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Kll.Bll. LEGll.NTO
Pro ne tro akurata suldkvitigo de niaj suldantoj L. M. travivis financan krizon kaj
ne povis aperi laťíkutime je la preciza dato. Ni petas pardonon de niaj est. abonantoj kaj konsciencaj reprezentantoj, kiuj suferis pro la prokrastemo de aliaj. Petas
ADMINISTRACIO
indulgon kaj bonvolan subtenon la

BIBLIOGBll.FIO
AND H IR T & S o H
K A J L A I TE RN A CIA MO DLITERATURO
Eldoni .gemon da ve!1koj en nunaj oi!1krutstancoj apar Le nas
pres.kau lal henoa j o j, signitias obstinnn spitadon kontrou la indiferenLo lmj nel~emo de E-listaoo, ,krie s <IleglekLo jam damgenigliS la evol UOll d e IIÚa liLeJ'ruLuro. F ti.dOO1 ka j jdeallismon devas havi
tiu flrmo, Jtu u neSp1llrolI1 Le mon<Xll kaj l1abooon ni kas eé pii po r
veJci la in tereSiigon de nin p o polo, láu fevvore babiJadas, korespúJldas, p ropag and as, sed n e ,y,ida.s au ne vola.s lasi sin konvin/lá, ke fontikJa.jo, oeerl!igru1ta ll a vů.von de la 'l.in{0'o Ilmj mova do,
estas defen.debla per bastionoj d e fOJ1ta , ,rifu, estimpo~Lulia nttl
litem Luro. InfananiJ.n.a giganJl.o esllas ma popolo, kiu tim a:s la
ek!konon de abooo , cm- ,tlo posLulus ioan da. ,l abo:ro kaj mal p l'Cferas aií.skulhitiahe!ladO'll pIi o5Ii.aj pmpabr<><j, ihe,rooj anstarmu legi
iliajn ",erkojIl Imj 1<aksi ,jlin Jauy,ruloce . Jen Ja cefa k aií.zo , ke 1a
pJimUlltO tpaTolas ,Jkuire jan" ilingvon anstaJLai1 Ja ,,!lii:16l1aJtura" ka j
eC mulb;aroj esperrantisLoj p1errldas senkulpigante SlÍn "mi n e pova.s oone lj>QJ'oli, Oar Il1a'l&a.s e spnimo j kaj ekreroado."
La fmno Ferdinand Hirt & Sohn esLa s el tiuj l1lJaIlmuLtaj
e.nlrepren oj , kiuj :h1l!va.s kunagan pens.i.ston, fldon kaj honcsLa;n
id ealismolll por ve kiaru tla d0\I1l11la'llLa,n JwnsciO'll de lIŮa dnfanmŮllla gigan:to, Ilroj don.'lS o.kl3.Wn al 6iu E -listo ku1burii sin liLe r.ature. Laií.dinda kaj subLenlllllda 1clopodo. Spi.uito de lingvo
k uSas o n sia oo Le naLlLoo Ikaj 00e iI:a fmc yoluo de nia literatum
lin.gvo povo k3!teni {ll si la 'seriooan lIJLelllon de rtŘuj medio j,
kiu j gis mm skeptike rete n.as Stin de nia movado.
Ferdinand Hirt & Sohn sinsekve a,~as 'o onegajn .venkojn
en sila lnternac,ia Mondliteraturo. Seno da diVMmSillaciaj VIa'loraj oj en bona.j ttnaduko j kaj en 'bongllJsta tfO!l1I1ll3J\.o. La el~anlQ
ek s~na jo áirun lo~ aj la he1eco de kl. 4ntern.1. enhawo. Sajnas
III m i , ke La respektinda fiTmo fu:M.s stmngan mWlitriron ko11ltJrau
la rndiferento mj nelegemo kaj v.i.ciga! la plej bOIl1a!jn venkisLojal p or ve nki. Btr:wa ba!talo, kiiun mi tap;robas, car la ,venl<o
donas trtiumfantan vdvon al J.a veIll1ci.to. Acetu ID eldOiOOjo}n de
la frrffio, Car dli e !>lJas Vlaloo1aj ; legu iJlin, {'lar la ver1koj don...'lls
ne baktseblan profiton aJ! ,,.,ja lingvowio , ·ktaj di!iv.asligu.itlin, ke
Irem munioion ni h a vu ~ venki au skep1Ii!kulojn ka j ;yeOOj ln
dorunam.Lan kon soion de niaj tindifeoontuloj.
La sola II1iproceLo, kiun mi haWlJs kontrnu La firmo , esLas
ta nesufi&! a.te nto pni graveco de 'b o~nalQ liJleI'aturo. Es,percble tiu· ci m a nko baJldau malJaiperos, se Ja finno vidos SĎa.n
o feremon ne Lu ~ Vrula.
Ci ube mi kaopodos ~OO1ciz,e ,recenzti ,kVlim vdlllJIIlojn de 1.

F E RDI

ilfondliteraturo.

TAKEO ARISMA: DEKLARACIO
Romano El la japru:ta o.riginaJo trodukis T. 1'OO[/UI/ ,
125 pagoj.
Romano , e n !kiu ila 11C'a.leco tlnagedic subpremas \a romlUlLikon. La f1loroftaj pa:nloj pernnesa. en.rtigardon en ln ruumon
de ja.pano. M!alespera Juklo de du ll1OOldperoeptoj, o:nicntn kaj
okcidJentn, ,en !kuu lel'OO plektmgns la iief{l Lemo: 1a mno de du junulOlj al sama kinabino. La. vecltiJs,to maj5lre llUltllcigas, /kaj 'ke'kloke k~zau tfortitras 11.1. iVualcm de si'll nob'La animo ,por vl'ki
since,ran admJiTon por si. Kel:kJaj strongajoj de lnaduko Lamen
e Las: Larmoj, kiaj estas sekreciataj ce la rememorado; kiu di-

rinte: Donu al mil bruligis sian solan o!'ulon; mi ne povas krom_
pensi k. a. P,recipe :la uzado de krom
IlIJS mekOtnSilinda mmen
tio ne malhelpas 130 gUQdOO1 de Il a "erko.
'
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EI la ane:ID orig. :tnaduk. A. Frank Milward, 80 pagoj.
" La ~~oJ de ~oe e tas mondfume konataj, kaj apertis prl'Skau en mu iklUiltu:cli~vo, tamen agnable sunpnims lŮn ,l a eleklt:.l<lo
de 'tJi.uj Ci ses lIl()vcloj kta,j pIkie la espl1imuoo kaj bO!IlsL.i1a ,ll1.'lduko.
La stmngruj, timlÍgaj roIk<Xlltoj, kiie.1 grimacoj de barakLallJLa MÚJUO" .ne s?,le vekas la mte.ooson de la 1 ~.mLo, sed lsalrntetmpc
Lrema.gas lliian Jtoron. VOtle·nevode ID se.kva,s ,sinforgese !ta auLoron
lrn .Ia m:ll}~Ulnaj?) de 'la ,v ivo kaj Ispiuta defoTlIlligo. NeforpdlcblaJ :pensoJ vektigas dum ta .legado, láujn kwmkam kOllrU7":'~S,
st;<! ne fonigas la du a.timj komilwjoj. La geru{) de P oe ruLspiro
pJal1 aLentemon ,kaj IkQJlOO!'Vlas lb linLenes:igOJ1 de tla legrunl'), kin
ne 'bedaií:ms la clspe.z.on por Liu Il;iLooalum va,lornjo.
HO ORÉ DE BALZAC: LA FIRMAO DE LA KATO, KlU PILKLUDAS
El la f,ranca ol1ig. lnad. Paul Benoit, 64 pagoj.
Balmc. Riu ne kO'lluS la nomOOl de .mu-éj mQudlile/...'\lura
gi~nto? Li le\'Ůgti.s 'pe.!' Siiaj vertkoj aj supro de ln P,arna,so. Tiu
('Ii vOOkeLo apenau do;n.as peroepton 'PTI -lia gemo, rlrunen 1m JlIsikotlo~ia rkdento abUrnde dissUJ\as m jn per-lojn a/lkau ('Ii Lie. La
lraduko tle Prof. BenOtilt ISUJk.oese lU1kttis kun ,Ia pero ,kaj o:prj m .
rica stilo de IQ auLoro loo.j en sia traduko donis ;ion ,Lu~ nQvlMl
al la leganto: lauvortan gu'Stecon kUlIl ladla komprenebleco.
VLAS DOROSEVIC: aRIE TAJ FIABELOJ
El ~a l1usa onig. 1tmd. N~kolao Hohlov, 64 pagoj.
.
.Mem . ,]a vlV.o nide~s all ni el 1Juj Ci fahe1oj. Caa-ane, iom
lrome kaJ mOtke, sed líel tmfe, tlre ni II1e 'POVJas ljbenigi de ilia

(Daur igo sur la onlaií1asta pago)

·,
kim déliikaw. per1!a Jbril!'O, ID J:J!ek<OlllJalKlllkeba, tma~le-lverdetla,
klij q • ilaJ ,boogaJ, deltiikJartlaj pljtedOj.. Qj sikJÍiJS lSfi1aJiíl1e, kIa~
!ln'
iPugnQ',.(lle ba/fis per f~ugdJÓf; mie .g.IIilJt1s ik-ajlne :bek.pilIcis,
kie
!l'" laras ordinarealispecIlJ;' sová~aj pirdoJ, kiam oni
. ilin
tas en la manon. ,
KiOD vi faros kun ~i? aemandis min kélkaj knaboj, rigartlante per avidaj okulQj lá belan kapfajon en mia
'.0

~o.

>
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, ..... ,- Mi portos ~in nejmen.
u vi l'Ostos ~in?
Cu' mhscias? Mi gin nutros.
o ,Kaj cu vi scias, kion~i mangás?
.,
_
- Mi !V\idoo. & gá ne lmau~,OIS iptmon, ,eNe gú mangQ's
mUSojln, lkl3lj se lIloe, 'do VleIrmoj!ll se ' ne 'VJ€lrmojn, d{) .Jůtma!kQjn
a ťí !k.fjmahian ISieIIJlQn ta tl ,miHon. M.i. jQ!D1 ,trovros oon \(><I'1' ~i-. ,
, ~ ~i vere JlIOl"liÍ:S 'lia lIIIIaJg'mndla'n, Man iblirrtMoo llrejmen
kilÚ " Jlre!iisgůlJi noe 6tl .kngon, lIJ\ll'lnWl: la ooolbl.a fen<etSiJn.ro,
kie gJi' po!VJi>spli ()'p.Oirtun~ tkiu1'li káj fl!u~i, Mvis .ptLi ~ IllUtm,,)
ka;ja-ero'. .Lia :b'iirdo né!fil'l.liglÍJs, u'ek ~s, n'UT ;k'ui'!aldii!s 113.11- .'
lon~e q,e kl IftemJeS:bro, ue cJ klaj 'l:ie ťmipiabante plér $fa IIlltal.dilkJa
b~o 1ootnl/trlau lla lVIÍ,t m" !kaj cÍla!lll, ' lkiiel 411 mi §n,j nfus , '1 '&'06
rigarOis eD 1a vastan, liberan mondon. Jam líaltis, ){1inis
la' %.lápeitouau ,tUr-MS gjln' t1lJatnikJen,' . per umi o!kltfllO, ~jtl)!e,
1'Íi~lf!Ite kl brancojn dle :aplUd\'1 ,pomrurbo; 'l<ia3<pooote !kiaP'l
jesald~l'! ml mial'goje, K'W\ztaU gi v:O!LU5. mni:
'
~ · Hb, tie eksfere estas líel bele kaj varme,
ptŮal1'empo perdli!ta ! Má. ~ e.n IIllJaIl]j,bero I
.
.
Mj:nkvamu io plků'S tem IIa koron, kJil!l/m mi dUIll ikie]ka
tempo' observis Hun bi~deton, Mi " mem m:al~oji~,ís. .
.'[ ..~. ,qÓJeri~lU~nr . po1"kJ1o VJi ieinO',S. g;ill éi 'ti~ L":';" f1lU1SiIl.rL~
io IÍ:nterne '00 mi. " .
.
.' .
. .-:- Sed gi estas 'tiel hela ! Mi ja ~in kaptis ("': respondis
Ind ,p!erSits1le aIl' .rn& .JllffiIl, - iEJ)lte Sů JruJlmtliJmi~$. ,Ke mj nur '
seiu" per kio mi gin nutru,
Pro nuotnado IIIlÍ ·vere iharVis suliée dal 'k lopodoj, Mi me- ,' •.
tis 'labibiroo Ikelikajn, pa~nerojni, de..klIreLkajn -semojiI ntHi:ijn '
;lillj ,pr~VIÍzon , ~ ,.d.()mmusoj, ruuu spiecond<ti' )1trll'ajo en
a pa'řtl;l puta konko, :áparte fresan akvon kaj forÍÍ'Ís ; por lasi
gi n tra:n/kJviili:J. IKIiaJin IV'OOpere mi lfiClV'ellfi,s hejlU\le!Il' ki:lj entrigac.()ňJs 'ad milabiirdeto) g;i eé ne ifiusns l.a mlangtajooí, nUl' iSlÍdis
en ':Ílh~!ilo, a.J.te ,S U.PN;D ISItreCůls lila. maJdilk.3Jn K>oletílI!t :kIaj, "eé
ne ~OIkubniÍ()vfmbe, clgta,r'dJils ekJsiteren, itT,a ]Ja ,ferre*6', lkiie . purpuniamnnte ,.sublirád:is JJa SUDO pOlSttla ,neg.án OO;po.r; .de: JDIOIn·
to~itpr{]; ,!mj de 'tmU'po !/lil tempo ~:]mptjesadá·s 'tieil mtal8'!lje
kruj l!o!lDapeIle, !ke mi ne- ,p.ov'Í!s ~n pH ;I'ongJe II1igrurlli,' ,
,. ,EbJe gi e5IIlas lI1~tIa birdo .,.... ,~ mi, - 'k:a:j ~ mangos dum nokto, Tiu ' penso 'Íom min trankviligis, kaj mi
fort. dormis kaj, .ne pensis pri la birdo. Tuj m.atene, pre8ka
ige, mi ~e kJuniIs en ta OamIbrov- .:emtsaTldi 11:1
fenes p, La bird()~ sidis ciam enlil . sama loko, kie mi ~
vi.diis' hiernu, 'Óiam " st~ ISUpOOn 'lia !lrol'Ctonklaj óiam, ne
oktilmóvante. gi riglndis tra la fenestro en la vasfan libel'an
monilq,n tie . post la vitraj -k,vadratoj, kapjesante foje kaj.
foje.-Ui!l1titrajon Si éC '00 .t'uSÍ'S,
- ', ElIasu ginl Liberigu ginl . ekkriis io ilLmi inlerne.
Kialmi ; gip turiDer.tu? .Ci mortos ija pro m.ulsa(.O, ':.
'\' 'l( ,N~, ,:_; 11eSIpi,lai.di:s ,ln . áJf,j'll, ' ~tmálV:900 !ertllÍli, ''tni
ne,pretro.vu, .kíÍ'On • ~$JIIll!llgru; I lMi., ~os 'lll gi %maf<.oJn, .
\'ermojn kaj ranovojn:, '
" ~
Mi ne komprenas, kial mi ekpensis ke gi nuiiJ!jJs ranoO\iOo,m;'1Míi truj aklíJr.is ,lia piaJSIlejon, -kÓtM.<lllils PT():y'jz-ort da: mtaJ.g.r~ lI!inilakoj, foSiis ~jn imj oe!' Ilia mao:-~et() 'p~nmn!? .
'Tanoovoj. "Cioll' . c.imi' alPOl'tis ti:l mia k~p"ti,to. ~i ec.
ne
tmlin, ~ !ll.Ú 1íi'Ull1 dlOtnajon ~aiímet.ils ; mon'lll'ts
Dek
n, nek eé etan intereson, nek eé · eran " apetiton
'-oODť
uj írandájoj~ SájDis', ke ,41Uf IQ SUiW,', 'ValriDo kaj
printempo tie en la vast:a libera mondo okupis gian inte-
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peze, k,apjesatJJte, aaijlong.e de 'La fenes'tro, kaj ec ne tus.is 'Ta
man@ajon.
, - Stranga mirinda jo! - mi ek~IlÍlis . kaj volis tuj gin
cllasi libera. Sed mi ekpensi s, ke nun gi esotas certe laca
kaj ne flugpov a, k.aj s'e mi tuj ,vesp.ete gin ·e llasos ie en ]a
ko r-to , g.i fachle flllirdgos a~u.tiga .aJciiro por 'n ia kato. Prefer,e
gi tJramOlkl.bu hodiau anlkorai1 ce .mi. Kaj Jmorgai í fruma1ene
lni tre.j)o·r tos gtn ,e n la 10lk on ·kie mi ~i'n 'k aptis kaj el'lasos
gin.
La pObtan tagon , el1itigin:te matene , mi saJ.tis a'l 'mla
kaptito. Gi denove prenis nenian mangaj on kaj sidis malfortigin1e 'k aj ilace en da ang.uleto , ciam rig.arda.'n te tra la
fCJles-tro en ila 11j.beroJJ. Gi las is sin .trankvHe maripre ni knj
ekrigard is min per la samaj nedireb le malgaja j okuleto j,
per kiaj gi rigardis .t ra la vitroj al la suna kaj al la branooj
de .Ia pomarb o. Poje gi ec Ik apjesis, kvazB.'u dÍiran.te :
- .Jes, jes, mi jam scias, kien oni min portas . Mi de\onge jMTI scii.s :kie ItiO ,0Jmzos .
. Mi ponti,s gin en la ,k o·rton. G,i 's idistran kvHe en mia
. mano. Mi sentis gian molan plumar on kaj gian varman
korpon.
- Bongusta devas esti gia viando! - traflugi s la penso
mian kapon . - Kial mi gin ne bucu kaj rostu?
- Lasu gin! Lasu gin! - flustras interne mia bona
a'ngeJo . - Vj ja vldas, gi eslas tiel .!pa,Jgranda. Ec la pen 00'
ne 'V'aIo'ras - gin rosti.
- Sed domaga s gin elIasí! Mi ja gin kaptis ! - ribelis
mia iufaoa obstinec o.
.
- Lasu gin! Lasu gin! - petkare sis io maHaut e en
la plej profund a ejo de mia animo. Kaj la birdeto sidis
trankvil e kaj rezigne en mia mano. Mi malferm is la pugnon ~ gd ne ,forďil'llgis. 10 ooo'l11ena, mailica. elk1riumfls en
mia interno .
- Vidu! gi mem ne volas! Vi ja ebligis al gi la forkuron, kial gi ne forkuris !
- Sed gi es tas malfort a kaj malsati gita , - flus,t ris io
ma lIai1te en mia D'nimo.
•
- He, kion! - ekkriis la infana obstino kaj en Ia tuja
momentů mi fortoT-di " ]!a kJap.e1om de la ela, bela birdi(:!\to.
Oi
eksklU<is unu au dufoje per si-aj delikata j piedeto j , él la
kolet.o ekgutis du-tri sangogu toj , kaj la malgran da, hela
óirdeto .ne , ""ivis p,l u . .Eu mia ma'npilato kus].s ma'lvar ma
sel1anima kadavro .
. Ktaj per unu j ojo rompi,s is , disigis mia ,tu1a obstino ,
fm:iozo, egoismo. Mi klare ekkomp renis , ke ' mi jen faris
ion S!e'TÍiSell1= , a<bome nan , 1k~ mi ' plClllU!IIbis s enkoran mOl't'ison, Siargils min la k nilIno , ikÍJttnmů : n enil!lÍm e1'P€lntos k:lj
re pregos. Mi Ja neniigis tute seneele Han bet~ln , senkulp an
vivon! .Jen ei tie, en la' libera dia mondo, antau la . okuloj
Qe tiu bela, varma, printem pa suno, ' mi verdikti s kaj plenumis n.miel 'll1oti:vdtan·.llllo,r tigon. Nun mi . senltis tute kLare
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'I1amffil gi ne fonm0l1biLS, IPIa'S~S ,~enajd.urde'k jl:lll'Oj, koaj
'kiam lÍalis sur min la unua ma.Jfelica s oT<tooo-to , kiam mi
~una, ·k un koro plena de filama ·viv- kaj tamdeZi
ro, m.ere d~
'beleg"l somero y·eLkis ,k aj rmdgras is en mamlbe rejo 'kajller ceptis la di g,rC'Vigon de oi'u j miaj esperoj , ,k iam sen'k o mp ah! .
oni cifis, piedpre mis, ruinigis kaj delruis ci on, 'kion mi:
opiniis la plej kara trezoro de mia animo, fiam, dum
'terura, se-ndorma nok-to aperi,s a-ntai1 :mi ,liu · IIÍalgtmnda
beIa birdeto , pikis mian koron .g iaj malgaja j , plenrez ignaj
óa<kuleto j: ,k onfesis al mi giaj m~lllmpjda>j movoj 'ltiull ,atalle
teruran frazon :
'
- Ho, mia printem po pereis! Mi cn
m~lIibero! Mi
jam sda,s, scias ikiel tio ,finrigos.
Kaj de tiam mi ne pIu povas liberlgi de tiu rememo fo.
Gi venenas al mi ciun gojan momen ton, rompas mian
forton kaj kuragon en la malfelic oj. Úi turmen las mian
:konscieIl'co'Tl per .riprocoj, kaj Sajna", al mi, ke ' 6io 1Oalsaga, senoel<a, matika Ikaj madheLa, .kiul1 mi ~ur Iaris e-n
mia 'VdVO, kris,taligis kůnkrete, forman te titln ma'lgrand-an ;
'Seukwpe mOl1tigitan bi.rdeton, pOT min turment l despli ',
'do'lore. Dum Ia silentaj nok·t oj mi ai1das, kiel labirde to
mallaií<te bek'as la fenestro n kaj mi vekigas. Kaj dum w
momen toj de timo kaj mal~spero, kiam forta dolom enigas
la ungojn -cn mi'a n Ikoron kaj mjnaca s jen~jen rompi mian
v·o!:forto·n, s.ajnas a'i mi, 'Ire mi IDem eSJtJa'&· Hu m;:J.;!gramda,"
senpQva , malsaJta hkdeto. iMi Sffil:tru , ke ia obSl!1na, furiom
\iaj maJlprudellfla !potenco ,ten<as min 'e n La mlliI1pJato, montra-s ail mi :imagon de ljbereco kaj re:liťo, káj en ·l>a ·pl.ej
proks·i ma 'l11omelllto gi pov.a s sen kialo ktaj celo f()l1101rdi ,al
mi ·IQ 'krupon.
El ln ukrta:inla: Oresto Ku~jmQ..
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kaj precize, ke la n'lortigo .estis .ple~e sencela: Car tiun mal.
.' fEí]icon ÍIri povos n~ prepa,r i nek mMlg.1. Ne, mankis ' 'Rl nU
da : ,f~o ee ankorai 1 ,f ojegin vidi. Mi la-s1's cl
la mano h ~
IDU1liv,i'Vau birde10 n ka,i hO'liJtigite, ln lldgaje, premeg ite ka i
koru;'tefJlÍ<te, 'lni for;klli'IÍs', for de gi, porgi,n ne vid;i, por
. forvisi el la animo ec la rememo ron pri gi. 'Mi tre 'Voli~
plor( sed mi ne povis; .jo k!Va~,u. per, prenilů Jkunprem adis
m:iana nimon .l\Jaj Jiu ne povis ' el-versi én ' la.r moj ' sian
•
dOll oron. 'Ma'lgmnd a, helia bi·roetůkusis .ell1 'nl.Ía amIDŮ, kaj ,
mi ,p orlis ,gin kun mi, ka.j oiam sajnis a-1 mi, keg.i ,riga·rda s
min ,per Maj iIJJlal!Jgra'jlaj oik'U~leto j, 'l'.d.garom; 'klUllL maHa i:í.1!Iá
rezdgno , kapjesa,s !kaj di·ra'5: .
- Ho, mi sciis, Ik.e pereis mi'a pr.i ntempo , ke ,la maUihero estos samtem pe anka,i1 mja morto!
En la mola, sentema infana kol'O ne longe dai1l'is
Itiuj Caglrenoj. POSlt du-,t ritago j mi Jam fOli'gesis Il a birdeton bti grnam krouelall1 S'Úl'ItOin. Mi lf'oJ"~ls, Sra,fne, pOT '
ci·am. La impreso de mia krimó kasigis ie en maUum a
a'ngulet o de mia '!lJnimo kaj iom poslt jom Ikovris, do:rm.igi3;
!kaj sursutis gim alítaj impreso j, aJ}iaj Ii'.e memoro j .
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La batalo ankorau dai1ris ce Ja barakoj de militkaptitoj,
kiam, la urbo jam ,e stii okupHa. Lá armeo ' blll,nka, komand
atá
dé Medvedjuk, jam tralliarsi/>" .I:lúr la .stratoj ' drk'Ulls Dficir.:
patroloj kaj éehaj legil>J pasisor ientep por bori 'al siJl'u
mika bajonefiarbai:o vojon aJ la hejmreveno. IIi ,esfis Hoj malaen la
mano de r'ea:kcio. Viktiin\>j, killj ·miiope . mOl'tÍs·
·;fr~d;l.j
in.teresoj. 'man palriotismQl1 ' profitis. la sinseln"llj ::po'r
regimoj.
", .L'a pordegoj de . la' mallibe rejo , m,alfermigis. , Liberig,,itoj
elvenis, Junga ,vico da 'eskortitílj arestito jmalape ris . tra ili.
Clrlulil' Ja' pordegoj lumultis ' pop,oJan iaso;kiu jen . gójě ' šaititis
liberigiton, jen blasfeme, minace" pugnoskue teruris arestitojn. .
. Bardy ''kaj DoSky; 'en apar~r eeloj, ékscitile ma.Jp.aCiencis
la tutan tagon. IIi aiidis malprok~i~an murmur on de ka:nonoj,
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akrajn .pafojn proksimajn,

,Liaj ekscititaj pensoj komence kapricE.' saltadis dé lia sorto
al la sorto de Johano, al la okaZajoj, eblajoj, eVE.'ntualajoj, poste
j]j moligis kaj karese cirkaňplektis virinan figuron. Eble si jam
revenis 1 Kortuse li imagis lij. scenon, ,kiam si, la patrino, ůnue
renkontos sian pérditan fileton. Li vidis antau si la "tigron",
kiu nun certe, eble la unuau fojon dum' siá vivo, estos tusata
de homaj sentoj kaj dankoskore lin. En la okuloj de la patrino
brilos lá larmoj de l'felíco kaj ce la adiaňo li povos kisi sian
maneton. . Kisi sian maneton 1 • • • Li ekridetis. "Romantika
bovó I" - li ' diris mallalíte al si, kaj li nun ekridis tiel longe
kaj forte, ke la larmoj aperis en ]jaj okuloj . Poste subite li
tre seriozigis. Lia fantazio skizj,s antaň li blondbuklan kapon de
knabeto, kiu lin nomis "pacjo", al kiu li tiel multe parolis pri
la panjo "plej bona . eI ciuj patrinoj, pii beLa ol Ia feinoj de
FabelIanda'''. Fine li jam havas propran hejmon, kun la kara,
bela mastrino, kun Ia kaTa, bela knaheto. Ec 1 Li diskutas kun
si pri la benoj de la a.1koholo, kaj kiel faelle li lasas sin venki!
"Ec unu guteton mi ne trinkos piu, mia amata, karega ... " La
fantazio haltls: li ja ne scias sian nomon. Li eIrevigis, ektre·
metls kvazaň vekiginte el dormo, Cirkaurigardis. Ekvidante la
fenestrnn kradon, amare li ekgemis pri sia reala situacio .
Poste li starigis, Iris al la fenestreto. La luno argentumi s
. '
la korton, Sur gia pavimo kusis, aň kaurí·s homoj, en Ia mezo
staris armita grupo. La safaro kaj Ia gardistoj.
Premante sian kapon al Ia krado, Dosky pro funde ekspiris
la iom pii fresan aeron. Subite Iian rigardon frupis konata
vizago, longbarha, timtauzita. Cu?.. Ne 1 Li ne konas gin.
Ci nur simiIas ... al tiu de ... al Hu de ... Lia koro ektremis.
Izor 1 La dokumento! La regimsango 1 Ho, Hu senkulpa,
senhelpa hometo, al kiu nun mankas la sola savilo 1 Eble en
tiu ci momento li bezonas gin por savi sian vivon.
Kie gi estas? Likomencis serci en la posoj. Eble en la
interno de la bluzo? Jen, fine!... Ne. Ci estas foto pri la
familio Dogler. Li ec ne scias, kiam li enposigis gin ... J en,
eble 1 • • • Ne. Dokumentoj de la vera, mortinta Dosky .. , Li
jam elturnís ciujn poson. Li deva~ gin trovi, nur sen ekscito 1
Ne perdi la kapon 1 Ho, la poso estas trua 1 Li eksiris la substáfon. Nu, jen, - li ekspiris. Elfalis kunfaldita pflperfolio kaj
malpura, grasmakula koverto.
La Izor-paperon li levis, meti,s en apartan poson. Nun lia
dgardo haltis sur la tere kusanta koverto. Ankoraň legebla
adreso sur ' la m:ilnova koverto: AI lia Grafa Mosto Atti/a
Wereotzý ,de ·Verocze.
, Li ekridi·s ik~i-blipe kaj levÍls la koverton, sirmaUermis gin:
eHalis du fotogr.afajoj. Pastro kaj ' soldato. Poste okpaga, dense
skribita letero. Li relegis gin kaj dume solvigis Ia kurblipa rido.
Li mem skribis iam tiun leteron al bonkora, ' honesta, trompita
viro, al sia patro. Longe li Iegis kaj relegis, dume ofte rigardante
IfI du fotojn.
- Jen la estinto anoncas sin 1 - li diris fine. - Haha !
Grafa Mosto I· Eh I Ne tentu plu!_ - Kaj li dissiris en cent
.pecojn Ia leteron kaj la pastran foton, iam dedicitajn por
vengo.
.
Mateno jam krepuskis, . kiam, post longaj rememoroj kaj
ree aperantaj dolcaj revoj, fine fermis la laco llajn palpebrojn.
Johano havis inkubsongon.
Li sin turnadis tien kaj reen sur la malmola litbenko, baraktahte. MaIvarmaj svitgutoj perlis ce Haj tempioj, ofte li gemis
.
peze dum dormo.
. Li vidis sin vagadi en tembejo. La lunlumo naskls
monstrajn ombrojn Inter la tomboj. Kaj tiuj ,ombroj danci s,
kaj sajnis al Johano, ke ili ankau zumas, zwnas ian strangan
melodion. Ank.aň Ji volis danci kaj kantí laň la sama ritmo,
~d )jaj piedoj ·ekradikis en la tero kaj la lipoj e~tis tiel kunpremitaj, ke ili dolons pro 1a spasmo. Ne eble sin movi, ne
e.ble díri vorton. Liaj makzeloj grincis. Dolore, Idei dolore!
Subite li ekvidis, ke sur la vojo venas stranga grupeto:
kvar junaj viroj, palaj viroj. Ciu tepas sian koron en la mano .
.La kvar junaj viroj, palaj viroj proksimigas, alvenas. Nun
ili ekkaňras cirka u li, en rondo. Nun unu el ili metas la koron
aj ;Ia pied~j, de :JohllÍl~.L.~ cElterar jpnaj .viroj! palaj vir~j faras
la 'salQon:' Jonap.o sentas akran doloTon en sla koro. Ll penas
gin forsi:ri. Sed la brak oj ne obeas.
Nun aperas, plimultigas pluaj . koroj, en longa vico SUl' la
vojo, Kanto trema's. Kantas .Ia koroj. Sed la kol'O d,e Johano
,mutas.
.
"
..EI la ' malproksimo, aiíreolate' de paJáj, lundradioj, vena~
bl:mka Jeinestajo. Flirte' fluas la 000 kiaslmdo de sia'j haroJ,
10 embroj, per siaj amonaj manoj, volas ,eetpi el gi, Sed la .
virino ridas, árgente, hele,. penefre. . Jí)hat)o. volas fQrpeli CI
liuii . argentan ·trHon el.la oreloj, sed gi tlntas obstine, plifor-

ligas,. jam estas kvazaň Dlugo de akvofalo, tondro de eielo.
Dolore, kiel dolore.
Kaj venas la virino. Si pasas sur la unuan koron, gi rom:
pigas. Sur.1a duan, ci tiu ekflagras per rugaj flamoj; poste sur
la tdan, ' kvaran, kiu povus kalkuli ilin. Kaj venas la virino
kaj ridas; kaj ridas la paIaj viroj, junaj viroj. Sub siaj piedoj
ell la koroj sprucas varma sango kaj sangtorento kreskas,
Svelas, a1tigas, jam gis sia zono. Johano per furio1.a fort ostreco alkurus sin - ne eble, almenau alkrius sin - ne eble,
ne eble. La sangotajdo kreskas gis Ia kolo, siau ťren e z an ridou
stifokas la saumanta ruga ondo, kirle kunfrapigas rugaj ondoj
super sia kapo. · Ne eble savi sinl Jam nur en liaj orel oj ellas,
,
zumas, mugas, tondras la ridego, la ridego de frenezo...
Sira turmento pugnopremis Iian koron, li ekskuigis. kvazaň en agonio, la palpebroj malfermigis li vekigis. En la
celo - taglumo, sur la koridoroj, svarma bruo. Li levigis, kaj
visis de sia frunto la malvarman sviton.
Li ekaiískultis. Ekstere oni legas nomojn. Eble nun!
Hodiaň devas okazi io. Kaj tiam li revidos sin. Sin; sin .....:.. ho
je s, si kaj ciam si, la sole grava por li sur la tero. La hejmtt
fajrujo estas renversita, la venonta sorto estas malcerta kaj
duba. Sed .pro la perdita estinto, pro la duba, timinda estonto,
jen la rekompenco! La baldaňo, la baldaua dolca estanto kun
si, kun si, kiun li amlls, kaj kiu lin ... Nevole li rememoris
pri sia songo, pri la songvirino, kiu )lavis la vizagon de Katja.
Kaj la kvar viroj - siaj viktimoj. Kaj liu longa vico de koroj ...
En tiu ci momento li ekaudis la nomon de D~sky. Li saltlevigis, kuris al la pordo, strece aňskultis. Nomoj, nomoj kaj
110m oj, nur ne la lia. Pordoj knare malfermigas, pordoj tondre
fermigas. Oni forgesis pri li.
Sur la koridoro, antau la prokurora cambro, staris longa
vico da viroj kaj virinoj, arestitoj kaj nun liberigintoj. Kvarope
oui enlasis ilin antau la revizi an komisi on on. B a ldaň ili revenis, kaj goje foriris. Iiberaj. Nur kelkajn, ne politikajll kondamnitojn oni r ekondukis en la celojn ...
Dosky estis inter la atendantoj.
Nerve li sercis 'sian
umlkon, kaj ne trovin~e; pe.IllÍ·s sin 1JranJk-viligL Eble li es ta s
jam ellasila, eble li baldau sek vos. Oni nun vokis lian kvaron.
La vokanto estis Ia ursostatura, safmiena Ivan Nikolaevic
Radcenko, prokurora servišto. Li volis al Dosky mallaňte ion
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díri , sed la prokuro ro ur~e lin vokis a1 . si per mansign o.
En la vasta cambro skribisto j kurbis super skribota bloj.
Meze, apud tablo, sidis la prokuro ro, Fedor Gabrielo vic Morozov. Dosky apenau rekonís Iin.
La maldik a , alta viro nun sajnis tiel sensigni fa, pala,
.h umile gentila ke oni apenai1 povis rekoni el lia sinteno
Iian
gravon kaj r angon. Pleje surprizi s Doskyn lia mi eno kaj
voco. Grandaj , superreg ilaj emocioj sur la unua , seke r a li$'l
iíI<a
monolon o ell la dua. U a j okuloj rigardis lace al la antau-listnran to.
Veni s la vico de Dosky. La lacaj okuloj - cu nur sa jno
- mina ce ekbrilis. Nur mom enton. En la sekvinta jam mnsine
demand is la rauka. monoton n voco.
- Nomo?
- Petro Dosk y, militkap tito.
- Nacio?
- Hungaro .
- Naskjar o?
1889.
- Religio ?
- Roma kaloliko .
- - Kauzo de aresto?
- Konspir o kun la blanka armeo, sed f:i tiu akuzo . ..
- Sufieel - li turnis sin a l la skribisto . - Absolvite! ...
Nu, vi povas foriri ...
Dosky riskis demnnd o
- Cu mi a arniko, Johano Bardy .. .
- Cu vi ne !!Iudis ? Vi eslns libera . Vi povas foriri I kaj li jam kriis al Rndcenk o. - La sekvnnln n kV'a ron !
Sed Doilky ne m Oiv:i8lis. La prOlkwro IlIlkni<Í,s ,l in 'I1':lrve ka,j
kru de.
- Mi ne havas tempon babili . Ce la aplldpor da ta hlo vi
ri cevos vian dokume nton ...
- Kaj Johano Bardy? . .
~ Ne viaafe ro ! ka j pugne ekfrapa nte la tablon, li
kriis. - La sekvant'a n kvaron.
Dosky, kion ťari ? - prenis la dokume nton ka j eliris.
Strange impresis Iin la bonkora , enigme kompata rigardo
de
Radcenk o ce la pordo. Sed li n e povis pa.roli kun li.
Sur la strato li tmboris sin tm la homama so tumulta nt,a
antau la domo kaj ekiris al la sl'acidom o. Enpense li pas.adis,
klopodis tlrovi Ia kauz.on d.e tiu IIllJ3llvarrna, ec ofenda ko nduto
de Morozov. AntJaií li eS/tis ciwn Ire, ec tro gentila kontrau
li.
J es, tro. Nun !Ji rekOdŮs, ke Lila lWfableoo esms Ciam iel altrudi>ta
,
nenatum , preSlkaií <timi~a en sro oeremO'lŮeco. TIi'll mielf.lua
konduto ordinare kasas hipokrit ulon, tre ofte malbonu
lon.
NUD, post longe, li ekvidis sub Jiaj iamaj genti.Jajoj kaj
ri
rencoj malicon kaj mal eslimon .. . Kaj nun li tute forjetis v~ 
).a
maskon ? Pro kio ? Cu Johano fari s lon ne honesta n ? Ne
eble.
Cu nova komplot O de Katja ? Eble .
Liajn pensojn interrom pis kona ta voco.
- Sinjoro Dosky! Sinjoro Dosky !
Nun lii. ekiVidlis, ke en da mezo de l a ~br.ruto marsas, en kvarop aj vicoj, trupů de arestitoj . Novaj viktimo j de revoluci a
dokumenti smo kaj multfoje de perforta varbado . Intel' iIi kriadas
malespe re al li Izor Steiner, gis lin mutigas energia bokspus
o de
la apudem arsan!a oficiro. Dosky iris al la oficiro kaj alparolis
Iin.
- .Kion vi volas?
- Paroli kun Hu ci homo, kajl'ran sdoni al li ion. Li estas
~cnkulpa .

..:..- Ne eble .. Kion transdon i ?
- La dokume nton pri Ha ,s enkulpe co.
,
- Ne eble. J am la dua n fojon oni tedas min pro li. Antaue
ia juda ~ajoro kaj nun vi. Ne poyas ekzisti tia dokume
nto,
kiu lin Iavas pura. Li est.'lS judo, kaj ciu judo estas bolsevik
o.
Tiu ci logiko strange impresi,g Doskyn, kaj tio montrig is
an·k aií SUl' Iii'a vizago. Lia mieno s ubite ekincitis la oficiron.
- Kaj vi? Kiu vi es-tas? Kiarajte vi interven as ? 'Cu anka i1 judo ? DOikumen!OIIl, aií ' mi 'tuj ilIIJ.'IeStos vin. Nu, ni "idu,
rapide 1
Li nerve forpreni s ' Ia dókume nton de Dosky. Sed ce la
r.l1briJ(Q : "kauzo de aresto", 'mildigi s liaj trajtoj. '
, ~ KOllspiro kun la blanka armeo. Hm. Nu bone . .Iru
Iibere,
Sed, sinjoro l eutenan to, permesu ke mi transďonu liJn
í',i dokume nton. Li estas vere senkulp a, br~va. homelo.
- Nu, mol1ltr.u tiun paperac on . ! . Eh 1 ••• Oni ja ne pov:ts
gin I~i ! eu kia Iíngvo oni skr.ibilCis gin?
' - Hun~re, &ar per gi J.i. VO&s &in leg,itin~ hejme, poS'! .1a
re\'eno.
- Ne validas. - Kaj li voUs gin dissiri, sed liam lia
C

Jl-

gardo trafis, la tremant an bor. Li ekridis. "'T ·~·u, dl.l 'lltera'
koU1uňisto Ji ne Slljnas. Prenu vian paperac on.
.
Izorpre sk,ai1 kisi~ lían manon: Poste li, grakis, ~aj , slaTis
en konfůzo, kiel iu volant.a ion peti.
- Nu? Kion vi volas?
- Sinjoro kapit'a no J
- Nur leu.tenan to.
- Pmdono n! Mi ne konas la distinga jojn. Kaj ecse mi
konus, mi estastro malalla por vidi viajn epoletoj n,' sinjoro.
Sed estas pii bone Utoli plialle la homojn , ol deg~adi
ilill
erare. Mia patro diris al mi '!ion.' kiu eS'!is tre honesta judo
kaj
sam-eso de n:m prege jo.
- Nu, bone, hone. Kion vi volas '?
- Permesu , ke mi dJiru kel.kajn vortojn altiu ci a>lte!itimata kris~ano.
- Sed rapide, kaj ruse!
- Dankon 1 Mil dankojn ! - kaj li turnis sin al ' Dosky
kaj ekparoli s vortgalo pe. - Sinjoro Dosky! Dio vin benu
!
Dio benu vjan hOJlJ8Si.m n Ikoron. La in/ano. Dio d()O.l'u a{ Vii
re,
kompen ce sanOlll, bonon, fencon , I~ vivÓiIl. Es13JS en
la
mona1iin.ejruinoj. Eble mi havos IÍJam o'kíawn, trans la 'rlveTo,
I'ekompe nci IVmn noblecOlll. Ods 'i16ViÍdo, ée slnjorino Lipova,
Sed J.a oficiro hone atentis.
- Kion vi babiJi.s pri infano, ruino, trans river.o ?
Dosky vidÍ's nenian kaiízon por kasi 'Ia veron.
- Temns pri la irifano de general0 Medved juk,' kiun ni
trovi s k.aj kasis, pOl' savi lin de vengo. Li nun estas en
ln
mona flinejrui noj trans la rivero.
La oficiro surpriz-igis. Poste, goje li premis · :La manon de
Dosky.
- Tre brave. Rapidu do al sinjorin o Medved juk. Konso'l u
almenau la patrinon , se la edzino ja devas funebri.
- Mi lIle kompre nas .
- En 10. hieraiía bata:lo oni Illortpaf is sian edzon. Iru do,
du mia j so'lda,(oj vin akompa nos Kaj pri tiu ' ci · esoepta
judo
ne timu, - kaj li fr.apetis La sultrGn de Izor. - -Mi pledos por
li.
La trupo formar sis kun la serenigi nta !zor. Dosky, kun clu
soldJatoj, ekil1Ís J.wnwu an direkton wl .)a rivero.
Li ree enrevigi s; profund iginte en siaj pen soj li . apenaU
konsciis pri la vojo, pri la boatvetu ro tra la rivero. Medved
mortis. Tiu martira virino do liberigis de sia inkvizit oro. juk
Ho
kieJ li ma Lami,s tliun bruton, La krue1a,n ~ koinand anton
de :La baOO!kw·bo. Ka j
eble' n e HOlIl pro tiaj OOrueLaJoj, ol
klom ,pro La 'LarilDoj , nujn lilie! ofte v.idis en La Oikuloj de
Ua
kompati nda edzino. Nun si ne devos pIu toleri liajn . beste
kruelajn kapricoj n, cion hele arnngis la bonfara ' kuglo. Certe
~i ' ekspiris pii Iibere! ... Sed ... se ne!? Se si amis
Iin tia,kia li
estis? Ka j la orfa knabeto , ·kliu esms nUII pez.a msko Mr
la
sensuble na viriÍlO! Kaj li, senpovu lo, kiel li povus hélpi
sin?
Cu 1i rnj'tJrus s.in enm.iJl.:SIÍ en Sliajn aferojn? Kti.al Ji supo-zas Ce
Si
simpatio n? Sí eble ee ne konas jam lian vizagon. Cu lari
am·
konfeso n ce la k a tafalko? Cu casi por si gojon inter tiom
ma)felieo j ? Honte, hontel - Kaj Dosky sincel'e malsalis sin da
en
liu ci moment o. "Kiel triviale, kiel memam el:' - li riproéis
~in. Kaj li ne sparis al ·si tiajn titolojn, kiel "romant
ika hov.o",
kaj "sentim entala hipopot amo" .
'
Furioza hundboj ado interrom pis lian moralpr edikon al" si.
Ili proksim igis al la duonrui na monarui iejo, en kies 'Io'g eblaj
partoj rifugis almozul oj kUl'bdor saj, pintmen tonaj' maljtinu
linoj. Neniu zorgis pri i1i, iIi povis tie trankvil e vivi kaj kvie!e
morti.
.
.
La hundboj ado ,aI.armis la 108ianto jn.R'elk aj maijunu linoj
elvenis tra la pordo kaj terurite rigardis la suspekti ndan
triopon.
- Dio mia! soldato) ! Sankta . Virgulin o nin 'gardu! - - f1ustri~ la unua
,~
- J esuo, Maria! Certe ili eksciis pTi la rifuginto j! ~ ~n.is
.
la dua.
- Pss! Silenton ! Nenion konfesi!
- Ehle ili venas por... .
- Fermu la buson ! Ni akcllptu ' ilin dece! .
Kaj la plej maljuna maljunu lino klopodis kiel eble afabligi
slan sulkan vizagon.
' .
. . ,,:
- Estu sanaj! Estu sanaj, sinjóroj J Al kio ' ni danku la
hó noron, kolombe toj.
"
.
- Malgrondo.n knabeto n ni serSas. Tie .c i ;Jideva:s 'esti, ce
"'
sinjorin o Lipova - respond is Qósky.
'"
;'." _
. - Neniam mi vidis tie ci knabeto n, kolomhe to. Neniu
el
ni ~dis, cu ne? Neniú, neniti, Oni vin trompjs, kolomoe tó,
oni·
,-in erarig'is, kre.d u min.
."
''ť
. --" Ne eine .. Tle ci li , devas esti, Blondka pa knabeto . "iR.

Ne

homo ,esIM 'Jvacjo.
',~ti~u min, diru , do
". "
srnce're. ,>:
', La ,plej, rpalji1l1a,'~usJfeK~e , ,esploris la eksterajon de Dosky.
" --!; Cu . viestas militkaptito?
.
- Jés.
' ,
' - 'E nvenu do. -:- Si kondukis lin internen de la pordo.
Vi estas do l!l patro?
;- J·es..
( - Sé'l lá soldatójn ni timas, pr,o l~ patrino de la infano.
Vi j'a .scias, kial.
.
":~Je's, ' - diris Doski, 'k van.kalU li vere ne scHs, killJl.
- Neestus borte, se iIi vidus, en Lia febra stato ...
- Cu la infano estas malsana?
- Ne; la patIino.
- Patrinol
'- Jes; Si vundigis en la hieraiia batalo.
Dosky neniom komprenis, sed tiom pIi sci voli s. Li elkriis
, al la soldato j.
'. _ . Sinjoroj, post momento mi revenos.
. Kaj liekiris, post la maljunulino. tra malpuraj koridoroj.
Ce pordetoili haItis.
Postpluraj frapetoj, demandoj: "Kiu estas", intertraktoj
tra la . pordo, fine la pordon oni malfermis kaj ' Dosky venis
én sufokan odoron de putrantaj terpomoj kaj brasikoj, CD
veJ,:an kabanon .de mizero. La fenestroj, kovritaj per porkveziko,
apenau flnlasis sufican lumon por vidi la: nerabotitajn meblojll,
la" strate kolektitajn cifon~ornamajojn. Kurba avineto estis en
l!l cambro, kaj maljunulo, kies tuta vizago es tis plena de
abomenaj ulceroj.
'
- Cu vi venis al v,i a edzino? - deffiillndis dubeme ln
avineto.
~ Jes, jesl Li venis al si. certigis la maljunulino ce
la pordo.
,ď
Bone, bone I Kaj al la knabeto. Kiel oni nomas lin? ..
- farisla avineto ankorau naivan provon.
- Ej, ej, vi ne fidas min. Diru al Ivacjo, ke pacjo Dosky
vcnis, - rideti:s Dosky.
- La avineto ekridis, vigligis, parolemigis.
. ~ Ho, lvacjo, bravuleto! Vi estas do pacjo Dosky. Jesuo,
' nun mi vidasi kiel lisimilas vin!
- Kle li esros?
~. TuJ, tujl Venul Li estas ell la paradizo. Tiel ni nomas
la gardenon kun la kapeleto. Venu do.
Denove kondukado tra koridoroj, 'teda. tro!Iolca parolo
dume. Fine stuparo al pordego. Al la pordego ,de la "paradizo",
n . ' Tiu ci "paradizo" konsistis el kelkaj mallerte faritaj florbe·
~oj ; kelkaj arboj kaj el kapeleto en 'Ia kortangulo. Sed Doliky
estlskonlenta pIi gi, car li ekvidis la blondan ,kapeton de
Ivacjo; kiu faris fortikajon en la malseka sablo. Sed en la
sckvinta momente li jam pendis je la kolo de Petro.
- Paejo Dosky! Pacjo Dosky!
,
Kaj pacjo 'Dosky alpremis la etulon al sia brusto kaj kisis,
,k isís' lin.
' La etulo" post la pikaj kisoj, VlSIS siajn vallgojn. Poste li
kaptis la manon de Dosky kaj tiris .lin.
.' - :Venul .Panjo Fiza ·estas ma.]Sana.
'.~
- Fiza? Cu .si esťas Ci tie?
.
- Ho, kolombeto, ni diris jal La gojo konfuzis vian kapon!
ni.iris la avinelo.
::.... les,jes! ,Ni iru al li, - diris embarasite Desky, kaj lasis
s,Ín. tid ' de, la knab-eto en ll!. kapelon. La du maljunuliuoj kun
'maljuna' gojo,kapbalance postrigardis mn.
. . "~o .lia kapelo estis eslablita per litoj kaj tabloj. Gian antauan
délltinouemontris solela' a1tarbiIdo, ee tiu terure dífektite. Kristo
klin\ ťlama kOlO. Sed en la' koron vandala mano pusis trančilon
"ká.i::femlis gis:piede la to]on. , :
.
ď Sur unu lito rideHs, renkonte alDosky, Fiza.
-Cu .~K!U<!ja > sendi~ "j,u? ~ si .deffiillndis unue, etedlllnfe la
_

,

- '.Sed, kial arest~gi uin?
;,- Triob]an celon si havis:
kClji1' ded'l!.ngeroj de 10. hieraua re~ru:tigo kaj ba1'alo kaJveki
simpation en la revenihtoj al vi kaj ,fine pruvi sianamo{l al
Johano. ·Cu ankau Bardy liberigis?
'.
-;- Ne:: :PIi guste, mi vere ne scias. La prokuroro ne estis ell
' gbsta humor-o. Li rifuzis la respondon.
'
". - Kial do? Kio okazis?
- Nenion mi scias. Mi devis alrapidi por la knabeto. Lia
patrino jam estas hejme.
..' - Kaj la patro?
- Li mortis.
Fiza ekgemis.
- Kial ne la prokuroro? - si diris post iom da pauzo.
Kaj ne atentante pri la konsternita Dosky, si subite el1itigis .k aj
komencis sin vesti rapide.
- Kien vi vola s? ...
- IrL Tuj iri. Kun vi. Al ln prokuroro. Mi timas. Tiu
homo. Li estas malica, vengema. Li hnvas potencon en ln manoj.
- Fizal Vi ja estas vundita!
- Ne gravel Nul' la muskolon traboris ti~ stuHa kuglo, kaj
il'is diablo scias. kien ...
- Sed ln vundo dolorasl Vi febras!
- Ne grave! Mi havas bandngon.
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Eféteksas la vkínoj
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Ce teksi/' okupas
/a l'irinoj sin.
Mia pensteksajo
svebas en pwksim'?

Ru{jis {ji kaj blankis,
Cie/'bluis gi ;
Koron enpenetris
sie/oj, sun radil.

~
,
,

Ho, la pensteksajo,
esta.~ jo sen {in' I
Ho, la pensteksajo
estas ja sen Um'!

mi gin kun dolor'.

1

t
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Dissirigi sen tis
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Jom mi/loje pro !Ii
ektremadis kor'.

Jam sangerugis

-4'

f

~,

Pecojn . mi flugadi
vidCliS en la venť.
Ke/kajn mi 1IUll tro va,9
kun {elica senl' I

,

~

J
l
iam negeblankis,
,
he/ebluis gi.
f
,~
{ji pro emoci',

t

joJianvespero .

,
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~
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(post dek jaroj.)

10

Kuradas en. malseka ros'.
Ho, kiel kúloj pikas .m i!!'
Kantafu.s rad .~pinile in' diúblo , kial brui 1

~, Mi kvazau hundo sen ripoz'
~

,
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La velure verdaj pinoi,
eta vojo nur :
la pinarboj heleverdaj,
ara la betu/':
La pi1larboj heleverdaj,
OTa la betu/' 1
Erikej' en bra:kojn
falis al aiítun'.
~,

, '

plena je sento. cindtogriza,
la cřelo plumbogriza,
'
cindrogriza la autun',

El la

es~ona:
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F-líar'.
alís /0

Tio konformis al Ta ' kar',
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Sab/o leda, kampo nuda;
.~upre la nu ba!"' ;
erikejon mi atingas
apud la arbar'.

Ekondaďis la .akvať,
onden falis foliar' :
' o.ndo j esti.,s (:indťogritaj,
IiI éie[o pTumbogriza, .
cindogriza la au.tun'.
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Autuno

Mi raiVe haltas pro admir'
ekbrilas en la TOS' /ampir' I
Kvieta nokť .. P{'o kantso1lor'
, de I'jullulin{ ekvibras kor' 10 , telíce mi auskultas.
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- Seď soidatoj slaras.' ekstere. ,
- Soldatoj ? Cu por traseré i?..
,
- Ne; nel IIi venis kun' mi, 'bonvoln j. Sed via bandago estoš'
suspekta al ili : Vi esfís ja soldato.
Fiza obstin'e kapneis.
'
- Nenio gravas. Mi devas iri al Morozov. Li eslas kruel,
homo . " vengema .
- Nu guste pro tio. Vi neniom helpus, nul' kurus en dangeron. Atendu, gis la vengemo saligos. Fiza, havu prudenlo n.
Sed Fiza, forpusan te de si Doskyn, 'e kridis. Strange, enigme,
minace.
- Nenio gravas. Mi iros ... mi iros ...
Nun alvenis la du maljunu linoj. Dosky petis ilin pri hel
Oni devis lukti kun Fiza por ree enliligi sin. Kaj poste, post po.
la
muI'taj persvad oj, konsolo j, lrankvil igoj, - si subi.te sovis sian
kapon in lel' ln kusenoj n kaj ekploris , ekploris singulte , skuigant
e
en sia tuta korpo.
.
,
Dosky staris senkons ile. Resti li ne povas pIu, la soldatoj
jam certe 'malpaci encas. MaJfelif:a Fiza. en sia freneza amo
si
yolns sin oferi. Kian dangero n si antause ntas por Johano
Kaj kiel si do volas malhelpi gin? Kion fari? Resti li jam vere?
ne povns, car eble ln soldatoj jam sercas lin, kaj tiam li lrovos
Fizan. Li devns rnpidi.
- Adiaií, Fizn l TrankviJ,igu, havu prudent on! Kaj vi, avinjoj, bone gardu mi\ln edzino nl-li kriis, kaj preninte ln knabeto
sur la brnkon li ekkuris eksteren . Guslatem pel La soldalo.in n
li
renkont is jam en la koridoro .

tuj re:v,;mos, 'kaj ;'tiJaID : .. 'hoJ, k4el ,Iriie eSlto,s al vil N 11 atendu
'
bele 'I J'lIj mi revenos.
Kaj' Iipasi:s en ln l:runbron. Li hal~is. AnIau li, sur katafalk ,
inter flagrant aj kandelo j kuSisM edvedjti k, 'kv'a rou dormanlo,
e.
La morlo plibeHgis Iin.
'
Dosky estis sola. Piedpin te li prok.slmigis, k~j . IQnge
rigardis. Poste mallaňte kaj Ire milde li all?arolis 1'.1 mortin10
n.
- Anlaií' du jaroj vi skurgis min,' éar ~i syen~s dum Jignohakado en via korto. Cu vi memora s, Med"ed juk? ~un ., mi
' reportis vian ' perditruJ fHelon. Ne koleru, Medved juk. ..Permesu
la ,kreciba, piedpuS ita mii1itkaptHo, kJa li, pOd;u ko~S()lon a,] al
ma
edziuo. Ne koleru, MedlVoojl1'k, kaj dOTIDU pace.
Kaj sur la kordoj de la infana .kredo, kún ;,kristana
pardone mo, ekpsalm is el !ia animo - la rifuzita .paštro, la vem
servislo de Kristo.
·
'
, Post· longe Ii levis la kapon.
Kuj lia rigardo renkont is tiUI~. de la virino,- slaranta ,em
fJanka pordo. Estis videble, ke 'SJ penadas rememo ri lian
vizagon. Subite fa.dla rugo kovris siajn vaugoJn: Si di:venis.
Ci
estas tiu vizago, de longe ne vidatn, kiuu li iam ciutage vidis,
eu , barakfen estro .. La sama revespri mo en la mieno, la &arna
sindono en la okuloj, la samaj dolo'r aj, sed móligint aj trajtoj,
.
la noble alla frunlo. .. cio la sama, Dum moment o si revivis
longan tempon en imago: kiomfoj e si ril'ugis tiutempe al
fenestro , por kase vidi tiuu vizagol), 'cerpi konsolo n el Ci la
tiu
kompate dolora rigardo, kiam si sentis sin tre sola, , tre subpremita. Poste, jes, ankau poste, multfoje mankis al si ,4U
ci,
vizago. Kaj nun, cn lit horo de dolom soleco, ~eno:ve gi a-peris
Post unu horo li jam staradis antaň ln domo de Medved juk.
antau si.
Nul' kelkaj pasoj gis la pordů, tamen gi sajnis al li nealinge
Pro slrnngaj sentoj, surprizo , konfuzo si ne povis ekparol i
bla
malprok simo. Tra la barilfen doj li stelrigan lis en la korton. Neiomtemp e. Dosky proksim igis kelkajn pasojn. Tiam · si ,ekparol
is.
niu tie. Meze de l' v,e rando mebloj, unu sur .Ia alia. versajne
- Kiou vi sercas tie ci?
ilia loko staras nun la katafalk o. Nigra drapiro super la por ell
do,
Sed la vortoj sajnis al si mem tro krudáj. Si koJeris je si.
ambaiífl anke longkru raj kandelin goj. Tra la malferm ita pordo
Kial sin ne obeis sia voco kaj soni s líel seke, scnkore ?
vidigas nigra profund o. La pordo sajnas kadro sen bildo.
Dosíky emOOira<sigi,s. ' En la cen;bf(lje iÍillli8gita, revJita Ik aj proKaj nun la amflugi la fantazio de Dosky nperigis en tiu 6
jek lita moment o li tamen ne trovis la gustan, frazon. Li staris
kadro angele mildruJ, malgoja n porlreto n. Ho, li nun gojigos
mute kaj du grandaj J.armoj eksidis en liaj okuloj. ,
liujn karajn, lacajn, turment ilajn trajtojn . Jes, li portos, al f:i
si
La virino, kvazau pro in,tellla iustigo, pasis al li, ~aj siau
konsolo n.
manon mole metis sur la Iian, kiu treme tenis ln cifitlUl 'SoldatTamen, li ne kuragis tu si la anson. Se almenau iu ven us, capon.
'
."
kondole ncanto, aň servisto, por demand i, kial li staras tie.
- Kial vi venis nun ? - si demandi s. Sin mem surprizis
La knabeto enuis la si!enton . Por distro li boris trueton en
la
intima
varmo,
kiu vibris en ci tíu indifere nta . frazo.
1a >bwmk4'I!a pa,nltaJloolQ de pacjo. Li nide tislll,lJ,a helh1ue nemzjjla
Gojon kaj kousolo n mi portas al vi, - diris Dosky
rigida, pala vizago, sed tiu ci nun ne respond is lian rideton, ,
ec
k
vazaií
ell songo.
li vidis, ke sur tin f:i vizago Iuligas larmoj. Kaj tiam ektordig
is
- S'lramge, :kaj denove vi! - 'si dinis, pJij,e al '!iim.em . La
ankaň lia etn koro, kaj forte alprema nte sin
al ln kruroj de
tuta sceno sajnis al si iel fabela, nere,a la. Nun, unu el 'la grand
Petro, li petegis:
.
aj
- Pacjo Dosky, pacjo Dosky . .. Ivacjo amas vin,.. Ni laľmoguto j {alis SUl' sian manon. Si rekonsci igis kaj retirigis.
- Mi venis redoni,a l vi vian fileton, - daiírigis ,D osky.
iru, nu, ni iru ... , ne ploru. ..
,
Siaj okuloj strece
, Vere, Do§ky jám decidigis sin iri, sed nim li ekaiíslis parolon, Poste treme kvazaň time malferm igis. Sen·kom prene si rigardis
si balbutis .
konsolvor;\ojn kaj ekvidis ' en liu kádro' rea-lan porlreto n; 'mem
- Fileton ? .. Cu ... mian ... fileton ..
l.a ťunebranl!an vid:Vlinon. Kun l'll"paj .sek'aj okuloj , §;i rigall'
di s
Dos.ky mule kapje!'li.s .
lIntaií 'sin, _la 't rájloj , estis ellqngigjnl~j, dolore rigidaj; la sinteno
- Cu li vivas? ,Dio, Dio! , Ne prenu mian menso.n I
humJiIa, subm ehig,in1:a 19.1 La sono. Si muJe áusku~lti.s doll kondo- Li vivas. Li eslos baldau ci tie.
lencanhr jll viriÍ1ojú, posle, adiniían te per J;:apklino , si reiris
en
ln domoll. '
Cm'Mire si ekkriis. Poste, subite, si jetis sin SUl' la stupo jn
'
de la katafalk o kaj singulte, plorege ,k riadis,
,
, Dosky sin kaSis , ,olal,antaň díkJa ::111'1)0. Li ' koms lá ou vjri. - Li vivas I Li estqs baldau ci tie! Cu vi 'audas, vi, krue]al
nojn. Otlcired7Jnoj. "
'
' . Dio redoruis '00 '"
Dio redoruis ltin. Li .vÍ'WIlS ... Li vilV!l!S •••
IIi Imltis por momenl o antau ).n , pqr.do kaj, 'unu kun oflnj
. Dosky steIis siil ' el la cambro kaj reveni s .kun Ja knabelo
ekg,emoj" . prenis, el ,sia retikulo pudroťlanelon kaj spegl~,l' eton.
Li konduki s lin al . .Ia duon~veÍ1n patrino. La knabeto ,firne.
-:- Vi' e~ ' ne ÍIragns; hl.el térure min ' impresa s' tiu 'f:i afero! pl'emis sin al Dosky.
.
..
gemis la u.nuR, kaj dUllle ,lerle manovr: ante per..'la· flanelo,
si
- Nu; diru , kará I' Nu, diru! - instigis Dosky flustre lín.
malaper igis la postsign ojn, de la laiíkonven>lj larmoj. · :"- Sed,
Ln pura infanvoéo ektintis, kvazau kristnas ka sonorileLo..
mi devas kon.fesi , miu surpriza s la senkorec o de Jenja.
- Panjo kru-a, ne p]o,Cu .. ,
- Kial ?
.
Je' la voco, la patrino subile levigis. Freneze ' si preinis al: si
- Si ef: ne plol'as. •
la infanon kaj ride kaj plore~ kvazau frene'zulinq, si I-riadis.
•- Si neniain ainis lin :
'
Filetů ... Mia m éto ... 'Parolu. : . Fileto ,kara, ..
- Ne Úedeble I Li .ja estís .tre· rit'a"
Vian
si miris preskaií
VOCOIll
mi
volas
audL
.. FIÍ:leto ... KaJDa...
konstern ite, 'posle, lastfoje sin J·jgardihte ell la speguleto,
"
si
La knabeto , terurite de {;i liu sentotor ento; 'taňte 'ekplori C
rerI)lis la retikulo n kaj brakple kHsje ·shl(línik il1o. - Ni rapidu,
La
patrino plitrankv iligis, visis 'l iajn vangojn , donis al ' li stultajn '
kam .. Simon jam a'lend{IS niin.
nomojn, ' 1)JIlis .Jů'll, ki,!lÍ;s' lin, kJaresi,s iIID . .. .
- Kaj via edz'o ?
.,.,
' "
_ Kaj Dosky stads senmove kaj rigardis la mortinti m. Sajp.is
, '- 'Eh 1,- si kla:ketis ignore per h~ lango. - Li amuziga
s
a.1J~, Ike táuj SCi\"erej tnajt,oj forpeJa>s 'l in: Kion '
';e Zina.
v~ser~a
· .:
. - '"
Vi faris viandev on. Vi estas superflu a en ~u .ci ' domo.s !lie H?
• ,Dosky" kun sia ku tin:ia:. grimaco , ' m}\lsate ri~ardis post
la
Kaj
senbrue,
sur
piedpinL
9j,
li forlasis la eambl'on ; ' la
. ťorrapidantoj. ' poste subite li ~ e'kskuiS <SIn," kvazau forskuan le
la doplOn If.nj , e)i,marsi.s .a}. la " militkllp litejo. Granda
ll:alngr~blan etiko,n, kiun: J\a,t'is-,aIÍIi -:s ia' nemo en
_tcaíikvilo.,
iliaj ·bus9j.
kO~Karesa S'ojo, dolce . prem;a. doloro ,miksi~s en lia
' aromo. Kun
• . Fin.e decidiginte., li kaptis lit m8110ll de la knabeto kllj
stránga,
reye
moka
ridelO,
li ftiris al ·si. . •
e:niris ' hi' k6rlón: 'Anl'Uu la uigm pordo li haltis.
f .....
•
- 'Jen, Vi, romanti ka bóv\> ,l ', TaID!'ln . vi v ne. 1ůsis Sian.
,
Iva0jo kara I Aň kultu! Pacjo ·Do§ky tuj revenos, Li
-.
maneton .
(Fino sekvós.)
ó
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esperis ·ke fine tamen li trovos lapas,t iStinonde sÍnkóro bp'~ni'f{iS . k:e neniu e!l vi konteslos la p.oetml
desltin()[l de Monsíelir de Suínt .4ubín. Tiuj ,bi eSIl:mI1Íls lkIaj lVerlkis ; l\I:enkis silajn 'Poemojll1 ;kaj lkoonMi.o}n .
delli'ka:hujmadrigaloj, pastoraloj kaj ravaj ko·
lun Laaon 1a rego demandis lin kun bonvola ó!iltere:
- medioJ,kiujn li ver'kis por amuli 1a sidljoraJl
súgo, ÍdiaiÍ
m'e 'lliwV'aJS ill'nlkiau da theroa:n poez101nik:a3 ' k~QJ 11
soci~l!on, ne hur 'aikins por li gloron, sed eble
" ne verkas- tragediojn lau la model o de sinjoro Cor~e,ille?
anikorau pli multe da lauroj dli. . plekti-s CLr'
Monsieur de Saint Aubin embarasigis pro ' la , neatenkati 'La. flf'Ul1fbon de ,Ia ma'l1k.iw, úl !kiom hone aspekHs nI
elilla. 1illltllWesto de Ila mnj-eslta iborn:volo ikaJj ,I armoj soolisí sin
Iia perulko ,,!ko!lombt'JugHra" .
<
'en liajú okulojn. Emociite li promesis ke Ia proksiman foNu, sed ni ne forgesu, · ke propre la· Muzoj estas sin·
jon J,i 'Ve·r!kos :bnagedion . . .
joriIioj, ke nia glora rego, por tiel diri, levis ilin je nobela
. Nu, ' xi deman'd asmin, cu li tenis sin je sia vorto?- Jes kaj
rango kaj Qonis al iIi tabo.uret-ra.jton en sia salono, ...:... ni
ne, kiel nj volas! La milda markizo ne. titolis tragedio sian·
e!>1u do ' g'entÍllaj 3.'1 'il:i.! .
la,stan ver!kon ; J{Qmle~:J.io gi es-tis, sed í!del vl v,i dos, lru~t
La smjorú m~H,k,izo 'iom eble ee :tm,nspasis la Hmoj,n ll),olll1e!l!re ,J,j Srungis g.i n. Lastm0'IUem<te vere t'rage.dlÍo .gi f,á.~
d·e l' illJube1eco. U ,e1klkonílmr,~s krun.· sk,rilbistoj ilmJ plumknarngi.:i ...
+
ristoj 'kaij venk1s poemojln, k,io e})I<e d~s por mj SlÍm,p1aj
burgoj, kiel sinjorQj Ra,c ine au Moliere, sed ne decas por
"La felica Pierrot·" ; éi tiu estis 1a titolo de la lasta
M01l!S·i<t\.ur d-e SIadmJt A,1.!Mn., T,i u sollJa cil'lwnsmnco ' servu 'po:l'
verko de sinjoro Saint Aubin. Propre delikal!a pas-torolo
Ha s~nlkul,pig,o, ;kel1Je ů<rd.j'nara profit.elIDo i'IIiS!piri-s lÍlan p.oeestas ci tiu komedio . Neniam pIi umeme kaj seife kapli s la
zion, sed vere alta celo: la amuzo de Ia rego kaj de MarÍluon ]a plumo de l' markizo, ol guste en Ci Hu verko.
dame de. p011;lpadour!
Subtile simpba est'as la strukturo dc l' tUltO, sed tiom da
Cu ekzis.t ás pii ' aHa. celo ol ci tiuj. · Kaj se iu sukcesi.>
scnto puls.as en gi, ke abunde kompensas ci tio la mankoll
f.onpi6li, ee se nlU!r por mm for,f,lug.elIDa ves.pero, lJa majeste
de ,lla tro Ikon:sciaj p ,oeziaj a'r tiflko j. .
-. . ,
senfinan enuonde nia r~o, ' cu lio ne esws inda merito
La lukton de La ' voem ·a mo kun Ia intrigQ k'aj la finao,
por Ia senmortece?
'
tr·i umfon de .J' fidel10 figwrrus ila ,te~<brajo. IntJer geuiliiLalj pasJes, :Jn SlÍndoro 1Ilm·r!klÍzo esbas s.e.nduhe :seIlJmo['m - ik.aj
ti,S<tú j olklaz<aJS 'la routo,
se !IJa Par.nason ni 'irrmgla!S oe1 l;l'o ndeca tkortego, kda VerEin I~a ikomenco de 'I' 'kome<Ho e.u iPiUs'in ;SCelIlO pentmš
soa.ilJe·s, .ni IpQv,a s esu ik,oll1lvinikitaj Ike csinj·orro de Saint Au:bi·n
La
marík<izo
~a amon de Pierrot !ki8Jj Coi..ombine-Berger.e, kiuj;
gul:liS 1ňe ne burrga,n., .sed ]{,anlVen31l1 po'r 'Ha ro'ng·o 'kaj nobejnter siaj ~afidoj, en ]a brakoj unu de ln aHa, jums eler· .
IftIIl SeIlmo·rtecoll!
.
S<eod ~e 1eiS't~ ,iu, ,k<i!Un ne eihrihllgis s1ia propma g,l mo, kbU rl'a o fidelon. Nedireble feliéaj; kaj restu s ja sennub-a
éiampovh surp9rti. kun IWlltema eIeganteco la lauron éirhau sia- fruhto, certe nia favorinda amiKo estis tiu. Efektive, l~ markizo estis eks,t erordinare modesta, preskau
gis timemo.
- Kun oSm rim'l gója 'ide-to éiam ucll Ii iris-ven.Í'S en la
. s9cietó kvazau li estus en songo. Foje la rego vcre liel
a,l p:arolHs- %n:
-:- Cu vi .permesas, ke llŮ veku vin, Monsieur de Sainl
AuiMn'? ..
. Li pIi allŮs la solecon de arli"aroj kaj kampoj ol la
v.ersa:i1!ies'an ' s-alloll1'-'Vivo,n , do ln so.J.ecan, kio OOflOO est~L,
. lllalgentilo, cár oni neniam . devas sin rigardi tiel sprita, ke
fa lS>oci-efon -de si ID'e m o·ni preferu al 'In societo de a'l.iaj.
Nit, se-a ni 1P0,v as ipardoo) aJU :ti'lllll éi sajnan TI1Ja'Ige,nmo<n, oa:r anlk au etn 118 soteco .d:e bOSi'koj propni li n ... estis
~ohl; :$ed ~n la sodeto de la plej belaj . kaj plej" spl'itaj
damoj: la Muzoj. '
MuJmjn korrtusis 'Ia deJ.i:kataj 'Vir,t oj dela madd~.(),
sed a:nlkaullll!U1ltaj'nur amu.ziigá pov'~ j'e Haj s.trJalJl>gJajoj,
M li laslaf apal:lejfis la ·sinjorinoj.
Kiam sukcese kortumis sinjoro Saint Aubin la muzojn ,
HOOll a:ÍJJallmtHIia.n sancon' Ji .h a-vjsCe Ila vi·va.j ~injor4noj . . Se
iu virino ]jn alrigardis, tuj nedireble konfuzigis Ilia milda
markizo ! .. : Kaj la virilloj ja ne satas tion. 'N"iaj paStis<ti11.()Ihp,refere lb il. iP:neloeridrus"ďJk,e ili.n JQ!Í:li Ik,eln'fiullJu I
Vtane, éi 1!i-O'n; ' s.ajinJaJs,. TIJe .kIaip!8lblois .I1'Ía aani<k(}, .,.,-ne
estliÍlS,,1!n 'lil f\!i.ú íkama ml<lJaco; ISffll !láti Ja sinJj{Jlrinoj ,n<eTI~am
poyus gui Ia' distrajn. gojojn. de l' venk-iteco dum ]a past:i/jlaj horQj. "
.
Kvankarn, cu mi diru, ke seKrete ne' estis pIi amema
homo en Jl! ' mondo, ol Monsieur dtl Saint Aubin? Revema
pooto ,jN es'llB ikJa.j la, vtÍriilo' esti:s la. 'so:Ja p;e.nso· de ,]Íia vllV'O.
..K~ ~rlk:izot Cu Hd ~js. ke ln t:imem'a<j lan-imoj
~imikl.j ~1 ,I i .nemam ' po.VlIS MW · .§aoooon' '1>OT:l.áddlca . {,cL:' de Paál : Arb,!ra pro-rundo
}lioo, . ma!kls!Í!ill'ume '\IiiU<r~OT.· .~.; _wg.r'eIDo? . Li ~
i
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Oielo, ,s e dum la {oresto" de Pdetrolt Jia IIláJjca Alr!lequi
n ne

ckdezir us la dorman tJan pastisiti non. Per' atenc'a kisi:> li
vek'as Colomb ine, si malesperi~inte rifuzas lin, sed Arlequin ne cedas. Li komenc as 1111 tenkn laboron de , l' delogo. En diversaj maskoj li vizims la paStisti non. Li aperas
kiel ricega komerc isto, kiel almozu lo, kiel ermen-m antela
\'c~ido klaj fine kiel ,t rubadu ro ...
CoiombWn~ fidele 'r ezistas lk aj :nU/f Ham si s.a.ncedig
as
por momen to, kiam la >trublllduro Arlequi n logas sin en
si'a dormo per tiu klanto, per kiu Pierrot gajnis si'lln koron,
Si Ikrtedas' /ke Pie<rrot vokas sin, li estas apud si , . .
kaj lSilniorgese si lkJJim.igas sur la kolon de 'M~equin.
Pierrot ~j,am 'Illvenas hejmen kajvid ante ' Colombine'n
cu aa br.akoj de 3J1iul1o, uUllle,g;perigi-nke di cl<Jmi,g:ra,s en
l:a
monao. INed.irebl:a re.sltas lli.a &1gJr1e1no, 's ed Ikiel fldelJa ,p a st1sto, 11 ama.-.or.aií éÍlalm e51peras.
K-ÚliI1l fa1inte sub ,a.'l'bo, per klol'ltusa~velI'lS'Oj lii de'klJiaDlIa~ s'inn ~Iren().n, 'l.a fLugilLa, leim Ámolf<> vemillJS
amllJa ií Hn
k~~ IlIllK.llUcaJS ke COI1ombine, Jmu serOantJa .knj
'Pl'iJ}IOTllInta,
jam lroVIÍIs J.ia,jn lPostsiglIlojn ;kllllj tuj si cs,tos aipud 'li. P,ierrot
Yeki~as kaj l'Rstfoje li volas provi ln pastisti non. Sajne
li
p~as !ponarďolll C'TI sianl ík()l'OIl1 kaj Imt<l .Ji
allendas :)Ia ilmI'u}tinon.
Per JilI kort\'lemiga ,y,ekrio de ColOlmb~ne H konvinlk igas
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PII/vlarma venta urbójn
~

~

J

~

.

skl/us, skuus.. .
kuj Ilizon de putrin' kurucus fruu morť.
La karuII hejmon - mem lu viv' detT/lUs,.
mals>atu Joéjo plendas jum ée Iremda pord'...

4

Pltl/llarma' vento arbojn skuus, skuu.~ .. .
jen fugo de l' Mortint oj: festo de l' tombej'.
FlorpoIIipo. Kundelb ,ri1oj. Pio bruus,.
ce t.omboj preymur murus bl/ryo kaj plebej' ...

,
,\

Pll/vlarmu vento arboj1l skl/as, skuus. ..
la ' orla J'oejo en tombejo vagus nun.
Mulplenaj manoj . . . Sal~j larmoj fJuus:
.
" Al vi, putrinjo , nek floreť. ". nek kandellll~' ..
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PlnvluTma vento arbojn skl/as, skUGs.. .
la tomb' si/entas . ". Kor' ne b(ltas sub marmor ',
sed jen - miraklo kredi lin instrl/as,.
sllr l>anj(l 10mb' - kandelo flagrus, pQmpus flor' . . .

ť\W'as

MlA RE6LANDO

La lando
tambr,o
~aj re.go mi sen kron'"
sed el regin-o ku/oj
r.ebrilas 'al mi troll'.
Orb/ondaj ol1daj haroj
servadas ·por man tel',
,uktar' min ebriigasi
la vin' de kismiel'.
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Pluvlurma lIento urbojn skl/us, skllus.. .
[lorpom pu tomb' kl/ll kandeluT' hu1tigus lin.
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Popolo
bubo,
fre . vig/.a brava lmab',
rajdallte sur genuoj
li· .esMs - tuta slab'.
La sceptro e8ms - vergo
kaj kiel saga reg',
mi batas la popolon,
se tedás Un - la leg'.
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fÍr·i ·s,ii 1idleJ,Q.La Jp!a&tistino geooi'S .a.pud tlii, 'p'l'egas' Ilit lá
.
. .diój, car si kredas ke per si aj kisoj si rev~vigas , Pierréton
. .
En éi tio, kompre neble, si .sukcesi s. La sajná sinmort iginto
ne fu~s ~()ng.e . dlerOOi~proki1laj 'la- kisojn dé .rrum'll)tiIl!O. · La
eraoro ~<l'Wjga5 lkaj .fu gle'aIIlllHldloj rep.aCJÍ~. Titam Tele llIperas 11\ eta Amoro k,a J konduk as lant-aui lin la ligitan :.kulpuIon: AI'Iequi n-on. Li voklas al Pierrot, k~ 'li jl,1g\l ,p ri li.
Colomb,ine volas kondam ni 1'3, atenclll<>n IJe mONO • .seď Pierl'otnob le Pflrdóna~ lin, dir.ante :
. "
..
-h'u v,i an vojoOn, Lrut1'Íg<>,l:a Amo .pa'l'Qo.DI9S v,inf! ~i
' Y.CIIlIk'j,s vin! Pilu vi ;ne pOYilllS IJlaJlrulÍíiIli ail mi ..: .
.
i
Sed ci Ibiu es1ais JlIUr IlJa tea:trojo , - >vd ili:l'1Il~ - ' ik;ie
es,tas malanta ií. gi l:a romano de Ia milda ma'r.kizo? En ttnU
vorto Vii 'pO'V~ Ilegi éi ti'UII ,rolniamOlll, nur Ifi.@ lrdu
'Í'nol,plllg'Olll de fu Ul1'Ua e1Jdono de ľ Ikl()iJ])ooio. Vi Ilég.os hle Ike. ,ln'
teailJrtl.j<> estas deddCi1Ja ad ,Madame l:a VicomtesSe ~';Arti{/;ríy . "
.

.

ln

- Mi

•

opinias, VIllne ni cerbum us,kio ' igisM. adame
je tio, ke si rimarku la mildan m1a rkiúm. 1{i9"
pO'V1ÍiS ,j'rutel'eslÍ 1J.a plej '1wlkeb3ln Ikoll'tJegl3!Ili-rion de, T7'OCtnon 'ap
tiu pala, revemla poeto, pri kies embara so 1ioI\l 'llmuzigis .ln
.
sli,nJoninoj? . . .
Es11a'S eWe, .ke post :ia sc1ellloa ama anlo · de 'pn.ncó'
Rdclhelieu aa dneito de n,waj.o tÍlr;i,s !la ViOOlmOOS4S<e'1ll aJ 'Ia
mS!rikiZio, - es,tas eble ;ke UlU!r ,por lkompillJro si ,ik~tis all'
Já, sed anlklaií -lio ne eSll:ais nooblla ke ,p or momenlt{) ",ere
ekpJa.éis a.] si sinjOTo Sain.t !AublÍll1. Sed miapalf te pM 'kredas
ke ne declais ulkuzÍ l;a vmcomtes'Sje'n per tio ke' Hom si estus,
f o,rgesfurlla pni sli !
Madam e ď,Artigny estis tra ambicia kaj post marsaTo
Richeli eu si volis plaéi a'] la. rego. Jes, sed estis malfaéH e
nltiri la regan atenton !
Lavico mtesse mel opiniitS atingi siance lon plej bp,W,
se en ia OaJrma roJo si povas sin 'Prezrenifi antJaií Ria Jil~
mosto sur la scenejo de la petits cabinets.
..
Sed kiu verku por si .éi Hun rolon? . . . Ti~mij ~lokulumis IQ markizo n.
' .
' . .'
Ne neces~ diri -ke sinjoro Saint Aub1n ne , ~.~ p;za
cas:ajo. KJiam Ja pooto vi-dis ke fine troYigas iifillP ~iu ' ne
l'idetas je lia Hmemo kaj embara so, kiu ne eťit~s lin; sed
".
konvert i,ginte el la v,antajo j, ameme si aiískult as' tiaJn 'Vor-'
~,
tojn, - éu ne IkQrnpredleblle \ke tirun il:i ·.relKonls en si '.
delonge prirevit an pasHsti non ? Dum kelkaj semajno j li faři.~.js ,hute lJa ISllda'Vo de la vicoontesse!
.
'
- Bergeronette,. - .IIi f'lustns foje,ge óuante aoIlltaií si,
- ho, diru, kiam vi jam indulgo s min ?
- Mon berger, - respond is la vicomte sse ridetan te:
tiam, kiam en bela poemo vi prikant os nian ,a'm on . .. ,
;;
Cu 'mi diru ke sinjoro Saint Aubin sentis siIÍ tro feÍiéa
ke é.i -tmn gojon Ji :p<>V'.Ís iialri a'l siia ňd<>lo? '- Li elks:idÍlS' kaj
verkis kun "ekstaza entuzia smo sian Peliéan - Pierroton.
'"
na:) gi et!!iI!astiom delHkillta, tiom éanna, ,éaIf 8Iiim tumn,
senfÍlnan amon Iii ens,piris e!Il giajn rlmOjlIl, 1ciom. H mu
sentm llla ja fansema vromte sse.
.
ď Artigny -n

*

Mem la aminda kardinÍl.lo Bernis trarigar dis, la -teatr.ajon
kaj akoepil'ls po,r ' lá 'rei;'Rmldgt'3oI1da soonejo . '
,
Temis pH la roldivid o: Madam e ' ďArtigny ,estus :ludinta
~ Colomb ine-Ber gere'on, kaj la roarkiz o Piertoťon.' Sedkiú
ludu All'lleqlllÍtn -on?
{
.
'La
poeto
enpensi
gis.
Li
esÍis
fuliéa
kaj li ne bezonis Sed se m.aten' krepusk os
,
pIu publika~ . trju~fon, .. sed ,kun , certa náiva vengem o
kajkria s , }wk' en ,kort',
tamen li voUs ke la rolon de ·Ia ' venk{ta lnlrigo ludu tiu
.ekmigr<ls Juj Ca l'eOo.
.
,
SillmIl Il'wa,l o, de kiu li 1k0000kiris sianpasl lÍiS,tJnOlll.
ď
el lando sen eskort'.
Kompa tinda markizo I Se mi diras .al vi ke éi thi slljne
lJum la reOin' ta,be.las:
~
venki!tn rivallo esiUs tkavali rnRiom roeIIl, mi ~, : taolm.ií
,,l'mita ., .• ' gMndá. ocea,n '· .. .."
"
vi jam anmue 1utkOO'e kompat os sinjor<>n saint :Aubin.
10 rego. !'uraa. vane.
\
" Ec la , plej koketa virino bavas maIfQrt an fJ~nkon, kie
por ~ ciutaga' ] X l I } . L .
si 'eslas .samtiel senoefe nda, kiel la ,plei Senspél 'ta knab.i no.'
Julio Bag1iy.
\ "Nu, se., la tula vira ',mopdo estis
tra sk1!!-V9 de fa viooDitesse,
- a~ Si d,jlk,tis ,i)o 'kl8Jv.atiro. Sekrete Ci iIiuíi di~e~Z'3!Il kon<

t.
t
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ktr'aÍlltQJ~' ,.si. : ;~i!>de~ jafoh,káj ;ci:'tiu "am~icili av~nturisto

kOJ!ipttuiaflO ElU i~iaj;,koinunlljgra,l;lcÍaj ' projektoj.
:. ;;',,,S"e ,. yj . uepre ' v()la,s, . mip@vas' rakontike: mem slnjoro
lUom' peJ;'svadis la '.vicórhtesse?ón, ke 'si asprru Ia postenou
dé. la 'rega" áID!itinó, earei', .1io. ,Íi1alfermis fendou aukau ' por
Ib al I.alwrtegaj . ihtrigoj . . .
'
'. Kó!ňp';r~ueble k'e ' tiam, ki~m " Madame d'Artigny koketis
al la, n?arltiip"hf' kava1iro devis sajne venkigi sin de Ja
I]oeto. ,Ai}irili li devis lin per jo , . .
.
'S,njo ro Sáiu' Aubin hontante koufesÍs aI la vicomtesse,
ke litre vo}us' ke kavaliro Riom ludu lá rolon de Arlequin ,
,Kun certa infana timemo li f1ustris al sl' ke li estus feli ca, se
ail!kai1.La ikortegovJ.dus iliian briullD'fOOl,
. i;a koketa vicomtesse ekridegis kaj kUll preta ~ojo si
kOIise1llt~. Si PTÓlll'6Sis Ik e si m<OO1~11S, v'ados da tkava1iron . , .
"".· •.Q' ••'Q,m.

*
Cu éstis plifelica homo en la mondo, ol la markizo,
" kirum ikoffilenci~s .La pmvoj? EI :kdo lla .viioomltesseamikorau
ciaan nlellio~ voais <Iooi aJl 'li, ,aJbunde 1á eiliprelllis cl tio sian
' palr ton dUIl1l .La ·p rovoj. C3Ir ja, ee ~ lI1l\lJr lSC<eneje, sed li po vii"
'brakumi, kisi sian idolon ! , ..
Konsiderant,e ja Ci tiOll jam alltaue li verkis tiel la
teatlJ'lajo-n, !ke .PlÍlerrolt 'pOiVU '/Maa ehle pdej muJJte Ikis·i Co-Iombine'on kaj la pastistiíJo kiom eble plej multe da plej amaj
konfesoj faru a1. li !
Li mem estis' la r~isoro kaj ciam li trovis ke Colombine
ne.l1IiiaJm de!Mamas sufice aTde 'sdajn ,korel-vers.ojrn bj cefe
sianfideljuron si ne diras kun sufice konvinka entuziasmo.

Li ' senfine ripetigis' siajn amajn scenojn kaj ciam antau
LacÍlnlilke r.idetamJta mom ... Ec se Iii tlfiumfis je H, ik,v amií
sentante sian pereon - de tago al lago pH kaj pIi li malamis 1in denove.
La rolon -de Arlequin li neniam trovis sufice repusa
kaj okaze li eiam alskribis ian abomenan trajton. Estu do
nur tiom pIi granda je la fino la triumfo de Amo je
..Intrigo,
Li konstante turmentis per sia jaluzo la vicomtesse'on.
La :koJ}{ella 'VlÍlrirno nUIl" ,ridJis !kaj si~enitigis ~illl ,kMazau in-fanou ,
sed. poste si enuis la aieron. Tiopl pIi, car aliflanke ankau
la kavalíro komends rigal'di per kurbaJ okuloj sian brakumadon kun la markizo.
Fine oni anoncis la komedion al la r~o kaj lia rega
-mosto mem fiksis la tagon de l'prezentado. ' Nur tion fi
atendis 'Madáme ďArtigny. Nun jam es tis preta la teatrajo,
la rolo, si j ,a m fmlernis gin, - si jám ne pIu bezonis la
ritl:iInde seJrltÍll1le1lltJallan pOěton, ,lcies ~ore'lversojn glÍS nun por
la inter~sode l'aferopacit:nce si devis toleri. De tago al
aHa ' s~ngiskonduton la sprita vÍéomtesse,
il {;aj ibÍJainl, ~illai1 ~a gÍM)iU~J fle'1nc;aj hot>Qj pemj p lfO. ,voj f;ilili ,sur , la kompatjndaa markizon. Li, amanto de
arbara soleco, Iall1lilko de ,fJlOiroj, nen'Íonkomprenlis cl tiu
in1Irigo, sed ď J1a ikOlOO ;krevůs pro ~. U ·n ur 'Víidis 'k eLta
jdole ika:idisillplino Dun swOOte neg!lekte kaj en'llie muclas
tJujn •. amajri partojn; kiujn li :tiel ka'rés.e i~struis al si kaj
"ke 'Jw.nlbraue ď CO'l omtiine aJl<-cep;baS1p,u:l te pH cedenie <la delogajnvm;tojQ de flrlequin, ol .·, tióestis skribita en la teksto,
.

7

.$ y~né:.li citis. l~ tekston, lia Colombine ne ~lu zorgis pri
:'Sed .tk,kie §i eslus devínta repusi Arlequin' on; tiel vo. kd.sis 'lá , '-délogoofoo., .:kieJ ,:Hn, Pierreťons:i es,tus de. . ~ , Li ..' . ke aHa 'Vento ve;ki~,is e\ll-áap1'Íla
'.
',' l)n ,s( alIl'1l$. ,p1lt, $éd >tiUl! rivalon ,
.
' ]i,!errkis ·Il-in .
.,Já
- cU vi do ne

*

La plej brila festo de l'printempo estis Hu trianoJla '
posttagmezo , " En iu arkadia angulo de Ia párko' estis~a
soonejoikl3.j SUl' 113. rigaTdejo cirknií 'I n veJ\l;rš~o de I'rego'
,.
I
ceesHs la tuta Versailles:
•
Lia re~a mosto r,iga'r dis ,La teatr-s.)op 11<~~ ,e,~'tf.roy(ll:ril!\ra
boUIVoilů ;eble nur mem ln pe.rSOllOll1 dle l'VlcP'Jllitcsse 1.1 de"
~alligi~ ,kun pUgr.anda bonvolo . .. Sed ;H ii)ji~ > ke sinjoro
Saint Aubin, kontrau sia promeso, vei~i5 de'i-Iove komediím.
La roluloj estis eminentaj. Co~~jl}e.~~l.!~~re a~peactis
>

J;lelege, bonega estis Arlequin, ~iet."malica delogan,to, sed en ..
la ISceneja -efektů nen.iu el ·ili ,pov,i s 'konkur l 'kun Pier.rO:t. La , . .: A'v,eds ' Amoro kaj aMncis a.} Pier·r ot ke JiolcmllbiIref liÍl
serc-llnta, jam troviš Iiájn po:s tsignojn taj si estos ci tie,
markizo ludis kun ia maItran kvíliga, febra ekstazo ." Liaj
Pierrot rig'ardis 'posten kaj ver~ li ekvidis sian amatino n.
aDlikoj, ki~j jus antaue vidis lin duonmo rtinta, ekmiris pro
Nun alvenis la momen to de la sajna sinmoru go. Li·
lia .subita transfor migo.
eltiťdS SlÍan pooiardon. La publika . ankorat 1 !micis
Ikaj .iat1d~-s la
Tjon\nere neniu sci il5 , ec . ne ,Ia sUrp!I'izňblÓ geoamlam,toj , hikseco
nde Ia sceneja j 'ajoj, ke .Ja markiz o ne . venis ' k.un
kioo vi:dís la poeto ,t uj a1lJtaú la komenc o de I'preren mdo
ordinar a, i'8'f1bita lign()pil~i1o, sed kUn\;~M ponardQ. Kaj
post la rlekoracrioj, Li surpriz.is 1a VicOO1<tesse'om kaj ila Ik~kun ticl lla!lura .Ip.ovo li pikis g.in.en I>ian brust,on, ,k e' Ia "'
vllliron en freneza brakum o kaj nun li jam s<?iis ke la idolo
rigarda nto vere ne povis kompre ni, 'k ien ,Ji povisg litigi l!l
de sia koro vere ne amas lin, sed lian rivalon . , .
.
pinton
lKvazai.í mImo' fmp·is tiu ói soio <la' vel<kintan, lllaISlanan harakti d~ r 'p onardo, kun tiom da real'a . a<l'\to Ii paligis kaj
s sur la ~ero 'k e mem I8n'kat1 la rego ektremLS !kaj
QomO'll, sed en la sekvint a m'OllllenJto, jam donis al li i-an
laudil> Hn per laMa bravo! . . .
'
faia·l an . f~rton cel1ta penso .. .· Li volds !udi den()ve kun
Oolo!lIlibJine oe.lJp18Sós lom enue. Lnce sd dek·laaru.s ID.
Colo Jl]ibi.nJe .. IKlIlj !~ . kronpa .tma· PjeroltlUJdIDs' k?J'tus.e CIa?renojn da l'pasti's tino .se-róanta s,i an . amaton . $ajnis
l"e~ , kun .tlel mmaca Ibonhumo>ro, ke ,l a publ.r
ko atentls antal)e si Momen as 1iujn Jdsojn, per kiuj,§i devos 'k e . jam
revi:vigi
. liaJn vorto]ll kun treman ta plezuro .
PIeroott'on. ·:FIÍIn.e Si pasls al· la s.adlne siimimOO"tigi-nta !p1a§Jt!isto,
En lia unua granda sceno kun Colomb ine estis Hom Ici!u
amlkl8u
pilu ibone@e J'UId<iJs .sian 'l'o'l-on. S,i kJd.nlÍgis aood li,
arde avida malespe ro, ;ke Ha Ifeg.a mos1Jo kapbrula'noÍ5, gll'stigť
p'Or Oir1kaií.preni .Han ik()lon ... S.ed tiam te-rura rekrlo siri'I5.vnr .\<.aj duonon da foj-oj kaj lev·is la mamojn por aplat1do . .
o-is ellÍnter la Hpoj de OoIombine.
Nur tiam ..troigJs iom la mark,izo, k~am la konf.eson de Co~ _
_ _ _ _ _ _ ._ _ _ _ _ _ 'ombine li f.Qev,is ai.ískulti ; per preskau malama nta ardo li
La rego kaj la kortego cirka.i:ístaris stonigin te prp la
pJ.:emis al 'si "sian amatino n. Kaj Ia scenon de.Juro li efek·
te.ruro Pierrot' on, barakta ntan en sia ' sango. La markizo
Hve fu Sis, - limem juruól sj,an e1ernan fidelecon per ja fa- .
mOl'filJnte leviigiLS jom, Ma1tfo!f1tla růdielto lk-onvU:1stilS CiJrlkJai.í · .Háj
ta,l a seriozo , s·ed ·je Ja aiído de la juro da l'·vicomtesse -subHe
lipoj, Mam .Ji suprenr igardis al Ia rego :
li' nekomp reneble ekrideg is. . .
- Sire, pardon u min,k e... !jel '" lasta-mol1le~te ... ·
Sek'VJsLa soenoj ' de ,Arlequ m; kil8m Ua kolketa Colommi Slangti.s ell IID'ÍIa tealtmjo . . . M1a,~bona eSil.is ln ... fmlO, 00bine kun certa nemotiv ita ardo toleris la brakum on de
lmnb<Íne tamen .estos pii ,feHóa ... ·k un Ar.l equin. . . Pierrot
I'deloganto, -subite vidis la publiko , ke .P lerrot
se povas ir.i ... Sire, booam noktoll .. :
miras ilili .k aj forgesas siandir endon ... Nu, sed cisinforge
tio estas
_____________ _
sens1g11'iďa baga!lelo. Kun Ikolll>tan<1e(k'resk anta
etiko daiíLia. rega moS-to plej ,b onvole honoris la subulan fidelon
ds la teatrajo .
.
de Monsie ur de Saint Aubin .
... . Ni es1Jis ce la las,ta scooo . .La trompigÍ<IlIta Pierrot
- Jen, s.injoroj, ......:. 'li diris kun s()lenl8 1VOCO, - lasi>Ilfalis sub la . arbo kaj kun tia malespe ro Ji deklam is sian
joro ml8rkizo . oe~te troigis -sian subulan fidelon, sed ilamen
{'agrenon, ke ·p reskau konďuz:a :movo es'tiól l'\imaTkebla en
)3udmde, ,ke, ec se j'e .JJ~ kOSlto de sm "ivo, J.i p!lenl'UlIDi'S la
la vicoj de. ~a sinjora Ilocieto. T1un pa:rtO'll, en IkJu ,}i díras
pl'oollJeson faritan rul sia rego kaj por ,Ia wrpťizo de nici-uj,
ke li tamen kredas je sia amatino kaj nur lastan provon
li. improvi zis tragedio n el sia komed io.. .
"
J,i vol-as fa!ri pni si, la mark~zo 'ludis iom pii ne~lek<1e . . .
EI la hungara : KaI;10 'Bodá
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Jus IIlIin enlítiginte mi ek'Vodis 'estingi la lum()n ; tiam mi vokos
la sukeraj istan bubon por aceti ankorat1 unu sa-,
mi audis, ,ke knaras la stuparo de le Slupera etago. Tuj oni~
keton kaj poste ekmala peri en lakafej on, lasante sin sola
frapis je la pordo kaj mi vokis: eniru.
kun la sukeraj o dum la tuta interakt o.
Sur:la l>ojlÓ ck&t.afi.s Emanu el en sia ~ longa. bl<anka nok' Farigis silenl0, kaj je tio mi diris :
locemizo.
- Kompre neble ke viR patr.ino estas prava. Si estas '
- Kion vi deziras ? mi diris.
éiam prava, car si éstas virlno - ticl kiel Aslrid.
". I
- Kusante mi pensis pri afero, kiun mi volus demand i.
Ni rigardiJ3 UDU <lia aliam. lka:j .-eDl Hu. rigardo -enesltios Cii<l
Emanuel aspektis tre' serioza. Li a-pogis sin konlrau la th~
bona kaj bela interkO'lllJpreno, kiu ;ekzistas intei- ' ciuj
pordfos to kaj diris ,kun malrapi da kaj iom solena voco:
. 'viroj de la mondo de post nememo reblitj pratcmp oj.
- Se knabo vizita s kun knabino teatron au kinema to- Honan ·n-okton do, ruri-s ·E manuel , 'k aj 'tie'l ma1aperis
g:rafe jon, Ikaj li h-.avas pJJ.persaiketon , da sukeraj oj, cu li do
Ira la pprdapertu.ro Haj longaj mallarg aj piedoj . .
devas donaci al si la tutan saketon ai.í cu li nur petu sin
Mi e~tingis la lumon kaj rretigis -min ..por dormi'; tiam
preni el ti? Astrid diras, ke li necsta s korekta , se li ne
(tni
frapis
mane sur la mald,ika tabulmuf<> kaj mi audís la
qOnacas al. si la lutan saketon .. '
plmetra n knabinv ocon de Anna-K lara: ' .
Mi ridetis: pensant e: Jen ni estas lie. Deksep jara, kaj jen.
- Mi audis cion kionvi diris! .Kia1 tfu Astrid' halVU
kom6lwIllS , .. 118 devO'j de ba gentlem an. La :maml6n!l·o venh,
tli1an saketon da sukeraj o-j,dmr i mi rioovas nUr tiom mal·
liu momen to en la vivó de viro, kiam li perdas sin mem
grandan ' {llOOOlon?
_
'
. .
f:nig8nte 18 servant o kaj sklavo de vidno.
La vivo estas plena de strang.aj rlemandoj'.' Oni plej prosMi diris:
pere trapaso s se oni nepoV' as :respondi la plej- immpli kajn
- Vd .p1ejNole plfelfeOOis doniaJ si po UIUl p OOOOl , kb Kaj
pro tio mi Itridiriš returl)e :
'
:
estas ja la plej gusta ; sed kompre nebie ke vi donu al si la'
'~ Knabin o. 'Uel ma1g.r anda, kier vi, Mvasd ormi
Ci ' .
lu'tan saketon . Vii nepre 'devas ;fari Hon kaj devas ankalt
tíu malf.rua horo de la nokto. Jen silen'tu;
goji, ~e nur estřs saketo dasuke rajoj. ' ~
.
Kaj tiel igis silento. .
' .
Ekfrapi s min penso kaj mi ' diris ankorai í:
Sed kiam Anna'-Xlaťa e~tos )am dckse~jatuliťi.o, si' ;rÍcé-'
.- Cu vi'de.m andis vian patrino n pri Ia afero?
vQs trtj
- .Tes, diris Emanue l kaj rigardis rekte en 1:1' aeron , - , malgtar certe tutan pa,persalketo~ dla; so'ke~ajbjka:rDe~lilu.r
si dira's, ike mi devas don'!lCi 'll'1 §j }a tutan.sak:e1on kaj ke iam '·.Eman idan p~c.etob. 'Sed liun "saketo n ne "dorracos al ~i ."
uel. ,
EI la sveďa : )jaul Fglh1
J
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Sur hl, bulvardoj oni vidis liur fremdulojn; car dum
sOJnér6' Parizo farigas kosmopolita kolonio. Des ' pIi félié:i'
mi estls lťiam subite mi rimarkis Ronatan vizagonl
La: ' bonvena, posedarito ,de:, t,i u jam ' ne ' pIu juna vizago
n;~niam apartenis alla rondo ae -miaj amikoj
intimaj . nur'
millofte kaj nur t.r e supraje mi cstis rilatinta kun li, sed
hodiau li tamen aspektis -.·a:lloga kiel floranta oazo en nuda
dezerto·.
'
'Ku~ goja ekkrio mi tuj salutis lin kaj dank' al prava
il!spiro mi tuj alvokis lin en Esperl!-nto, - prava inspiro
pro du kauz:oj: Vnue, car - kiel jam enire mi aludis oni sl\jnus fenomena ekzemplero de antaudiluva speco se
dum junio de Ekspozicia Jaro oni parolus france sur la
Parizaj bulvardoj, kaj due, car miamaljuna kunulo parolas sufice bone Esperanton, kvankam Ii estas Lingva-Komitatano. Mia . gojo estis tiom sincera kaj la vetero tiom varma,
ke mi tuj trenis mian viktimon a1 la teraso de gastema
dril1ikejo.
"Vi faros al mi la plezuron akcepti glason da fresa
biero, cu ne ?" - sed konsciante, ke mi sidas apud "samideanó" mi tuj prudente aldonis: "Eble vi estas kontraiíalkoholisto kaj preferos glason da citronakvo?"
"Tute ne, mia kara, - mi tre volonte trinkos bieron ".
"Ah ?" mi diris, mire kaj large malfermante la buson,
,;vi trinkas alkoholon? - Sendube vi do estas kontra utaba ..." - Mi ne bezonis finparoli, car sammomente li
elpoSigis pipon ·ki.es res,pektl:inda brulujo nekontraudireble
respondis al 'mia embria dem:mdo. - Re-"ah" inte mi daudgis:
"Vi fumas? -- Eé tabakon vi fumas? Mí do neocse
konkludas, ke vi estas vegetarano I ?"
"Vegetarano'} - La hifteko kiun mi tagmange m!llaperigis ne samopin,ias I"
"piablo I" mi pensis mallaiítckaj pIi laute mi diris:
"Pardon'u mian nediskretan tr'udemon, sed versajne vi
estas' castemulo I ?"
Responde' II nur ridetis kun ruza signifO' kaj parolis :
"Castemulo ? - Klo estas tio?" '
ISe mi ne timus ankorau pIi difekti mian bedaurindc

o

jam tre kadu'k an' reputacion, mi raportus laúvorte la, tekston
dE' mia klarigo, ' séd estas preferinde noli nur IÚm
don : ,
. "Nu,. nu", li jesis, "mi komprenas, sed, en tiu Itazů ,
via lnsida demando' estas tute superflua, au cu viforgeslIs
junulo, ke mi naskigis en 1843? --! Ah, dum miaj j.unaj ,
ja~oj ... " kaj li reveme hlovis grizbluan fuml'ingon eil la
l;l-erQn . . . kiel oni legas en romano j. Por mi la problemo farigis Clam pii komplika kuj
intriga. J~m elks1erordin.am tipo! Mi cerburmis por e'Mrovi
lian vundan punkton:
.,Strange", mi konfesis , "vi estas Esperantisto kaj tamen . vi .cstas . vestita Jdel normalc .civilizita Eumpano,- ".i «
ec surportas cal'clon! - La steleto e n via butontruo 'ne
'
bav.as kriantan dimension kaj ne estas pIi ampleksa 'cil
bone nutri;!·a dmo, - I}is nU!I1 vi nea:nkoroií par.oUs pl'i
Iingvaj plibonigoj nek pri internucia organizado ... "
"Estas vere" , li interrompis, "ke vi ne lasis al mi la
.
tempon, ---' tamen, tio ne estis mia inteneo!"
Mi datírigis mian enketon: "Cu vi iam riiUis? ihm
fondis novan gazeton ?"
"Nenirtm, nek " . kabaretcm! " li aldonis m :ilice.
"Bonel" mi venkocerte ektriumfis post granda sh'cep
de la cerbaj celoj, "nun mi divenas : Vi kolektas postmát- ·
kojn bildflankel"
" Vi maItrafi31 Neniam mi korespondis krom' úkaze dH
vere urgaj au seriozaj aferoj".
'
"Nu", mi petegis venkite, " cu do vi estas pérfekJuló? " ,
"Nur llormalu homo, mi modcste opinias", kaj Hón
. dirinte Ii fintrinkis sian glason . - Intertempe .mi pugis al
la kelncro kaj mi) reenposigis mian monujon kia.m, · kvazáu.
' .'
haltige, li tusis mian bJ'ukon :
"Imagu, jun a arniko, kio okazas al mi! Jus mi rimat-'
k2s,ke 'mi forgesis hejme mian lllonujon, kaj mi eliris
speciale por aceti den~olbwso'l1 a-! mia edúno. - Cu v·i eble
povus pruntedoneti a! mi kvin frankojn? nur gis morgad,
komprencble' .. . '~ "
, Ankorau hodiau mi ploras pri la malfclica sorto de
miaj kvin frankoj.
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viduo, kiu klopod i:s je Ia s.enpereeo de I' .espr-i-mo. kiun ,1nspil'is .la granda unUeCO de I.a Naturo t kJ3.j kiu, 'p er lurguj "
fortaj peniktiroj volis respeguli sian internan mondon.
:Multe pii influis lín liaj vojagoj, En Nederlando l-a
vapom aero de Ia l'ando de Rembrandt móntris al li tÍov·a jn atmosfemjn ' efektojn, kiujn li, en Londono,admire
rekonis sur la biIdoj de la a ngl-aj lumpentris-toj Turner" kaj'
cere . Constable.
Reveoonte al Diisseldorf, li komencis tre afligentan
laborodon, kaj, je l-a mokoj de la adeptoj de ľ kompozj,c;ío; :
cmÍn eu' J.a libera ' aero . . Mokoj >akraj ·k aj laňdo} grandaj,
sukceso>j kaj m-alsukcesojalternis tiain en liG vivo kaj mal·
trankvHigis lin krome 'a nkau fammaj rnalfeliooj. PreskllÍl
cn malespero .li, ricevas I-a inviton .de Munkácsy --: al PaTi~o.
Li bezitas. Fine Ii cedas al la voko de }a fidefa >arniko.
~ La vigla arti~ba . vivo ' de Plarizo, la bi1doj de Coro/,
Mi/(et, Rousseau, Troyon" Daubígny kt)}, estas por li kvazau. revelacio. Lian revenintJan nu~mfidon plifirmigas ln· suk ces6 'de I-a " At:bara Vojo" , (Viena mondekspoz. 1873.). -Kun '
granda Jaboremo, li voja~s, k.!1ne kun Munkácsy, .ar Barbťzon;- -cn la arba.rQIL de FontaíJtebleau, naskotero_. de · ~ur.
taj senmQitaj . kreajoj .. EI ' }a gr..andaj rnaljunuloj- llnkoraií
,o

•

<

I8ť'

I'

o HS E
jum iit.o , e.kJsmiimsbro · (rialllk. 1867), esbals
'unU etl . ,IR' pleje ,kOJ1iilJlia!j hlllllgara j ver-

cu ln fundo" ti
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"VIU,
~j, . ,kaj ~
aJaoopte

~.iJs · ulIluesi an nomoope. r lIliOVellserio ,ihmnQll1l:, "La 'prob:lemioj :de ' Oejil'e~nto D,oi:Jo". .L!:mge
Ji V.OIjag&s eklSlte,nliande a.:aj ~onge .reSltadĎisen ~w, en 1lJlÍba~' ikiaJj kiulltunhistoriaj .s-bu;OOj,. /kÍ!es rei!jwt.o estrus inu1ta!j 00\ebri,sliillmj Jciaj IWliispecaj venkoj. De Ikel- '
. ka 1rolpo . ~ ', a,kil!ire lpIIi11~preoos en 10.
pO'lWikIa 'VliNo, · .sed >lao ne diams lll'oolpli
f~dIa I!titan .belebrds11l1Il !))lmnon. N oveloj, romlll!noj, dmmoj, .plICj parté moc
.dernlliem,.aJj, esba!S 'Willj IV1erik oj, sed voloolre
II rekrus a!n!klai1 en tOO ~sl!inbo.n, ·p reoipe
en: tla ,f<l'lallc!IIIl ' RO:kOko-rnomlon ,en kl
hllllglam lll mslomo n de lita xvn. 'káj

Ia: hUlJ8Iaran Biedermeye.r-epoikon. FllniI!i bS4Rs roma.nJtJi.kiisto, ti. pnef.errus tbl mi:s.\IikJaJjn mirinda jn

k~jn

hblDt\iQjn, 'Sed.nun e ilip6na1S au Jrita, ipoozio iom da ·

Sll/na .l'I!lIlIliIŠIÍlo, . bUtQgIM"lld kOlloro~ Ikaj spi·nřto ' Ikaj 841Ikai1
Iscreua
·htrJllIOO'O. PIhloratj IiioJj lVeŇw j esblllSipire!I1l,iibalj de ,Ita .hUlllgatra .se.
3Ika-

dOOlW, kiies kooespooda membco li ' estrus.
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(Dauriyo de 10 dua paýo)
La "onionto" esklS nur kJadro, ,kiu eblig.<~s t;'lbeLmunierc
()rnami La veron de (:iu Jll(lIldparto. La gnandlJaJenl!a '\"(!j1Dsto
llnbi! tIŮ 'ltenas pegulon ktaj rekonanLe ni'<ljn absurdajo jn tamen
ni ne poms kolori. -j ridas kaj rida.s eC pn ni llleJll. La I1ido
cslia:s elkora .kaj ni kapje9C kons.t.'l1ais, tke Liu-Cti Irusa venkisto detikate ruze tu~s
m.aJforLaJl Oan.k<>n ,kaj mirrnde ne doJoron
sed tilUon Iwli!ms. La broo linlert)lfetado mu1tOll heJpa.s en. la
sukceso. N. Hohlov mOOltms sin IIle nur iler.ta, sed pel1Íektta en
kl. ftmdllk.arto. Ua e1egaJnta stilo gGmntias a:rl,a,n guoo. por l.a
leg:mlo kaj mi ookom'Jucla.s .al bu ila aooton de La vorko, {-ar
kr()Jll kl. plezuro oni ekkonas, k iel d~V3.s ~lStpokti la " imi/inda
stilo."
~oroo.

HE RYK SIE KIEWICZ: NOVELOJ
El la pola. lmd. Lidja Zamenhof. 64. pag.
Jam estas boole kOJ1atG antai! Ja E-ista publika la nom o
de Sienkievicz, oar kel kaj el )jaj vel-koj aperis en bonaj tradukoj
de niaj eminenluloj. Lidja Zamenhof aligis al tiuj per sia
distinginda kaj rimar.kinda troduko. Sia arta gusto bone elek ti s,
sia Ilngva lerteco sukcese interpretis. La noveloj estas carm aj,
kortuSas kaj akcelas lG formadon de pli kompJeta bildo pri la
mondfama verkisto. Ne estus mirinde, se 103 unua eldono
baMaií el6erpigus, car la verketo meritas la atenton de ClU
litemturamanto. Mem la firmo eJdonanta 'k onsoiis pri tio k aj
uzis pli bonkvaJitan pa peron por akil1i plenan konLentecon ce
kl .1eg:mto.
Job o.
LA URBESTRO DE ZALAMEA.
Dramo en ~I\i <3Jkooj. El La hispa'llil origilloalo: Enrique
LCff(and. Monoowdeo. Eldono de la trodulónto 1925.
La d\"l8ffio eslJas t~ 'Viim anktau 'Por mi. Ne .es~s j)lu ruktuala gia (endellco, ne stas moderna <}a dramista konstruo, tamen,
tmns .a.ktlMlleco k'llj anooo, gi enhava,s moml1ajll mnst>l"uojn &31111
"aR<kIjn kaj IM"tiSlTlllijn valorojn sruue ne ve~koem.ajn, kiel liuj de
ShaKespeare.

La temo de la dramo , ,ke llJ1beslro, per 1a Ifisko de sin w'Vo
punas ofioiJ1On, Ikiu perlortiJs aiJan filin.on, ne estas tro komptl1ik a
Imj 'anlkau da ~inio~do esba simpJ.a, Itm v.ideb La. Sed tre fortefik13.j scetnoj, tmfruj diroj, pnittaj .elkpensoj, poemaj tkiaij tre dmmaj paooloj, ebJ,e iom tro retoroj, . ed ,bele ,konstruHa.j, bri lamlJaj
m.onoi\ogoj abl1/1d!a,s en. 'ta I\'Ienko, Ik4u ofte h_M !La kapoabl on kuntreni la Jegal1ton I/1.cremsLeJj]e.
Cente ,La stilo, la 'Un@\<:3jo de ,],a "'erko esl:."ls unu el la 6ef.aj
belajoj de la originalo, do 'I a tradukinlo sUl'prenis ne facil al1
laskon.
Sed .cn la sobvo .de L'Ii Liu 1ll<'l!lfl3.ciLa laSlko li .SUl'pnize em·iinenlis. EbJe li pii slllkcesiJs ~ 'l a prnlQj :kaj reftleksiaj parl\.oj, .00 en
k"l sen ti.lllentalaj , ,sed 13 'Plej .gojiga afeno estas ,poo- la .kl@anlo,
ke ,]Ii dum la lego, malg·rau Ga Mel'sa formo , (iam, ai! preskl3u
{-Lam povas senm iliiun bOll1OOl Espemmlarn guslon :sur )a lango.
Vere .e1egan baj, agn:ilile f1uaj estas ti Imuj ,verso j. Krome ni
ni.nmnku, Ike ia VeTSQj SClklVas ~a Zamenhofllljn nihno.reguilojn, dQ,
kvan.kam rQluanligvano, li ne uzas 1iujn deflan:kigon, kiujn .ni
tnoVQ,s Oe keJkJaj r()JllaIdingmj Esp. poetoj.
Soo ni ne pOlVas prererJasi lke1<ktajn 'I1imarkojn prilingvajn.
La br.aduJcinto oCle uros enare konjunk.tivon 3illstatai! ·i ndiktaLiv<J ClU tkondioionallo. Ekz. IIii timas Jre oni pOVlU ,i magi. (Custe:
pov~s, au po,vus). AIlia:
e hedauru, ke ni l asu ... (guste: Ike ni
lasas ). En E poemilloo iI1ICfI1!1a regulo ekmstas ,por la uzo de konjun.k~vo, do oni gin deva:s u zi nur .l au la .p ostuloj de la senco.
AIIIia mero esba!s ila 10I1w de la ne. Mi ne Vlin ,seTOOS - & Lio
sigmlias: ne IVin, sed GlIDl .aliam, .do mi illeas 1a vorton /)in. Mi ne
serc.'1s Vll - Cti mo ls.i«niJas: mi poros hav.i ion por tfa.I'i ,k un vi,
sed tio ne estas serco, (lm frazo ja eslas dai!rigebla : ... sed evitaos.) L<astolk'll'Ze do mi D'teaS ilIa vOl"lon seréas. Cenerru],a regulo:
"Ne" ,sbams rumn a;rut,au 1a nea:la 1V'0111'O.
Esbas 3iI1IkQl"Ilu Ikelilmj matk1.IeLoj , 'sed tiujn II1inrotnk3JS nUl· t.iu
kilu p3!sie oosas ,ilm.
Errtute la libro, gr3Jva pliriOigo I eslas urge mendinda I

A II A: R E M EMO ROJ D E ESP E RAN T I STO.
Eldono de Dimitr Tugarov. Tatar-Pazargik. Bulgarujo.
85 pg. Prezo 1 svfr.
De longe mi deziras legi romanon el la es?erantista vivo.
Vel'e Dia Dlo,vado havas sufioojn tipojn, kaj ankau suficajn
okazajojn por eslii fundamento, au .almenai! fono de romano.
Kompreneble mi imagas romanon vere esperantistan, ne tian,
en kiu Esperanto eslas enlrenala kvaz.aií je oreloj, kaj gia tula
funkcio estas, ke - gi ceestas tie.
'
Tial1 deziralan romanon
mi ne legis ankorau, sed jen estas
io plej proksima al mia dezirajo: autobiografio de EsperanHsto.
Eu ci Uu libro vere howaj sortoj sin t urnas OiI1k·a u Esperanto,

kaj por e~pe~{iI1!~i.SlO, kiu kO.Il3JS ~a sialandan movadon kaj en gi
rekonos hpoJn cle Iroveblajn, gl tute ne estos malpli interesa
ol romano.
Vere Uu Ci Hbro est.as utila al ClUj. La enluziasmuJo eblc
pleje sato.s la korlusajn pagojn, la propagandislo eltiros utilajn
konkludOJll el la ,? artoj priparolanlaj organizon, propagandon
klp. Krome eslas partoj ekzemple la capitro pri Bogdanov kaj
ankau alfaj, kiuj impresas kvazaií interesaj noveloj.
La homoj ne estas tro malsamaj, kelkaj variajoj ripetigas
ciam kaj Cie. Dank' al ci tiu vero, la ai!toro, verkante Iibron pri
sia vivo kaj pri la bulgara Esperanta movado, verkis ion iel
sim~an al spegulo, en kiu multaj esperantistoj kaj preskau ci'uj
na~l3j movadoj povas rekoni sin mem.
. Kaj (:jon ci la leganto ricevas en vere bona, flua , facila
st!lo, .. el}- kiu difektetojn povas trovi nur tre skrupula
shlknliklsto. K,a j por ne esli tia, mi estas sufice subacetita ,")er
la in teresa legajo.
Vince. S TA

ISLAW BALINSKY: LA LASTA KRAVATO
DE ALEKS Y.
El la pola originalo tradukis
Stanislaw
Karolczik.
Biblioteko de Pol a Esperan tisto. Warszawa. 1925. Prezo 50 gr.
24 pg.
Interesa psihologia
rakonlo kun iom
mistike peza
atm osfero. Ci estas vere leginda.
Sed, sincere, tiaj kajeretoj vere ne estas fiemjoj de nia
literaturo. Tiaj mallongaj ajoj devus aperi en lileralura revuo,
eble en ia, 48-paga · Literalura Mondo. u, sed por tio mankas
publiko.
i goju do ankai! pri tiaj kajeretoj, iIi esias malpli kamj,
malpli preLendemaj kontrai! esperon tistaj oferemoj.
La slilo de la kajereto ne eslas malbona, ec, oCte verva kaj
hela. Sed kravaton oni ne povas bindi, gi ne eslas libro. Krollle
la uzo de la artikolo eslas ofte konfuza. Amstatau gentelmano
kaj spleen eble pIi Espenantaj estus gentilhome kaj spleno.

Vince.
TERNATIONAL RADIO MANUAL
BY H. A. EPTON.
London. Brilish Esp. Assocn. 1925. 8() pg.
Ne estanle .kompetelltaj pri la verko melll, ni nur eSI)rimllS
nian gojon pri Ci 1iu ler ta kaj vasba pJiriiiigo de qa Esperanta
vortt l'ezoro. La mUllkO-Kompensa libro certe trovos fidelan
acen tantaron.
Vince.
ART U R O G H E Z:
P O V A S FAR I

V I S O L A, ESP E RAN T O,
T I A J M I R A K L OJ N.

Eldonanlo A. Paolet. S. Vilo Al Tagliamento. Pg. 40. Prezo
H. L. 1.50.
Oni ne povas ne i, ke la stranga historio, kiu nin ridigas en
tiu ci libelo estas farna kun tiu iom arbitra rajto de lelllokirlo,
kiun la farsverkisloj kutime pretendas al si. Sed Uon oni
rimarkas nur poste. Dum lego cni ridas, kelkfoje vere bongusle,
kaj tio nUl1tempe eslas trezoro.
Sed se la autoro ne estus perforte enstopinla Espel·anlon je
hl Hno, la leatrajo valorus je 30% ?li multe.
Stilon li havas Ire viglan.
Vince.

"I N F O ft M OJ"

de Espera nto-As oe l o d e Es t o n l o
es tas tre leginda ankaií por neestonianoj! Pri tio ci konúnlkigu - men.du buj spooim{\l1an numeron (.a1ldOllUlute respondkuponon) !
"Informoj" eslas monala gazelo, aperanla jam pii ol
tri jaroj n. - Konstantaj fakoj: Debatejo; lingvaj demandoj;
recenzoj; korespondadresoj; kroniko kcet. K unlaboras
dudeko da spertaj gesanoj esloniaj k'olj alilandaj, bone konalaj en ln. es:pemntista m011do.
Kelkal gis n un aperlntaj artlkoloj: Cu "fino" , "suomo"
aií "Fino"? - Esp-istaj vojagoj al la Nurnberga, la Vienl!
kongresoj , - al Stokholmo, Budapesto. - Kiel oni paroladu
(atentigoj al propagandistoj). - Estona klerminislro favoras
Esp-on. - Esp-o, scienco 'kaj eklezio. - lom pr>i lingvoj. Esp-o kaj saki. - Kiel oni esperanlistigis (enketo). - Estonaj proverboj ktp. klp. - Spegulo de esperantismaj pensoj
en estonaj mensoj I - Abono: 1 jaro - 2.50 Sv. fr. ~
0.75 Sv. fr. Anoncoj (ciaj) nul' 5 Sv. cent. por 1 kv. cm. AmlnlstreJo: Tallinn, Estonio-po.sk. 6.
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Jus aperis!

nVIKTIMOJ« Jus aperis!

JULca
BA<-1HY

La Literatura Mondo volenle cedis
al deziro de multaj el sia legantaro
kaj per la malavara hel po de Huog.
Esp. Institu10 nun ebligas ne multekoste la a~etadon de

enpartie verkila lendencromano pri
miHlO konlrau la milito. Tragikomikaj dramaj epizodo; vici~as antau la
leganto sur

kaj donas realan bildon pri vivo de
siberiaj militkaptitoi en kadro de
interesa historio

Car la trlono de la ekzempleroj
Jam estas venditaj kaj tre versajne la tuto

Mendebla

~e:

HUNGARA ESP. INSTITUTO
Budapest, VI, Eotvos ucca 3. szam

•
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KVAK PUNKTOJ
instigas nepre aboni al

Heroldo de Esperanto
Gi estas

Duonsem.ajna
Ak.tuala
Ilustrlta
Grandlorm.ata
Senpagajn specimenojn pe tu de la administracio

Horrem

b.

Koln,

GerDlanl.

Reprez':!ntanto en Hllngarujo:

Hungara Esperanto Institut o

EKKONU
la novan movadon de Oomoto, kiu celas
venigi mondon morale unuigilan per Dia
gvido. plenan je amo, kaj decide kompletigi
la reformon kaj rekonslruon de la mondo.

"OOMOTO"
monata, Esperanta gazelo vin kompleze gvidos al la elklarigo de tiu grava movado.
Senpagan specimenQn postulu de la oficejo
.I a r a ft bon CI ' 2.40 Jenoj, 4.80 Sv. Fr.
kaj čiu egalvaloro. La abonmono estu sendata nepre per posta mandato au inlernacia
respondkupono. Skrlbu la adTeson legeble.
OO~fOTO

PROP A.G" NDO OFICR •• O

· K~M1ROKA..

Budapest VI, EUhrUs-utea 8

Globus presarlinstítuto A. S.. Budapcsl. D1rcldoro Niaolao Biró

«lOTO-FU •• " P" NU.JO

