kiadóhivalala
Eldonkomituto de I)o.í'tkllrtoj pri Sankta Juro
Budu)est, V., Honvéd-utcll 10. (Hungltrujo.)

BUD.\P1i:ST, VI.. EOTVOS-UTCA 3.

~IADÁCH-KA-LOCSA Y:

LA
TBAGEDIO DE L'ROIIO
lau la plimulto de vocdonintoj pri nia enigmo. Konvin111
1
" 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 '

SOLVO

kigu kaj mendinte la verkon sendu vian opinion al

HUNGARA ESPERA.NTO INSTITUTO
n u uAl'F:S'I', VI., EOTVOS-U'I'(JA 3. szÁu
Prezoj sen afranko:
Simpla: 63.000 Hung. Kr. Lu.ksa: 102.000 Hung. Kr. Bibliofila: 660.000 Hung. f<r.

Globus presarlinslilulo A. S., Budapesl. Direl<loro Nil<olao Biró

