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Solvo d, K,"",";g"'v ,, '. II 0';,""'01" L >OV;
4 . a p r'; 6. lu s' : 8 . pas'; 10. ir : 13. idol'; 16. Tantal':
18 . Hut ; 20. Abukir ; 22. Ra ; 23 . kr em '; 25 . s ir ; 26.
' 33 . cu : 35 . a Ia rm';
ta; 27 . ta tu •; 29 . r os t r ' ; 32 . d orn;
fl 40 . aJur
' , 42 'd'
, 44
1" 6
3 7 . m o d u 1· ; 38
. . ;
;
. j 10m ;
. o re ; ., .
' 55 ;'\ ') a;
' 47 . ,"om ' : 49 . m os t: 52 . up ; 53. kirurg;
.A s;

s,,'vv d, K"""';ymo 1'. II
I. p; , .. k',
4. haring.; 7. bas': 9. kur'; 10. Emile : 12. 'illlJllo ll1' ;
13. kabl'; 16. ďarun '; 17 . inka'; 19. krop ' ; 23. in c rľ '
24. limian'; 26. Nini\'C; 28. bar' : 29. dcc' ; 30. kravaľ ;
33. Morini; 36. L oire; 37. emu' ; 39. Taine ; 41. anoď ;
42 b
' 44
d ' 45
(
.
. ru s t ;
. ton:
. pam 'Ier ; 47. e m ocI'; 4S .
Irene ; 49 . lit' ; 50. nam: 51. monokl '; 52 . ~pin ed ': 5 ;~ .
orang'; 54. jar' . _ l'ertikn/e: 1. Po l u k~'; 2. abis ' : :3.
kalif' ; 4. Huron ; 5. aram'; 6. granal'; 8. ~emajJl' ; n.
koturn '; 10. embri'; 11. Cenev' : 14. akt' ; 15. lomb:Hd' :
17. iniciať ; 18. kre'; 20. Piave ; 23. in e rl' ; 21. pra ; 27:1 .
ara'; 27. Ido ; 30. kon'; 31. Bil) de ; 32. termit' : :l:l.
1nn ; 36. Latham ; 38. m u f: 40. Eduard'; 42 . bacil' :
43 . teras'; 45 . polk'; 46. tcmp' .
Cin so];vis g esinjoroj : O mond (Lond o n); Stroe Jc
\ Ne uchat el) ; Schwar tz (Paris); B e rger (Córd o ba) ;
Kiglit~ (P l.'Cs) : Han'as (Péc3); Bra u n (Wi c n) : Jans,on
(Lidingo); Hújek (Praha).
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56. ri ga rd'; 58. film '; 60. bo ; 61. Ito ; 63 . rip '; 64 . ci m ';
65 . (' Dd' . - l'ertikale: 2. e pitet' ; 3. Pa ; 5. polu~': 6.
tiar'; 7. ul n'; 9. s i ; 11. EIa ; 12. ark '; 14 . d a tur ': J7:I.
Ob; 16.Tiro; 17. a ra'; 19. ur'; 21. kir s: 24.lMadrid : 2fi.
trud' ; 28. To m : 30. teOJ'e m '; 31. m a n' : 34. Ali ; :l(i.
a fis; 37. mur' : 39. IAm or'; 41. Jong l'; 43. Oviď : 4fi .
a pi'; 48. murti'; 51. ta s': 52. urn ' : 53. kro p'; 57. a bi' ;
59. mi: 62. t. e.
.
Gi n sol vis s roj Harras ('Pécs):
Braun (\V ie n); Stroele (Neuc hat cl).

IIII*r .t.","""MIIeiht'i

' • •• w ,

: ...~J'w~"s" ··

Ki glits (P écs);

' ftt,~' i ' '''t~· t ~""'.JIIiIaIIn' "

'....'JiIII7.n' ..

LETEBHESTO
K. B. Tre cfla ta j por nia rubrikest.ro eslas la vorloj de via
konlento ka j fido, sed ni, tamen, n e povas pln ekskluz1ve hejmc
redakli tiun rubrikon. Vi ICstas p.ra,v.a, Ike b 'k ontwlo , pcr 1<1
no\'a ordo, iom gIitas for cl ni a [mano .kaj ID ne ciam povu ~
garan lii k a j k ontroli, cu iu pentrartisto h a vas vere Lian rangon
kaj gmvon en la sian3cia arto kaj cu 1iaj a lsendilaj bild oj h,a va s
ver e tia n gravon in ler ]ja j ve rkoj, ke la clekton oni povas diri
senripr oce inda ka j gusla. Sed tiu ci malagrablajo sekvas el
la afero m em ka j espere ble gi ne havos tiajn sekvo jn , ki ajn vi
timas. T ute evit,i gin oni POYUS nur per kon slanlaj, b one pag.a.
taj kunl ab oranlo j Ci ul anda j. Kaj - tiajn cevojn ID ja tb.a.vi ~
anbaií longe, sed nun - ni rid as je i1i -kaj je nia iam a naivec0.

J . B. C. Vi pela.s m a n rcspondon pri la dlferenco inte r
estas . . . ifa Ika j ku j esfi s . . . ata. Vi esla s \]>r ava, oni orte

erare .inlernnik sas Dujn éi du formojn . Ni peno s nun evidentigi
la diferencon jnter m.
Ni vidu ekzemplojn:
1. La domo esla.s konslruita de post duonjaro.
2. La domo estis k<m strualJa dum duonjaro .
Ekzemplon 1. ni pOV1aS alivorte esprimi per la adj cktivo
p r eta. (La kon struo de la domo es bas pre la de po sl duonja ro.)
Ekzemplon 2. ni poms esprimi per Ja verbo daiíri. (La konstruo
de la domo da iíri s dum duonj aro.)
Sek ve, IJIi povas diri, ke en ekzemplo 1. la akoento estas
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SUl' la rezullo dc la ago, ell ekzcmplo 2. SUl' la ayo mem.
Vere, aiídante : "Ia domo estis kon st.rll aJta el hrikoj" , mi
imagas vid i masonistojn, killj metas bri kojn u nu snr Ja alian ,
konslruante. Aiídante: "la domo estas konslruita eI brikoj", mi
imagas vidi pretwl domon ' c l hriko j.
Same: audante "Ia supo estis mangata", mi i magas homOli,
kiu (en estinta tempo, en la lempo pri kiu oni parolas) gustc
ma.ngas SUpOll. Male: aiídanle ,lla supo e~las mangila", mi lma ·
gas (en e t:lIlta tempo ) - malplenan teleron kaj plenan sto·
makon .
Sekva.s e l ci tio, ke parolaute en la f razo pni i/a , oni ~)l'e fcre
uzu formon 2. , l-a r ilo kutim e kunhavas la ide ou de ago. Pa·
rolant e pri m'a leriaJo, oni prefere uzu formon 1.
La v,ja.ndo es Lis tranea la per mada'k ra tranéilo.
L a viando cstas tranl-ila cl pork femuro.
Jen nun <:auj eblajoj :
1. La tasko eslas [estis estos] <fara.ta.
Ek zislas (<ek zisti ,
ckzislos) ago de la'skofaro.
2. La tasko estas [es ti s, eslos] farita.
Ekzis tas [ekzi stis,
ekzistos] rezulto de tas.kofaro.
3. La tas.ko e stas [eslis, e stos] farola .
Ekzistas [ek7J.islis,
ekzistos] intenco [devo] de taskofaro.
Resu mc
. a l>a = ekzi sltas ago,
. ila = ekzista s preta ,faro , rezllllo de .a«o ,
. . . ota = ekzistas ánlenco de ago .
Cu liu e kzi slo e stas nuntempa, pasin ta au ve nonta, lion dirfls
IfI lempofol1l11o de b a'Puda helpverbo esti.
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Aljetu pJó·aj]] d,rasajojn, he, ill aadl~.ldg·e.nlUiJa('ujl Kia
preg'teJnpo nun ? PreglU ikio-mvů v ola's , liln,f.~ro~l v.i ó'ro-s 't:aJll1e n
kun Vlin Ib~ ilIJ'alldilůgJeln<teco !
Li j.a lbu1ie lne eslas <I1iell i!iJo.]e,l1l, 6i mu lJargrrDe!l1'tona ,
fO'f.m, mala:lltsm:tuľa .lllÍgm llIJalljunllliJ.o m:eem 1a pOll VITIuJbO ,
a'Pud ala Ifu~gá po·roo.
·k,r.i<a6a.s Ikaj i']JlsuQtas J1!1.1lrpro k o.nveneco . kaj ankau tial , ke li ne, kom\Js aHan rimedon por
almen'au iom vig1igi la malrapidemajn ; lacigíntajn fan tomajn figuifojn !IIie e:n la 'lJa.jll.ajo , 'kIaj fme ' ti.all, ke OOlQ :severe
po<stl~l'os de lL tkllial'igon, s:e IlJa lJa,boro ln e es tolS .preta gusto,
tempe. Kad ·dl\lJIIl li booe ,ri'PT<)CaIS 'k aj inÍsulltas kaj seri'tI,~
éiam p)li fortajn e.s primojn, éirkau lli a larga buso tr em eta.s
kelllkiflOje kaSa ridel1'O, .1Il1il:l:napňde gI1iJtanlta l uií 1ia ~rurga mentO'll:O nmilis.UiPl"eIU en 113. dellllSnu, 'VIil\JaJl barbolll , en da IYarlbo:ll ,
kiu Citrfklaurus Jóa;n gO'l'golll Ikraj :pa.ntOlll de Ila kooo OOVi3.Z!aU fera
ringo. JNe, V,i diste :JI1<art, la dl'a§inspektisto de la Vaitlableno, '1u1e ne estlas .biom kollem, ' lJciom lid peJlJaiS esilii plC<r l:a
buso, ,k aj , 6aJr óiuj dJraS3l\lrtoj scias tlÍon , hli lla:SlUS ISIin s'engoo~
in,siUl1Ji, 'le klfom H a1Í1ikIllU l30 lilbores1ro ne s,larus k ,llTl hlas·
tO:I1IO en II~a dmsejlO, Iklllj, ~e cr tlilll a3JtJk.resilm, dŮlko~Jta, ma,l panxlJeima !nrubó!pUMMo ne ~stJus éilam tó<eil 'lllalibOtlllh lIll1lQlr'a .
ke ~'i , Gnlsltiatau buso, p'l'efere uz,as l~ hIa·sronoil1 , 'paJro:l"<mba,ll
m~llte
pIi klaran Iingvon, ol la insultema buso d e
]) raso-MaJrt.
- u\JljielJu gjlmjn dll1aSilljoyu ! .Ne Sitei1u :La nOik1Ť'01I1 de la
bienslÍnjlOTo, ,M el vů StektdraJs .lJiatiJl tago}n! KIi'll !llllltros v4:n.
Sf' vi ne lItui!ros . lJa ISŮ!I)..i'OO".OIJl!
.
- lNi nutr.a s linkaj ankau nin melU, - grumblas unu
sel'vutulo, 'vůSante la peenigran SVitOll de la vango.
-'- Nu jm, vů es1las :la gusta homn por lIlJu'1lra
klad
nlti(;ljJl! - ikOllllenc::iJs nlUn lalIlIlmií ala Jlabo-r'estro pe<!" tnen4~ ,
l1aza voéo. -": 'Guste vi, ln cefo d e la mallab () remul ~ .i ! Kial vi
',rigardas tiel longe vian ·dra.,.§iIon? Vi certe volas ' spi'!''!! viV'lgi
gin, !par Ike g,i mem e1kIba'tu? .. , Kaj vi, TT1Í·inlU, jam ree
Vii eklk'a iíIm'S - Mcl OVIUIID.onlba lkoikliJl1o-! Jam ree dollo·reillal'> .v,ia,j
femuroj i A'tendu, mi ligigos vin al la tenj.lo kaj batigos la
drasaJojn per via maIililigenta korpo!
Kaj li jam proksimigis kun sia limata salika baslol1(J.
Sed IaJnlai1 :1a baisltono de ilIa laboooS'Ílfo Kaa'r el maqa:p.eral;
éio, Ibatvru1lt.a en ,si allttne11'aU .jQlIl) da m ,o. KňJu ll"estla!S, tiu pro
l:aoeco <eSIf;aJs I\!iel .niIgida mj óndIiferenta, Ike i]j ee Ille sOÍipIOW'S
,p'liU -tIimj dra b'aJton.
Baldau TI!()ivaj dra'S ajamasoj kusas su'!' la tero, la draSi!lojes1lrus ,prenatlllj f()lf dle ila 'h OIlroj , kun:j~s IJa paroj lroj
da iíIr:iga1.a esltru; 1Ia . 00k1Ja laJbo rdlaJnoo-, 1S'llIf IliasuSlUrranltn.
g'l"IetlO, lm denSI\ g,riZja pO'lIVo, lmj muzilko r·ee , aiírdlig.alS, Ja.
. d'iía§Na,ebeI'na Jm1 M éiuj 1JWl k'OOlialba J&tk~klak! 'kJiJk-kJ,ak !
klik-klak!
, . . ,L a ' dm.&i.llSpekI\ŮSI.toj SIOÍias l.11IUlíbe If::l!kl()lnn,j pri fa1l!Ťomoj .
N oktaj . ombrój trompas majn okulojn , nok taj. sonoj ilirujn
, orelo jn. La nOlktt'O klaSais s-lIlb sÍla. IilillstemIJllaTl:tellio mmte da
mós1eraj fan.'tIo!m'oj . Dopmema, dUO'nd'O'rnmi O'kulo pOlVlUS
oplÍttriii iI.a ' tuil'aal billdon, ÍkiiI\ÍiÍJ: . p:001lellÍltas nuál 'la ď drras.ejo ,
gmnd3o ' tlull1rucinajo. MiaiIih<ele-gmizá ' g'fu; kialribe-'njgm es1as ·Ia
tufu Jejo. .LiatSebkand~1 o jen l:a if.uilga.i 1.an:tern0lj , k'll!ll .sii{l
~ ml3JlgQJjá' 'ifl1aMl , lIumo ;ď esll!a'S Ila Ollutlloj dte)3o fa!lltolm oj . La
" J."a.d!i,Qlj; fleT1'C 'pe!llielh~ljnlba.i dle, illů tro. j3o polliva ejo, p3B!Í~ ~
. malproksimete eiam pIi Kaj pli,kaj i~as uiortint-koloraj .
;LOdlgIaij,'" maiLmPi:daj OOIlIb<I'QjJ.í!lJIIllPI1\IS ,!\Iau m íi>'k!rn'ko,mpren. ~~íIÍIIDIpIa!s!l3oií ];a mu'foj; JevaJS sm.jln ikiá.~(ljn 'gis lQ Oe.Vlfo-ll'Oj,
Ekstere hurlas I!;utuna vento,- kvazau volante a,udigi ' la dol oron kaj mizero,n de ľ mondo 'en kO!lluna, poteilca plorkanto ,
granda J:IÍalesperkrio, ' sonanta , gis la tmondi:ando. La
dragejpordegojplorefas, la tegmento gemas kaj gemf'.gas,
. kaj Ja.nuboj sutas larmojn malsupren rivere; kVilzau v olante
'. ,per superakvego kásÍ . 6on,Jevigánt~ de malsupre el la
nigranta profíJJl!iega:jo' k:ielp]oro .kaj plendo en ]a spacon,
por difekti ladia,n fTa~vi19n kaj s"ilenton.
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tA1J."ů dra fllilltomoj , 6Ipm1o~, ·m o.rf~:n,loj , movůsal1~aj {je
kovar muroj , nňgronlbaj .pro
cn iIa mallJkka 'PO'WoIllUOO,
I'Ullgo I 1li ·ne il:m.val~ o'kullo,jn , iH ne ihav<3S buSiOlJl, ,n3ozo;n a11
orejlo.l n ; ili anktlÚ n e havas plu ce rbon , kiu pellsus ; uek,
koron , k.iÍ.u Iba.IŤIUIS sen·teme , l ilii JeSItaIS la'bo.rai'Oj , llciell 113 dll
kUDlHgifuj ilIÍ!glnOlpecoj Bn i,llha millln o , IkilUlll iIIi 1I0U11a1S d'r a.J
silo. Dra&ilo kaj Mihke l- Mi'h kel kaj drasilo ; Liisu kaj
drasilo-drasil o kaj Liisu-éio sama, d1Íru kiel vi volas . Tiu
11le . hJiwas jJ>11Í !IllIU~t.aj.n de z·i roj.n 01 6i lIiu, !Bu ne ~s!t'as piU
l1Jn:lsata ď kaj soil'a ul . ci tiu. Cal' pOl' sendi ma Isaku kaj
So-;iďOIU necesIa es'talS se n'tado sed Ila dlf'llsi~() ne se!1lbas kaj
same Milhlkel 'kulj LilÍlSu.
La (k,varo dl'HSad'O en 'la semaju'O. lnrea- k:va.r draSaď1Jj
uľliunOíkta l1Ítpozo. Du mgojn iut~i du n.olklto-ja) lauviCJr ma~ 
faci'l a ilralboro, poste unlllno'kl1la dOI'mo , kaj re e du ta,gojl!1 :k'll .i
11OMJ()jn dau'V1ÍCie ma\llfllloJJa 113bOlfo lkia:j eD ln p3Jm;akl()j glrel1ven1umaja' pam'O.
'KIDkJ]dl(tk! KUk-klak! Mac-poc! M·ac.-poc ! Ja m 1<3. l.latoj
k.aJllcie elkjperdlalS 'Sian sonoJ.1!lll1 tS Oil101n, jam kehki1uj df18s~l
duoj ftaliadaJs t1Jelfen miallďOTt1Je (!mj oibltJu~e 'OIJlanlte. KellkŮIUi,
ldQJIll Ila <llIml3\~o eS'bas dr'as·iltta , apo?,1I3ls lIla dl"I'S'i:>n nJl 'lla' il11U'~0
kaj J'e ~ ta s stnra l1taj tU.i kicl lignostip oj , Neniu diras pIu iall
vortou aI la aHa, neniu rigardas plu la alian , ili ne vidas
pIu Ia vizagojn , la figur01n , i1i . sentas nur, ke éj rkaií ili
m()lVj.g;as :b'Om'Oj, !kaj 'ke aalkIai'1 ňlld Imml molV!Íg.as. Cio eslba.ó;
k;vazaií en de!lllSta, ne tf18!P'8n6trelb!la noou}o, la IVoéo.i 1liIlÍIlllgla's
ildajn Olf<ellJojll1 Ilwl3zai1 dtepos<l1 ma·Lprolki.slim'a, ma!lipIOOksÍIlna
a nbairo, 13U lI1Qlf'O.KclkWs 'Olwil.oj e.sIba's tute fel"'llŮtaj, Hi
movjgas ll!I.Ilr lau '1ía !kof'{X'lento; aJl~aJj nj~rd::L~ amau S'Ín
per IVÍIIlnec:aj lsen.e sp.rnmaj olk.u~oj.
Ou ou'n aj !ktij mw<fo'rtiaj wloj, .k!llalbo 'kta j kn:amno, UHlU
el unu , '!lllria eIl. .aillia d'fasgTlUtpIO, esVa~ lrose slÍdig,irnJtaj , dmll
ta turnradúde da dm8aj-o, lID mialhluma.ll ang'lllJ.olll . La JJaJbo reS!rro, m:em Iíl3ll<eSlJllere 'In!kJtaIll1a kun Jn dOJ"Jlro, malliťel1IIl!3lS
~a o!lrulojn., cr'\1kJaňrigl3.rdtas severe, dkvódas .unuu el' kl ma1llJa borantoj, prok.simigas a l li sur piedpintoj kaj fo rte ekbatas
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panolll, en kĎ'll es'l3'S neik ga'eniVen<t'llnmjeroj , nelk braneroj.
K!iam 113. 'SIU11IgJOOO SUIf fu horr,izoll1to elkfilamigOlS britJreg'amIbe - I\a pilll1V1O esitas éesinJl:a - iIňam ]a drraSado estos
linlilta, 113. Ik'vla:ru cn cr táru SlenmjlIlO, jrun tioma dum la
ai:ítuno.
,K,iel ? Cu m ine goj!aJs, ke :\allraborroesta'S farita? Cu e.Il
j.Jri a bmusro ne ek:gerrn<aJS ee ero de rtiru v:ilViga,. rfeHCňga SCIllrtrO,
kiun ·guas la homo post finita kaj ·s ukcesa laboro? Ho ne!
l1.i dOTlIllil5 .srtaTaól1rte lka~ pro <tio seritas noo'ÍolÍl : lfaj due, illlia
lnboI"O ja anlkro'ra.ií neeiS'm5 filll<Ílta.
Jáoo,m n'l1lf k01IIlemci,g,aos. Oi ·tiu br,idralnta f.ajrogllúlbo tile ~U:l" la g,r!iza rnclrando,
ki~s oi'llj rndioj Jmn ,k.j,S~J;S I'a ve!kjgalIlml(], ,r'efreSňgitall ruLtu- .
1'0'11 gi eslÍ'!lrS vo'r oi BUj noktáj
llaJbo,rfl3.llLtomoj r\iillniga
. signalťajro , ke jam nova, same . malfacila labo:rtempo aterida s ilin. IAnkol'ail dek du horoj da laboro, ins tiItado, basto-naJdo, grenlVen'.b\lJlDlaj,a 'Parno; ].~baa.o Ikonlltrau dOnJIlo ~ nur
Ham esto'S npozf1elmJpo, I'a ka'I"a doU:a ,sUJba<tVJeSpero . . .

la knaholfl . La dOiflTIlanro v.e . s, wd Ua vi;oaj}o ne monbra.~
dolorsenton, li ee ne komprenás, kio okazis; kaj estas ree
Klinigonta . Nm la dua kaj tria bato malkusigas lin.
1
La knabino estns pIi vigla kaj deHkata: ,el sia busd
elig-lls ce la unua bato matgranda "aj", kaj antnu ol I ~ .
se'kvonta ektusas sin, Si est~ jam Ce la laboro.
DOlfl1lll8ffiuaoj! no Ců 1iie esmls v~a dO'l'mooambfio! murunurus la laoorestfio, dUJlll lhiaj proprnj Ů'kJulrOj e slta'.>
fe rmigonr\iaj IkolHtTlllu~o}e.
MO.VlU ~a m~l.'nojlll, mOfV't! I~a manoj:nl - OOmOdltas IIll
drusĎ'n'S'P'eklbboo, d:um H mig!arM<aJS cl ~a pord.ego , rrimariklaJnrte
zorgopl~ ne la mam ' pii heligantlln matenrúgon.
Per insulto kaj bas tono oni enig.a.sJlov-lln forton ellla rigid'i'gri'11'ta1rn melIJ1lbrojln d~ Ik l wvaj kla j ,maJIIV'ÍlVaj laibor.iJloj. Ree
levigas kaj mallevigas ln manoj , ree klakas kaj brufrapas
la dm SůJIO j , If~e SIIlIS'U ros la rpadllo ka j lTIee Suti~alS la gtf!elno sur
lili arrgIillra·n pamllkroln --'- bealll OTra gtrelllO , al Jdu en l'a men o
oni falT\llJs bira n ISwblbi1:a1ll bllanllwm faruno'll , tiran pUOOln, ' do1oal1
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Dum la lula nokto Izor Sleiner maldormis. Se li fermis la
palpebrojn, por dOl:mi, luj aperis teruraj bildoj. Se li malfermis
la palpebrojn, li audis ian , misteran bruon. Eble soldatoj proksimi~as, por aresti lin. Kion rari? Rifu~i? Sed kien? Malfacila
demando I Okcidenl~ baras la vojon la cetinj . legioj, pri kiuj
oni dira s ke ili la kaplitojn senvestigas, pelas en la riveron
Augura kaj case mortpafas iliu en la ondoj. Cu suden ? Neeble,
la cina )jmo eslas bone gardala kaj He alendas favoran okazon
la rusa blanka armeo. La rusaj oficiroj eslas sam e kruelaj. IIi,
luňdire, faras mezepokajn inkviziciojn. Cu kuri orienlen? Jen
eslus falo el sitelo en barelon. La tuta ruga armeo rifugas
orienlen, rekte en la ralíkon de la proksimiganla japana armeo.
Cetere le r evolu cia armeo ne eslas mal pIi kruela. Eble oni
opinios lin oficiro kaj liam .. . ajve ! .. . Kiom da stel oj sur la '
pagono, tiom da najloj eu la sultrojn, Reslas nur tmu direklo :,
la uordo. Sed uorde etendigas senlimaj stepoj, kalva~ montoj,
poste glacio kaj glacio . Nu bone, sed krom Huj geografiaj matamikoj estas duousovagaj indigenoj. Kien id do ? Cu resti kaj
vendi gis lasta momenlo la fumilajn salmojn, krakovajn kolba- ,.'
soju, bulkojn, pipron, salon alí. lasi sin ekipi kaj iri denoveen la tranceojn, kiujn oni fosis Cirkau la tendaro ?
Li ne povis decidi pri sia sorto. Noklrneze lielliLigis kaj:
prenanle pluroon kaj pa peron li komencis skribi sian testarnenton. Sed ce la unuaj -frazoj li ekflamigis. Lia edzino éiam forge- '
sas mencii la nomol1 de la eta mineto. Kaj krom tiO, lili Ci Salamono eslas ruza judo, kiu eble trompos per la testamenlo.
Li dissiris la Lutan skribajoll kaj komencis pakL Nur la plej
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necesajn. Kiel bone' estas al liu ci ruza Salamono, ke li ne havas
tiajn zorgojn. Jen, li ne riskis sian vivon por la fmno kaj tamen
li ricevis sian profiton. Por konlentigi sin almeilaií iom,li subile
beksis en la femuron de ln roukanla Salomono.
'
Salomono vekigis. Liaj migdulokuloj slreeigi's kaj sen·
komprene fiksigis al bor.
- Nu ?!
- Nenio!
- Kion vi volas ?
~ Krevu!
,
- Noklmeze serci ? I Jen . vi, lzor. ·
- Cu vi pensas, ke mi , sercas ?
- Vi diris ja, ke mi krevu.
- Kaj tío eslas serco por vi? ! Jen Idei ruza ,vi ·esLas. Salomono', fervore grlltanle sian den san barbon, rigardis
oscedallle al Izer. Lin ne s urprizis, ke Ii pakas. Tion multfoje
faras Izor pOľ bone maIÚpuli pri la varoj.,
- Kion vi fara s, Izor ?
- Mi pakas, Salolnono.
- Tivn mi vidas. sea ' kial vi pakas ? :E stas noktmezo.
, ' - Jam pasi s , Salomono, jam pasis. Sed kial vi fara s tiajll
ľuzajn demandojn ? Vi ne ri)'kk la '\(ivon por 1a firmo.! Tion
faris mi. -Vi povas ja dormi trankvile; dum . mi, kiel l!l fava
hundo, devas mil1 kasi de lahomoj. Dormu traIlkvileo Sálomono.
rin tute ne interesas -Ia afero. Vin ne incit~s, ne IDaltran,kvi1iga~,
ne pincas, .pusas, pikas la tuta llegoéo, ,dum mi ,tremus, hezitas', "
c,erbumadas, svítas, disputa:s ' kajpersistas gis apopleksio. ,
Mi siras la ,harojn. ".
, " .
- Nu, lion faras ankaií ,mi; · - diris ride~-ante Sala'mono
k'a jkoll\bis sian barbon per la ·fing.roj. - Cetere, kial vi estas
' Uel ekscitita ?
"
!zor konstetnite ftapisat' sia frullto .
- Jen, kia 'Tu~a lIemando I Cli 'vi vohrs; ke mi pe.rfidll -: aI .
vi éiou? He? ' Cu .mi ~ eble diru ke, por, rári Ia negocadon
senriska, mi akiris dOkumenton, ·kiu-vruvas,ke 'mi ne estaS:
lailkore -ruga. Krevu, se vi estas scivola. Cu, mi ebl~ ,dku al vi,
ke tiun dokumenton mi lra,IIsdónis al sinjóro Dosky? .cúvi
eble pretendus, ké roi lpj rakontu, ke t~u ~?kumento estas .. en
la ' poso -desinjoto Dosky, kiun orli arestis 1l0diai1 kaj portis:'
al ln: sl\lťa malliberejo. Cu mi ,m ru, ke ,post dU',t~g9j la ,blanká ..
armeo v.ersajne jam
ci' tie ~kaj .. !iain on. min pen~gos · kiel
dangeran r,evolucieman élelll.enton . .Cu mi malkasu . éion ,Ci, ·por .
k.e via malllenita klaéemo renversu éion kaj ' pe~eigu min?
. Nu I ~Cu vi ' scias,kial mi pa-kas"!
.'
.
La dormemo forflugis el la. o'k uloj de Salomono. 1'pte emalespe.ri~nte l~svingisla barakojn jen al la cielo, Jen al siajkruroj.
_L a uÍ).ua ge~to -petis ,helpOD, la ,dua 'niildige ;..rr5>tis . l~ sin anonC:l!.ntap. ,reunlatismon,
;
_ ~. ,
~ -'- Kio estos a1 yj, Izoréjo .1 ' 7 li , )ulatirplQ!e."
I:wr faris Napolebnan pbzon 'kaj' Ie~aris. · ..
- Oni pendigos ·~in.
.

estos

- Salomonó eUltfgis. Se~konsiIe, stulte li gaplsal izon:,jo, khl
fervore daiírigis ' la ,pakadon . de sia . torms'tro. Li ne sciis, kiamanier.e konsili, aií ' almenaií konsoli sian cefon.
-.:. Kial vi pakas, Izor, ? - ,f ine li ,komencis; car iel oni devas
komenci.
.
' lzor subife levis la kapon.
~Jen kii ruza demando I Jen kiel vi gratas dek stran orelon
per maldekstra mano! Vi ' volas seii, kion mi lasos al vi.
Nenion I 'Absolute nenion ! Cu vi ne povas kontenti pri la komereaj iIiterrilatoj kiuj postrestos? Cu ne suficas al yj. kvindek procentoj el la profito, vi envias ee la almozulantornistrun ?
Salomono silenle eklannis. An.kaií Izor emocii~s., Li kortusis
sin ·mem.
· . - Mi seias, kara Salomono, ke vi' es1a,s laplej ,b,o na, ,? ll'j
fidela samreligiano kaj kunfirmano I Jen mia testamento! Eslu
bona, kiel gis nun. E.i: la azenon mi donacas al vi, sed por
asekuiigian ' 'vivon kalkumu la frunton de la azeno. Ci estu
blanka. Vi scias ja, -kesiatempe mi pentris s'ur gi la kvinpintan
fug-an stelon por aiítentikigi giajn sentojn. Nur unu konsilon
akceptu de mi. Nemam petudokumentojn pri via politika konvinkigo, .preeipe, se vi lule ne havas tiajon.
La larmoJ silente fluis SUl' la vangoj de lzor. SalollTono
pl'Ovis konsoli Iin.
- Izor, lzoréjo I Kaj se tamen oni ne pendigos vin. Tion
.vi ne povas seii cerle. Aiískultu min I Kio okazus, se vi irus peli
novan .dokumenton? Kopion pri la unua. Kiu ' donis la unuan ,
donos ankaň laduan.
Izor griIl1acis pri la ideo.
-.:. Salomono, vi eslas la plej naiva judo, kiun mi renkon tis
ell la vivo. Vi ' tute ne konas la homojn, precipe la tiaspecajn,
kia kapitano Prokeé. Cu vi pensas, ke li nun donos al mi dokumenton, kiam la ·blanka armeo staras je kelkaj mejloj? De du
semajn6j li rifuzas éian .interri1áton. De du seniajnoj li nenion
volas seii pJ'i ml.
La - dutimiginlajsimpluloj malespere 'tigardis antaň sin,
Pen soj zigzagis, planoj plektigis, sed , la definitiva decido malfruis. llOr pakis, Salomonohelpis Sen vorle.
- -Sed kion vi volas, Izor? Kien vi volas iri? - diris Salomono post longa silento.
- Unue mi vIzito s la sta!an malliberejon. Eble mi sukcesos
paroli kun sinjoro Bosky. Due .. : Dio seias kion ? I
La mateno fine krepuskis. Kelkaj frue-vekigantoj jam ekstere
lluis la fresan- ma(enan aeron. Tage estas ja sufoka varmego.
lu el ili ,mm enkuris kun mieno esprimanta timon kaj konst ernigon . . '
- :...c. Laba-rako estas' éirkaňfel'mita de armilaj soldat.oj. Neeh-Ie eliri.
'
Ciu vekigis. La ekscitig(). estis generala. Kaňzon neniu
konis.
· Izor ek1remis en la tUla korpo kaj ,· flustris al Salomono.
- Jli certe venis aresti min.
Salomolloguste yolis .k uragigi lin, kiam la barakpordoj malfi>rmigis. Soldlltoj staris sur la sojló. lu el Hi deklaris.
. - La ' tendaro 'estos evakuata. Ciu paku k,aj Iru alla staeidomo,
4h'arvagonaroj átEindas tie.
'
.
Izor "pIi facile spiris. Li ,sovis sinal unu .el la ,soldatoj.
- Kamarado !. -:- li diris. - Kaia kamarado, cu ankaií mi
devas jri·' .lastadclo·mo ? , '
.
· ~ Kial? .
"č; .. " -Nu, ·v i bonvo.I1s mencii nun, estim3ta 'kamarado, ke éiu
' devás pakl kaj lrL .'M i .nur kuragas infomii vin, ke mi pakis.
Mi esta's . ja. p.teta por lá 'forvojllgo. ,.
La 'sold'ato' :deno;v€ ekkdis , plengorge.
. ,..,
.
· '.- Jes I, Miforgesis !Kiuj :e~ťa:s orgánizitaj,aií en )a armeo
' aif ' cn iltsovjeta-' sékcio, tiuj : restasci tie .
._
.Má:llionkohjel\te <gratis !zor la nukon.
.:.:- ' !Gal t:esti, estimata' kaDíarado? Mi . jam pakis.
....::';. Por,ďhataI~.·
.
' aň, .postmorgaií la cehaj legioj eble
urban:
montoj ' donasJaéile .defendeblan
,č,j\ p.()ž!.liió.rl. :d
"
, la soldato,. ", c
,
~~;~;:~~?t~~~~. :' ? -;-. rimarkis' !zor dube kaj
'L
' eh ~ia . bu~ó . . LiaJ o'kuÍoj ronde
'. · '·kaj li aspektis tiel
.
sin,.
snr
", 8ultro11.

al

..

prenis

,
sian' tornistron, adlaiíls kaj eklri-s. Ekstere Jl vidls tre viglan
militan preparigon. Antaií ClUJ barakoj staris soldatoj.
Kelkloke jam en kvarvicoj, por ekiri. AI la surmon!a. tranéeo
{;inaj soldatoj tiris du kanonojn. Ce la stacidomo efektive
!llendis vagonaroj, kaj ne kvar, sed ses. Sed, kio tre surprizis
nian Izorcjon, estis, ke la lokomotivoj de kvar vagonaroj
rigardis al Irkuck kaj nur du montris al oriento, al la sol a
direkto, kien oni póvus evakui. Kaj estis ankorai1 ia bagatelo,
kio ne tute ·plaéis al Izor. Dekduo da masinpafiloj . baris la
vojon de eventualaj forkurantoj . Nu , jen estas la mililo, pensis
li kaj sercis lokon p~r si en la vagonaro.
, Ciuj vagonoj estis plenplenaj. En la kupeoj kaj SUl' la '
supro de la vagonoj kusis kvazaií haringoj la rug-aj soldatoj.
Granda tumulto cie. Blasfemoj, brua dispulo, plendoj. 1zo1'
provis Ce ciu vagono, sed nenie li . sukcesi s trovi lokon. Fine,
ée la lasta vagono li alkrocis sin al la bufro. Sur gi sildanle li
fat-is la sepveTstan vojon.
La stacidomo de la urbo havis ee pii viglau aspeklon ol
Liu de la tendaro. Cie la sama malespera lumultado. Rifugo kaj
rifugo. Izor ekmar§is al la urbo. La stala malIibel-ejo situas ée
la. bordo de la Selenga. Granda, duetaga konstruajo, el rugaj
brikoj, montranlaj jam de malproksime, ke gi lIpartenas al la
stato. Izor devojigis al la kampoj. Ne konsilinde, iri nuu tra
la stratoj. Eble oni perforte ekipos Iin kaj li tule ne e ntuziasmas
pri tió, ke li pafadu en la Iranceo .
Veninte al la malliberejo, li rigardis el prudenta distanco
gian ·grandan, pezan ferpordegon. Li ne kuragis proksimi'gi al
lagardistoj, kiuj laňte dispuladis anlau la pordego. Li liris
sin en la ombrou d.e granda roko, kusanla apud la rivero. Eble .
li kaptos favoran okazon, eble li ek seios ion el la vorloj de ):1
soldatoj.
Post duonhora alendo tra la pordego eliri s la juna adjulanto kun Katja. Post kel kaj vortoj al la sOldaloj, ili ekiris al .
la urbo. Izor miregante balancis la kapon. Poste - li atendis
plu. Aif'tifi.kaJjn planojn li elpensis, por proksimlg1, sed nern,un
el iÍi li kuragis realigi. Li jam rezignis kaj decidis reveni al la
stacidomo kaj rHugi kun la aliaj , ,kiam li ekvidis, ke Fiza venas
el la mal1iberejo. N ll , Fiza eble ne perfidos lin. Li slelis sin
post sin.
Nul' post longa tempo li kuragis sin alpa roli . .Je lia liOl e
malIaiíla alparolo la rapidanta Fiza lurni s sin.
- lzor, vi! Cu vi ne rifugis?
hor ekgemis ka j riproée rigardis cirkaň en.
~ Cu mi povas rifugi ? Min ligas sekreto al lin ci loko.
-- Sekf<eto? I
- Jes, sekreto, sed lio nc interesas vin. Mi volns nur
demandi, cu mi povus vizHi sinjoron Dosky ?
- . Ne I Tute ne I Li kaj sinjoro Bardy eslas severe gardataj.
lzor .qenove ekg-emis.
- Nu, do . mi provos rifugi. Kaj li ekiri g senprokrflste cn
ladirekto de la stacidomo.
Fiza haUigis lin.
- Hodiaií jam lie eble. Estos ankora ií nur du vagonaroj,
Iduj morgaií portos la postrestintojn, se la batalon m a lglljnos
lil Tuga ,a rmeo .

-- Cu inergau es les ba lule ? ! Jam lUorgaU ? ? Jam mergnu
lzor fuj fa1is eu temban sil ent.oii, t:i r~a:Urig~rdjs . kaj pJete
okazes tiu malbeni la balale '? Nu, kaj kiu batales, se
ciuj
demand is.
.
rifugi s.
- ' Cu ankaU Salemen en .e ni por~s?
_.- Kiuj restis.
Versajne
, car en la tendaro restis nur la malsanu lej.
- Cu mi? bulnlu? Neninm ! Mi ne esl.as baJnlem a.
,
- Nu, do mi estas pii lrankvil a. Salomen e navas
Fiza nevole ekridis.
reUmati smen, - kaj li indigne aldonis - jen..' ki!'1 ruza
jude
- Vi nc devas. Vi ja estas seldale. Vi peves sidi sola ell
liestas.
ln barllke .
IIi ekiris al la urbe. Izer scivele interesig is, &u 'Fiza scias,
- Kial sela? Diru, kial sela? Vi volns min tel'uri.
kian konspir en preparis Bardy kaj DoSky. Lin tre ·sm:prizi
s la ·
- Mi diras la plcj malgoja n veren. Viajn kitmara dejn oni
respond o.
bediai1 perferte pertis al la batalhe nte per .jcti ilin al
!li
tute
ne
kellspiri s.
la
funeze de ln bone ekipitaj- cenaj legiej. Oni diris al ili, ke
- Dekial ili estas arestitaj ?
.
la
lenduro esles evt1.kunt n kaj nur en la lusla mement e ili eksciis
Fiza
ridetis
mildc, sed enigne; Sl silenlis. Izer malpaci enc('
la ruzen de ln komand anl.aro. IIi pretestis , sed la preteste ' . pri la respolld e, ripetis la dem:md ón. Sed
Fiza subite komellci s
'
es tis Ire malferla kentrau la dekdue de pafilmas inej.
uliall temell.
.
liun teruran ruzajen 'elpensis viaj sa mlondan oj. IIi pertisKaj ·
- Izer, mi -havus grandan peten al vi. Cu vi ,p]enum us ? ..
ln
..
malfelic ulejn en la Cel·tan mortell .
- Nu, se gi senriske estas plenume bla .. .. Mi ne estasm~l.
!zor kenstern igis.
..
KllTaga, sed nii havas kvin infanejn en Marm;:!res kaj. . .
,
- Mi ciam sciis, k ~ jli eslas raHstej , ordinara j fralmur~i.~lej
..' - Guste, car ankau vi mem 'bavas , infanejn : .' . Neniu
kaj
'pevos scii, kiů ekazos' mergau al mi ... Eble mi merles ...
Fi'zu melis sian manen al Bn I '1se.
- Cu vi velas batali ? Vi velas batali ? :
- Silentu ! Eble iu ekaudes .
- - 'Mi devas ja batali. Al1du, nii kasis la Ganen', kiuil,
vi
eble scia:s, i'a m pretekti s sinjere .Desky. Eble mi ne renkQnl
es
lin pIu.
- - - - - - - - - - - - -....... - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- Eble ankau nii ne - ekgemis 1.zer.
~
~
- Kial ne? Vi ne estas soldate. Vi pevas kasi vrnie dum
~
la batale. · Nun au.skult u! Cu vi vidas, tie, trans la rivere,
~
~
' estas mena1ii neje, duene detruita de la rugulej.
f
r
· - Mi vidas.
. '
J
,
' J
- En la legeblaj n cambrej n sin, reuris kelkaj familiej
~
MuUfoje , se la Vivo ·C/rdns,
,
(
ki:es
ilemej
dum
la
".oficialit" csplere hazarde ekbluris .
f
'
en '<nTmpeguJc S'in rigardas
f
- Tien mi scias.
J
A'(1Jj pJaIIJtas -en df!'zeTll,o ro ZOIl ,
J
- Inter ili estas maljunu line. Oni nemas .sin avine Anna
~
pcr sinador ' f()rge.~as pczon,
.,
Lipeva . Ce tiu virine sinjere Desky peves retrevi ' Ia knabet01
1,
~
ebrie volas hruli, flami ,
~ kiam li velas. Anpa Lipova I Ne Jergesn !
.,
volupte heni, beoS.te ami,
.,
Jzer enpense gratis la nukon.
.
,
saturas tiam min kompre n ' :
- - ' Nu, kaj se... Die -.tion ne ·donu.. . se oni pendige
~
s
l1K1skigis mi pcr amgehe n".
~injerej
n
.
Desky kaj Bardy? Kio ekai-os Ham :? "
J~
'
.
- Oni ne pendige s ilin , - resp.end is kpnvink
e Fiza.
f
' - Nu,. sed 1amen ... Neníu scias, kie pevas ' ekaZi eJl ln
r
MuJitfoje, se . la Vi,vc digna's,
, granda tumuH e ... Al kiu mi diru tiam cla lokotl
de ln
per .mejlos tolloj ,vcjon 8ig008,
~
knabete ? !
I.tail pfc< $Qs sube, t.flzgas agle,
j
Fiza, pest iem da "pripens o, amare respend is.
r
el poJvo levas sin mira·kle ,
.,
- Se .oni . mertigu s ilin, la knabetp restu, kie li esta!,.
J
frokC/sas , luktas, sciC/s, kr.eas,
; ~ " Anna Lipeva ' pensas, ke ln kllábete estas mia filo.
,
Illdulge n
escepte SilI m€1m - .éion neC/s ,
t:
ne meritas, kiuj ne kenas indulgen .
.
~
saturas Ham mÍ!n kompre ll ' :
~
lliating
is
la
unuajn
deI).le!oJIl de la urbo 'kuj senverle
J
-,"_,
, ~ . pasadis unu apud 1a ·a lia. Pretel' ili ,
.,
galepis
mi estars pe de
ui.. sUIV'e·ren .
. t: ,: ' anarkist ej, kiuj 'sencele pafadis en la aeren. "" ra.jdotru
Longa .vico da
~ .
~
,
'
trajneve
turilej
bruis
,sUr
la stenpav ímilaj strataj. Bl- alia
J
MuJitf<>je se la Viv~ éU1'I1ffidos;/
~. kanenej es-tis li:rataj de Cínaj kampar anej. l-a fefplacodi:rektO- , '
~
.• es-tis
pro proproj se'n to) mí e armas ,
f
cirKl;iiíit
a
de
sel!1atk
erdene ' kaj elli la meze staris tremanl e
~
pcr taksi veron altl/alor on
maljunu
lej, benvest itaj virinej.palviza~aj infanej. , IIi tiIne
J
tigurdQs s'ian llud1a'l1 kor011
~premis sin unu aJ ' alia. A!ntaií., 10: 'Národn f Dóm
(po'peldO
.,
kaj nwtr/lS, h'el.pU's, g:ojtets/: rid!(/s
J Jnisis ce , Ia tJ,"etuare du n1ertpa .fitajvir ej. .( Sango .makulisl;ne)
~
la
kaj altruÍlSte sin di'v:idIGS,
~
vi;zagojn ; kete la vestejn. ILáeku lej . rigardj svitre al
: la blindiga j sUllradi ej.
~
S'Gturas riC/'ll! mi'l l kompr ell' :
,
.
'
>
'
,
'
.
.'
~
í
mi eS~l(Js ta _ éi€,}!(/ ben '.
"
r
Fiza ferturni s ll} kapen , plirapid igis ' la pasojn. 1zer
kun
'ferniita
j
okulej
lIekvis sin, li sentis, ke lia fu'ta interno tremas.
\.
~
'
Preksim
e
al la stacidem e Fiza ekpareH s.
r
.,,'
MuMfoje se {la Yiv,o .bojas,
.f
~ Izer, lni pripéllsi s la afereu :Mi 1u~, volas
l'au,fi a1 '
~
perfide pri mOfitJf((J-o gojte/s,
~
patrinp
la'
deleren : perdi sían, irifanon~ ,Auskul tú! .
\.
oni '
ell kotó gruntas , stulte mU1tJ{/s>
J
mortpaf
us lIinJeroj n Dosky kaj Bardy, 'Se~r tie ne p'Qvas' e1mzi,
ť
scnhO<lIte jugas, perseku tas;
l ' aií. se ia malfelic e. trafus . iIi:n, itu , al la reveriin ta Medved
ju,k
st;mkct-(1.s pe-kOj,ll, legojll 'gltroos,
, ~ " kaj ml alkat.su. al .li la l~ken deklía fileto.
' 1'
~
,> 'k· ;· , .
siJI kroéas, -t,rOIffi[lťlS , r'abas, murek/s ,
.. 'J
zel' ans han mlellon,
vaz au ~espe 1D estus ,.PI ;~Ia
r
saturas liam min kompre n' :
.~ "
- Ajve!V r sendas min rekte en faií.kó,ll de".la tigre. :
~
'
mi esros - U'el'mc de, !ng,zíe,n '.
,
~
.
Sed Fiza ' jam, adiaiíis kar rapidj:! ,~ ekiri,s al apuda vojete.
~
~.
- Mi iras.la kaz.e rnen, t)lekt11> er .riů. cev;ile-y..
'
"
. k .
,
!zeT r es tis sola kun "siaj zorgej: Kuy pendant a kape, :ktin,
L V wo
Ja
tU1.m _en /lil : ' rUlllS,
.
\.
~~ndecid
aj ,' paseJ' li iih .al lit s.t acidemQ . Sed tie li frovis "
~
dol,orajJll .dubojn ll'c nte ci;zas
f
..
"-\~
,
, kaJ' ba )'ungiiffl hÓima dio
.
J
mal.ple~~?jn r~?;j~. ~iolí, 1a1'.1. ?~ f\éjm~n1
r
.rLp$!rpi'"dE}.?' gest:lón ga "
,
1 .. hezlto h > declčl!gIS Slil per
tie.
,
',.",N'" , ",'
farigas stupc - pU -nenic, '
~
",
Fha
éstis
pra~.a
. .' La '" tendare estiš , funlilire m.alplen a. ""
,.
mi liam volus ~ mQ,son ligi,
" ..
• ~ " Senhom aj , barakstr atoj, óscedan taj ' PQrdoj cie."
'Nm ce ln ., '
I.
SUl' sekoll brQIléan min poodigi
~" . oficiraj, parak-oj , kiuJu . gní-dil! 'kclka,j ~ solda,tej ,
. štaradiš ' Ďe
.r
k.aj ,l<.rngmolltl'nllt-e nw:ti 'vin,
f
erientita j , eficirej en . 'grupoj kaj 'i ek~l.!itite diskutis 'Pti
la ·,
lJi, tle glorC/ hamďestin·.
J ' Gk.aza~e} ka1 ~ ' snnc~j.~ur la : spin? ~e la , apiultena:u:~ mi>I~,~e
~
,
(
, ODl pe:\TlS Vidl 'd e , -líe Cl , la rmáSkita Jn. du
kanonoJ n, kelkltJn ,
r
Julio Bngby.
f:masi:npa.file'jp ~ kaj longan vícon de solda,tej
, Jdujgar ,de " sidis .:
~._. _____
, _.__ . '
, ,..., ....
.
,
'~
~
ce
ln
......._..-.... ____ ___
tra\l,cera
n«ie.
,
'Ili
a,patteni
_..:____ ____.
š(' a,I, la Cillá. . regi'J;nent? de ln."
fuga armee. '
,
..
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, '< lzC;>f ,kllol) kiesk~n~a <'~ma1trankvilo observis la qangerau
prepangon. Stelantesm de barako al barako, fine li atingis
lasian. Enrigardante, ' li neniuil ",idis eu <gi. Li eniris do kaj
kaSl).nte sin .en <la subtegmentejo, li sidigis al la tegmenta
fcues.treto, d !! . ~ie oni povis ,:idi ci?n. I,~ . sidis tie longajn
hOFOJD. ;M~beruta lJarako, <- II pensls, -gl estas tute proksime
<al ]a llatallmio. Nu, por hokto li serGOS pIi bonan kasejou. Eble
Ce la ofi.ciroj <estos pii sekure.~ Malsati .tamen oDi ne devas:
li pr,e~s bulbojn ka.j kolhason el la lornistro kaj plensropis
la buson.
Subite li terure ektimis" car lia rigardo renkoutis tiun 'de
ú~ulparo ' simi1e timoplena:I1i preskaií lumis <
en la subtegmenla
dúonmallwno. La bulbo h::tlti's en la gorgo, la mano pIi forl e
ekpremis la .trancileton. La tuto daiíris nur momentojn, éar
él la direkto de<la okulpaw "enis mizera knara voco, per
kiu li rekonis Salomonon.
.
~- Cu vi estas, Izorcjo karu ?
Izor jam sidis en< Já selo de kurago. Li afektis flegmon<
- Mi. Nu kaj kio? Kaj vin oni ne forportis?
Salomono sin garde alrampis kaj flustris.
- <Mi :pensis, ke estas pii sage atendi vin.
- Jen, kiel ruza vi estas, Salomono I - ridetis bonkore
lzot. - Nu, tiom pii bone! Rigardu, dum lni mangas, ke nenÍll
<slIrprizu niu.
,
"
<
Salomono rigaldIs, llOr mangis. Salomono suhilc ckkriis,
N u jen! Kiu estus pcnsinta lion?
- Ne kriu, azeno! Pri kio vi knaras?
- Venu kaj vidu mem!
bor iris al la fenestreto kaj rigardis en la montrila direklo.
Al la tranceo marsisnovabataliono de la cina regimento, kiuu
<kondukis la Juna .a djutanto kaj Katja . . La soldaloj ekfosis
novan tranceon. La adjutanto kaj Katja donis inslrukcioju
kaj montris <ofte ln direkton, de kie pni aténdas la ofenzivou,
Post kvaronhoro alvenis artilerio, la adjutanto difinis 1'1
lokojn de la kanonoj. Poste li forids kun la virino.
, Nun eksonis hufofrapoj. Rajdanta tacmento de anarkisloj,
' l\.ondukata de ' Jocjo kaj de la iama teatra dekoraciisto, galopas
al Ja norda monteto. lnle,: ~li Fiza: IIi kunhavis du masinpafilojn.
Izor enpense ekpal")is sian orélon.
'- Salomono, cu vi scias, kion mi <pensas ?
.- Mi eé ne kO!1jektás. .
.
- Ke .. Ia . rusojne estas tro sagaj. Unue, car : ili akceptas
virinojn en la<armeo, due, car iIí sin lasas komandi de ili, trie,
Car ilLkoncent~as tiom <da , soldatoj sur la sama loko kaj presk~i1
tute, ne. defendas la nordan <lponteton kaj . kvine, kio estas nul'
ďuonmalsaga afem, keili Ciuj. forkuris kaj po'stlasis nur CinOjll ,
Mj vidis roultajn filmojn pIj. la cinoj kajéie oni montris ilin
<malicaj kaj ruzaj. Jen miaopiDio,
, - Sed povas esti, ke la rusoj estas pii ruzaj ol ili.
~-'< Nu; <tio povas' oka'zi " . Gelere mi ne estas stabgenernlo.
ke mi . pHjugu ilian <taktikón. ' Mi opiDias nur, ke por ni eslu s
rjlej bone. nee5ti citie kaj pro .tio mi proponus, ke nokte ni
, sl;Clu ruil 'en iun oficirin barakoll; Tiuj kusas norde kaj vi
meJU<vidis; 'k e ne de tie venos la' atako.
<
"Posl sunsubiro, lzor, sub ' Ia sirmo de la·" malJumo, forlasi s
<' ~iaD kasejon por 'esplori la cirkaiíajon. .. Singardd li malfermi,
dn barakp'o rd(;m-kaj ti ,restis rigidiginte sur hl sojlo, Nord e
~fa .luta horjzonto estis ruga.' Flamlallgo j elendis sin al la cielo
eu Íac .direkio ,de Ia ' oficiraj. bar,a koj. De tie aUdigis obtuza bruo,
, po~te; , bálda:ií, .krioj kajpafoj. La brIió pliproksimigis. Homoj
' kú.řantaj a,peris< sur la "ojo. NUD e<
k tondris ln kanon oj sur la
:.mónto.,eá:filój-ekkrakis, masinp~filoj ', tiktakis akre, EI la direkto
.'< de: la ' staeidom~ ,signalis . a'ktaj 10l\.0.Qlotivfajfoj. La rifuganta)
" óficiiof jain atinllis lá ' unuajn malplenajnbarakojn; kiam en 1'1
. kbntra;iia 'direkto. venis :kure, j>rQksiroiganta, amaSo. Krioj, bla s'J fe~noj;pafoj, kanontondrado ems timígeen 1a ~angrugalumo de
~íatJrulantnj ' bllrakoj.
S':';' JZ6rki,J~. tr~ina~t~j ~errillroj ekturnis'. sin knjs.up.rengrimpi s
' aj

• ; ' ;:'"c' Sed nia siLuacio estis :::>li mal'bona. Ni estis la Jast.aj, kiuj
povis atingi la vagonarojn. La cehoj pafis kaj pafis.
.'
- Kaj ni - klarigis ekscitite la alia voco - ni jam estis
církaiíitaj de ln t:eflO j kaj se ln lokomolivesll'o ne esta s JerIa,
ni flárus nun la violojn el snb la <tero.
-:- Kaj kio okazos al liuj, kiuj janj ne povis rifugi
plendis la tria voco.
<
- ni morlos. Cetere ni bm'as kelkajn mortinlojn kaj mul.lajn vunditojn.
- Kaj tiuj brutoj eé éi tie akeeptis nin <per kugloj. IIi
,rigardis . nin úenoj.
- La oficirajn barakojn oni ekbruligis.
- <Sed kio estos morgaii. Morgaii iIi atingos ln, ťendaron,
, lior ai1skultis. Poste li flustris al Salomono, kiu senvorte
kaliris Cll la angulo.
- Nu, Salomono, kio estos al ni morgáií?
" Salomono ne respondis.
< - Jen, ' kiel ruza vi estas I Vi imitns mOl'tinlon, kvazai1
kaptita skarabo.
Silento. Izor rampis al Ii kaj kaptis lian brnkon. Salomono
falis plenpeze Slil' lin kaj li sentis flui ion varman sur. sia mano.
La korbato de Izol' baltis prola teruro.
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Joan Arús.
Dum <si'a l~hvo kaj v.igl'ec', 10, 1[>()fo
dezira,1as La akvon kun past;
dum en li; dolée vivas ['iluzi',
novajI! guojn esperas nia koro..
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kaj kiam venas tio sopirita,
rji esfias tre DW['IJ'arme ricei/Jíta,
tar {ji jmn ne piú cMas Tlia ce/'.
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nediflllebla,
flDlas nur tion ne estantan ebla
najtinga~' kun dezir' pr.i bril'a .~te/' -
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10 (ljo, tre ' afte, n;n altiras
,
floro, 'v<Írino, v,erso au ,k!anzon
sed, lIli ol en la ajoj, ['ama don'
troví{ins en la kor', kiu sopiras.
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Bezonas la animo por sin lelJi
kaj flugi , en laglorOll de ť Sinjor',
pri io aita kaj spíríta Te"i
kaj forgesi pri éiu monda glor'.
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Viestas en pregej', ce lJia serJ',
kun via karu libro ma/fermita
~ '. kíu vin g"idas tra mistika prég'.
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f;e gt malhelpas vian pregon, {mu.
En .vin, meIit enpensigu, mj destinu:
' Por , ull'ika pre{jUbra via kor'!
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~ Salomono, kara SalomoÍló, Ido estas a\ vi? Kio estas ai
vi? Ne sercu I Ne sercu kun via arniko I Salomono ne ruzetu!
Suficas I Jam suficas I
'
Li skuis la senpovan kadavron kaj senkomprene rigardls
la malgranda~ trueton ce ln tempio, el kiu en mnllarga strio
f1uis la sango. Korsire li veadis.
- Salomono IKara . .. neeble... vi ne povas. Nu Salomono . .. jen, kiel ruza vi estas... - kaj singulte li ripetadis
ankoral1 kelkfoje - jen kiel ~uza vi estas . .. jen, kiel ruza vi
estas ...
La vestojn li eksiris kaj plorante, kaiírante super I?;,
kadavro, li pregis longan horon.

Apenau matenj{tis, kiam la unua srapnelo eksplodis super la
tendaro. La cinaj batalionoj kaj la artilerio respondis per
energia pafado. Srapneloj zurnis kaj krakis, kugloj siblis super
la barakurbo, kies 10{tantoj senhelpe kuradis, sercante taňgan
ka slokon. La pafado daňris jam pIi ol unu horon, sed pafis
precipe la ' cinoj, sajnis ke la nevidebla malamiko sparas la
municion.
La suno jam brilis alte, kiam la malamiko plivigligis. La
kugloj siblis pIi orte kaj la ceflaj kanonoj komencis vomi
gl'enadojn. La Iignaj barakmuroj ne sirmis kontrai1 m, vunditoj
veis kaj mortantoj stertoris multloke.
Subite en furioza kavalkado, sence se vipante siajn cevalojn,
proksimigis la rajdotrupo de anarkistoj, 'kiuj hi erai1 vespere iris
al la norda monleto. Unu el ili falis el la selo kaj preninte sian
revolveron, pafis en sian kapon. La aliaj malaperis en la direkto
de stacidomo, la mortanto stertoris baraktante en la sanga
po Ivo de la vojo. Nova grupo de anarkis~oj pretergalopis, kun
mienoj taňzitaj de teruro kaj morlotimo. Unu el i1i, longharulo,
ekvirlante la mortanton, subite elseli{tis kaj , lasinte kuri siau
ccvalon, kuris en barakon.
Cerbopenelraj mortkrioj ai1digis en la surmonlaj tranceoj,
Longa svarmo de cehaj legianoj aperis ce la ma/slIpro de la
moulo, IIi komencis furiozc pafl. La cinaj soldaloj, forjetinte

-----....,-----....,-----....,-----....,-----....,
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Rn silenta la soleco
J.

II.

Vigla akvo/alo plaiidas.
Cu vi aiídas'J
Gluk . . . glok
(Jluk . . . glok
7'ra 10 plaiíd' ,de /'akvofalo ,
Lauda kant' de najtingalo 'l
(;e deklivo,
Goja vivo,
•
. l'laiídas,
Laudas;
Jen,
Jen,
En si/enta la soleco ,'
Logas paca feliéeco,
III.

Cu vi gajas, akva ondo '1
Jen respondo:
Glip .. . glop . . .
Glip . .. glop . . .
F/qstre migras !resa fonto ,
Al la valo, el la 111Onto;
Dolfu tono,
Gaja sono,
MoV'CIs,
Sovas,
For,
For;
En silenta la soleco,
Fonto flll.~tras pri gajeco. '

Cu ne zumas sonorilo,
f:n trankvilo 'l
' lJing ... dang . ..
ning .. . dang.' ..
Tra /' kampar' en taga truo,
Tra l' Nela lumofluo,
Tra l' etero,
Alta sfero ,
Bele,
Hele,
Zum .. .
Zum .. .
En silenta tá sole co,
Regas milda majesteco.

iapafliojn, kuris malsuprěn, r,ekte al la pafiliajro. SUl' la spino
de la mOIíto aperis alia svarmo de cehoj. La pafado cesis,
Malproksima pafado, lokomotivfajfo audi~sde la stacidomo
kaj 'de norde jam venis svarme la centro de la legianoj. EI la
direkto de la urbo venis la rusa "blanka" armeo. La legianojn
gvidis ridetante la juna adjl1tanto de. la ru{ta liomandanto kaj
apud li rajdis Katja. La rusojn komandis Medvedjuk, la tigro.
La gvidantoj de iunbau armeoj renkontis sin antau la tendaro: -Triumfe iIi salutis reciproke. Sed en tiu Ci momento, el
apudvoja barako, kuris al iIi la longharulo, kun freneza mieno.
- Morton al la perfidulo! - li kriis furioze; kaj, celinte,
li ektiris la canon de sia revolvero.
La kuglo estis dedicita al SiulOn Petrovic Grilov, al la
iama adjutanto, sed gi máltrafis la celon, car, facile vUndinte
lian flankon, gi borigis en la bruston de Katja. Si eksanceligis
en la selo. Dek-kelkaj glavoj svingi{tis kontrau la ',aríarkisto ;
sed li pafis pIu, malgraň siaj teruraj vundoj gis sia lasta kuglo.
Poste li falis snb 10. furioze drasantaj glavoj, kiuj Iin dispecigis
en la vera senco de la vorlo.
"
Katja falis teren. Kelkaj oficiroj saltis el la selo kaj levis
sin. Si vivis ankorai1. La adjutanto klinis sin al si, unu ' el 'la
cenaj oficiroj; preninte bandagon el sia tornistro, provis fari
la unuan helpon.
Katja volis paroli, si vokis mallai1te sinjoron Medvedjuk.
Nur nun oni rimarkis, ke unu el la revolverkugloj mortIrafis
lin kaj li falis en la apudvojan fo saj on.
Katja vane atendis, sia forto iom post iom , forlasis sin;
Kiam oni metis sin sur la provizoro.n vunditportilon, si svenis.
La ru{ta regimo eslas venkita. La cinoj, ' batalinta'j por
ideo, kiun ili ec ne koni s, estas senvestigitaj kaj pelitaj, nude,
' en la riveron S~lenga . Soldatoj staras SUl' la bordo kaj vetpafas
l'idante na{tantojn kaj dronantojn.
Bolsevistoj, anarkistoj
rifu{tas
per
cevalo,
veturilo,
vagonaro. Kelkaj sin kasas en malplenaj barakoj, atendante
la nokton, por forkuro. EJ.l la urbo restas sola ru{tulo, la
komandanto. lam ser{tento en la cara armeo, alta, belstatura,
deddiginla junulo. Li atendas SUl' siá loko; kunpreminte .Ia
lipojn, li scias morti pOl' la ideo. Kiam oni malfermas la
pordon de Ha kancelario, li mortpafas la ' unuan enpasanton
la adjulanton, Simon ľeuovi c ·Grilov.
Kaj en la barakoj restas militkaptitoj, senhelpaj, sciaufaj
nenion cerlan pri la okazajoj, pri sia venonta sorto. En ekscititaj
grupoj ilj diskutas, divenadas, tirnigas sin me/ll per "informoj".
IIi dependas de nun denovaj l)omoj, estas liveritaj al ilia placu
kaj kaprico. Kion iIi decidos pri ili, Dio scias.

La po stan lagon Izor, forplorinte iom 'el sia doJor.o, kaj ree
ekokupite de la zorgo pri sia sorto, scivole miksigis inter III
parolantojn. Lin teruris la rakontitaj historioj, sed line kuragis
deddigi sin por rifugo: ca r se oni dumvoje kapto~ lin, neniu
IIt~StOS pri lio, ke li ne partoprenis en la batalo, nek en ia ajn
politika agado de la ruga re~mo. Li decidis do resti, sed baldai1
.
ege li bedai1ris tiun Ci 'decidon.
eehaj kaj rusaj soldatoj venis traserci la barakojn kaj a"~,sti
<\iujn . organizitajn militkaptito jn. Izor maIespere ' protestis, s~d '
oni pllsis inter iIin ankalí Iin . . Antai1 la barako estis vicigita la
mal{toja grupo, enkiu li rekonis 'kelkajn personojn famekonatajn
en la antai1a re{timo., Ci tio pligrandjgis lian ,.timo'n . .
Intel' bajonetoj ekiris la funebra trupo. Kompataj rigardoj
sekvis ilin survoje, oni sciis, ke la fndulgo .al m estos ·tre ,escepta.
'Intel' la scivoluloj subite lzo~ ' rimarkis kapitllqon Prokee, ki.u
IV.
seI).kore ridetis ·al hi malfeliculoj. lom. da espero veki{tis en Izor.
Cu ne kaptus nin plezuro,
- Sinjoro k~pitano Prokec, ~Ii alkris, - jen, [igar-dli min.
Bn naturo ?
Vi ' ja scias ke mi estas senkul'p a pTi cio, kio 'okazis. Diru alml!Tra ... la,
nai1 ' unu vorton al liuj ci homoj, ke Hi indulgu min . .
La ... la .. .
, • Prokec ahigardis la teru~itan v.irelon kaj laute ekridis . . <
noléo, ., soreo, poezio! ...
,,' ~ Nu, Izorcjo, la negoeado est::is kun risko. Vi ' t[O multe
kura{tis riski.
,'
,
En arbara idilio
Unu . el' la , soldatoj ' per půgnóbato silentigis la malespere
La sunbrilo,
kriantan lzorcjon. La grupo pasis for en apatia silento. Kapitano
Birdotfi/o,
, Pro kec ankoralí ~ havis ce la lipoj la mokan rideton, kiam iu '
Varmas ,
-"
.
,
Inallai1te rimarkis malantau' li. "
Catmas, '
'- Kaj kio okazos, se' li uzos la dokumenton, donitan, al li.
Jil .. .
Prokee , turnis ' sin kaj ·embarásite respondis .a:J
HiJa '.. .
tzinger.
.
. ,
_ ,
.
En silenta la sol~co,
~ Miforgesis pri 1jo': Cetere liu 'páperaco ne kom proliliHejmas daiíra kvieteco.
::-.0:
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" ... "'_.
~1....
'.,,,,
tas nin.
.Eble ' Ia papera&> ne, sed via: nuna Konduto nepre. :Vi
Joseph Reisinger

majoro
.
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rnern scias plej bone, ke li estas ciurilate senkulpa, krome li
havas .rnul.tmembran familion.
'Prokec ektiris sian sultron por montri, ke la tuta afero ne
interesas lin.
- Je unu homo pli au malpli en la mondmilito jam ne
kalkulas. Cetere, li estas ja nUl· judo.
Majoro Hitzinger, malagrable tusita, malestime rigarrlmezuris lin.

- Vi povas neglekti liun dokumenton, sed ankaň mi subskribis gin, kaj mi konas mian devon. Mi vere bedaňras, ke tia
fivir(j povas esti ofciro en la imperiestru kaj rega armeo de
la monarkio. Mi esperas, ke jam ne longe.
Kaj li foriris. Prokec, ruga pro kolero, siblis inter la
dentoj.
- Ci liun lecionon mi ne forgesos, liberala juddungito: Kaj
ankaň vi rememoros gin!

L' A PIPO DE PBOSPEB
BAYMOND SCHWABTZ

kíel anímo de novenaskíta sucínfano
estas argila pipo en montrejo de tabakbntiko.
Tia estis ankaií la pipo de Prosper, kiam li ah
ris gin. Verdire, gi ne pIu estis tute virga, almeÍlaií korpe, sed pro tio ni ne riprocu gin,
car nenio estas pii facile dífektebla ol virgeco, .. . . predpe kiam oni estas pipo en foira pafejol
Por k,elkaj saldo'; ciu duonlerta vira rajtas plUl·foje kripligi sendefendajn pipajn korpojn, kiuj atendas sian rnizeran
sorton nostalgie balancigante je . maldikaj snuretoj. Kaj , en
tíaj kQndiéoj , estis preskaií miraklo, 'se ln pípo de Prosper
sukcesis liberigi el malagrabla situacio kun negrava
difekteto.
Tri tagojn daiíris en la vilago la festo de Sankta
Krístofo, la paroha patrono. Tri tutajn tagojn tiu pípo
pendís kíel tremanta celo de gloravídaj pafantoj . (jí estis
la plej malproksima, gi svebis pIi alte ol ciuj aIiaj kaj la
rustaj pafiloj sendube estis jam tre lacaj , car malgraií honestaj klopodoj de kamparana obstino ec la plej fieraj ekssergentoj ne sukcesis gin dispecigi.
Prosper -::- Ji es tis tiam dekkvarjara - pasigis grandan parton de tiuj tri festotagoj antau la pafeja buliko ,
senspire atentante kiam iu fanfarona vilagano promesis
forpafi liun pípon, ear tuj de la unua ekvido li símpatiis
kUlI gi. Pro sia malproksima Inko gi tentis speciale la pii
, lertajn pafantojn, kiuj grandaníme malSatis facHajn vik timojn. Sed gís nun neniu sukcesis gin dekroCi ! Kaj éiufoje
kiam iu preterpafis, Prosper eksaltis pro interna ·g ojo .
La lastan tagon, kiam fmigís la festo, iu ebria melkisto
tamen faIigis la nevenkeblan pipon! Laiíta generala ekkrio
salutis tiun neatenditan sukceson. Prosper, kontraiíe, preskaií ploTŮs , kaj la ebriulo, senkomprene mirante pri sia
, heroajo, konfesis honeste, ke li celis tute alian piponl
Intertempe la pafeja mastro transdonis la pipop al ln
venkinto, ·éar gi estis 'ankoraií bone uzebla. Mankis nur 1:1
tuba pínto. La triumfanta meJkisto, nun duoble ebria, jam
intenci s kun grimaca antauguo d~finitive frak~si la malfeUcan pipon koníraií slona -muro, Kiam Prosper ploreme
• petis: Donu gin al mi! " , - Jl{ruj la melkisto, kun subita
bon fara intenco, kiajn , kelkfoje ekhavas la ebriuloj, donacis
gin al la knabo.
Tiamaniere Prosper akiris sian pipon.
Denun li ha'vis nur unu ambicion: Cin nigrugj, por ke
gi aspektu kiél la aliaj -pipoj de Ia maljunaj vilaganoj. Tuj .Ia sekvantan tagon, dum li pastis la bovinojn de sia
patro, sidante , en protekta ombro de largaj salikoj, li komencis sian 'laskon. Li fumis, fumadis senlace gis fatal a
kapturrii~okaj
aH aj ankoraií pli malagrablaj sensacíoj, sed li ciutage heroe Tekomencís, kaj kiam ma~kis
tltbako, li sucis 'sekajri nuksfoliojni ne pro plezuro, Kompreneble, sed kun la- energia intenco: nigrigi sian pip?n !
Kajla brunaj ,makuloj rapide progresis snr la blanka plpa
- korpo, ~ baldaií 'ifi plidensigis kaj farigis nigre nigraj .
Post crelative mallongit tempo la - pipo de Prosper estis inda
je siaj plej maljuna) kolegoj en la tuta vilago ...
La jaroj pasis: eh regula siusekvo, kiel ,ventopelitaj nuboj s.úr blua cielo';
, ,
•
" Prosper jam hay1.s edzinon, grandajn infanojn kaj ciam
ankoraií sian pipon. lam kaj 1~ di estis akcigente demordin,ta. tnbopeeo~n; tiel ke nl}n lia pípo havis ,miniaturan

dimensíon, kaj por pIi certe protekti la -restanlajn tri centimetrojn li estis envolvinta ilin per blanka fadeno, blanka
fadeno , kies hodiauan koloron oni facile imagas. - Tamen
kaj malgraií Cio, nenio estis pii kara al li ol tíu pipo, precipe depost kjam sercema urbana klarigis al li kun plej
serioza mieno, ke en Parizo oni pagus almenau kvincent
ťrankojn por tia pipo, tiel perfekte fumajíta I Prollper
tion kredis kaj kun li la tuta vilago.
.
Sed jen kio okazis:
La tutan posttagmezon Prosper e slis p.dstinta la bovinojn, - car nun, pro siaj sesdek jaroj, li ne pIu taiígis
por aliaj kamplaboroj kaj ciutage, kiel dum sia infanago,
Ii pelis la bovinojn al la herbejo.
La tutan posttagmezon li 'sidis sub la largaj salikoj
kaj li estas absolnte certa, ke li fumis preskaií senhalte. Li
,ec tre bone memoras, ke, kiam la nigra bovino transiris en
la gardenon de la giba .Jean-Pjerre, li unue enposigis sian
pipon kaj nur poste li kuris por forpeli la nigran bovinon
el la karotoj . - Tiam li rei ris hejmen laulonge de la
rivereta vojo, trinkigís siajn bovinojn je la fonto apud Ia
lernejo, poste ligis ilin en la stalo kaj prizorgis kiel kutíme.
- Li vespermangis kun sia familio kaj finirHe sian modestan mangon eltiris sian pipon, nel - intencis eItiri sian pipou, sed la pipo n e piu t ro.vigňs en la poso I
Li trasercis ciujn posojn, la filinoj esploris ciujn angulojn de la éambro, lia filo Alfred ec returnis la pajlon
en la stalo, - sensukcese. Devige Prosper konstatis nun la
nekredeblon : La pi po estis perdita, pipo, kiu valoras en
Parizo almenaií kvincent frankojn! - Tamen, ne, ne estis
eble!
Ankoraií la saman vesperon li reiris al la pastejo,
survojé observis plej detale ciujn truetojn , longe palpis la
herbotufojn sub la salikoj , - vane. Li ne retrovis la nigran
pipon ...
Denun la humor ů de Prosper ne pIu estis tolerebla. U I
grumblis kontraií, ciuj , edzino kaj filinoj; ciu konsola vorto
elvokis ce li koleran respondon. - Lía tuo Alfred acetis
por li novan pipon, samspece argilan , - - Pros per blasfeme
sakris kiel diablo kaj proteste ec ne tusis gin. Ua konstanta
malbonhumoro malsanigis lín ne nur morale sed ankaií
korpe. Li apenaií mangis, preskaií ne piu dormis, - 10\1gajn horojn li sidis senfare dum obtuza medito sur benko
antau la domo kaj forgesis prizorgi siajn bovinojn. Estis
klare, se tiele -daiírus pIu, Ii baldaií mortus.
Lía edzino tiam decidis kun la filinoj fari ta.gnaiíon
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je la horroro de sankta Antonio por ke la patro retrovll
]{ vazau pikite de frenez:l abelo Pl'osper eklevis la kapon!
sian pipon. Kaj tuj ili bruligis du kandelo jn antai"l la bildo
. ]00 estas tio? Apogan te sin .kontrau la segó li subite sentis
de sankta ,A ntonio . en Ia beIa éambro .
ion malmol an snr sia malsnp i'a dOl'spat to. Rapide, malKiam Prosper eksciis pri tio, lia kolero estis senlima .
gl'aií siaj reumati smoj, Ii metis si aD' manon sul" liuli mal" Cll ťstas eblc, esti tiom infana I Nur virinoj havas tiajn
mola}o n kaj tllj post apenaii a ekpalpo li sciis: La pipo
supel'st icojnl Kaj f{)l'bl'uligi tiom da kandelo '; du'rn nai"l
.tl'ovtgis en la substof ajo de lia vesto 1
tu taj tagoj, cu ili ne scias pIi taiíge elspezi la monon
'I" , "Kia azeno mi estasl" li gl'umbl is, "kial mi, ne pensi s
Li grmnbli s tiom pIi , ke li mem sekrete esperis retrovi la
pti tio pIi frue? Vere, jen . ja estas truo en miapos o!" pipon dank' aI Ia interven o de sánkta Antonio , sed li ne
lam íi estis levigint a kaj kun serjoza mieno de in, kin ne
povis akcepti sendire tiun vil'inan kaprico n ne kompl'o misatas
in:fanaj ojn , li blove estingis ladu ' kandelo jn antau la
tnnte sian viran superec on l - Kaj éiutage li la i"Ite kaj krude
bildo. Cluj lin rigardis derriand e, duone senkom prene, duone
1II0kis siajn filinojn kaj edzinoJl.
antaiíse ntante. Prosper nlln staris ée la tablo kaj kun treEstis la oka tago de l'tagnai ío. Seninte rrompe du kanmantaj fingroj penis retiri la pipon el la substof ajo.
deloj brulis antau la sankta bildo. La pipo ne ankOl'aií
" Mi ja sciis, ke [(i ne estis perdH.a ", li. asertis kaj kun
l'etrovig is.
ruza rideto li eltiris la nigran ' pipou 1
Ce la vesperm ango la familio sidis éirkai:í la tablo.
Peza silento svebis super la rondo. Jli sidis ell la bela
Lia em{)cio estis sincera. La ,o staj fingroj ankol'ai í uecnmbro , Cal' estis dimané o. - Fine Pros per ekrikan is konmis, - kaj . el tiuj treman taj fingroj la pipo " f()fglitis kaj
trui"l. siu eelzlno: " Nu, vin ' serco baldai:í 6esos, - hodi:111
rompigi s milpece SUl' la brika plankol !
estas la !lntaiíla sta fago I" kaj li aldonis preskai í blasfem c :
Konster nite éiuj rigardis ·kaj ne kur.a gis kredi.
" Via sankta Antonio ne tro rapidas l' : '
Longa silento. - Tiam PJ'ospe r kun seka· voco ordorns;
"Ni tamen es peru kaj ankorau pacienc igu", - h edzillo
al si aj filinoj: "Hebrll ligu la kandelo jnl"
.
respond is . - "intcl't empe vi agus pIi bone ne mokant c ln
Nul' post kelka tempo li , konsciis pJ'i la semrtilc.co de
sanktul on, - pii I'uzaj viroj oj vi jam 'turnis sin al li! "
tia faro.
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SEC A.

Ebcnajo vaslega , scnarba , dezerla. Augusla suno, bruliga ,
,
La cuenino (grave) : Ne. Mia patro diris ciam la veron;
frilvarmega. Soseo maIlarg a , polvoplella, kiu perdigas
pro
tio ti eslis granda aze·no.
malprok simen ...
La llUndido (streéan te siajnm embroj n, oscedan te kaj
·S ur la inlensbl ua cielo ee ne unu nubelo bonfara nla. SUl'
la pl'eskau ťum anta tero nek rivereto , nek fonto. nek ee tufo
antai:íen metante la kapon gis super la cará rando)
da hel'bajo.
Panjo ! ...
Tremad as la aero vibrigila de la suna fajro. Cirpadas
La hundino (ame gin rigardan te)' : Kio?
cikado siujn unutona jn akrajll sOl1ojn. Zumas lllusego zigzage
La hundido ,' Venu, éi-supre t}iru; mi malsata-s.
flllganta, kvazau ebria pro la Jumo. . .
iLa hundino (malgoj e) : .Mi .ne povas" Hlo mia ; mi estas
Tre ma1rapidc antauen sovigas SUl' la soseo maldeIika~
caro, tirata, inler la timonoj , de mulino malboue uulrita kaj aUigita. Kia bedaure go I
La hundido (starigin te .sin, post granda peno, , kaj
anlaií si de azenino malgran da kun ostelstar a lumbo kaj
sance1i gante): Do, mi iros· al vi ...
larmaj okuloj.
La hlwdino (timega nte): Ne!
AlIigita per mallong a snuro aI la postajo dé l' earo,
hundino dubegriza, rnaIgrasa , maIforla , vojiras 'afliklite kun
La hundido (naive) : Mi povas tre bone 1 .
1:1 kapu lel'e.
La hundino ,' Ne, ne movigu , pro Dio 1
.
Intern e. en ln earo dorm3s la carislo . Ce la caristo,
La hundido (rigar-dante al si per avidaj okuJoj) : Sed
~tcrnigjnta SUl' malplen aj sakoj ,
hundide lo. tre malmlll
mi malsata s, panjo mia! · Kial vi ne volas, _ke mi
lagojn aga, montras sian dikml kapelon senespriman tajn
malsup l'eniru?
kaj
,
rigardas per okuloj malvigletaj jen al la malprok sima horizont o
La hllndino (korpre megite ) ; Tial ke vi .farus al vi
jen al la grizaca hllndino, sia patrino.
_
vundeto n falant.e ;car ankorai í vi riescipo vas iri 'kaj nepovu s
La mulino (levante la kapon, duonma lferman te la
okulojn kaj spirante malfort e) : Kia posttagm ezo," Lucera 1 . IŮn sekvi. Car vi restus survoje , forlasit a kaj sola, dum <lu La azenino (forsku ante la musojn ) : Ne parolu al mi 1 ('aro , pIi forta ol mi, min fonrenn s . ma!pro ksimen de vi ...
, Silentu 1 sternu vin; dorm~, ·filo ·mia, dormu L ,.
Kaj, danke ke almena u ni iras sensarg e.
"
.
La hundido (élmeta nte 'ankora u ·p ti la korpon ): Mi
La muUno (montre al la caristo) : Cu dormas ankorai:í
nUllsata
s !
.
la tirano ?
.
La hundino (terurit e): FOI:J.. . Forigu . interne n 1
La a zenino,' Cerle 1 Rie!, alie, ni irus tiel malrapi de ?' .
Bona li estas ! Eé vidante uiu morti. li devigus uin plirapid i. . (Pl'ofun da ra(lkavo eksancé Ias .Ia' ťaron, perdas .la hundid o
sian mallert an ekvilib~on kaj falas soseen,J . ,
Despoto li estas I
La hlmdido (tre kontent e) .: Cu vi vidas? Mi. nc
La mu1ino ,' RieI éiuj homoj.
. ~' undigis. .
.
ď
'~
La a:enino ,' Kie! éiuj , ne. MiHn patron, kiu logis en
La hundino (fosmte .siajn ,'pienoj n Cll ' la teTon, kvazaíl
grandaj urboj , mi audis diru, ke ekzistas homoj bonaj al ni. , ~~i "olus
per Hom' malgra nda - forto haltigi Ia ' iron de
Cent f<,>jojn Ii al. 111i ripetis : "Filino , mia, kiam vi vidos
l'veturil o) : Ven u 1 Proksim igu ~1 mi.l TujIK e, mi" PQVU
homojn , kiuj konduk as vetvrilo jn kaj éarojn, de nelli~ .. vinekp reni per
miaj dentoj\ . ' . '
•
beslo tiralalll , humilig u ka} respekt u ilin: iIi estas lliaj
La hundido (luktan te por ~le~i , sin) : Jes, .at,endu 1
savnnto j . TIoni i!i aJnas nin, ke por nm imiti, ili kovras ~.
.La hundfno ('kiel ,anta(~e; streéan te gigante siajD for,t ojn;
siajn kapojn per oreloj ' kiel la maj ; ili imitas Ia simion
sentant e .ke Ia snuro ' sin tenanta ' vundas, snfokru nSin):
dum,Qm ere kaj vintre Hi sin vestas per ursaj l>eltoj, 'ka!
Venu I
'
' ;
, ,
opiriias sia nero simi\igi al la .respekt i:va besto." .
t
La
}mndid o (sing~ltplorant.ě) : . Mi ne , PQvaS. . (VidBIile
La mulino (nekred ema, kiel multaj aliaj mtdinoj ). ,' ke
la -' éarQ malpz:oks.imiga s · kaj · kilrifqr trenas la. JwrÍ>on
Esta.s strange ! . .. Neniam mi vidJs tiajn homojn . Cu ne
,pr.eskaLi senv·i'~'an de giapatr ino): ,Panjo\ Panjo ~ mia;. 'ne
trompi" vin eble via patro 'I
.
lasu min éi ne,'l
,
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La 1rundino ' (krianle 'e n plej aJta angoro) Lucern , pro
~
.
viaj filoj, haJtu I
J
La azenino: He? Kio oka zas ?
T.a hundino: Mia ideto! Ci falis I Ci ne pova s ir.i! .
La azeniŘo (al 'la -mulino): ~tendu, hel
La mulino : '.Jes ! Por ke la tirano . vekigu kaj tanu nian
~
hauton per batoj : vi estas aroga.
, La ' hundino: Bonvolu I
~
La azerlino (al 13. mulino) : Hallu, diras ,mi!
T.Ja .mulino (obstinege) : Ne!
ta azenino: Estas sia filo !
La mulino: Kaj al mi, kiom koncernas tio ? Kial si ~
· hav.as lin?
~
- La . aúmino (indignite): Kion scias vi pri filoj kaj
amoj, raso ;;enfrukta, malbenita I Haltu, au mi frakasos
jJiedbate vi~n bruston !
, La mulino (haJtante pro la minaco) : Eslu I Vi superas ~
~ .
min nunmomente ' je forto kaj devigas min fari vian valon;
f
sed ve al vi, se la tirano . min batos! Tiam estos mi, kiu
· rompos vian bruston je pecoj.
La ·hundino (al la hundideto malrapide, malrapidc ~
'a1'j>roksimiganta): Venu, tilo , mia ; venu, ne ripozu . Ci tie
ce mia flanko vi ripozos.
, La hundido (denove tre kontente) : Jes, panjo; rigardll .
,
kiel bone mi marsas.
La mulino (inter la dentoj murmurante ): Ni vidos , ~
kiom kostós al ni Ci liu , serceto.
~
i.
Le azenino: Ne timu. La vira vidonte la hundidoll
~
surtere komprenos la motivon de ·.nia haJto.
'I
La mulino : Kion li po vos kompreni estante homo ?
.
La azenino: Do, mi oblikvumos kiom mi povos , kaj
starigds min horizontale sur la vojo, por vidigi al li , ke mi
estas la sole kulpa.
..,
·
Lamulino (pIi konforme): - Tio ja estas alia afero .
~
.(La azenino oblikvumas, horizontale starigas sin kaj vidas ,
.,
kiel Ia hundideto, fine, venas al la flankode sia patrino, kaj
vidas, .kiel tin sin jetas teren kaj aJtiras !in al ši kaj aJprok- '~ ,
simigas al li siajn plenajn mamojn).
~
La azenino (kortusite, memorante pri doloroj kaj gojoj
' pasintaj) : - La infan,o j! (El siaj .malbri1aj okuloj elfluas
· iarmoj. Malica muso eksidas ell i1i. Pauzo .)
La mulino (kapskuante kaj tintigante brue la sonori·
Ictojn de sia , cirkaiJkolajo) . -Sed , cu ni volas pasigi Ci lie
nŤan vivon?
,
La homo (vekigante kaj rektigante siu. mirigite ) :
Kio· estas ' tio? (Pugne ekprenante la vipbastonon)
~
- Lucera!
:La mulinq (por si mem): - Nun vi vid os !
.
La uzenino (ne movante sin) : - ' Okazu kion Dio ..,
volas I
.
' , '
,
La homo: - Azenino I '(Desaltas de l' caro; saltanle ~
.,
~Ii ekvidasJa hundideton ; kiu , jam sata, ludpetolas kun sia
patrino) .- '- Thl'besteto! . ' . . Preskau: esti mortigita ! . . . ~
('Prenas fa hundidon' 'k aj letas- ' gin ·cárint.ernen . La hun-clino. ~ ,
,.cJankema, provas alsalti kaj 'klU'esi lin ; la azenino. konten·
ď . tigita. reiras .o beeme 'en ]a tirvicon. La Caro denove ek}
· I'U Hgas.J!
~ ,
. , La az.eJ1ino (aj la · muíino ): - Lividis la' hundideton
lere ; li devaS estr nin kompreninta.
.
"
La homo (elmezl,lrante sur la ostan lumbon de Lucera
· dl,l terurajn bastonbatojn) : Azenino !! Vi ba1tas meze ~
,suTvoje ée tia suna ?_ (La 'azenino kurbigas kaj biovspiregas
'I
,:pro doloi-o:- La mulinó kase ridetil'Cas. La hunetino klinas teren
~.
'- la kapori, afliktite. ) - Si ja ne estos malJaborema? I Fin,'line, azenino 'l
."
.
;. Lu, ?z~nino (sentánte; pHolla doloIC?n, la:maljustecon ~
·de la puno) - Fin-fine, homo 1
, (Antaň'ensovigas la ťaro, §ance1igante, krakadante. La
- Caristo sidante sur }lnu el la Ximonoj, turnas kaj murmm:- ."
_ kantetas,la ,muli,no' penS'llS pri la dezirata mangujo, la bona iJ
'1
',;a;zenino reJJ1emoras · malgojepri la kJu:esoj de ,azenideto
kun' frunt~el0 (lucero) , kiun .homoj sc'rik.oraj forsiris de si .~
', P!lr aum ;-- ;ka,j mnSego zumas, flugas zigzage, kyazau ebrie
,,'l);'~ .lumo~, '
., ·El. la Jlispunu: J : BERGER

______ ~ ______ ~ ______ .J!- ______
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ll ejmen bela knabinet' revenis
post renkonto kun amato sia.

~

~

~:~!~lOki~j e~a:i ::(::~l~:~j?
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La
- Mi de&iris roz ojn, panjo mia . ..
DO/'lloj gmbvrwdetis núujn m(lllojll ,
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Hejmenvenis [a litin' denove
JL/se el la brakoj de l' amoto .
E1cmironte la patrino diris:
- Brulaj kial estas lip oj vif/j'!
nť~o jn Dlongi,q mi, ho ponjn mi(( Sl/k' sangkolorigis mi'ajn lipojn.
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Si ankoN'u .vidis Un; se,d loje
si rooenis <!)C/le. Palljo drir,;s: ,
-- Palaj kiol estds v(Jngnj vioj'l . . . .
Si gemetis: - Fosu micl11 tomboll !
Tien ' sternu min kajkrucoll melu .,.
Skr.ibu sur la tombo&tnno j6noil:

~

'I

~
~

~
"

~

Hejmenvenis si kun rugaj malloj :
li varmigis tiujn en IQ &iaj.
Hejmenvenis ,~i kun rugaj [ipoj :
li bruligis tiujn pcr lcisfajro.
Hejmenvenis si kun pa/aj VflllgOj :
li velkigis tiujn mal/idele.

~
~
'I

~

~

~

1

) LA AjO~ KIUJN DONIS ~
\
MI. . .
\
~L(1 ajoj,
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. Jlek bracelet', nek broc', lwk ring',
nek orelringoj oraj.

.,

~
~

,y ur iom da Ci fonpJper'

vť:;;:Ío::a~u;k~~~~:~~T por

~
~

akiri vian placon.

4

Se'u io igas - sciu lIUII --vctloTCIj tiujn oJoj1l:
S11lcera , pura C/nimsenť
elmaskis la versajojn.
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~

1ciujn donis mi,
j«, estis senvaloraj,
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se I'ersojn miajn tran éLLs vi,
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e1.Yprucí/s sango /J1ia.
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La plenigo de art.isla verk.?
ne povas esti alia, ol, kia eslas
al ~ia kreinto donita de la
Naburo; eSibas neehle eHudi aHan
melo di on sur )a Kordoj de
hornaj animoj, ol liuu, je kiu
m
estas agorditaj., Tiu melodip'
ce ciu devas esti alin, kaj ce
ciu devas esti " homa. En la
homa akcento de nia animo
trovi~as resono de parenceco,
estas eC ~errno de nia cehismo,
de ni,a socil3>lia sento, de nia
mondeco. (VL Rada: "Tra
I'vojod e I'Vero"; eu ,a,lmnna ko
Zivot, 1921.)
•
Parolan te pri la ilustrdsto Rada, mi n'!:! p()vas ne mencii" el: se nur resume, la 'pentris ton, car Hada estas unualok e
eminen ta pentrist o.Diséip lo de Preissle r" li aligis en la ant:1I1mi\itaj jm'oj al artista generac io pIi mal\iun a je 6-10
jaroj, kiu tiam havis sian oentron en, l.a Umelec ká Beseda.*)
Ci tiu, lau sia program o, reagis kontrau la ekskluz ive formp.lisrn a , fremlan deinspi rita ' éeha modern o kaj deklaris la,
revenon al la homa kaj nacia mislo de la arto.
La jnna Rada portas' per sia klera kritikis mo multan
bonan influon en la komuna n laboron kaj li baldau farigas
UIIU el la celodon aj faktoro j de la renovig
ita vivo en U. B.
Ke la nacia arto, Iiberigi nte de la princip a antitezo
inler enhavo kaj formo , estu ' profund igita kaj intensig ita
tiel, ke la postulo de nacieco ne estu malhelp o por individua memesp rimado, ke la klopo~o je pureco kaj gusta esprimo estu eé superita j de la severaj postulo j pri la interna
pleneco de l'verko - lion li klopoda s dekome nce per sift
artista laboro, debatist a preteco kaj intelige nta plumo.
Mi atcntiga s pri la supresk ribita artista kredo de Rada't
aií, eé pH bone, mi ~llenligas pro la tuta verkaro de Rada mem,
en kiu, diferenc e al tiel multa.i propaga ndistoj , vere ev,i den,
*) Centro de cehaj art.istoj, kun vasln kulturinfluo ,en
' 'lál
laslaj jnroj de XIX. jarcento.
,' I; ' •

tigas lia kredo kaj program o artista. (ji ne enhavás gran· .
da,jn gestojn patriota jn, nek· senfrukta~ supen~O<Iernecon:
kies demago gaj pozoj ofte forpusa s mn unuavld e, ~ed gl
parolas pri granda,j oferoj, amo , he10, pri homo, ee Soe ~l estus
sennom a vagisto kun éifonita , tornistr o sursultr e, kaJ parolas , per parolo kornpre nebla al éiu, kiu havas anjmon perceptem an, klaran kaj alirebla n.
'
...
Sole en la sindona observa do de la NaturaJ faktoJ kaj
de la Vivo de la ekstera mondo kaj de la kQro 'p ropra,
fontas la s~go de l'Ekkon o kaj ~ole. éi tili sindona kaj at;nplena enrigard o povas konduk i artIston al celo. La vOJo,
vere, estas longa. La parolo de belartis to estas la "ť)r~o, la
plej grava el la malhelp oj, kiujn ln ,artist.o de'V~s venkl d,u m
sia pilgrim o al la verko. La tasko de, la artisto,. ne estas
imiti' preci'ze, fotograf e ,iun parton de la realo,. ,mn el la
miloj da hazarda j formoj , kiujn sunpetas ,al SI la ete~ne
san gema Naturo; la artisto devas penetri sub la supr~Jon
de la ohjekto j kaj fenome noj natu'r aj. Li devas ferml la
idean mondon en evident ajn formojn , kaj, per la forto de
intelekt o , arangi 'ilin tiel , ke la vero p].eje-t;vi~entigu:. .
Kaj Rada kapabla s fari la taskon al si metItan . LI atm:
"as y,ere mondan mvelon , kaj akirus certe kompre non ankau
fremdla nde, kvankam lia stilo esta~ pUre c~ha.
.
'
Same kiel en sia verko pentnst a, espnma s SIn Rad~
ankau en taskoj 'donitaj al Iii de la tempo kaj de lia propra
inklino t. e. ilustrad o de libroj,
'.
An'taú ne longé, oni rigardi silustra jojn, malpli 'valoraj ,
mem la ideon ilusiri iel mallaild a en la ' belarto. [Kiel anakau la ideon literatura.] Terno" enh,a vo, agado estis .preskai í
malsata taj en bildoj.
'.
En tiun ci sferon venis Rada [1912.], enla AkademlOl1,
al prof. Preissle r, kie pro,la klopodo j je aQsoluta pentraj o
[kubism o kaj aliaj ismoj] estis nenia interes o prii~u~trado:
Tamen la juna adepto jam tiam klopoda s: p,rezenti al ~I
konKret e la legitan vorton. ,Ci tiuklqp ,odo !estis. a~a~ ... ce
la .iuna pentrist o kaj ankau ' la matura artisto es,tl!s
fidela al sia junaga sango.
'
_
'.
Pere de 'Joser Cap~k, en 1918, , yenas ~<;la inter I~
, ') 'll
' éeshajn illustris tojn. Liaj ilustraj oj en artismaj~erchumo.raJ
gazetoj, montra s baldaií novan capitron ',en la cena arto
ť
illustra .
Same kiel Ia pentro, tiel ankau la linio de Rada, -'kvanka m li ne improvi zas, eé, ofte dekfoj~ li ,1'00 des~~na~
f
streketo n gis ,gia perfekt a fokumo , - estas élam
nurmde
,~ akomod igl al la enhavo, kiu kvazau dliktas preta
al
la. ,sti~ Ion kaj tektonik on de.1a tuta kompon ajo_ 'En la sercaJ desegnajo j li estas goje karikatu r.anta kaj ' jelpac'e me , ironia,
\. sed tamen, kapabla ,se necese" skurgi per senkom pMa 'sar~ kasmo giS vi'va karno. Li neniam tOOa'S per áfektQ, la ilus'I 'trajo efikas éíamdf l\me, kaj estas éiam tre klara:
En 'liBra
'4 ilustrad o la klopodo de Rada esta:se vidente esprimi
' la
\. anímon de la libro, gian pensan mondon , tiel ke'! fine '
éiu
· l" · libro estu kvazau, aparta mondo, tute diferenc a de la aliaj.
, .
Tamcn; cn ciu Úhro li konscrv as, . krom la.indiv i4iueco de lá
·, l 'libro, anhu sjari ,individueCon.
",
,~
Dum la pretere ma, leganto \!eturas ,tra ,la mondoj de
!I
verkista j fantazio j per -aer,Oplano au ekspres a vágonar o. kaj
~'. ilin rigarda s' tra feneslre to de sia kupeo, la l-egant()-ilusttisto devas mn ITllIvojagi. piedé,d eurbo a] urbo, de :p,ago al
\: pago, li devas tra,vivi multe,'- kion la fiUra' le'gant0 .sole Ti- "
~r. ' 'ga-rdas. Car illustTi libron signifas, láu .Rada, tre Tarente gin ,.
~ , ellegi. ,
'
, '
"
'
,'~ " - Vere, atenta leganto t~j ' riIQarkas, ke Ja ' lini0j de ~la
to..
Ráda'aj .de~egnajoj' oíel apárten as ' al la· medio de ,la tut~
, ~ ~ librO, au al1a '~anlktero ~de c,e rta terno. Ni rigardu ekzemp
le
·. Il la .:grotesk ajn kaj tauzitaj n Jiniojn dé Ia 'desegnajQ alla
.'~.
.. \: 'belo: Suisto kaj. Di'ablo .La' du ilÍlstraj oj' a1:' la ,Kt.ubo<·fa' de '
~~ PickÚJick' ojéstos certe gOJa surprizo ·al ,h l satantOj ,diversII na.'c iáj dě ti'!' k!asika
ILe Dic,k ens.C,e tere piáj bil-
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Jam éie vespero.
Trankvi l'.
Ripozas la tUM pejzago.
Piu genas si/enton maje stan
Nek sono, nek biil'.

y

4

Post piu v', éiu herb' senmov igas.
]"n.Wa post nuboj la lun'
Pentras per blanka kolaro
Arbaron kaj kampon .
Si/ento. ,
Nur rana obtuza F/Oro
Kaj wm'
Aiídigas de venta.

4

J

Post ' taga /<abol'Q
Profund e respiras la tero.

Kvieto.

Npr ie tre proksim e cirpado de gri/o
Kaj granda, ega trMkvi/ o.

,
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Ho Tero.. .
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Stanislavo Zans,"'er.
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cletoj 'aperas plifrueolla libro 'per ili ilustritace Druztevni
Práce en .Praha: ' , J ,
'
" ,. La ilustrajo, . krom la ' belartaj postuloj-, 'devas konten· ',
ťigiankai:í aliajn,gravajn.Gi devas enhav·i, teni sin al la
'teKsto, . esprimi ideon, konformi objektive [Iau personoj,
sfero, , detaIoj,) krome, gi estas ligata :;tl latipografio de la
Jibro [ko'm postajo de pagoj; ' formato,papero ktp.J. Pro
lio, por ,plenumlciujn či postulojn, oni devas havi certan
speciaIan kulturon, ki'un nuntempe ne multe transdonis la
tradich Tiun mank on oni devas kompensi per detala studu
de malnovaj ' majstroj. .
, Ul~ niaj ,informoj Hada interesigis precipe pri Busch
[germana humoristo) Cruikshank [angla ilustristo de
_ Dickens] kaJ. 'pri la franca Doré, samtempulo ' de Daumier
kaj D.elacroix, kiu guste IIiontris sian universalecon, kaj kies
, ofundan komprenon montras en sia individua arto anka lt
Ratlá .

'

Rada havas tridek jarojn.
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' EDUARD

WILDE

Cijare la '6. de marto la tuta Estonio festis la jubileon de
la 110. \ Il,a skigtago de la plej populara estona verkisto Eduard
. \VHde (Vilde). Tian honoron Wilde in de mer-itas. Kvankam la
estona IiLemturo ne estas trojuna, gi kreis gis la epoko de
Wil~e Inal!llUI~on .kon.sider.in1an. Esceptas nur kelkaj lirikaj,
ne glsevolumtaJ talentoJ: KnstJan Idak Peterson kaj Lydia Koi·
dula, dum artvalora estona prolO nur ekgermis. E. Wilde kaj
',l íaj kuntempuloj, Iatragiksorta Juhan Liiv kaj, la dramisto
August Kitzberg rajtas esti , nomataj patroj de I' estona prolO.
E. Wilde estis la unua en ' Ia estona literaturo kiu havis energion krei vastteÍnajn sociajn rom.~nojn kaj ,talenlon kaj forton
de ,eposa poeto por inf[úi grandajn popolamasojn. Por li la
ve:k~a~o n~ estis m;tio, se~ inspiro kaj. tilme~ lia produkteco povis
atmgl plej altan 's tupon: la plena verkajaro k Ů'ns istas el pii ol
, , '
,
10.000 pagoj.
Eduard Wilde llas,kigis en la jaro ' 1865. la 6. de ma rlo Cll
Indepartemenlo Virumaa kiel filo de bienega voklo. Sian ka·
rakteron kaj Iiteratutajn in'klinojll li heredis de la patrino, kon·
si-derinda recitil1tino de popolpoezio ,kaj parencino de pluraj
eslonaj Iiteraturistoj. Fininté elementan lernejon, ,Wilde eklermis; ~n . ~a germana "KTeisschule"en Ta 1Ii nna, sed eksigis el Ia
lerne)o 10m antuu la fmekzamenopro sence1iajmondkoncepll!-jkonfliktoj ,kun la ' instruistaro kaj pro sia senpacienca ka·
r.a~-tero. l{0!llencigas .senripoza, . averitura vivo komp~rebla kun
hnJ de A. Hlmbauq 'k aj R.. L. ·S tevenson. Jen li estas ie kampare
en .Estonio, jenen Tallinna; en Tartu. Kelkajn jarojn, li vivas en
B~r)in"Moskva"vójagas ell Svisujo, Hungario, Balkanaj staloj,
'Halo, Grekioj Tur.kio, l\falgrand:Azió k. t. p. Postla rusa re, v.olucíoe~ )905. 'Ulogas ,ekziliteen' ,ZUrich, Helsínki, Koben,'" :havn, . Stuttgart, New,york kaj ree en Berlin.
,
'Sámkief turisio e~ 1ft vivo, li estas turisto eÍí la' literaturo.
La' sujetoj d,e líaj verkajoj estás e]ciuj eblaj- partoj de la mondť), Po!-, li estas egale, lde li sidas, Ce biertablo ,kaj Jegás .gazelon
,au ; ObSeTvas ,;pret,e rirantajn .virinojn, cU SUl' la bordo ,' de Bospo, Tus"iul ,ce'Rhéhí: Cebiert3blo kreigas Iiaj , verkajoj, kies~ enhavon
Ii,To!"ges!lS ja:r-q. sehántim tagop. ' por percepti novaJn biIdojn.
,1.'ieJ díťňriS' plurajn jar6jJi tiucU'-'llrl1avalo dela vivo.
>Estoniori\illilde' povis,. reveni uur ,post 1a rusá revoÍucío
laStajn· jarojn 'ILpasigas . per la eldonado,' de . sia
kp'm}:Ilé'Ja: ",tI>T'kaíIBrih,' ' La' ~ e~tona ,regista,fo Jirmigis ; lian ek~no de
dnmviva uzado.
,.. , ..""..,~,~· trejuna. É~sigita el
--.-.r--' ce Ja
pagermanaj
,
, romano
,verJfujo {l885)

::~:t~~:;}Ó
*;U::~~~:~.~~~;i~,
1

la
'oWilde, estisál li
kon.e stonaj ~j , germa,
,,,.-:- "'" .- /, Jjúťna:~9; ", alt?Jůti ,. kun!aboris
J" ,v.e\'i-4t!> ~:;Ja , j~rnali~!,aj. Il\an'erl~a.r
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borKJ)ndiCój des pii malfavoraj. Lil tiama publiko ravi~is j)ri
senglí:staj romantikaj kaj sentimentalajepigonoj de germanaj
o~ig!naloj .. , StiJe kaj enhave
bonan kaj valoran verkaJon oni
nomis enJla. Por pIaN al la legantaro, Wi1d,e devis atenli (-j
tilljn postulojn. Preskaň instinkte li 'k onlentigas la pubJikoll
p'e r, sercajoj. Li ironias pri la filistreco de urbanoj, sengusta
dolco, sentimentala pieco kaj sajna honesteco de siaj samtempyloj. Pro lá severn rusa cenzuro en la sercajoj ne esta's pritrakt-ataj pii serioza j socia,i demaudoj, mankas ec. pik'a uta karaktero. Per la sercajoj Wilde povis penetri en la plej malkul ttlrájn parlojn de Eslonio, la nura mencio de Iía nomo "ridi(~~; ec slonojn."
,
, Ci liu produkliva, sed malaltnivela periodo finigis en 1890,
kramWilde tTanslogigis en Berlinon. Tie li povis konaligi kun
n!a!ismo kaj socialismo. Hauptmann, Sudermann, Zola, lbsen
de unu ťlanko kaj Liebknecht, Bebel, Marx kaj Engels de la
alia' 'influis Iin evidente kaj signis la vojon por estouta evoluo.
En. MQskva la socialista idearo e kh avis firman hazon: Wilde
vidis la solau savon de I'mondo en la forigo de la kapitalo kaj
egaligo de la fangoj. Por esprimi sian opozicion, Wilde trovis
konvenájn sujelojn en la Ciňtaga vivo de premitaj kaj malricaj malsuperaj klasoj. Kreigas r ealistaj lendencnoveloj. En
"I\.'arikas kihvti" (Kaliko da veneno) li penas 'montri, ke mono
estas I,a fonto de i:ia malbono, EI gi gutas senc.ese venenoen
la, animon de I'homo. La kapitalo stonigas la kOllSciencon, acelas
la virton kaj hone ston de malriculoj. "Raudsed kiied" (La
feraf man oj) priskribas la vi von de fabrikaj laborisloj. La plej
DQna verkajo el ci liÍl periodo estas sendube "KiilmaIe maale".
(Én , Siberion). Ci estas la unua veTkaJo de Wilde havanta verc
ar-tan valoron, unu eI la malmullaj Iibroj venkanlaj la legantojn
pel' korfunda kondolenco. Ci estaskreita konscie laň ideo j.
Wilde volaskaj povas vidi 'k aj paroli juston. La lemů mem es tas
tre sÍinpla: cirkonstancoj krimuligas ec , plej hon eslan jUllulon .
La tendencaj vcrkajoj ne estis senrezullaj. !(vankam Wilde
kO.nstalďs, ne laudas au mallaiídas, neas kaj ne instruas, ))
havismullajn imil,antojn en la literaturo kaj vivo, car Iia lel) '
de'nco '!Je es ta s, seka inslruo, sed sukhava vivo.
En la komenco de la nuna jarcenlo Wilde lramil'a,s de la
socialista realismo aj la kritika realismo Lia Irilogio - ,- Iri
llistoriaj romanoj cl la mezo de la pasinta jarcenlo - lugas la plej
doloran lokon cn la pasinlo de I'cstonoj : reacelon el ln servulo
per la tero de l'prapatroj. La terno de " Mahtra soda" (La miJito
dl Ma6tra) eslas servulo, tiu de "Kui Anija mehed TaJlinnas
kiiisid" (Kiam Anija-a noj eslis en Tallinna) la baroj inler la
mngQj, ,,,Prohvet Maltsvet" (Profeto Malcvetl priskribas la mal,
saton je Dio, sed en la fundo de éi uj respeguIigas ununura molivo
- malsafo je pano. Eu éi liuj romanoj eslas pentritll per plej
multkoloraj farboj la mjzera vivo de la kampanllloj, i1iaj
ešperoj priliberi~oj 'korpa kaj ckonomia, sercadoj de 1ft rajtoj
('e polenculojkaj Dio kaj - senfinaj seniluziigoj finigint,aj per
san'g aj punadoj. Per ci liuj romanoj Wilde trovÍ8 la vojon en
la korojn de l'suferantoj. La 'romanoj ne estas nUf scie nce
verajilustritaj hislorilibroj, sed folioj el la pasinto de <" in homo
devenanta el 'kamparana klaso.
Dum la revolucio en la 1905. jaro Wilde dedii':is sin al poli :
lit-a agitado. Li postulis rajtojn kaj Iiberecon al Ja laboristaro
káj malgrandnacioj. Pro la politika ágado li devis fugi cl Hus;
lan do: Tio kal1~is novan kaj plej gravan epokOll en la Iiteratur'a vivo. Ekzilile llIultloke li povilI konatigi kun diversaj kull.u r ,
r!I'e dioj kaj inlelektaj movádoj. Lia guslo rafilíígis, li Iiberigas
dtl.-laantaiía iom felietona stilo kaj arbilra lingvo. Wilde volas
p,rezenlÍgi kicl arlisto. Duc kai:ízis la evoluon la sangigo de la
cstopa ' leganta publiko. En ,Ia fino de r:X:IX jarcenlo estis gene- ,
raláklerigo kaj enurbigado. La legan to vidis en la literatu ro ion
krom uura témpopasigo. "NQor-Esti" (!un-Estollio ), kies celo
estiskonduki Eňropon en Estonion kaj estonojn en Eiíropon
n,ostnlís de la verkistoj ne nur interesajn sujetojn, sed belon ,
s:lilon kaj artOTh
" Alítaifcio Wilde pIiriéigis la malrican estonan leatrajaron
per 'du valor.aj komedioj "Tabanlala ime" (Neatingebla miraklo)
kaj"J?isUhiiDl;\". La unua (1912) respegulas la almosferon de la
ti.u temjla , esfona..societo: la europigon,. Kaj giajn boninfluajn.
sed samiempe paralizantajn sekvojn., "Pisuhiind" (194-1) - lin,
~'Ůi9rita ' artajo, gis Run fa
plej bona 'e slona kouledio" eslas
pentr:\.loella vivo .de , estonaj grandurbanoj: parvenuoj, mal,
diligent:aj intelígentUloj, ~erkistoj apenaiítenantaj sian viven.
,,/ La~ prbzajoj , "Jutustused" ( Rakonťoj, 1913), precipe pri la
flv.o · dé , elizilito, ba:vas forton, freso:n kaj estas sliJe poluritaj,
quan:cozaj, s~kricaj. "td,iielkiila piimániees" {La lakisto de
Miekiila): kri,t ikas denove sociaD vivon, la rilatojD iDter posedanto
. '.~o ,. ~jreI};tul0,. ~u , veDda<ias" saD ~dzinou !Jlo.t' }ťkifi
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la ofico n de la ki slo kuj lícl c lsirigi cl malri l·ecu. La
stanlai kaj gllnerale malutiJa j. m estas kredema j, facile :,tkcep
lustu
~
" crk nJo, novelo " Asuuik Woltenh ausen" (La koJouist o Wullenlan'tJe .sugesto jn au senpl"Uvajn lua.Iil;lO!ll!OTajn SCjgOjll koutrau
ln
I :lllSell), sorto de hUlla barono, eslas ca pitro el la DunO
fidelecó d'C sia.d edziuoj au UJIll:alilJ.ój. ůari ne p~a's ne pensi,
de
k~
Eslonio. Gin prezcnt.i s Wild e af hb !)ubliko uimafoj e dum
ili ~em facikpe ka s. Raj tial 'iline 'kapabla s iinagi, ke la virinoj
siaj
jubilefes tadoj.
(Joseda:s pH ·a ll:m honol'sc nton kaj, mo,1:ailino'r inon. c
•
La graveco de Wild e pOl' ln es lona litentlur o ka j kulturo,
1.;a fa kto, k e liel multaj persono j klopodis trovi inforl1lo
jn
esias lre grand a. Li l'enversi s 111 senlim elltalism on kaj romanti
pri
Shakesp
eare, monttas , ke oni deziI'is 'sciigi, kiel li akiris
kon, esli s ekzemplo por sekvantn ge neracio . La estona Iitera
linn mirinda n scion kaj neimite blan povon po'r ,utiligL gin
lura
.. El
1ingvo h lW9S mult.ajh n ecesajo vOl'tojn IOl j esprimo jn kreitujll
la dl'al1loj oni konstali
de Wild e. Lia krell jo ne es tll s nul' pO l' la e$ lonoj, sed gi posedas . edukita; konis gisfund elas, ke ilia verkisto estis · klera , bone"
kampa ran kaj 'kortega h vivma:rii erojn,
mullon rilalanla n III tutan hOll1won. Lian · kOlla ligon mulh elpa
sovagajn birdojn kaj fl~rojn, ke li cas~dis per hundoj kaj.bird
s
ln. llllllmulla kono de Ja eS lon.;t Jingvo, kio esta s su rlo de
konis 1a lillgvon de I'caso, tamen kompati s giajn viklil1looj,
la
jn,
\'erki stoj de· multaj malgl'an daj nacioj.
aq~ul~is ra'konLojn de ,sodda'$ areIl<:oj , .aií. lIl1eIll
r. Berg.
vlzitis baba)lkam
pojn, uzis trafe m eh1foroj n , cl negocaj , légaj kaj ma's truIp.ada j
afel'oj, sajne ueruiwm vidws t':IDaklffllmrud:on, ko-nis 'iIlltime 113, sekrePENSOJ
tojn. de virinaj koroj , sOTiitantaj "estivir o, aji -ke / virino povus
haví viran privilegi on de flmprop ono " .
(Dallrwo kaj (ino.)
.
Cu tiuj IlIUlta j kompar oj kUJ aludoj , al virinaj okupoj kaj
KJÍUJlll SJmkespe.ar.e h wv·is éiIlIoo.iíe dudťlk jaTojn, granda
lll
etio~
he lkonjek1iga.s, ke ~lmenau palto d e Ia dramoj Ů'!i/Jas verkn
nlento esti s altirita a l la miri.nda disva stigo de labako. Kuracisl
oj
de vidno?
uzi s gin kiel rimedon kontrau diversaj malsano j, car i1i opiniis,
'
Drayton
, la poeto , samtem pulo de Shakesp eare; dirí~, "la
ke gi es~aJS la pl~j ~~'1 mediJk'UJIlle:nto iwm ko.na'l.a. Ni.col , f:rrulca,
tre
ullvalol' aj poemoj es tis legataj eu ' privataj eitmb~oj, 'kaj antaií.
11mbaslldoJ'o n Portuga lujo, sendis gin aj Francuj o eu 1558,
ol ili publikig is, ili esHs transskr ibitnj ckvazaií lil. mond'O ne indus
kaj d e tie gi alvenis en Anglujo n, kiel m edikam ento. Baldaťi
ko-ni ,l a nomQjn de la 'l'ifranimJaj veťk.istoj".
ln fumado komencigi s, kaj rapide di svastigis . Ben Jonson
'U.sona ver.kJsLo , LaIli'el', skni.:b is: · "Ci'u hOlilO .ni.g.ard3Js · ]jn
mencias . gin ell "Ciu homo lau li a humoro ", en 1;;96; batalo
(ShakC'Slpe'3.rc) Ik un ,s()jph'a wmo pro dÍla fVlÍ;r,ina dolceéo" .
de libroj ka j pamflelo j, prozajoj kaj poemoj, furi ozis pri
_
ln
German a kritikisl o, Dro Gervinu s diris, "Sajne Shakesp eare
ku.t'imo, ce nego ~.rukoho e5'lJis poste unu cl la ilispwt.anloj.
,
Li
tiut
~mp
e
krei
s
ka
j
karakter
izis
venki-s ,l ibron II omit:all , " Kontnaiílblovo ~\il la rtJaba:ko" , 00
siajn J olulinój n laií ' la ,koukilu,
vinkigo,
ke
la
virino
estigis
el
pIi bona materio ol la viro".
li , kondahm i s la tabakou jene: "Tabako estas abol1lena al
la
Fine, alia usona v!lrkisto , HiramC or:;on, donas rs~aIÍ opiokulQj, malagra bla al la nazo, malutila al la. cerbo, dangera
nion,
"En
neniu
uJia
genia verko.. . mi trO'vis , tiajn .gustajn
a l la pulmoj, kaj p.t'o g.i.., tfeolw'a odoro plej ·!.'i mila a l la
abopruvojaJ. de a'a ·v ero, kiajn mi tr·uViÍs en lavcrko j de Sh3!kesp
meninda sliksa fumo el la senJ'und a infero". Barnato Ryeh
earc:
, Varinoj Jhra-vas či tiun guslJan percepk
ln kelikriLale :pti ol viroj".
serv.i.sto de Rego J aJkobo skribis eIl 1614, ,ke eu sc,pmil bulik
uj
,.cu
Shakesp eare el Stratfor d-sur-A vono ~3pablis , "sen h,e lpo
nu.r taba'ko estis vcnduta , kaj en u:l1usola jaro, I" val?ro
de
labako uzHa e~a Hs till'tempe gralldeg all .sumon d·a 319,3 75 ~\Jlglar de virino, verki la dramojn , kiuj portas sian nomou ~
"
(Pl'emiita ea l a XI. lat. FIOJ'aj Ludoj)
funtoj sterli.nga j.
EMMA L" OSMqN D .
En tealroj, fum ado estis tre ofla, preskaií (,iu verki'sto a'udis
ul gi. La aktoroj devis ludi SUl' scenejo plena je fumo el la pipoj
de la eIeg,antu loj Slida ntaj lie. Ika.j d e Já 6oost3n ta ro en ta padero.
T ml1en, Shakesp ea re kiu · neuiou preterla sis, . priskrib aute
BUL' G A RA ' A N . TOL O G I o. :'
nmll egíljn hu tilll10 jJl , temojll; ohjekto jn,' Ik:aj okazlnta jojn, tíel
'k e li
. Kunmet is. Ivan H. Krestano v, kun antaupa rolo ' de . A. č D.
uzis 2 .000 vorlojn, n e menciis tit,lll ' IDJIlltJe p.tipárOili'tan medika,;
ALunasov. 1925. S060, Bulgara Esperan to Bibliote ko N-o,. 5-6.
m en ton, n ek gian ďllJ11lu!on . KiUJlll Ii kOll}e nci s ver ki , pr.eskai1
428pag oj. Prezo: 100 lev.
'
.
neniu fu mis. sed liu kuHl1lo tiel rapide disvastig is ke la valoro
Por v.e kiintere son. pd popo10, parolu pri gia historio ;.:POJ·
de tubako konsumi ht en tmu jaro superis tricent mil funtojn
. •~
almiliti kaj konserv i simpatio n, prezentu gian literattil 'on.
lv:1I)
Liaj Sa llltempu l oj aludis al gi en multa j dramoj. Ben Jonson
H. ' Krestall ov sukcese aplikis la ptincipo n praktike . Li::! verko
kondam nis .gin en "Aliigita j Ciganoj ".
"Bulgar
a
Lando
kaj
Popolo ~' vek-i s daiíran kaj sínceran
Paťihj Hcntzne r, g.erlll1ano , ,k.i'11 1Vi.7i·ti s Londollo
ll Cll 1598"
resigou. Nuu por gujni vaiqran venkon li vicig.a~ 40 ,emineninteskl'ibis, "Cialoke kaj čiam angloj fumas tabakon ". Cu d,o
tajn
ne
verkisto
jn
kaj
poetojn en la batalsva rmo. Ilia elokven teco
eslas strallge, ke tiu sacaga observa nto tufe malulell tis la
plej . spontan ee reprezeu tas la popolon , kies. kOrD' rióhle kaj
altspirit e "
rimarkin dan spekt uklon de sia tempo, ja okulfrap antan novan
puiSl;lS ·en tiu . či antologi o, Ni admi.ras la
k.órqbat ojn kaj resknlimon ?
. '
pe·kttplén
e m.erene a·s 1lll.taií la nmjst:roJ de ·la bul@!al'a Jnlgvo. ,:J
Oni pOVll S dir,i, ·ke t4u ,alud o estill.S aJl a,krorn·smQ eu li;aj
. . L a bone elektitaj rakonlo j kaj lerte ťradukitaj p(iem,o'j
tb'~1JlnQ j , sed F~1.lsta lf dlÍl1'Í s, "La ciclo p1uvu ·terpomo
'
jn! " (Gaja;.i
gvídas la l~ga]\ton en la ~olllantike carma lando de "bu1gar
edú noj de Wind.soJ' V. 5.) , Icaj dlllu la J'~.ado de HenrjkQ
oj.
.va
'La1ibr
o
sajnus'
grandio
ia
ťtlmo
,
kiu
aperigas
antau
lerpomo j ne estis konalaj en Ang!ujo . ' Ec en la · dramo
ni la histo:
de
rion kaj vivcm' de la popolo 'kull siaj suferoj, noblaj ,a spiroj
"Troilu's kaj Kresida" , oni trovas la esprimo n " terpo.lJla fingro".
k
aj
nedetru!
!bla
fido
al
pii
bela
.estontec
Q. Eu gi kvazau ,arda,s
Ci ja estas neklarig ebla manko.
la' geutaa nlo, patriotis l1lo ,j{aj nacia konscio,' ·sed neniam
Estas famo, ke Shakesp ear e Ire sati s festenoi n kaj kauze de
ofendas
tiujn
de
la
najbara
j
popoloj. Ci tiujlite raturaj perloj
lroa drinkad o, pii frue mortis. Sed en la dramoj, Ii mokas
ka j gemoj nUl' demonstraci:j:S pr~ tiu l'espe~lindaf.orto,kiu
la trinkem ulojn. En "Epjfan ia. Autaiíve spero", li priskribmilde
a s la
'vivigas
kaj
levas
shd
nacion
al egalrajteco. Ili pIuvas, k e ,
drinkell lon de Sir Tobio Belch ka j Sir Andreo Agueche ek, .mon,,'1nkau -la bulgura e.stas altvalor a ' kaj b'rila parto en l'a ' diailemo
Il'aJu1ie, liliel 'infJ!lnsimilc ~11i agl\;S ~kaj kiel Illatkur.a ga
j ili efektivc
de
la
tutmond
a
literatur
o.
,
'
,"
•
esla·s. Fa].slaft' esll!lJs la'l ia poq·'treto de fanfa.!'one..nlrU ·drrinkem
,'.
ulo, - ,
Ni kore ~l'aJtulas 1. H. Klres.ta:nov: ,kaj Jiajn kunlabo riutauge půnita de la spfitaje dzinoj de Windso r. Hamleto
maltajn,
kiuj
dedíek t~mpon kaj talenton por ~tingi noBlan" ce]on.
lmlda,s hl tr·o grandan drink enlOll de Ja dauaj 'k or~oj.
!li sukcese prezenta s al la inhirnac ia ' legantar o' preskml ue'koscinse.l di-versaj 'v erk 01. ke dl'inkaq o estis ofta kutimo en Oni
LiH
'
uatan literatur ím, kies ' lrezoroj n 'fimde koni ,esta,s kora deziro
epolco. Sir Joha n,Q Hari.ngt On , kiu vizitis la danan kOrtego
n,
de ciu artaman to.
. ' .'
" .', ':
"
selldis en 1606. leteron al ministr9 ' Barlow" priskribantan
".
hl
' L a slJlo e~tas eleganla , k.vankam en .k elkaj fra'Zoj ni ret'fo~as
cbriadol l, ce festo donita de la dana rego"al gesinjor oj. Li skribis
,
,
ln.
specíalá
n
sl
avaIi
vor~ord
on
de
fraz~ons
truo>
kiuj
ke <tru resto rem emo.rigis a,l li .simm'ltjn olkra.zint:ljQjn ell Arn«lujo
~tr{lllge. .
. .' impresa s. Esp ereble' ce' )a -dua eltlono, kiun III libro vere
dum la r egado de Regino Elizubet a. En dramo de ChapII1a
meritas; '
n,
<lni lIorgos ankau pri , tio, 'ke fa Jůksa enbávo -ap'e ru -eJ;i:
" Sinj<lro Pedelo" rolulino prézenH s ' ebriánk ortegan inon.
pJj '
Sed ' 'koavena vestajo.
'
.
,.
nenin rolulino estas ebriulin o en la dramoj de Shakesp eare,
ee la
.
Ankorau
:
unu
riJparko
n,
' nur ~ modést\U l
burglno j, Sinjorin oj Page kaj Ford, kaj neklerul inoj kiel Sinjo~
ri skas , diri. Cu n e estus pii -dec.e kaj .konven e.menci i ]a tradu'r.ilJ.o Qui.ok.ly superJlS. 1a virojn tiur&tc :EllJia j dtamój &es virinnj
kinton
de
ciu
verko
sub la v~rko ~ l1le~ , . ol ,doni ce Jafinc;l
Ne-ds, Imo!!'Cn, J'losaJ1inda, V!ÍoJa, Povtia; k-aj Julia sin ·vesta·
s en
la libro tian nomaro n, kia estas' 111m? Jen, pro frapa élegante de'
vira V'eSlajo 'k aj .Judas virajn rolom, Sed 1renin sU@lCstus k e
co,
ua
jen,
pIo
bagatela
j, ,1 amen evitinda j, nelertaj oj mi ofte bavis ·
kondU!tQ iam8:llie remaii:u;rá,s au 'di;féktas m ali n re;pumrnojrr.
~ deziron ~kkonila nO'mOIl de , l' tradukm to. Kion
. farl . 'lun pot
plej trafaj ecoj de Shakespeare' aj virinoj estas ilia lorta karak:: laňmerite laudi kaj ně nia1j""ste Ilverti? ~vertikaj ' nlp
tero kaj fideleco al principo . Oka,ze ili emociga s au agas
riproci ,
lau
~:lf ,la ~ ,Bulga;r.a · A:ntoi~Q"estas ..JJ,en;iel r~proCin
díl, Jii,bre" kiun
impulso , sed 1a i mpUlsoj de la viroj estas 'pIi senbaza j, malkon
"" blliVl - pOI ci-tl E~rantisto ~ estas ~ne - detir.illd.é. "
~ Joho.·
,
• .
,.
.•
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S TEN O G R .\ F' I STO.

Ma.1granda lernolibro de E pel'\aJ1ta StenO€rafo. ll) paga
blOsuro ll X 17. Prczo: 1.- fr. fr. Aéetebla Oe la ,tutoro : P.
Plagelll !J. Bd. Volt.'l.ire lssy-les Moulieaux, Seine, FlTancujo.
L'AMI DISPAR . - LA MALAPERI TA AMll\O.
JlIles Thi bault. Ilavcbla Ue la autoro CarJgnan (Ar u elJ ne~J
Francujo. Eldollo 3-a, 10-a milo.
La nedaiíraj recnkorpigoj en Mantes s/Seine-Franclljo. AIdona kontribllo :tl 1.'1. pr'llvaro pri La identeco de la spir1toj. EI
stila vidpukto al la autoro ni rekomendas priatenti la novajn
(Hi{.:illallijn esperanto-verkojn kaj ell eventuala nova elrlon"
apliki ilian stilLendencon.
00 :'11 OTO.
La no\'apirita mo\'ado en oriento. SJosilo por OOl11otbnh).
Eldolljs 001110tO Propaganda Oficejo Ajabe hpanlando. Prl'zo:
Jeno 0.30, v. fr. 0.60.
La peza tilo de la brosuro estas muJtloke riproC:!bla. :'II i
r~komcndas pl"'ÍsLudadi la stilon de okcidentaj verlcistoj (\ idu :
LlteI'alura Mondo) kaj verki lau fli. La dinitaj lilahls ank,tu :II
la monale apeml1La gazc10 titol1ta same "OOl11oto".

FOIR A
FOR MILO.
,1JlIstrita brosmo de.la foiro de P"::u",,kfurt a. M. La 2-1 p:l g,.
hrOSlIl'u ('slas ~llPagc nccvebla de 1.'1. Messamt (Foirofi cejo ) E~.
l'l'ruoJ1to-lhhko Frankflwt a. M.

•

LITERATURA VESPERO EN
GENEVO. - GI NEVRI\.
La 5-a d-t:' augusto, ve pere . KOllgresanoj rapid :l~ al 1.1
Granda Tealro. Inler -ili ankau mi , kun stranga ma1trankyilo.
Mi havas lampofebron , 'k vazau mi mem estus ludonla ..l es,
gn~v~l arero! Ec la Esp.-a teatro estas maloftajo , kaj nun ,
Orrgll1ala Ve~pero, GineurQ! E~tas ankorau frue, mi -idig:h
kaj nerve foliuma~ en la libro Gineura! Ce multaj mi vidas
la aman Iibrelon, oni kunporť\ Wn, kvazau muzikamantoj
partituron. Cu por kontroli, au, cu Hi timas ne kompreni la
pamlon de I' {rktoroj? Mal'bela maIfido! Cu ne senkaCtza ')
Ni vidosl
Versajne ciu estas ekscitita, car estas granda bruo. La
lus'tro nun estingigas. La 'bruo cedas. Aperas sro Kesik., kiel
prologo. Li komencas serce, lted poste, kvazau nerimarkate,
la luno seriozigas, je la lino gi ral'igas tute majesta : ni cstas
ell fe ta humoro. La autoro, de Kalocsay, estas lertulo. rimon, ritmon, esprimon li direklll.s , kiel li volas.
Sed nun, Gineura!
Malantau la ktuleno agrabla virvoco (Sárossy) kantas
]a carman: "Vi kien flugas papilio " . La doka m elodio o~ t a,
de Sárossy mem. Lia varma voco kvazau karesas. Kaj di~i
ras la kurteno. Belega romantika scenejo , plena i1uzio, ni
estas en la Mezepoko.
e es tas ci tie loků por detale konjgi la drarnon mem.
Gi , junaga verko de la altesatala auloro, esHs ciam mia kar:l
legajo. Ofte mi tralegis la noble modernajn kaj tam en mezepO'ke nuancitajn v·o rtojn de Gineura pr.i la edzinaj taskoj ,
mi tre satis la spritan murscenon, la varmajn arnduopojn ,
la lertan duelscenon, la rezignan linon, kaj mi vere plezuris
pri la noble flua lingvo, pri la speeiala dolco de esprimo,
propra al la a utoro. Sed , por esti sincera, mi dubjs pri la
sceneja efi,keco de la dramo .
Kaj nun gi frapis min guste per sia drameco. La dramo
ckvjvis sur la scenejo kun eksc.ita intenseco, alloga carmo,
drama >ago kaj movo, kruda konfliklo, kalenanle cies atenton. La surprizon de I' guan ta legantaro montri la torno ...
silento, kiu eksplodis kelkroje en subitaj aplaudoj, kaj je la
fino en brna ovacio. Gin, b one elmerititan, la autoro danki
el ja logio.
lAl ludo de la aktoroj esli..; vere epok-reviviga. Sr·ino
Starl.. e kiel Ginevra estis nobhl kaj dignoplella ; kaj vel'C
m~htra ell la antaula ta ceno. Sro Sárossy (Lancelot) elikis v.ire, sprite, ele~ante. Jliaj amaj duopoj ardis , la granda
l'ezigno, la heroa sinofero efiki kortuse 'k aj sincere. La Buzion kompletigis la . ludo de sro Starke, kiu forgis majestan ,

hazali sanktan figuron el la rego de legendoj. La intriganto,
.1Iodredo, en la prezenlo de Raghy estis malhele malica. ofte
diable interesa . Baghy estis ankali la regisoro de la vespero.
La prologo parolis pri hurlanta regi,oro. Mi nc cia, cu lio
e, la, vero. au nUľ poezia tropo , ed se Baghy hurli" li nepre
bone hurlis. Ii kunhurlis, kaj tre vedajne kunsvitis, mian
eble gis nun plej belan Esp . vesperon.
Ni ne forgesu la gracian Sekvantinon If-ino Eisa H(tefelinger) kaj ln kavaliron (s-ro H . Kesik), kiuj harmonie kunludis, kaj la ceterajn, lertajn kunrolantojn. La brua kaj
longa aplalido certe koncernis ankau ilin.
La dua pa rt~ de la programo konsistis el la deklamoj
de Baghy, kiu ree montris ian duoblan lalenlon. alitoran
kaj aktoran. kaj el la kantado de Sárossy. kiu ~ame pru\'Í ~
sin duoble talenta: komponiste .kaj kantiste. La energia
.,K alltalltaj Postenoj" (Baghy) kaj la earma kaj profunda
..Kisoj" (de Kalocsay) ver liaj melodíoj kaj per lia vanutona voéo estis \'cre surprize belaj. Sed eble pii grandan
~lIkocson h a\'is ]a .,tulte ta kanto pri la knabino, kiu postiras
sian amatol1. Car mi poste ofte aud is zumi: "Tra la stratuj ,
tra la stratoj".
Bela vespero , neforgesebla! Ginevra' E3pen111taj plezuroj! Kiam ni ha\'os rpc simiJan.
Vere. kaj bedalwindc, la tealro estas la plej negleklala
branéo el1 niu literaluro. S-ro Priuat post la Ginevra [-i
rilale eksilentis, domage. Aliaj ne tro anoncis sin. Kvankum
ne nur koncerne elparolon, sed ankau koncerne piriton k~j
lingvoscion. la lealro e. tu~ unu el la plej gravaj akce loj en
nia afero. Cu, esperantc, mi iluzias? Nu , ec iluzioj pova.-;
realigi. Kaj. cu estas ne eble, kaj Cll ne estus ege dezirinde,
ke iun tagon ie ekiru tra la mondon la vcrda OOro de
Thespis.
Kaj tiam . uni nepre \'erkos ankall originalajn dl·amojn.
Ceestisto.

Ginevrn. Supre gcsinioroi Starko, apud ili sroj Kesik kaj Bagllr,
Crino HaeCelinger, srO Prival, srO Sárossy.

~1alsupre
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GBAVA AVIZO!
RADIO·A~IATOROJ

ESPERANTISTOJ!

!

La " Radio-eksperimenta Stacio de la Hungara Rega Posto"
Budape t IX., Gy.áM-ut 22. (,;i\lJlllJeI"klI'ede vespere de ,Ia 8-13. gis
la 10-13. aramgas radio-provOlkoncentojn. La OIl1dlongeco de la
slacio esta,s 565 'IIilltroj kaj t§ia energio estas 2 ki'l ovatoj. Car lu
sla.cio estas 1re tf'a vora al Esper,a nlo ·kaj gi bezonas hl helpon
de la rad~is loj -esperanlis1oj , ni pelas komplezan aií.skulton dc la
sl.a cio k'.l.j c!>pemnlling,van :infonmon pri:
1. La loko de la kap to. 2. La sislemo de la aparato. 3. La
alteco kaj grandeco dc la anleno. 4. La forlo dc la sono pro-

porcie al sonforleco de radio-slacio I'n dislanco de 100 k ilomctroj kUll energio da 1.5 kv. 5. La klareco de la voco kaj
komprenebleco. 6. Kiaj ajn uHaj rimarkoj.
Helpanlc la radio-slacion, vi hclpas la propagandon de Esperanlo kaj la rcvuon

LITERA. T1JRA. MONBO
R1JDAPEST VI, EOTVOS-U . 3. HUNGARIJ.JO
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LE GU BONAJN VERKOJN:
Baghy,' Viktimoj ___________________ _ 21.000 h-Kronoj
Madách: La tragedio de I' homo (sim pla) 68.000
(Il\ksa)
_o. ___ _. ._. ___ ___ ___ ___ --- 102.000 "
(bibliofila) lede bindita, kun ora ran d ů
kaj surpreso, jam nur 15 ekzemp leroj
imponaj volumoj __ _
660.000 "
120.000
simpla bindila
luksa lole hind. ____
190.003 "
o.

. _

.

___

• _______ _

jarkolektoj de L. M. bindifaj kun ora surpreso 1922-23 ___ .______ o.
350.000
1924 _ ___ ___ ___ ___ ___ ___
210.000 "
Dr. Vámbéry: Kriminologio __ _
25.500
Kvar hungaraj noveloj
lO.500
Karinfhy: Morgaií male ne
17.000
Al la prezoj aldonu postepezojn.

HUNGAR A ESPERANTO INSTITUTO
BUDAPEST, Vll, EOTVOS-UTCA 3.

KVAK PUNKTOJ
instigas nepre aboni a1

Heroldo de Esperanto
Gi es tas
Duonsemajna
Aktuala
Ilustrlta
Grand,fformata
I

'

Senpagajn specirnenojn petu de la adrninistracio

Horrem.

b.

Koln,

Germanl.

Reprezentanto en Hungarujo:

Hungara Esperanto Instltuto
Budape st Vl, EUtvUs -utca 3

DISROMPU NI LA INTERMUROJN
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Respondo de Teosofianino E. Weggernar
Guldernont. Arnersfoord-Nederlando Eldonisto P. Dr Veen. Prezo 0.20 Srn.

(EIU'ERAN TIS T A El'ITR E PRENO HOOPEnATIVA)

Niaj leganloj meiluoros cnpresi.lan 1nJ'01'mon cn hl
a ugusta Jlll'lllero pni ln KoopcnI,liva Laboro cn Praha. Mi
meJn nc kredis, ke Liel baildaií mi alvenos al nia forumo kUli

DUM

nu

plenumo de miaj songoj . Ci liu koop!ll'alivo post pripenso eslus prela hclpi lil lIiu movado kaj h,a\'as éi li un
kondicon:
.

MON A.TOJ ALIGIJ 500 A NOJ P ER PO Ke 50-. PARTOPRENKA.PIT&LO

Cu 111'0 g,nanda poslulo ? Ni pagas kvjnd ek ceh'.l.jll
k'fonojn kaj mj.la's aooti ce ln eldonejo eldollLtajn librojll
je speciaJ.e (po r memhroj nur) nmla1taj p.rcwj! Vi.a kapita,lo eslos ,liel eminenle renlumala kaj la bona ramo kaj
amngo de erulrepreno garonlias fidelan dcponon!
Dum kl. unua jaro a.perntS kvar libroj. Supozeble:

Ou . beleLr:islikajoj, unu ·ku llu rscienca kaj la kvara
riLalus espenarulomovadon .
Libwj estus bonc preparilaj, SUl' bona papero (senligna.!) kaj malkaraj.
Ti.aJ. a l,i gu rnu arniko de beJ.aj librojl Ne permesu la
malaperon de 'Iiel brila okazonlajo por niu monda movado
kaj [j,[eroturol

BORIVOJ BENETKA, JiVIN (CEOOSLOVAK.UJO)
alweptas antaiípromesojn. Sendu sole vere plenumeblajnl Ce pluaj unuoj oni ne pagas 10 Kc enskribkotizon!
Globus presarlinstitulo A. S.. Budapesl. Direktoro Nikolao Biró

