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CU ltIORTIS

AU DORltIAS

LA KONSCIO DE LA ESPERANTISTARO?

Vule Ilov.ole ni dCl\lundas llIin, kiaj 'liu Ci demando koncipigas
doJoro, cn kliu nUIJl JXll'!likJLas sen/)oue, kuankaJll
pll' lIel1erf/ie, niakO'l),scia destino kiaj noosllling.ebla runo aj la
lillt:.'VO, aJl kl movado. ~ loa 6efujn presor~allojn "Esperall/o"
kaj "Heroldo de E.", áie 00lIi t\1OVfuS 103. S3illlaJIl p1en.don, senespl!l'an
helpkmi{).n ,kaj vidanle nmn propraJIl situ:acion ni devas konstati.
ke ~a nm'13. krtiw mlÍJnaon,s 1a v.i.v'IooJpabl:lJn, =an ev.o]uon de nia
kui1tul'o Bsperorrullll.
Nia l\lQiV1udo jam tlravIDvJs ke1k,a jn k rriwjn , sed ili eslis nul'
sajnaj au apenau 1usÍ!S La IÍnronnJ3Jn V1iyoD de la ilJin.,"IVio. EksLeraj
knizoj estis rLiuj, pI'oViÍho;re ha}ti~llIl1ltaj la labol1OD, sed dum ln
kuntrraiívola SllIagnado ne eSI~giS kl OOIIlllllV13. ,pensůsto, nek la
energia oolll:llÍ't"rsmo. ua mOJ1dmlÍlliito, .Wl"lU·.oj ko:mence pa\1aJlzis
la forbo,;n, sed post 103. hruldaiíJa r.ek«)'.llsoňgo óio evJdentig,is en pii
Ilaaiu 5ÍsLemo. La tlnlL:Lj j': woj de ,l a ,p aco allpontllis ~1~11aJbllllJl surpl1izon. La sureroj IUlrdis ln Ik{)d'ojn, 1u Lcl'll;wj vrclůs IsopiroJ] al
Jloblu in:leruacieco, I·a kJaJtaIkIlriJsmoj matlllůgi-s ].a aspiJ"oj,n de {rula
s(}lid~wcco al l·a h.al1monÍJa kUlIIvlÍ,Vk'ldQ de ln Nncioj.
011

11l~le~Jl!el1U

Al!llkiau Il a BSj}el1aJllJt1staJro goje oogiSLlis plllfliťligOIl de forl/)j,
modernan l1<'lciQll, 1)l'ud.cnJlialn sisbemon cn la movoa<lo. Apel11s no-

".j, fresaj. jun3j balulanloj. La lingvo kaj la ideo pCllctl'i:, ,'1\
mediojn, kie ]a sCl'ioza konsidcro signifas uvalltugoJl. i rorl:l~i~
la kaanpon de l'eVOj kaj onlÍ jam ne vidl:lS en ni na.iv~bjn ulopiislojn. La Jllovado disslreéis ~iajn f1ugilojn kaj la sinsekvaj lIkcesoj sigllllls Ia flll.gvojon de ma gi~ltJa birdo.
Sed ve... Ju pili GY gojaJs re.glstn:ll~te 1:1 f.a k40 jn, des [>Ii
afíI,j,kLas J1IÍn la k!l'~w , kiuJl mi Isentas. Tiu li krizo estas pIi danger,a por IQ movndo od oestis la m1iilo. Ci furiOZ1i. ek Lere, ne morlig1i,s la pulsa'l~laJl !k.ol'Oll de la lingvo. La nu na krizo estus interna kaj generala. ri ne pOV13.S hroVĎ. tnafun ospcimon por nomi
la ma],sanon, sed ni I}()V'-\ konigi 1:1 simptomojn: ml3llko de L'nlllziasmo, indilfereulo, mllUfoj.e oeé maiLioa indolenoo.
Dol.ore estas ,'lidi ki.el en rnll lando kre!lkaj kon cÍJaj Espcrantis.Loj proVi3Js injekcili per mOreM k}op.odQ la gl'.and"lIl mOI'lan.lon :
nian mooodon. DlIln.e 'Ia popolo oom.'li:.a.s sum gnama1lk<all scion
au lllonj1'arunLe pOJ1t;a,s la rk ,-it'PJÍnlJan stolo'll, ncik1)l~scjr.lltlc klon
gi si@llIÍJfGS Cll la CVoJllO de ln Mondo l:Hl'ÍJlQ, ncgiJek.tlls I·a her<rajn
kWol'.ojn de ;sÍ'aj g,vjdallloj, ignol"~s, k.d~iíklU! , IlllU 1lCJ pas. U. K A.
VWle he1pkmia,s 1)01' kl. de.kmil membroj, Jler07do de f':." pCľlli~
pIa ol mil abonantojn dum unu jaro ktlj

LITERATURA MONDO
STARAS CE L A RANDO DE Lil. I N DIFERE NTABISMO, KlU SElVINlJULGE GLUTOS LA
SOLAN LI TER A,TURAN ORGANON D E NIA MOVADO, SE TUJ NE VENAS HELPO POR
S A,VI GIN AL LA SOPIRATA, P Ll BELil., PLl NOBLA ESTONTO.
J,'V{l'r jnroj'l1 ni l aooras, kvar jarojn Il!Í lukta.s por la ek'lli,slo
d e lia Or~'IUlI10, kitl estas nepr·e necesa en éiu uiuwua Ungl/Jo. Au
('II E~peralllo ne estas vivanta lingvo ?
i povas fieri kaj l'ajle
p()o~lllili suIJlenon de ,In Esp.C>l'llllllLi.sIJal'Q, óa.r JE 1..~·o osLiIS ·sigrufplena ~)or ].a vlivo de q'[t qi~1gvo kl::~j vaIlOl1ll por ll!ÍJaij amrukoj kaj.
abun;mlJtoj. rNri sen"ÍS kl:bj hone, hone.sLe lllÍ senV1i·s r.l<1 evO'lllOj Iill~vn ,
SlIi1Jra, be<LeitrrnslJillm de nla oo~i.nal11ll lk.uJJlJuro. N:roj IJ.eg:antoj kaj
amikoj puvas kon tati tion sen akuzo de fal1faronado. Ilia fido
doatis :ll rm f{)Ol1lon ga.s crum kaj ;illiia bmlJVQ1a helpmno obJ,j·gi·s, ke
ni li]liJtu kOO1huu Ja iI1diJfeJeIl~loco !kaJj l1eg.}ClkiLo <le la Q)lmlSO.
.. Li~er(ltllra MUlld{)" dlWíls mOITti en sia ,spiri/Ja pleJlforlo, se Mu
lUnasu re$Jas su rd<l eé pIu je nia fa l>'t<l lI e/pkrio . Tio siqlllifus ~a

muliyoll de lIiaj diuerslandaj lIerkistoj, kaj demoll slmcioll /Jri 1(1
ridind<l maJ.for.teco de la mouado, kriu ne kJap;ahJ.as kOl~SIC(1Vj ,Ia
''lÍN(IIIl de unu sola WemtuT<1 orf/ww.

La llOlllJlJl'O de I1iÍ~j aboru:lJI1lQj nenkllll SUl>OlŮS ~{l 500. El la
ccnlmi loj nul' kvincclltJ Vel'e heroa sinoťcro, fanalika lidu ul cslun!lo, noostingebla. llJlllO rul ~Ia dimgVQ mj ideo I)OmS teni I·a jJlu Ilton .cll niaj manoj. Nul' kvincenl lrovigas en la ccnlmiloj, ki\lj
kúnscias pri la siguifo de la lileratura lingvo kaj originala kul IllI'O posl 38 j'll'a ekzisto de ES]JpJ'anlo? Cu lJere Ilur kuillcel/t "!
Ni ne uolus kredi /iOll! Ni IIC uoLas perdi La fidoll pfi 10
es/onto de ni<l pionira laboro.
La~'tfoje ni tur'mlS
nill kUli
lu..lpkriCl peteflu u/ la /utlllol/da t;speraJltislaro:

EKZISTRAJT ON K AJ KOMPRENEMA,N SllBTENON A,L

~~LITERATURA MONDO~~!
Ciu pouas hel>pi :
f/azeloj, :ktiuj

E~peront'Uj

bOlnvO'le aJ1vokas la aleIlllon de ln
legaJlJlruro ])Ji OJiaj laborQ kaj sireu.aoiQ, SaJlllltempe menoi'anle lu
grayecon de ~a I~l~mturo pOl' nia Iingvo.
LSperwll"a j sucieloj kaj f/rl/poj paganle jQl'abOllOll ahne.ll:Jií

por unu ekzelllplero.
Niaj ubollClntuj kaj /(j(.JWI/oj a1k~l'll<Ule UlIU Jlo,v an a bona n1oll.
Niuj r eprezentantoj regule kvi1!igame 's mjn suldojn.
Propayandistoj kaj kur syuidalltoj montranle provnumerojll

de "L. M." kaj insl!igan1e je rsuhteno la auskulrtan1aron.
Ni(~j uerkistoj kaj

kunCaborantoj p11el.'l1te deWojn ol iu

lIumero de "L. M."
ebligallle pel' subvencio kaj
laiígaj manuskripluj, kJisoj, k . L. p. la eldollon d e special:.\j
Nucipj

lit era/ uruj

rOlldoj

lili J1JI!l'oj ,

kiuj illde rCjJl'ezeulus ilian klllLuron "-nlau la inlernacia leguulal'o.
Citl /)ooos lIelpi, se uo/as. Ciu devus i1el pi, se nOlllas ~'ill

kOllsciu ce/llaua Lsperwlli~,to.

l-rov llumeroll sendlls III Ciu III Ad llůlli strucio.
lAlJsilfQje ni tl1.11na.s nIÍn al rla tll>!monda S:amli.dea!OOro kaj
eSI)ems, .ke per energi:aj kaj bonvolaj helpenw, propogandQ,
abouado iJi refutlls la akuzan ucmandon : Cu mor/i.~ ClIL dnrmas
Lu kOllScio de la Esperalltistaro

Cf

Tiu ci konscio devas vekigi, se dOl'mas au l'evivigi, se gi
morlis. Fiufine ni devas kompreni, ke ne su ficas havi sukcesojn,
~cd necesas kOllservi, profiti, l11ulligi ilin, éar a/i oka ze La "riLaj
rezuUol estos
/IIouudo.
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DE KURD LA ·SSWITZ·

Antau :Irtefllrita groto Cll la vintra parků kresk.is ~una
abio. La. steloj lumis . tna la seumova aero. Klare venis d\~
supre la vespero .- la Kristnaska vespero.
.
SUl' ' Ia negumitan herbejOIi kllj la glaeiigintan lageton,
lDlOOI'
nudaj Ibroncoj d~ ad.r\Jaij' f.agarboj, !lmairadliL~ heliaj
fenestroj de sole ~tarantaj domoj, m'a lklara lumprilo mal. rullltnu <ili. diV'ffilJigits Ila ryivopOOn3iD urban. Sed senhomaj
lmsis Ia 'vojoj de ,ľ,pa:roko .
_. Jen Hi denove paradas en festa ' ornamo, murIlltmi·s ·}a ·aJbio - Ia verdla..j fll"&oj pI"€IIlitaj el la freSa 31rbaro. Per' I8.rgentaj rubllndetoj Hi estas ornamitaj kaj per
briLantaj kandeloj , por festi La tagon de la lumo. Kaj mi,
kiun morgai1 pretarpasos tiom da festvestitaj homoj, .=--. mi
restas senorooma kaj soja. _ .
- Ne óaglfenigu, - mallJ,ai1re eI'kIs ollľis ·v ocoen ,l a u.e ro
- mi vin ornamos.
_. Kiu vi estas? --- demandis la abio.
-- Cu vi ne sentas je la pintoj de vi~j folioj, ke mi,\
malvarmeta lIlallO vin karesas ? Pru.jno mi estas. .Tam je
viaj hruncoj briletas etJaj fajreraj kristaloj.
. ' - Sed ili ne estas kandeloj -- diris malkonlenle la
abio. -- Mi. dezirus stari tie en ln pompa domo sur larg.!.!
planko kie la homój min admiros kaj honoros.
- Honoros'! - Ho ne, tie vi nur starus, por plibriligi
i1ian feston: car esb:ls la homo], killj solenas tiun ci festol.l.
trl Sánktan Nokton. Pór ili gi estas sankta, por Hi gi ripc.
las la liberigan konscion, ke Hi estas lmu tuto. ke ili estas
kreita; mill por 111 alia, por serl'i komune ni [oboro kaj
(Jmi. Kaj Hu preferajo konvenus I\nr 'al la homoj .
-~. Ne dunll lecionon al mf, saga Prujno! Tion ml
sdas .pili Mne. Md a'Ú'iikl.l11.iIlis lia paroladojn de ·1Ja ins<bruita
slril:o, kiu logas Cll. la fundo de l'groto kaj rip()zis; multajn
Jloktojn de somero SUl' miaj hrancoj. Tio eslas la granda
festo pro la reveno dl' la lUIllO, kiun Hi solenas. Kaj kun
,i li gÍJ"L festas la luta nahno ekst('re. NUD denove p1iigos
la s-llIlIhriJo super La l::mdo. Baldai1 de.nOlve lkiaj pll fOl1'te mi
emorbO!s la aeron per miuj pingloj kaj preparos la junajn
hurgonójn por la verdigo. Nova vivo tluos tra ln mondo.
'(i in' atendante ni éiuj gojas. Tio ne estasfesto sole por ln
homoj, _. kaj mi ne vitlas kauzon, kia] "mi ne festu gin
por mi ?
- Pravf) - dú·jg Prújllo .. - Ci tion mi ne neas. Sed
vi vidas núr unu tlankon de l'afero, la e]tsteran. La tulan
proJ'uu<loll ,de tiu renaskif(o vi ne plene kom.p~enas . car vi
n e esbas hOUlO.
- Cu vi estas Ha?
- Ne, - sed miestas io, kio estas komuna al muj
.. lWll\oi, same kiel h~ sankta 'lento, kiu vivantigis al Hi cn
liu ci nokto. Mi estas ,113. vival)!ta aero, mi estas la spiro .. Psijhé" nomis min la 'antikvuloj, .~ car mi estas la animo,
kiu traspiras la tutan homaron. Mi trapasas la korpojn de
c'
fholllOj, dum Hi vivas, kaj mi cirkaufluás la te.rglobón ku • lIi~ante homon kun homo. Hi min enspi,tas kaj elspiras.
'na la homaro mi .kuras konstante ripetante mian vhdgan
roudiron. 'Kaj lial mi konas cion, kio al ili konvenas. Kaj
1'11 liu (;i ~oldo ili kOllscias , ke ciu Idei homo sin .~ uldas al
la (lUa, far [(I unu estas nenio Sen [a (llia. Samekiel mi nin
~ (-jrkaiípremis per la~. KomUna hlavo !ie miR spiro. tjel ank!aú
~ iliaj koroj kunigas per nevidebla 'ligilo, sen kiu ili cstus
nemo alia ol lumsoifantaj eroj "de I'naturo. Kaj ·en , tiu. Ci
nokto fa Jigilovarmigas je la homaj koroj , tiel ke i'li 'g-Ín
senfas kiel ,ho mamon. Kaj ·tíal ili pov;as sol~ni tíun feston
,,~
~
.
* Konalliuatursciencislo kaj filozofo gerlIj.3:na (1848-J\HO),
. kiu.Pllnispopu1arigi"lá r~zuItajojn de siaj esploroj cn formo de
. Tomalloj, rakontoJ kaj "fabeloj". Eia plej fimía "erko estas la
', fan~azja roioano;" SUl dLL plalledoj" (t, e. Tero kaj Marso).
Rim, de I'trádukíulo.

m

nur komune. Kiu hodiai.í estas sola, liu n~ es las konteuta
kiel homo, por till kandeluj ne lumus SilI' :trbo.
-'- Ankorau mi n e kredas kion vi diris. Sed jen
proksimigas sola homo. Ofte mi lín vidis promenanta kun
alia cstajo. De iom di!. tempo li venas sola. Kaj vJ. opinias,
ke li ne, povas soleni 'I a feston ?
Ni aiískultu. Li estas poeto. Kaj poetojn ni naturspiritoj povas . perecpti, eé se parolas nur ibia animo.
La solulo haltis sub la abio rigardante a1 la lumbrilo
de la urbo. Kaj Pníjno kaj abio al"ldis kio eu li parolas:
Tago de l'gojo,
Mondonfeliéiga
Sendito de la bcnantn,
Cion éirkaiíprenanta
Homanto! Vibranta espero
Rigardas atcnde
.EI brilaj infal1okuloj
Ravite al vi renkoutc,
Kaj la soleca lartno
Sur la vango malriéula
Fluas por vi
En ll'emanta danko.
Cu vi audas ? ekkriis la abio triumfante. Li
glorJaudas ' la feston, l,vankam li es tas ·soJa.
- Cu VIÍ ne oontUJs, - re.spondis fuujno :ke lia
Mimo tlISiÍJaS nwgQja'? Ni pilulaUslkuil!tu .
La vira hultis ell la enirejo ul ln groto, post la dorso
de J'·a bio. Tie li slJamislOlllgabenlpe, <sin 6nvoliVinte cn .iIi:aln
mantelon, kaj rigardis en la nokton Sed en lia animo cksonis mW1Iaiíte jeD'aj vernoj :
Carma kristnasko!
Kial de mi
.
Vi kasas Ja felicon,
De mi la vizagon rid elant.an
De ľamatiuo 1
AI ni vi .r ifuzas
Liberan intersaugoll
De amikaj donoj,
De ukulo al okulo
La dankorigRrdon
Sub doma' abio ?
Ho, ninj abioj
Staras ekstere
En bla1lka nehuJo
De l'villtra, lUllti nok \0 ,
BriIaute en prujllo
Kaj tr'a l'malvarma kvielo
De maj ombroj,
Malproksirne de la bomoj
Kaj solece;
Super niaj kapok
Flamas la stelo
De la arno.
Sed profUJlde Cll koro,
Sciu, amatillo,
Mi kase sturigas,
Nevidebln por ln lUondo,
Sole por vi
La kristnnskarboll.
Sur la fundo
De min koro
G.i staras radik.inle,
Kun pensoj fidclaj,
Kaj Jirme kaj cerle
SuprC:/1 ul ta ImllO
Altigas . la trunko' "

De espergoja mno.
Milcle balu.néigas
Cia vcrda hra.uCaro
En ln spiro
De I'sopiro
AI intima pro·ksi mecu
Antaňen celante.
Carman orli-aulOU
Dc hrilaj flor o j
Vi fiksis
AI giaj brnnéoj
KUli mil ki soj,
Mil karesaj,
Karaj vor toj.
Oraj frukloj
ln\er iIi brilas :
Sonantuj kau loj,
EI mia koro
Elsoréítaj
Per via mano.
Kaj CiOIl tl'alumas
Ciela brilo
De lumu nLl' j kll.lldelu j,
JUlljn brule f1amiga s
La curmaj rigardoj
Dc viaj okuloj,
Kicll ujil Hi trafas !
Ho amalino!'
Afahle akceptu
La feslan urboll ,
Dc vi pretigitan
Per propra koro ;
.Hcakceplu gin
Dc virt . aUlÍko, .
Kin memoras ' vín.
13~
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Malproksime de 1a homoj.Kaj solece,
Super niaj kapoj,
Flamas la stelo
De la arno.
Sed profunde eu -k oro ,
Mirinda kaj granda,
Kiel super palmoj,
Jam luminta
Al vagantaj saguloj:
Gi signas promeson
Ankaií al · ni
Per la mistero
De Stlnfina amo ...

•

i'·

J,íom granda .kajpotenca, Kee1á ho.IDO en 'tio ne facile
sukcesos. Tio estas ideo, ',kiu devas plenlgi. lian' 1utail
komcion. .
.
- -Cesu, Prujno! - ekkriis laahio. - - Ci -!je vi {tf!
blovas tra la animo de sagaca homo. sed vi- hlovai> éirkau
abibranéoj en vintra Dokto. Kion signifas- éi tiopormi?
- Tiel same pensas multaj homoj: Kion signifas ' ci
tiopor mi? Kiónfari kun ideo? KJaj tial. por k.e gi povu
efiki, ~a ideo, en Oiuj ,b'oonoj, -áIl Oiuj hoonoj,gi'devfu; Jangi
sento. Gi devas vivantigi en la hůma koro per sopiro, es pero
kaj fido . Ci tiu sento es tas la amo al la liomaro. Kaj 'gi
vivantigas por la homojpcr majestaj moderoj, kiujek~pc 
TaS en Hia historio. Bl iIi iiluas en lJa korojn la certeco: Tio
(·f.tas ebla! Et ilifontas abu~lde la espero: En Ho ni -suk·
cesos! El ili disvastigas la fido: Nia bata!l.ado' ne estas ,Stll!frukta! Ekzistas senfina amo al la homaro, kiu venkas
(;jun mize,r on de I'IViNo. Ekz!Ístas - seDlfiltÍn estoliiteoo. A1kiru
gin hatalante!
_
- Cu tio do cstas - deniandis la abio - lasamo, pri
kio la homój sin reciprokc admonas Cll tiu ci noktoJ
- Hi ligas la reslon de l'homamo al la plej majesta
modelo, por ke ciam denove vekigu cn ili la voko: "V(

Jam delonge fo'l'~o~ cla pasoj de ď'viro, sed ankorou
silen1is la ohio ; car ~i meditiskaj por tio bezonis tempon.
Posllonge gi diris a1 Prujno :
- Do ~flJ~en mi cstis pTava. Vi opiniis, ke solulo ne
, povas, .solem hun .festoI?'. Sed liu homo estu5 sola kaj tamen gm festas. Ll stangl!! arbon en sia koro kaj li pasis
kiel festgajulo , car li fida~ al Il a promeso de l'stelo.
K~j tamen ankuií. mi estas prava respondis
.
mdde PruJno, fiksante knstalon post kristalo sur la malhelaj abiopingloj. - Tiu viro efektive ne estis solla. Guste apllrftmas UlIIl al alia!"
- Se tiel est!l~, - diris la nhio post lů~ga sÍlentado
tio cstas la promeso de _lin éi Dokto, ke la homo ne estn
forlasita. Sed la kuneston ne komprenu tie"! 13l1vorte kiel - mi la~r1s la feston al la hOinoj . Por lili gl es tas tro
granda.
la kunJSlt!lJ;mdon d:,: 11a tl'1llIl;'koj cn arlbaro. La homoj ha",as
. ~ Eble vi e'stas p:rava - respondis 'maIlaute PriIjno,
]{rome ahan kUlllgon ol bun per la spaco kaj per .J~ etiko
-- Sed vi ne pensu, ke gi estasŤro granda por la ďhomoj;
de l'natUlr'Jego. Sola ,estM DUli", káu rW'VIas sen Jll~mam(l lina ifer~nte,. ~1I tio tls tas ];1 amo al poete au la amo inteť gepa- cal' sciu, ke guste lio estas la -lÍntima> mistero de. la Sankta _
Nokto: Kio por la konceptoestas ti(lm komplíka, ke_ eé
t~O.l ~aJ mfano: H(I al Hmikoj au al iu el la plej malaltaj,
klU guas la lmraklon de homa cstado. Tia kompatindulo nur mahnultaj ' el la homoj gin komprenas. tio sama esta"
ne povas starigi arbon, Sed, kiu sopíras hůmamon el tiu tiom Silllpb\ kiel reala travit'aío, ke gi eklumas epCiu. illlumos kundeloj ; ťar, Ido a.Jitempe estas donata ' nUf al fan.koro. Se vi dezirns gin Ikompnmi, vi beZOIll'll\S motivojn ;
poeto, ~iori ln Sankta Nokto don.as al éiuajn: vidi plenu- sed 'la amo ;ne bezollas tiajn. .La kl;edo ne b!!ZOn3S ilin. Hi
eIS!ÍIaoSpeff 5Ii Il1lcm ,;kaj Ih was la gojonen si mem. R!aJj pro l1a
mata sum fid on, travilli la ]Jolencon de l'umo en la progpjo
viJa~ iiJia!toj mdrna:s en La O,l1nJa1IJlO de'l'l1IlÍ!an!laj kandelo].
funáo de l'ko\'o. K aj tio -es tas la gojo, kiu plenigas I'a h-6- lIi radiu. Mi estas ·a bio eo la parko. :Mi goje alen- _
man koron en la Sankta Nokto. Tial la viro fidis al la stelo.
das la lumon, khi baldau venos,Ln h!Jlnoj goju pri Ho,
Dellove meditinte la abio -diris maHaute:
kion Hi havas. · . . , '
.
.
. ,-:- Tio esrus gr~!lda miraklo, donata al la hornoj ell
- ,Kaj [amen, - dir1s Prujno - 'kiam morgat 'la
hu Cl nokto. Cu n e Clam la homoj al gi fidis? Kial vi dellllUlaj sunmdioj trapefl(>tros la lll'b.ulon, ankauvj lumos ' Cll
p!"nrligas tilm ci misteron de la Sankta Nokto?
festa otnalllO. Glaciaj lúngloj ; ťkrollumos; vian . kapon ; p~i'
. . - .Certe - respondis Prujno - - _ciam ekzislis homoj,
diapl,antabrilo. Car ne senefikc mia spiro paias 4ra.hom~\j
1~lu} fans la bonon pro a~no, sed muJtuj nul' prq la ordono.
haj postela humo demandas pri la deveno kaj sukceso de koro.i kaj _same tra vintraj kampoj.' Ankau vLapartenas al
la grandaulmigo, kiu vÍvas kaj spiras cu la sencesa ' Slango
l'ordono, por :ke li a pogu S'llIr ltiO sian fidan. Ccter\~ lia ,MIlO
de ;]'-t'eJJIlpO, laDllro.ií vf IklfesíklllS, <pm :Ire -fadgn kaj 'r estu SUl'
similas al viaj scmeroj, 'k onfidataj al la favoro de l'vento:
lJa 1JeIro, IRiI 'kio 'Soervlas ciuj" esltaJoj;
(:u iIi trovos humon, en ' kiu eKradiki? Ekster vi estas la,
' Amo! -'
. El J;a genl1'a:n:~ : Zanon;.
kondicoj, Cl! via génlo prosp('ros ; super vi pendas la
granda lego de Cio vivanta, kaj vi devlls atendi lion, kion
,
,
'
,
~ . ~'
gi pri vi decidos. Vi n e scias, kion la lego intencas car vi
.
'
,
cstas gia produkto. '
,
'
- Bone, - sed min ci Uo ne kOl1cernas.
- . Sed la h omon Ci ' tio koncernas. Li .in ob~as ' alLla .f
lego, klU postulas de li la honon ; sed ne suficis al li : ke
Ora uewer'kúl
, .
gi es tis ekster li kiel ordon.o; (~·u li postulas ne nur l;vi~
saltaseeualoj en herbej'sen 'tih,'.
va? ,. sed an~nu liherecoll kajindecon. Kaj , mn li pa~is r
En p~enliber', kun emocio dia, ' "
akm nur, klam cn' ln homaro. eklumis la f,}anla vor·t o : ~
dll jllllaj q~paiitistoi , 1igis sitl·
'
" La postu/anta lego estas vi mem! Vi ,~i'll vohts, ;kaj .~olre , vi '
portas ln sanktan prirespondecon por gia plenumo", --,
kiam venis la horo, en k.iu ,ln lego farigis homo; estis nas~ ~
kot~ Ja homo, en kiu ViVM ln plena Diajo, 'por ke lid;ecidu, plenumi la ,leguJi giš la morto. En ciujn homajn .kol'ojnestas ~skrlbota la admono : ),La rajton uivi tli ZlUr ,akl!
ras ,vivante giTl por la homaro. Tío estas viaj Hbereco kaj
indecol"
- Kaj tio okazis en la S:)ilktíl l'<~lkt(l') - delnandis ·h
~~
.
.
- AlÍka!:'! Koncerne la tempon vi iniagu;c, la homojn
pH sendependajol vi -,es tas .. kOMerrre .flo,Dadon kaj ' fruk·h.lpOTladon. La celoestas signitaal la! hOlllo éihfempe k aj ,
ciuloke, kie p9rolas eÍl li la.! alta vQťtQ : " Mi estas Tibera::'
car mi enigas .la, le(;on
Sed"tiQ
' esias faro
'·······;..........'fI"':~-.:·...,o!•...,;..~~"'ir«..,.;.;~....;.;;..;~.~;
'"
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Je· varma somervespero malfermigis la bnlaj stelokuloj de
la &ielo. SUl' ~ mal1helhluo 1Il1l!ll1vd~e Jl'3l8is nubetoj me Ci. k aj \lÍc.
L.'! IWlo Iurus Ik un ili ,kJaSdudon, kaj fantomaj lunombroj g,lil!is
tra la riverokaj envolvis por momentoj la kriplajn konturojn
. de la duonruina monaflínejo. Sed okcidente la cielo estis blinda ,
l;jmige ma,l,Luma. Ke1k:foje aud:i~s de t1e ·tre malproksima nmrmuro.
Eu la kapelo de la monaninejo, sub la lumstrioj de la seivola luno, kolorigintaj per la multkoloraj fenestrovitroj , kusis
Fiza sur la improvizita lito. Tri avinjoj sidis apude, dormante,
kun pendaritaj, ofte ekbalaneigantaj kapoj. La dormo moligis
siajn traj.tojn, la febro rllgigis siajn ~ vangojn, langvore, kun
dismetitaj ha.r oj, ma·}stre6a korpo si kusis tie, kun stI'I:lllga,
dol6amara rideto , kvazau castulino songanta p;ri malpermesitaj
plezuroj.
Subi.t e siaj palpebroj maJlďermigís. Si resms' senmov.a, nur
sla rigardo vagis éirkauen, en obtuza duonkonseio. Si ne sciis,
kie si estas. Stra,ngaj, difektitaj ornamajoj sur la muroj, koloraj lumstrioj, multkoloraj ' vitroj. Lace. si volis klare ekpensi,
od~ntigi. Sed nun, en subita plena lunlumo. ekvivis autau si • la altarbi1dol
Kristo, moutranta sian trapikitan koronl
EI la lranstere miMa vilJago fiksigis al si dll profunde
bluaj ukuloJ klih lia superhoma mildo, kun tia kortremiga potenco de P Bo.no, ke Si devis fe:mni la palpebrojn.
Sed la . okuloj ne malaperis, ec farigis pli vivaj. Kaj nun ,
liu mildo, tiu Bono farigis pIi homa, pIi tera, tute intima, ,konata, ho, konata l Kaj Fiza facile ekgemis :
_. Johano! •
Pro sia propra voco si rekonsciigis , ekskuis la kapon. Si
sidig.is en 13 lno. Subi,fe Si rakoni.s, kie Si estas. JeIIl, l·a avinelojl
Kiel iJj sidas, kun pend\lntaj kapoj. Kvazau stonigintaj soreisli·
no j en fabelo ~ Fiza ekridetis je ili.
- Ej, mi provu, Eu ili vivas?
Kaj si eltiris . pajlolrunketon, por eklikIi ilian nazon. · Sed
sia rigal'do ree trafis liun de la Kristobildo.
Si kvazau rigidigis, el sia mano faUs la pajlo. La rigardo
estis fiksita SUl' si, guste SUl' si. Si ne povis elteni gin longe.
Subite, ekskuigiute en la tuta korpo. Si sa1tis el la lilo, kurís
cn la plej malproksiman angulon. La okuloj sin sekvis. Tremante eu la tuta korpo si kuris kontraňflaiIken. La okuloj
sek vis sin.
Miraklo I La bil do vivas I - si falis terurite sur la genuojn.
Duone kaurante, duone genuante, alpremante sían febrnn korpon
.al la muro, si balbutis fragmentojn de prego per tremanta
lango.
,
Subíle estigi ~. tute . malJumé. 'L a bildo malaperis antau la
strecmalfermitaj okuloj de Fiza. Si restis senrnova, sentis sian
.. koron b.a~ en la gorgo. Kio estos nun ? Silento.
.
Mallumo 'kaj sHento, pli kaj pli pezaj. Nul' kelkfoje akra
ekkrako tie kaj tie, sed tiel laula, ke sia spiro haltas.
·Subite, super si, .e u la ' angulo, zumo,. Akra, penelra. Konslanta, freneza zumo, ha, gi. estas ja mllso, nur muso. Si iom
retrnnkviligas.
Nun ree ekbrila.s la luno. Si starigas. Super si, en la angulo
SI vidas muson, baraktantan malespere en aranea reto. La grasa
araneo jam proksirnigas.
Kaj Fiza dissiras 13 retfadenon. - Forflugas la muso.
. - Nun ~ bone I - si fluslras kon-tenté kaj sin turnas. Sia ;
rigardo ree trafas. tiuju misterajn okulojn. Sed nun si ne timas
pIu. Ekiras al sia lito:
Si sidigas. SUl' lá' Iitrando. La avinetoj dormas. Si ektusas
la bandagi.tan bI:akon. Ci apenau doloras. Nul' la kapo - gi
e~tas P~!l ' kieJstono. Kiel pul sas la tempioj I Kompreson eble, ·
Dosky ~n donis. kaj. , . Kie li nun estas. . . kun la infan!) . ..
Johano ' ne povas veui .. . la prokuroró ... Ka-tja.. . Katja ja
nepre .helpos... Katja voUs savi lin. . . kio okazis al si... cu
la prokuroro? .. • ,,'
.
,
ZigzagGj deinandoj eu tebra kapo. Zigzagaj pensoj. Si deva s
.helpi . . . ~ Katja ne volas... au n e povas, .. Kion fari ? . La
rivero severe ga-rdáta, diris Dosky ... eb, si devas helpi . .. ~i
devas iri .. . paroli kun la prokm:oro ...
Kaj Si jam ' vesta s ,s in, senbrue, kaj ir-as, "piedpipte. Tra lil
~oridoroj,.!t'a la kamposi kuru, Pe~'spire, ofte sanceligante
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pro laco. Si jam estas ce la rivero. La maljuna Averkiev logas
lie, li es1as fiSllmplIisto,. hava·s boaton.
Si ekfrapas la pordon. Neniu. Si frapas per pugno, per
kalkanoj. Senrezul,te. Si cirkauiras la domon, sereas la boaton ,
gi mankas. Sia brako akre ekdoloras, si falas SUl' slipoll
presk.aU svene .
Kiom da tempo pasas tiel, si mem n e scias. Subite si
ekskuigas. Cu si audas parolon ? Vere tri viroj proksimigas.
_ - Tamen estas bone, ke oni kutimas drinki post venku,
- diras la unu-a . - La venkitoj pIi fa cile povas rifugi.
~. ;- Tamen, esLu singarda, iru en ombro! -- kllj Fiza re·
ko~s la VOOOIl de la ma:ljnna Av·erkiev.
- Hm. Ceerle. Ne eeru enter arbetoajol - dins tria voco,
hungarIingv.e .
La tri viroj atingas la domon. Fíza starigas, rapidas paroli por cesigi Hiau eklimoll.
Mi e8tas. Fiza . Avo Averkiev. mi devas transiri la rive1'011 .

- Ne eble! - kapneas la maljunulo. - Soldntoj gardestaras.
- .Mi deva,sl Cu vi komprenas ? Mi devas l Tuj !
- Nun n e eble f Eble post duollhoro. Rigardu liujl!
Iligrajn nubojn. Se ili kasos ).a luno,n .. .
.
- Avo, avelo, mi devas iri I - pelegas Fiza , sed la malju·
nuJo skuas nee Ia ·kapon.
IIi iras eD Ia domoll, sidigas eu maUumo. FiUl ce ln fe Ill!stro observas l·a cieloll. Nuboj venas. nuboj' pasas. Fine si
ne povas pIu si'lenli.
- Cu certe pluvos ?
- Certe. La nuboj ,ven.as de la Bajkalo. Cerle pluvos.
.- Hm . Oportounee I - - sonas ree hungarlillgve. Posle aHa
.
voco, ruse.
- Nu, Jocjo, cu pIi bone tie ci, ol en la barakkelo ?
- PIe baone es loos en Transselvaneo . .. La Jesoo Kresloo
mem ne estoos pensellla, ke leel fenegao s teo ce ana,,·kesmoo.
La laostan cent kvendek rooblojn m e ee ne receeves.
Fiza, ne k(}mprenanle la slrangan hungaron, ree dronis en
ln rigia rdado de nuboj. Ili ve ni s pii kaj pIi ofte kaj den se.
Sed subite si ekauskultis. La nekonata r.i fuganto parolis.
, - Vi vidis liun vagonaron. Ci venas el Ufa. Ciu vagono
es lJas .pLumbilJa. 40- 50 homoj eneslJa·s po vagO!llo. JunuLoj. infano j, .v irinoj. maljunuloj . Bi vojagas jam de dudek tagoj. kaj
vojagos eble ankorau dudek, aJ Ruskij Ostrou, ·1aitd,ire. Ni vidis la flavajn oslajn vizagojn, la lremantajn manojn en la kra·
dilaj fenestroj. Sepfoje ili ri cevis mangon dum dudek t·a goj.
- Ho, Dio, Dio I - gemi s la maljunulo. - Frato al fralo,
rusa al rusa fal'áS lÍon. La germano cstas pIi indulgem a .
- Ho, ili ja eslas índulgaj I rti n e morti gas la rugulojn. ili
nur c l1vagoniga~ ilin. En ciu vagono (lulra ~ UJ11l dll h,;ldavroj.
Kaj la terura malpurajo - dud ek tagojn plumbfermite I - mil
kaj mil pedikoj ... abomene l Oni dir.as. ke hodiau iu virino
naskis ín,fanon kaj siri s de si la sola n veslopecon por vindi la
elulon. Tule nude si sidas sur la vagonplallko kaj frenezridete
proponas siajn sekaju mamojn al la dia donaco. Dia donacol .. .
Eh, ankau Dio ne scias kion fari guslatempe.
, La paťolanto furioze grincis per la dentoj. La m aljunulo
f~ris krucsignojn. Jocjo ',l'(}nkis en angll!ló.
- Kaj hodiau oni alkrocis ses vagonojn da nova j mizeru loj.Gis nun oni gardis iHn en la maHibereja korto, nun Hi eble
jam estas plumbfermilaj en síaj cerkoj . . . Av eto I Kiel mi
danku, ke vi savis nin de lio . .. Se ni revenos, ca r certe ni reveMs, m rekO!l1lpencos ...
La maljunulo, por haltigi la dankvortojn, levigis kaj elri·
gar-dís.
- Nu, vi ja povas ekjri , - 11 diris. Nul' cíam suden ! Se vi
bone marSos, post du tagoj vi venos al cin a Jim o. Cu viaj tor·
nistroj es!;a.s •• ; ?
- Ho, la militkaptitoj bone plenigis ilin .
' 7 Cu ili e8tas bo'iSevikoj ?
- Ne. Nul' homoj. NlI, he, Jocjo I Surplanden I Ekmado I
La dQ;lca ronkado cesis, audigi.s laňla oscedo ce streeado
de membroj . .
- Ni rapidu, he, hejm e vi pOV08 dormi I
Jocjo 9bari~is ik aj ekdris Sanceugante post 1a ,I wnarado.
- Me peensas, ke mea feaneeno hejme nun ja paovas men
a.teende g.es Ja tago de sankta <feve<Voogo.
Fiza restis ,soJa. Sed kl maljunulo ba1daií rev~.
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- M,í,a I3Il1ÍmO es.lns en minol, Jkiel }a Jlejma fajr'lljo. Kaj
Katjn? Si ja arnas min , (Jeri e! . .. ,' u cerle? , Granda !\IUO lloVas
(orbrll'lJigi pasinton, sed Cll jIj'a !pa'slinto ~s ' graudan a.IDon?
- Skrupuloj, jen min ciul.aga pano. Kial mi nc povas vivi
la vivon de faciluloj - f1irti, steH mielon, f.orflugi ridete ?
- Min edzino, Kaltja, 10. UiIHU1, ~l3j rul'k omu mwltaj _.. ' Hi
éiuj ,amis m1n, ,k aj Ciuj il'oa-ll3sis min. KiJU.J ?
,
- Mli .sci~I,s. Miestas tro mrnldiermil\Ja. Mi ne povas kaM mia'jn
sen~ojn . Mi sim.i1o.s ru apudvoja pťm1arho: migrantoj v~as , mig.ran10j foriras_ Preteriras. Ciu prenas , cl 'miaj fruktoj, ripOZlUiS iom poT reiiresi~i kaj posre krueilmane élzOIS ell mdu s.ian
noonon. Killj Ciu fonms Jmj iorgesas IapOlll1al'bon. Kaj ,ra ponia'roo s1JaHlS en vellIl~o , sunhruJo, pJuvego, atendante lluvaJn
Jóhnl1iO, eu s.ÍIa Celo, Í'am traďans la fazojn de nel"Va scivolo
migrantojn, glos, Hne, gi .faJQS en · o'Pudvojan fosajon !mj mizeru turmenta maJpacieneo, {ehm eksdlo. Nun laee, ,k un penda nta
loj sinvmmůgos ée gia fajro.
kSlpO, nlltLantllue kunmemtaj mJanoj hi promenis lieu kaj l'eeTI Cll
-- Cu Jonge mi devas ateudi je la ripozo Cll fosajo? ](aj
sia kvinpdl~ kareero. Kaj, 'pOT forpeli ,],a premán silerrton;
CU troMÍgos mizeruloj, !k,1uj ce nŮ'a fajro vnrmigos siajn {wstoli pensis l,al'He. Kellk foje li h~.Ltis, ges tis dum la paro]o, 'pOSle
b'emllljll alÚmojn? Jes. Mi espeJ1ás. Min umo ne pova!s neniJiI:i.
rec li ekmariis, J'3 manoj ma.\Jain,taňe.
- MÍla amol Kiel ~_ dolo.ro.s! Ho, la plej gramla doloro e~tas
- Kn'lja, K~lja! Cu mi vere amas SILl. Cu mi amas SÍlI ' ,umi la homojn. Ami éiujn, c1Uja1 -semesoo)llle. Frenezulo, mi, k'Í1l
anime, au IIUI' deziras kunte ? Ne, ne! Mi amas sin. La vo"o. lil
éJll3Jl1lÍgis aJ 'ID homaj animoj! Se d ank-au m amas min. Hi ci-am
rido, la okuloj ja mel similrus tiujn de .. . <lqujn de . ..
ma.Jfermigas, ·se mi paro~a,s ,ni iJli! ,K1e1 bela estUl'> la horn:a !H1.Ímo!
- Ho, do Cirull auJkoroň Si, mu nefo~.esebJl3, etenlla juml viCu ~kzlistas io pIi bela, pIi majesta ? 'Templopordo mailfermigas,
zago, la unua amatino, kiu min iam forpusis. Tiu, dnmviva doM'am gi manif.estas sin. KGj en ,tiu [:.i d.em!pio Odli lernu,s aJni Dion.
lom o~ka,tro sur ln koro. Kliom do viriJl10j ,d e tiam, mcnsogl3j kaj
Ami kaj ne limí Lín. Cu ekzj,stas- malliona homo ? Ne, [ lUl' emrverc amantaj - kaj mi seréis en iIi éiuj nur la Ulluall . Sencesa
vag,a nta. Se mi estns superhome potenca, ke ní~ povus montl'i
seTeado, Sajl1i3j ektrovoj, oer.lJaj trompigoj - jen esHs mia vivo.
al tiuj 6i ma!1feli6u:1oj 113 vojon, 'kiinn ili perdis, l a vojO'll aj kl.
Ankau mla edZlitno. I(un ~a temperame nto dc .La UlIlta. La patpTopm :mimo!
dno de mia infano. M.i perdis ;1.n. Si perdi·s sin ...
- Kiel granda, kiel dolore granda cstas mill, amo, kaj tam(~n •
~ kiel malforta! Cu mi do , povis mOlltri iam al in tiun vOJon'?
Cu entute estas eble konduki iun al tiu 'Vojo? Eble cin dcVlI S
mam fari .La pen~n lllJktOdl tm l;l dOll'n3joj de ~13 ,v.iv.o, smmo de
~
interesoj, marco de sociaj mensogajoj: por trovi ,gin. Kaj kiom
da animoj morlvund!).s la dornoj, englutas la ma1'c.o ! I~i'}m da
animoj, dcstillitaj por nohlo, svenas en la scréo, d.ll)11 ln sena nimllj korpoj , kvazaň vermoj, mordas unua la aliau pOl' pece<to da aJ~o.
- Kaj ankaň mi mem. Cu mi éiam povis -resti :101ll0. vere
~
Per l'imoj ilJinU mill ne t-entas,
~
homa homo. Cu mia animo ciam gvidis, ncniam estis svefliul.n
~
Katenas brakaj,n ·la brakl/mo,
,
en !Ja sen:brldiginta korpo ? Kaj ec, ISC gi 'Venkis kOl1!Lraň 'l a k.orpo,
~ cu Ull éi venko nekosus ~a:n -t?tan ,fQrton, OflLc, g.is .eICer!)igo? .
- Kátja, Katja! Kara,knlpa, bona, dol{,u, dolo,ra Katja! Kic.
f
AmaIía, legu cl ,o kuloj,
,
·v-i estl3Js __. éu vi ·Ť&1len trompj,s :min? Cu, mi 13J&te vin vidi.s cn
Mi jam ,por l1'im()i ne omwnas
mia .nokta sou~o? Terura sougo: tiuj sangnntaj koroj, kaj Jli,
sufokiganla .e n sango,. Mi ne estas supei'stica, tamell. _.
'
En la koridoro tintis slosiloj. -Oni portis Jian ' mangajon :
omas.
{
ďuonfnntó da pano kaj brasiksupo. Johano alparolis ln gar~
Pri ľ anI' p.er 000 j,nk' 'I Prejere
diston :
f
Sur ne{jo de viaj sultroj ,brilaj
- Kiam mi liberigos?
~
Pn fnjrode lipoj moltranklli/lIj.
,
La ' gardisto eklevis la sultrojn. Tamen, post 1110m euio, li
diris_
.
'o
- Eble vespere. Hodiau multaj foriros. PIi ol dueent. Verslljn~ ankau ,vi.
.
. ' . _ . ,.
- PIi ol duccnt ? Klel estas eble? Hodlali' , ml ~UdIS, tra la
Benonle levas Dlanojn mi
,
pordo : La revizio ' finigis , éiu politika arestilo estlls libera. Kaj
liun .. ; vii dilmls . duoent ... 0l1!Í .m in eé ne vOIkis .
~
K ni diros al vi bcnoin trio
"
.- Mi ne sei as. Eble vi ne estas polit~ka arestito_ ' :
.
~;
Se PO$t la vic' de grizaj tagoi vellns
1
- Sed mia ami~o, arestita pro ' sama k au.zo , jam . lillcrigis!
Momentoj kiam bia viv' solenas,
"
diris Johano preskaň ktie.
'
~
Salutas vin ée via uojQrando
~. Ne mia áfero! - kaj la gardisto jam estis ekster la pord Q.
~
Mimkloj de la Novo, Belo, G.rando
1
La §Iosilo knaris. Johano Saltle~gis, °kuris, al la pordo, frap egis
1
K onscrlli freson de I' animo sane,
"' gin kaj krie postulis.
Miru in/an ,e l
'
,
, - La inspek,tOl;on. Venigu la iuspektoron. ,
.
;
~ Ne kriaau,hel diris la g!lrdisto. - Mi rap!.rf.}s. LI
~
Se ' OkU~IliJt.r.ojJl "liyrajon Viv' 1orjeJ:as
VCllOS, se li volos.
\.
._
J
Kaj SlI,r la ka.poll ;tint<li1l OOpWI met,as,
,
Kaj JO.hano audis kiel forsotlas liaj pasoj :SUl' la :stonpJnnko
(
SI I'lIllgaívj tik/as, pinéas .'erco.~plil()
,,' .. de la koridoro.
_
•.
f
Kaj transkapigas torse la spirilo
,
Li sidigis sur la litrando kaj ' atemys, kun altrudita pa- ,
j
IA .gai-OII jetu-Jetu perHonkNle,
,.. i . cicuoO, kl v.esperon. Hodlati 'Vespere ja devas ,fine 'Okaz.i i.o.
1
JUdu >l nIC/n e!
'
"
,
F.ine vespeiigis.
~. ,
Subite esug.is v~la bruo en ,1á kGTidoro_ Láií1la parOilo,
Kaj ,se
.spl>en', éagMll
" ,vin
.lomvokoj; slosiltinlo, pordoknai'o, nombraj ' pasoj 'ir:mtáj de
~
Se ,VŮl Jo horo i íkorue éirlooií/lugas, , , : ~ . unu ko.rÍdoro al la :Uia. La brúQ p.roksimigis, ,preterp.asis, ~cesis,
f
Se ,koron vundas tunmentantaj bruloj \.
,
Rcc nenio pri li.
"
.
,
1
Eklluu loď estinga el okulói
' ,
Nun li ekaiidis bruou en la .kono. Li iris al la fenestro_
"
[((Ji lIiajll vundojll la.v~1 gillli1dballe,
~ V:iroj cn civi1aj kaj soldataj 'vestoj,vil'inoj junaj.' kilj mal'
~
Ploru · ill./unel
.
.
junaj, illfanojkolekti~is iie inter snurkordono_ Kelka,j . staris
silente. kun obtuza spi to. SUl' ';la viza~o, · alin; plori-s, kelkl\j
blasfemoj sonis, kelkáj 'Surdaj gemoj. Infano premis sin tremc
f.
K. de Ka/ocsau
,
nI la genuoj de ploranta patrino.- La snurkotdonol!, teni.s 501datojarmjlaj, je kelka distancO .stlťrls gJ:upo da kozakoj, .
o "
cevale.
Nu, cu DI Jam has, - si rapidís '5e\1paclenec k(}J1Lrnu lín.
- Ankomu ne. Balldau phwos, tinm 10 soldat{)j 'karos sin ,
kiel mi kon:as iHu. Atcndu iom, jen, jam londrns.
EklStcro jam estlis p'cť:mg.ro n-o'k to , traf cnda ta "'ie lm j t~c de
zigzaga fulmo. Fiza sidis duonl'lvene pro Iaea, fooro , doloro ,
ekscito. Subj1Je forta voo;bpuSo malfermi.s la pordon koj f~'apis
diknjn pluvgulojn en Bían vang-on.
'
- Ni Iru do, se ln afero ncpms, - diris la maljunulo knj
vindi,g Sin cu rukan manteliOin. Apaganw Jia. fule'lJemaill Hza, Ij
kondukis sin eksterc.n al ln bonllo. Knj bnldaň, en Ia tranCfrapa
pluvego, inlcr kolere f1lavaj ekfnlmoj kaj surdige akraj tondroj,
ln bonlo glitis for, al la lr!lnsa bordo.
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Nun fa kozakoj , per blasfem aj krioj kaj skurgob atoj VICI1agoj kin postlllos de mi respond on pri malll'pel'inta mjJj~'kap
gis la arestiloj n po kvnroj. Kaj la funcbra proccsio ekiris.
- ' ,
tilo ?
Skurgo i.nstigis Hc kaj ' lic Ci lacan postrcst inlon. La k01'to mal- Via konscien co.
plenigis.
.
- Lasu gin, aposlole lo, lasu gll'. Nun nc lem:1S pl'i ek'lez1aj
.- Pri tiu éi liberigo parolis do la gardisto l - diris Johano
afcroj. Pri via trolllpo nun Icm:ls. Pri vi:l rnbo. Pri \'.in edzinmuke pro ekscito. - Kien oni portas la malfelié lllojn?
rnbo ...
Longe lin premis 'Hu ei demand o sur la lito, kiell lace li
jeti s sin. Ln palajn lunradio jn eSlingis nubo, ln celo mnllllJolmn.o volis inlerrom pi , secl' po I la Ullna silabo Morozov
migis. Li ekdormi s.
ekkl'iis.
·
. _ - Silen.l.o11 ! Mi pa,rollls ! Ne hipokrit ll, nesciou, nekomp
Cirknil noklmez o li vekigis pro illosilLinto antau la pordu.
m1\(Hl I Vi ja scins mun sekrelon de mi ll familio ..
Kun ekbatan ta koro li sidigis, poste sa1tlevigis. Kiu Yena~?
,
Cu
Katja, fine Kafja? Mallerla gardisto , li ne trovas la guslan
- Cu lio do estas miH kulpo ? - kriis .rohano mnlesHm c.
slosilon! Nu, /ine l ...
- Ne, nc 11Uf Ho. Mi dlÍro,s ai .vj, se yj vel'C ne soills. Ne
En la pQrdape rturo aperis la gardisto , kun lantemo Cll ln
díru , ke mi kond-nmnas vial se n lio, ke vi Sci ll S pri vin kulpo.
mano kaj malanta u li aHa, IlInldika figuro · - Morozo\'. Li, posl
Mi dir:lis ni vi mal kl!l Se, ke mLa 'OO71ÍIW , IH beloeco de mi~t
e'dzino,
enpaso, elsendis la gardisto u per mall~i g no.
p stis delikala frandajo por l1lullnj . Cu vi aňdlls? Por lllultaj 1
•••
Johano ne povis kalii la senton de malag.rnbla surprizo ,
.Johano sentis leruwn nbomen on. Apenau li povis l'ele11i šiJl
gi ' reláefig,is sur J~ pala .vizago, . anJkoroň pIi pm pro ,II!I fIal""
de tio, ke I,i forvi§u per pugnobo:tQ I·a llmci<1nn l'ilkoll.o-1l de
liu
lumo de la oleolam po, kiun la gardisto lasis (')1 ]a celo.
(j lňzilta buso ol ~iu sible nWl venis ]:n vorloj
-pIu.
- Cu vi ne atendis min, sinjoro Bardy ? - eksonis ironie
- Por mul-tllj I Por mulLaj ! . .. Sed vi nc volistiu n fran tímte la rauka voeo de Morozov .
dajon. Vi vol·is pIi I Vi voli s sian animon I Vi rabis si-au llInimOll
IIi staris, ambau Ire palaj, unu konlraií la alia ..Johano
1'1 mia potenco . Vi vekis sin cl mia hipnolo . . .. Kllj vi nť'glekti
IlI'
s
respondi s. Dum moment o li rl'J11C1110ris cionaiíd ilan pri lili
si:m belan, pe'klll1 korpon ... · kr,im1} n~lek~1s . . .
['i
viro. ·Laň la vorloj de Fiza, li cslis homo Irompita , mnlf('li i,,,
- Sinjoro MocoIo v! Vi ne sei:os, kion vi par()la.~ ! _. c!> rii s
Jau Kalja, Ol'dinnra fripono. Li mCIll ekkonis lin bonkora , ;
11'('
.Johano konsle·rn itc, 1er uri-le en si:l mOl'nln seuto.
genliln, {jjam inleresig antn pri idenlaj aferoj.
- Ha-ha-h a I Preskaií Ja vorloj dc Kristo I Nu, k Oll Sl.el'- Vi ne í'espondis, sinjoro Barely, - soni g ankoraií pIi
nig-u doanko rau pIi. NUll eg a~ e jam. Vi. ja seins jam Iro mult.c,
tímte, pLi mOik~. - Mi 'kuoogls -vi-n domandi , óu vj ne atendis
Iro mulle, ekseiu do [,ion I ,1ps I P el' sin bcleeo mi ::tl·in!(i
min'! Ehle ·I~l dema'lldo ' eslIÍIs 1illlllgUJs-ta. A-lic mi eslus <lcvin_ln
iFn cionl .Tes! P er siaj intimajo j mi cksci is grnvlljn sekretojsn,pozipel'
formá. Cu ., ne min vi wlendi,s, -sinjo;r-o Bardy ?
- Ne! - respond is JQhano subite, krude, ekkol criginll!
pro ln superem a, nekemp reneble moka tono.
- Do, m~an · .edzin-on ;vi aterulis. Cu l.1e, sinjoro Ba,rdy ?
~
~
- .Te ~1 -- ek.sonÍ>s So'U)le kruele lmj spíte.
Tiu ói scnl.ima cSp1t.o eIIubc'lrnsis J.a ·OO7.;OD. Li si len-tis iom d-a
tempo. Poste. kun subi,f.a mallgesto, i~ pr-o ponis sid,l okon Slil'
ln
lito.
.
. - Ni pamll1 . trll,nIw·ile, s injol1O Bar<lyI - Li ' dil'.is, ;,ajni@ull'te
.'j,. jUlll/lI IIII/nOIl nrlmr' "lIL/ir/a...
k.vjeton, -sed ,k un maJmuHn sUJkooso. - Ne ek.scitigÍl . .Ten, mi eSba,s ~
~
lranklVHa. KvalIlJimm lni bM'luS p;li gr{\jndru1 ,kl(\u7.0n por ehci1igi
Li wlte lm hnb ej' ol loyo kuro .v,
.
- Cu mi estus tiu ""''luzo?
~
liie cn venl ' .w l,tife k(/1I' .w,wro.v.
~
- .Jes! - diris M-or.owv preskaií ,k rie, rauke, kun kole!'a
ekflMIlo en 1a ()Ikuloj.
~
[)mn /lokl' .~in /Imox el /Iwl .w! ko Il'ro
~
· - Mi ne kompren as, - diris Jobano , "nun 1,1I1e lrankvilf'.
~
i'7ie/oll lomil ore -'talu lil i/fIIl
- Mi neniom pelci-s ·k ontrou vi. Vi fidis mm, .a1mennu vi monl.ris,
~
ke vi fidas. Nu, mi >\lute ne trompis vian fidoo . .
- Jes, jes, vi ne 1T0000pis, vi di>r·as. Sed mi vellas nun de
IJlJia edzmo. Si konfesis ...
- Ne pH, 0.1 kiom vi bone 'sci-is jMIl anbaú via dfugo!
~
La krlllľ Dw1rtrtj" kaj sereI/o
~
inl,e-rcompis net'IVe .Johano. - lan ptian si ne· poV'i.s konfosi, {~l!'
\.
Bl fat/ilO 111If'. Koj .H)fJirl"l' l/o
\.
io .pJro,' n,e ()lm'Zi,s. Mi pó'\>'l1S \'lÍu .kontm:u rigardi kmagc kaj sen
f·
Ci strange sil/los kuj e/Jrir .
f
honto. Vd :ne .rajta:s Jwndi!IJD.IŮ min.
.
.
~
Aiídrtnte ýin .~II'/(/r() ploru .y,
Morowv longe, lTllpiJke J'iga:l'dis en laHk,sri gardaj okuloj de
Florar' Nrkllue bonorlom.~.
,Toblhno. Post Aong.a moment o li Ire lIIkcente prononci.s.
~
- Ou vi' ne aanas mia,n edzinon ?
~
,.
JOO8/ll0 siJ.entis, ou pro ,kOOfll!lo, au -pro kom palo, li lnem
f. r, nimfojll ell la tempo I){~k(f.~
\.
nI'. sdi.s. · Morozov tiris sin al li 'Pli proks-i.men.
.,
De 1" flllt' mistem meloC/jo
f
- Ne necese respondi . ' \řiil sill'nto' parola:l suflce elokvenl c. ~
Kaj nekon(f/(J, .wrí':a jo
--;- "Ehk vi. mmen maJ)lkOffi'P!euas gin, smjoro, - ekpar'ůii~
A I c/one' potence Uin pe/o...
\
nun Johano. - Vin ed7JÍno kQInesis {]jl vlÍ, >ke Si amas min. Raj
mi
- cu mi konfesi s ce al mi mem, ke mi amas sin? Sed -u o 'por
f
Nun pa/argen /e .~ul'(1s IwlO
.,
v·i ne gmwa-s. P<l<1' vi .gmvas n,ur, ke mi .'oo ofend.i.s viatledz
lln
Slir
alaln.ytran IU/llOIl ,
. ~
hoooron . Se mi estu-s gin ofenginl1a, ankaií uon mi ·k onfesus.
Vi
,
Duni ma/rapid e en rondo
ja dev'lIs ifekoni, ke tre peze. estas wnge llllkti konh'au sel1'toj .kaj
1
) "',
~ tezi,mj proprajn sentojn, je kie, vi devigis
Pasas I" b/allkoj "'Í'iooj.
min. Kaj tule ncel)le
1
~I'.s/ials revÍlVi~ mo.r.lĎnt:ajn sootojn, preclpe .S\! oni
~ .
f'lalldas ondo,
jnJence morŮ.~
' gn:s. ilin. .
.. '
,
Sonori/e toren/os Ifl IOIl/O .·
. Morózoy ekridegi s maJice.
· - Ha, jen I Vi ja aludas! Vi ja akllzas I· ApostO'lel.o J
Silr
.wrborc/a ;Iller kl/ilO
Ha-h;hb a 1 Aea krimulo !
.~
Sidos To fl/lín' , ell lirl bruMo
~
• Je la nootood itá ·i nsuÍto Johano salttevi~is kaj .ckstarís ~
SIIe1as "enť ža nekoualrr;
kontraň MorozoVc kun pugnigin taj. manoj. La eksaIti.n
Mor.o\.
"ble odoro, eble mno.
zov ekkaptis ·l ianb:rta ntanbra kon, liaj akuloj k,vaz-nií la
\.
fosfore,!!
~,
S/'elle- oromas
ter' (}OP0f{!fI.
.~
kis. La' tuSo r~konsciigis Johanon , liabrak o mall~vigi s. La pro-.,
Li
eke
rompa.~ IllI/OIl ,
kuroro delnsis. ~[j.
"
•
,
: Koj 'ekp/1)ra s.
. ....:: PIi prudent e ticl I - li diris kun malica rikano. -'-- La
·'
·g.a;disto ja estas ru1taň 1a pordo. Rul' trankvil e. Ni 'ankorah
ne
~Lrt farmo 1udas.. .
· finis lit kalkolou .
..
.
~
.
-Mi --havas kun \Ti . nenian kalkulo n ! ....: dirls JO.h ano mal~
- Sllte. '· '. ,
.
{
'. . '
"
I)/an(slavo
• . ~/ Nu;·'.do mi' faros gin soja. Ne forgesl1, ke ne nul' edzo,
~
imkaň prokuro ro. mi ' esla.s. Ci fil\. mi ordonas.. Kaj en
l'evoluciaj '
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- Mi vO')as, ke la 'geamanloj' tla.vu ,s in. -A:nime,kaj'ko,r pe. 'Cu
sla kol"po mi f:llllig:is maJwll'itkoj'l1, lll!ill'J,S powncon, Koa,j Si ha,vi,s
ne ideale ? Agrablannúpton mi volas ,ára~i "Cn Ja , !lelo. ,lntiman
jn sian paMon el mia rieo, pozicio, potenco I La korpo , b
duopon. Mi .estos ,superflua, ' cerlel
eksterajo ne gravas. Sed ln animon mi tenis I Sange mi punis
eiujn, kiuj Ilspiris je gi, vi cer t~ aňdis pri tiuj viroj. Sia animo
La tra'nca ' tono de ln ,p:ťrolo tl'emrgis Johanonper turmentn
esti s mia sklavo, ee, mia ilo. Kaj tiam venis vi, apostolma!>ka
tlutaňsento. Mnlfacile venis ln vortuJ cl -Ha !tvazaií kunptlmŮta
vulpo, kaj per via hipokrita plIr,e co, mensoga ahnegacio vi gliti·
gor~o .
:gis Hun animon cl miaj manoj. Kaj subite mi d cvis vidi, ke si
- Kiel vi komprenas ? . ..
ne obeas pIu, ee, ke si abomenas mill kaj sin. Si minacis min
Lauvorte, sinjoro, laňvorle. - Kaj Morozo~, ekbalanre
per skanoo,lo, per malika..so de &io,se mi olfdonas ion 'k ontrau sia
ln pordon, elkriis. - He, Lukic! La belan Han's ínonl 'Rapide!
"moralo". Si juri5 de trui ciun fruktton de mia multjara peno,
Sinjoro fianco malpacieucasl,
.
"
pozicion, 1I0110ron, potencon, 60n, se mi tusas vin ee per fingr&'
La pordo large malfermigis. "';Johnno atendis spjrretene,
~i konfesi s nI mi sinn amon nI vi I Si jetis rekte al mi aj okuloj ,
Pnsoj SUl' la koricloro. Solclnto sur ln sojlo. Sur lit brak o
ke mi eslas krimulo, kiun si abomenns I Nun vi sci'as, kialmi
vi1'ino, pu.pe rigicla ... en fiancilln kostumo '. . . Katja,! :": .
ne rifugis kune kun !li. Si juris j,e la vivo de sia infano, ke nenin
, Morozov saltis, ekknptis sin. Jetis sin eu ln hrakojn de
pIu tuSo.s man kJOirpoo, 00.'1' gl apartenaJs aJ Vii ,s ola I Al 'v i, k~lI ne
.Johano.
voUs gin havi, kaj kiu per ci liu abomella sinreteno hipnotis
Sin, detruLs mian famiJi.an vivon, \l"abis el mia potenco sm aJŮ '
- Prenu sinl Havu sinJ
mon ... Ho, kiel mi a"tendis Hun éi momenton. kiam mi povos
Johano. kaptissin, falantan. Rigida, peza korpo, vaksflava
fnri la tinkalkulon ! ...
vizago kun rigi9a, malgaja rideto, glacia malvarmo de la 'manoj . ..
Johano komence konslernite aňdis tiun ci pal3.11, 'urioze
gestnntnn viron. Sed poste, eiam pii kaj pii vive, aperis antall
, Johano estis paralizita, rigardis sin ·kun- duonfreneza mieno,
li ln imago de la amata virino. Imago pii kaj pii pura, pIi kaj
l'ig1c1aj okuloj, Poste, terurite, li eICskuis sin.
pll brila. Ima,go pri la esbajo, al kill li Sll kcesis montri la vo jon
- Katja .. . Katja ... kio okazis . . . 'K atja ... Katja . ..
III la templopordo de sia aniano . La am.o , la dolom mno, nun
La lastaj vorloj estis sufokataj de premo en la gorgo.
fnrigis en li triumfa, kaj tiel plenplenigis lin; ke du grandaj
.Moroz.ov, kun plektitaj brak oj starisen la porclo, kun 'ligne
larmogutoj ekpendis sur Ji.aj okuloj. Kaj duonkonscie, tre ko~e
I~idn vim~o. Eokis tere l!Ondri.s. La solda\o flllris krucsignoo, .kun
kaj Varole li flustnis an1aň sin.
ekklakantaj dentoj.
- Mi arnas sin.
Po sl longe Johan o movigis, malrapide,. pezem'e. Levis la ka - \J;uste tial mi venisl Aňdi a mkonfeson! - ekridegis Mo- , davron SUl' la brakojn, portis sin al la ;lito, sternis !sin milde,
ekgenuis apud si. Nun aperis la unuaj larmoj en )jaj , okuloj.
rozov, kaj líaj dentoj ekblankis furioze.
La ridego l'ekonsciigis .Tohanon. Trankvlle li krucmetis la
- 'Katja . . . Katja . .. mia . .. ~ k a j la vo('o drollis en sin,
b1'llkojn.
gulta ploro.
"
Nun Morozov ekfidis freneze.
- Kion vi volas?
Ankaň Morozov krucmelis SJaJI1 brakojn. Li rikanis piu.
- Cu vi aňdn.s Katja? KiJaJI vi ne responools? Kolomburna~
ln tiancol Ha-ha-ha !
- Mi ne mortigos vin. Mi eslas pii homa, ol vi kredi s. Vi
'L a rido subite éesis. Sterlore li ekkriis.
umns sin. Vi forprellis si au nnimon. Havu clo aukaň sian '!<orpon.
- He, Lukic, Skurgu ilinl SkUl'gu tiun ci rabiston .
.Tohano restis trankvil n. Li ripetis.
Ek~tere ek,(Wmiis. La soldato fail~s surgeDJUen, kun oflluj
- Kion vi volas'?
kTucsignoj.
, ,
"
Li siris de lia zono la seprimenan skurgon, -Jevis gin.
- MalJs.uragn .hunQol Vi timasl Mi nel
.>\ikmaeJkba,ko kUlIl ,suroigla ,tOndir.Q ekJslmis &i momoo· _
Je lil 'butaal dOOllOill. Poote dua eIk.f,uamo, tuj po'Ste !tkua ' ek- 1,0000dJrO' t'r8Jiiťe aIkm. 'Gmnrlllj gu'toj ekfooptis SlIIr lia fen, ~\lfo. ,
E-l lil ml8l!lo de MOT>OWV fos ln Skurgo. Unj okuloj
kun supeil'~bi6a urno f~kSlÍg,iJs ai1 111 mOI'\Jiin:tQ; La 'ollmloj d'e
, Knltjllmm, es1JiJs mal/ermitaj.
- ~ ()Ik,uloj ... la o.k.uIloj . .. ....: 1i kni1s teru.rile. Ec noo Si dedien.dias fu ...
.. La so,l.dwlo eJkn:im!~'S !I~e.rJ;1IiC al MoriO'Zov, , pelegall~e.
- Ne tusu .Hml I)io ne" o.Iwsl N.c , luSu mnl '
.KaJ Morozov, ikIva.m.,u. fulrilb f.mpJtc" htdl1i.s. Lia lůgidi 
gllI101Ja l'1Íf!IBirdo fuklSigi.s ail 'LÍuj okll'wj. Tiuj OIkuilO'j. Tiuj VIÍIImj b1U1aj OikJUilo1 \klV18'lJ!ľii h'Ílpll.Oo~s )d.n. FrostOlp li ek&!nfii.s
eIll 111 .llpÍIIlo, eJkbrlemJiis lWa,j I,j,poj. Guste tJia lili \'ms Sin Cin Ioil
s()ngo,.
,
;
,I
iPe3Xl li ,]evi~s, ekibuSi,s Mjn t:ernPioil~ .. pi)!lte,~
rig'!\Jr,
da,u tc a1! MO!I'IOoZOov, .li dil!'lÍlS per lu4,e SiIl'IlJkO<tom. VGoo.
- Vi mO<rl~s smn.
Morom\v eklSk.llIig,ils, kVla~ií velciJle.
- Nel Eu ,In blnolJa'lo o.ní mO'If~V'1lndiJs SlIl.
NUIl Joham.lY W\'IÍlS '],a k.ap.ool. Li.a: VlÍi7Jago •
Ire j>llID
kill1 I,re ' do.holre. ,Kla~ eIIl til! 6i simiťOPf!ieSll dIOOotro estis . tiIIl
dlgno, ke MOrozblv , preSkIl:U 'tĎ.InIÍlS. ' EU .l m ekSkl1lÍta n.nIÍ.mó
nun i:'io Ci!ltms 'k o·lllfum, necel't.a.
kl m.U!ba, SIéd \wzb'J,e
herui11a do!1oioo de nu H fll!'lltdudo, 'kiiun Já velŮS pum ,
nll SI)lÍIriÍIslWuri 8i SanOOLi~ta'll"n~1IimOO,.
"
~ ,~
jJOihtano tuNlligisllIl lamůOO<Iiío, riprdi:s" SÍlIl loUg~ Ira
tamU:M18llo • .Jen, si6kms sur IQ 'voio, kWfi, )i. mQnms,
ka.j 'Si lllO!fIliis dool.'voje. Jút,j "'ll ne 9u#e lili. ci voj o ;n.orJi - ,
gis SMl. Cun.e li nem, Umem moNigis s.in 'per tió.,;;,ke li ..

ne

']{,ar

miA;si4is' en ~UDil V(VUIlí"
' , '
KllJ,j Jobano, .Iia. il'\eIVooomó, Ia !IeI)jeIlefg;iJa núlj,_k~Pllito,

la eterna skOlpuJanto, p.un sublte eksentis terur&n resj>on ..
decOlri prď 00 Oj mOr!t().Killj, au siia ania:n5kua ddlóro, li
k_ň Jifugis ad uuCi lkO'll$tlien!li!iproál oSiÍ.nIIdtuzo. I .. i klims sin, kiaj 4!re ~, .,; ~ Dliis )a, 3'ronIon ;de ja.
mOlllJi.nto. p.óste t.i tUims:1'S1n fll Mm.o20\'.
' ,,,:, ,,' ,
-;- Vii esIlais JII1Il"'lll. 'Mi 'éstas kWp8. P~u, iIcieI Yii vom.
m~'&.

.
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Mormmv mule, seukompiene rigardis Iiu.
Fiz ... i'c lumo de flllmo ckvidas mom ente ln plllvegfrapatnn
-" Punu idei vi volas, - li ripetis. Vi estas prava. Mi eslas
1f!\JlW'0n. Fantome de;rert'll gi IIlspeklbas ell la flaVl!\ Imno.
kl' kaňxo de ·Sia "mor,to.
• Si premas ion en la manon de ln fiskaptisto.
- Kien V'Í ,iras ? Ne eble lasi ViIl ... - ekkrius 1:1 maljlinufo.
M'Ill'Ozovon tule embarasis tiu ci trunkvila J:eziguo. Li ne
'povis .elteni la puran, ]lrofundan rigardon de Johano. Tiu toi
Li palpas pri si Cll ln mallumo.
FlIlmo rec.
•
sub~etigo, tiu iii sinakuzo, liu ci soifo je pentofaro, pro kul po,
,kiu, nun. li konfesis, kio tute ma'} armis, ec hontigis Iiu, kaj
Si jam ne eslas ell la bonlo. Si , prenis direktoll. Si irns.
vekis en li míron, Tespektón, kvazaň sírnpation. _
.
Si iras; si kllras. Si ekgJitas. Falus. Levi~a s. Kurns piu.
. - Kiu do vi estas? - 'li balhutis koufuze.
Tra la kampo , tra la kampo .
. GishaiHc m alsek e, smirite cl e koto , sU lleelignnt e pro laeo,
Johano l"ipdis med!jt.aJn1Je . antaň sin. Vere, kiuli esba·s? 'Li
·r.ememOTÍJS :sian imagon pri Ja apudvoja pOlWlil'bo. Venell'an f.rnk· - duonkonscie pro febrq.
Rien?
·ton·'Il'Ull bav·is mu .arb.o. Simor.t.is, si mortis, ci tiu scio UUll Tec
·e:kif'flltpis 'liiill: k,VRzaň fulmo. Kaj ' Ji , ek.seutis turmentan soifon je
Si mem ne scias. Si scias nur, ke si de va s, ncpre devas
·korpa ~doloro, 'en kiu dl'Ol1US Hu .ci anima turmentó. Puuigon,
heJ.pi. KieJ? Lel a.jilll Si deVl30s TJlipidi, rap.ida.
pezan punigon li sopiris," li sopiris esti brute traktata de skul"
La unuaj domoj. Palaj stl'lltlanternoj luktus kun la mal ·
goj, pOT ne senti, ne dolori piu anime. Kaj li f1ustris, plie al
11Imo. Jam pii maldense pluvas.
. La maJliberejo. Timige malluma , Sile'nla. Senviva.
si mem.
Laee si apogas sin al gia muró, senkons.I e.
- Kiu mi estas? Neniu, jam neniu. Militkaptilo. Mi estas
La pluvo tute cesis. Fresa ventspiro tusa s siaJ\. malsekan
en viaj manoj. Punu min, mi petas, punu min.
frunton. Si ekpensa s pii klare.
_ . Kion vi volas ? - balbl1tis Morozov aTlkoraii pii kon ·
KUll IR prokuroro gi volis pnroli. Tialempe li estas hejme.
fuze.
Si ekiras.
Johaoo ~ememoris pri La malgoj.a~rupo !lkurg,atia de kooo·
koj. Ho, tio esll1s savo por Ji : dividi man krl1elan sortou.
Nun ekknara s la grund" pordego de ta ma1liberejo. In
C'lvellas.
- Sendu min kun tiuj arestitoj, kiuju vespere oui eskortis
de tíe ci I - li dirls 'firme.
Viro. Kun kJ!ÍJlli,ta lwpo, lae.aj t~el1l\1tJaj pasoj. La ,J,aDooma
- Ne eble I - ekkriis Mozorov. - Vi ne seias, kitu ili
lumo falas SUl' lin. Dio 1 Tiu ja eslas li . .. li ... Morozov.
·iras.
Li Íl'as apud Ja Illuro, Fiza eksekva s lin. Si ekrapida s, pré.
tc.rpas~s !in . . !!ee si postrestns. Morozov nenion rimarkas, iras
- Egale. Mi petegas, sendu min kUll i1i.
kun pendanta kapo .
- Punlaboro atendas ilin.
Subile Piza, kun mnlespera kurago , baras al li ln vojon.
- Egale I Sendu min kun Hi.
- Di vojagos per la plumbita morlvagonaro ,
-:- Sinjoro Morozov! .Je mo al vi slln kta mi petegas, diru .
kio estas sl silljoro Bardy ? Cu li vivas '!
- Egale 1 Sendu min kun ili.
Morozov ektremis. Tiu ci firma deeida obstino kvazaii su·
Morozov halti s. Levis la kapon . Obtuze, fr emde sona s lili
\'oco.
gestiis )jan konfuzitan animo.n. Li rememor~s pI'lÍ. siJa inleuco.
- Kiu vi estas ?
Guste tion li volis. Sendi lin kun tiu vagonaro, plumbfermitan ,
kune kun la mortinto. Kaj nun rugigis liaj vangoj. Li
- Ne grave, knabino. Stralvagulino. Ne grave. Mi petega s,
T'lspondu. Cu ·Ii vivas?
.
ekhontis pri sia vandala piano.
- Mi volus iri kun ili I , - ,tipetis Johano kun malespera
- Jes, lrankviligu. Cll vi es ta s lia amotino?
Ua v060 VlÍ~ágis. Lia malbona mem o, gii,s nun SVClIinta, re·
·obstino.
IMOOOZOlV ~dws lttn, poste La D1oot.llIton. K,aj cn IWaj
o.kulloj a.penis io neaten.dita: liarnnoj.
JIOIba.n.o ekMidi:s i1in. NUiIl . ,J,j roko.nis qll ~mialJ1 kri·
zálO, kd,ů Oikiazis en la .anilll1o de I1l prokuroro. KJarj li, kom·
p;adiirula SUlfenanto, pleni@i.s .sumte per kOIl1lpaJto. Li pa;ios
a,1 Morozov lm.j elkp.r.en~s OO,lf manon.
Jela luso de lia mano )j ekskuigis. Ci kvnzaii bruli·
,gils ,) a . Ha.n. Ka,j .Johano denove dil'i,s.
- Siinjoro, se VlÍ vodiaJs fmi ion bon'3'll, sen.du min klldl
m. Min vivo esbaJss.t'llliOellJa. KaJj mi ne P()!V'UIS Vlj,vi plJU tie ci.
MoroUl!VJrun lev.ita I~ Jetrus ,sbrun donsolll aj I a
mlllro de, ~Il JtI!IT,o oro. T;ro si,a Ckmo~i8 I,ilpo ti dJiris per
vooo 1llb ruplta pro emooio.
.
se va v,OiDs. Luklié Vlm. ~''lÍdA:J.s. Lůk.ic, gvidll
,Lm • . • all 1a stacidoono . ... al La m()<f,tv,agoIll3,ro.
- ,Mi daíllikk'lJs~ - ffius,ms Johano p.11!!n;J.ruMe lia,u ma·
nou.
Li piaSis III La <lli:1iO. Dum 1o.nga moment o li rignrdi,s
ti ujil malflElI'lllŮlJI!.jn olku1o.jn,oon ~id:m nideton t':ir,kJa ii
ta ~p()r Li ~ per ~ tuta Ililllimo, Ik Vl:l2lllu IJQ.f cn·
sombi kaj ,kOll1lselwri por Oirun 1ÍIlmkaJnrun, lwrn.n vWag")I\l.
PO:SiIie subiJte .Ji bumms sti~ kaj pre!>lwťi kure U'!ÍIS el ln celo.
La ~tIdiI!IIl() ,sekiWs tin.
:Mor,ozo!v oo.'JtÍ'S J.ooge senmOyo(l :lJpud ln JUUTO. Poste
p.er Sanoelia,j JXL~ j li e'k,~ms , 'll kl J:j,t o. Tlifflle ti ek.rti3ltrd1s
Ia moJílintoll. ·
Kio okazis 'lIli? Kie jam eslis la slube.brula vengemo?
Kdo etksvaDis en, IJiIa bruost.o"lda nekonama sento? Cu kom·
pa!to ? Ne; io pLi ol kOnl.pia!to tordiis Jl!Uill ' IIÍlan ;koron dolore,
dolore.
.
,KI8,j ap:ud, ,I a ~ koTpo ,ápud la tVŮIklbimo d.e Ja. aml>,
li. liaJi'S SUlC la ganuojn . .Kaj nu~ , Ire ,klIláre, klIJn ~u.rrn..JI\oba
·k.láreoo H' eklkonsom pni ' t;jll sen.to, ki:uesliaJS Pli ul kom· ,,pato.
. • - ~ja, KiaI~ja> - li gem.i.s. - NIH1 lilii komprenas
, wn. La. kilimUJo es;kIls nu'f - mi . ..

- :rru,

c

:.m~ m8it1íunw ~ Jla' ni'V.eroO. ,BJl..fJaJVa,s éiilmo.
POo!Ite IDI!IIi1umo aokomň JlI.i b.lin<kl.
.
OrftIimnéa ~o l!11lpel'"SO'1IftIS Ilka1an plIaMon de
ve.rSi~jiJl~j. La' bó.alo , jam eSilills Guone plena
, de aiklvo. ~
"
, '
.
Nun ii ek.. . .!I: ~ ungis OOrJon;

~/.
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levri,s s.iru1 kJapon. Jen cslas do, li pen:Si.s, kJ.a.rigo ",ri Liu gl'::tndiow :lInrel'ligno TJlalp li MI edzinou. Kaj .~lIbile "7" li ek kole ľÍs.
Lin kapti s, leda SenlQ1 de uompif;o" S~l íl,l1~~igo.
- Vi es tns ]jn atllnt.ino, - li rip el:i,<; krudc, forl e ckpremante si::tn brnkon.
Fiza doloreridetis.
- Li nc hava s amalinon; li eslas sa nkla 1\01110. Li amas
óiujn homojn , ,senescepIIC, :mkJau ,VIirn, siJnjo·ro Moro7.ov.
]{{lj Morozov rec eksenl,is tinn respckion kaj 1I1iron, killu
nutnile cn ln celo.
- "vazau ni aildlls minII morl.inl:111 edzinoll ! - li f1u slri s.
Fim ekk'niel!iJs.
- Dio I Kion vi dirns! Via edzino .. . Illorlis! Vi . . . vi , ..
morligis sin ... Koj .Tohano ?
- BoHev1ka ku~lo sin mOl'liigi·s. K{lj 11 - Hn mi devis for sendi. Li devigis min, ke mi Iin forsenclll . . .
- Káen, kien? Dio , . . Cll mi nenkun vidos lin ?
- Al RlIskij Oslrov.
- Grandn Dio I La morlvagon:Ho.
Si eksan celigi s, fali s dunnsven e ul la muro, se Morozo\' ~ il\
ne k!tptas, si falns. Posle, subil!', si .1etis sin animl Iin , kUll pr egť
kllnmetitaj manoj.
- Sinjoro, sin.jo,ro, koml1Qlbu minI Senuu klln li ank:nl min.
Kompatll min.
- Vi estns freneza. Li iras por punlaboro . Vi ne cslas kulpa .
- Ho- kaj, '" u Ji estas kulpa? Kaj kion vi dil'n s? Re mi

ne estas 'kulpa! Vi eraras. Mi estis .r uga sold:lto, .-mi batális
~ontr4~ ,vi, gis 1/\ ~ lnsi~' moméuto ml :P '.tiS' 'ph' ' 'la D;lasino. Mi
esl.a s vlludita, -Cu tii( 'estJls snfiéa pruvb .? '.Teu,mi estas vUI;ldita ,
Morozov ekskuigis. Li remem'oris sinu edzinoll., Ankaň si
smue eksl.aze slaris kontralí li , pro la ·s;uua ' viro. Lin kOTO
premígis .
. - ~ru hejmen, knabino, kaj evitu min. Mi ne .volas seli
pri via kulpo" - li diris ekiran(e. '
"
.
Fiza volis postiri, sed si stumblis kaj sternigis SUl' lá k.ola
leTO. Malespere si kriis post lin.
'
,
- Kruela ! Kruela I Vi ne kompatis min. Dio vin balos I
Je la malesperaj krioj )vlorozov revenis. Pripellsis minuton ,
Posle ' li ekprenis' ;;il1n mnnon.
.
- Roue I Venu I
,
Kl[l j i,Ji ckloopidi.s. StnaJlopos.t ,stmlÓ. Terure J.o.nga vojo.
MnlproKsimil fajfn ..Tam vidigas l::t staeidolllo. IIi alvenlls.
Vagonaroj Slil' la reloj.
MOI'ozov 'irns 'al la kommaud,a nto. F!Íza post .Ii.
- Cu la vagonaro al Ruskij Ostrov ? •
- Jus foriris.
.
Mnlespm'{\ ekkrio. Fizn kurns SUl' ln ' relojn. Malprol-sima
m i!a lampo. Nl1n gi malapl"rns. ,MalJauta formurt.m1la kl<lk,.do
de radoj. Li !Ílra.s for bW I ... Li ,i ms (()f! ...
Fizn sin jelas SUl' la. relojn kun freneza ekkrio.
,- NClliam pIu !.,. Neniam pln ) .. .
(FINO)

L A VIVOVOJO DE ELIN,JO BALOG
K OZA),IO

B'ENltRJ-:

Anlk au (;i Hu hi's'!o ri41 IkoJ\1 encig-oLS Li,c , /kie Ik0\ll1ťi11cigis
granda. urbeto . Tre bona lokigo e!i-tas 'lio ci ell .].a vivo , sed
jam multe da gl'Undaj kaj l1l,algrandJaj hiSlt.Oifioj , ce la
~ obmn , firman ·animon gi poshllas, kie~ Ikiel all'k~úl ce
Ikudromasino, kiu mUl atingis :la zelliton ,d e sia ·a lte urk ge5iÍlTljOifoj Brulug, ses illlJIDnoj <li>radlÍ!s lSanntem.pe I-a ":)1ut.aií:lllIIakariero. - Sinjorinaj mosl oj kaj granclsinjorinoj de
m~lI1~an pregon PO&t la patro. Kvitl knaboj , unu' , knabino .
KJaj lidu lkire dus iCia.n , ,kle 113. estomJ,o dé ~Ia Ik,vj'll fi]oj ne
. fo rkurinmj ekvip'agoj movas gj~m pedalon . Ebriaj lipoj ,
kiu,; eltrlnkadis eu rapida sinsekvo ln polmlou de efemeraj
mai]trankviligis tlel ].a koron de ilia plluino,; kiel ti,u de la
guoj, gustumadas Illpudgi la panou de sobreco.
soJa n rl.iJno ? .
La vojo de Elinjo Balog gvidis rekl-e al la !k.udroma§ino,
' - .K'icl 1lu-eJSjklas !t~u ci Ůlnf.i.tmo: - Si dicis j,UIIl lI!agon .ad la
&ll' jam el) sia dekdm.l. jaro sidjgis sin l~l paltrino 'a pud gin :
cdzo. - Post nelonge si .jam fa-rig-os fra,t ilino. KíOll ni koFarinte ci Hon, si rakonfis al sia filino . kion eble, ueniu
meneos pri si ?
',,,
s-cůis krom si. Si T.alkOUltis, ,lke d!a lk.udr{)l)lllaS'mo ťlS'ta1s ne IImr
- Nenion , - respondls ln edzo . ....: Sllfiee bonan vojon
monotone lld3lklallll1a mas1no, sed jo ISiÍmi,J'3. a~ muJ4le ,oobj)an.1t-a
s i , pasrus . .,E s'llaS gQje "'~alrdi, Ildťjl s.i tumraoos sin \Ml Ia kůlt3ll11iikino, lI du r alkoolltlas, Ciam -ralkontns: ikiaj ltiuj ói flabe'loj
rejo. Ank-au <limance si surprizis mjn per sía rozkólora
larl lIR foomo ikrlij 51\1l1uktu·r-o de 4a .mJa-sino 1k1l.1.lj 1~i1 J'n dC/liveS1to, . CaJr mli ltiě'l remelm oris., · lke lllUlll{1eaJl>p.e 'Vi lIle pauli; d e
kateco de 111 mal10j nm.niplIlantaj pri ~i , e~tas 1re-tre l11ult - · nii·: monon por tio ci. Poste si rakontis, ke vi ,acefis gin
specaj.
,'t', 'p'Or la vendoprez'o de tiů. kortbirdaro, kiun si ·bre.d.is de
printempo. Ec, Ikrome ~i mem kudris la .veslton; Pri la
- Kióm ralkonJtas Itiu ói 'ik':lduO\la, mMnovla maS<ino a-lmia
kara paldno? - demaudis la mino.
"
ostronlto de .tia tlmabino 0IJ1Ji ' n:e dev$ malffimnlkrvill:igi. Si
- Al mi jam nur la {:iulagajn devojn g,i reniemorigas
farigos laborema, bona. edzino, kia vi estas.
- reSrpoorliÍIS Sin pa'l1I1ino. Se dum tagoj mi ,ne s idig'3iS npud
, La edzino de dlstrilk1estro 'Batog longe gemante <turnis
~,i, 'H:lIIl1 <\{'val2la.u per ,ripxoéa;j riglaroo1 g-i l!llVetrl!alS mm:
}a: p'a;rolon raa' alia tfflllO. POSIl nelo~ si Mdigi:s ,IllIp'lld si:ľ
- Virino, ~re longe vi restadi,s hieraií. la nomfeston de , kudromra's mo, pOl' onudgli Jla inlteir'l'O!IDlpi~ lJab'oron.
sinjorino Molná... , Cu vi ne vldis, Ikeviru! meton, GeocjOll
Eslas neseieble, pri kio mkontis al si la nlaSillo.Cente,"
per klJ.'uda, p€ll'fO!lita movo enlitlgds Ja 'Socvi\SltŮlllo ~j -dum~ ' prU'a lnlalga ja i3Ifiero, caJr .l1a1pMe lSiínseik",álj . ~,ein.of 'eJkrflug;is
dissi:rigÍ!s tHa ceuIlli:oeítn . VetUJ, 'klldťu llá ;OOmi:reton kaj alia'll
en laaeron lnu laklaJk1adode ln ID'3<Sioo.
'fojon revenu g~lstafempe 1
Dclmau jrurojnllm:vl:s .Elinjo Bad<>g !kiaan,
~iítlW)!an - Th'llju 'a,re;rojn rul mi ,t"ďkonms l!a maSin().
, t;lg'Ů:n ~l1n klalkanl!31j pa;§oj du II!lllboo1istQj ~_ 311 sia
Kun large malfermitaj okuloj EIinjo auskultis JI\' , intimra llma!bin,C am])rew. Sia pallíro Iko:nduBJs ,:iliIn. Delik!lllt:
strulklturo'll, 'bel!6i;a:n, nÓVfanťkud::roon·asmo:n ,.m .podii!s.
pa1'o)on de 4a.' ipiatrino. Nellliaun si .estus '.kJrOO:iJnttk", ke ,ec tlel
mnlnova mebl0, kiel ilia kudrolUllsino, havas in[1uon al Ia
J e 11\ nekutima bruo Elinjo elrigardis el si-i cambro "
dvo de la virinoj.
.'
' . ' • kaj kun d emaildá rigardo sin' turnis al 's.ia patro, kiu
Sóvoleme 'Si sidligis I3!pud ~ mnsÍlno, arendalnlt-e, !ki'mígj ~, ridetante diris :
',)
klakos ~l si '} Louge' si observadis,- gis fine si ellernis, kiet' !
.- Al yi mi gin acetis, filineto. Mi fordonis la ..m.alnooni de vll'S. gin lbl13iMi. Ki.aím si jabn sciis ' tiQn, máJjs!l!re a.ltran·v.áin, lkadwk.anml3.smoo. Tiu 6i plidectas .etn viacalnbreto.
í:itajn pupvestojn si kůqt:is -Pér gi kunmult..'lj . krispetoj.
. ' ~~nj? tre ekgojis p ór }a béleta masiuo ~k-.aj tuj lokis .
Posť du semajnoj ' jam tinu :mt!lutukon si POTtjs, irante
gl!Ó 'Proklsune' ru .!k:t funetSltir o.
"
lem~j9.. ~hm si mem kudris. " ,
.,..
Xwn ~itll brlktnta, p<>mr;itla 'e.kS:terrajo itre boÍle gi kOillSěd vane si atend-is, -vane sublliiskultis ' dum " ln 'kudv.e.nis ' al la Cirkauajo.
... '
. ' ,
..,a d.o, ei': m~rau vortonne <diris ,al si 1~ nia:slnQ, nul' jen saje, .}~ ... P<OiS/t II,:e lkaj , tilgoj 1.'1 ~ paltrino d e E4.inJó
jen per tt:ru\lrapida, inerta lllovado gi vieigis la ~belájn, Teg'u- " plem.()lv!ajoj:n, rlá ,10Ió Ik<ll!j diris: "
,
lajn s!teoojo.jn.
Filino mla, nún ni komencas la lkudradoD
La patro de ' ElilljO . Balog " t's11s distriktestro en mai~
dotajo. . ' .
.'
~
. ;",
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-;;- Ankon\u nenecese, - i:espondis Elinjo rugigante.
- Faras nenion, itamen gi esitu preta. _
Kialffi ili allrancis Ia tutan tolon, Elinjo sidigis en si,a
siJen.l'3. C.amllbreslto, alJud· ,li.'1 Jlo\"a .Tua s.imo , . ,K~\j :mÍIJ'aik'lo d e
mirakloj I Apenaií la masino Sltebis kelkfoje, E!injo sU~lyri
l'.itc rimarlkdrs, Ike Ja no'Va mJa,sino flarbelru;, haibllJ3.s al Sl • . .
- EHnjo Baflog, vi estiars b 01a /kamfbino -ItieJ gi kome;nds.
- Viruj o.kwloj <eSftas brole errd:aJj, ",,jaj hraa'oj estrus dalaro,
leksitl!\' el mole ondalllaj silkfadenoj, nigraj, kiel la nokto.
~ Vi eSll:as 'a lta, hardita , kaj fOlila. Via voco sonoras. malprolksimen, gia ' sonOiro estas pum, kiel argent·a sOllo!'llo de
kredanlaj an1moj. Via ,k oro estas plena de knutoJ. K~ll1
vjraj gfl-;aci~j .mateoloj Vii t'uIlllig~d~ ,dl1~n la ~laurod~ , fkl.el
neniu ;aili~l. Ne !kouvenrU!5 aj Vl ŤiU Vl'W11l3U1,erU, 'klU 'v m
éirkauas. Kaj kio sekvos Post tjo ~i..?_ L:a sarua sirJen1rÍ't~lla
· lllonotoneco,k1iu es!tis gi!Smlne. Tiu ci 'ordinarr{l tolo, kJUIl1
mi stebas nur pro la neceseco - fabelis pIu la masino ne indas tion, ke vi gin surmem. VIan belegan r11aliol1 devas
kovri diafanaj gazoj, ebriigaj ·s ilkój. Anlau via .diina form(~
s·\I'big.u cent:oj da VID'Oj I Mi ne ,Cs.talS 'nOVI!1 IlllUs'uno, llll'!' ()Il11
kredigis vhll1 patroll, ke mi eslas tia. Rigardu mian s trukturon. éiuj miaj pal'toj cstas seDltemaj kaj delikataj. Efek:
livc mi suferadas pTO la tuso de tiu ci ,1 010. Antaue Oll!
klldris per mi del1katajn, diafanajn vlI'arl.ojn, bonodorajl~
vé,stollllirra!klojn por ,ť.arnm primadono. Mi scias, ank'a ú .VI .
rludis vidis sin Iudi. Oni nomas sin Emma KáIl1oky. Kwl
oni adoris, ovaciis sin I Nun si jam estas edzino de amerika
milionulo. Cu vi aiídas. De milionulo I . . . Sed si-a beleco
cc ne ·ar1prork.SlirnúgaiSla 'wan. Sia yoéo neniigrus apud. Jn
vi.a. Elinjo Balog, rigaQ'du vian pa~rin.on I Jen si ploras, Jen
ridas alrigardJ.'in1e vin. Si bedaums vin, ke, kun tioIJ.l da
éarmo, dia talento ankau vi farigu nul' tio, kio si estas, simpl'a virino . . .
'
Elinjo Balog la unuan fojon Ikudris per la nova masino .
Apud :La malnova, kaduka masino si sentis sin feliéa, sinkorlten1:a. Tíu fabelis al si neni{lID, nut simple sefJ'vis gin.
K,aj 'tiu éi nova ·m.asino jam cc la unua okazo rel1versis ln
tl'.ankvilecon de si-a animo.
Cesig.ante sian laboron, si irisanlml la spegulo~l. ~alli 
gis s,i<ajn 1k00000o.Jharoj-n. Ridiak:lis \kraj kl3lIlftiadi'S, oumsm-Tls'ardis en g,i.
- Verc, vcre!
Bela mi es tas k,aj mia voco es-tas
mill'indra - fubre Si IDUDmuretis ,kaj plorante si
faJri'S 'sur Ja brurston de sia pa,t rino enpasail\\ia.
-'- E1in}o, pro Dáo, kio ' eSftas 301 vri?- d emandis m.lnůgilute Ia partrino.
- Ec mi' mem ne scias.
-'- Sed tamen, provu rakonti, kio cagrenas
vin, kion vd sen1Jaos? Nu, fiJ.i.ne!lo miaI - Kaj si
karesis 'sil3jn ko.rvobarojn.
Pla\Í1'Ínjo, mi ... mi v.oll3s fl!1r~gi alk t.odlloI .
La páltr4no aJ.riga,rdWs sin IoonlS'lel1lllÍg:inJte klllJ
kun kvietiga voco' m diris :
- Ne eksonu VlÍII, fi1ň!neto I Ni j<a p:uolos
ankoraií pri lio ci. Ordigu viajn .h.arojn. Rigardu ,
jen letero. ,t'U's ;gendis ~n 's dnjorino M'Olnár. Si
peLas, ke vespere ni vizitu Hin. Alvenis sia fra ~
tino, ni pasigu kune la vesperon.
iEfielJd.irve, vesper,e ili iri~s a,] geSoi:njoroj .\10,1:
' nár. Kiam iIi enpaSis tra ]a pordo, agrablaJ
kelnlsonoj ' peool.l1i-s a,} Hi tra lJ3. fl6odoj de I'a K!U!'",teUlnaj Deuestmj.
.
SmjiOiljno Mo1náT kun g,rand:a gojo ,'e~5 ď
antau ~lill IkIaj kQÍulíulkiis ilin eu la s,a;lonon, k'le
• I1iam slfmi~ aipud lJ3. pkmo beI!a, brun!3 vil.'!in.o ,
· kíiJUnSlinjorlno :Molriár prezenil'is jene:
:....- All'I1i3., mia frnltino.
.
Kaj prenante Elinjon ée~ane, li kondukis
::.111 en la .alian Carp.bron. Sana, rozvizaga suc.infano pepadis. tie .ce la sino de sia l1utrJstino.
- Kaj Hu Ci knlabitio estas mia nevino,
,Ml:méio . , dIDis. •siniornnO' Molnár, JcialJI1 Manjo
opirriis sin,.. de~ .e kpreni · per si:aj ma-nefoj la M. K.
,

,Im,r ojn de IBlinjo

kl4'njgan~'3

iSrtI'per' sin , Ido elvok,is gcne ra'),a,n

"!\1eco.n.

MaJI,fermigÍJS kl rpordo d e la S,al()~lO.
- Kie estas oéjo .Johano ? J":Ull ·Iill CI dClllundo
enpasis KolomaBo Molnár, 'Iridekjara [mlto dc la edlO d e
~injorino Mo lnár, kin estis ingenicro kaj jus vellis Itejmen
,dl' ekslerlalld-a studvojago.
KíÍ8.lffi liin ll'ignrdo 11a,ltis SOUl' 'EJjBl.j{)ln, ik ~u ridrebts Ikull. to
inf!llinelto, /Sur Jri-a vizago rres peg'll~ii}is ,a;g-ra~J1a ,'Ol1IrprJzo.
,'Pla,(,;is fal lli tíu ci knabino .
Kaj kiam nun Elinjo cion fO!rgcsintc, kun c-a rllla . senJlCll'eco ISjUl olk.upi" I)'ri ,Ira i;nfano , s i SiadntisaJ, KOiIomamo MoJmál',
k" .azrlu eľekllivi~nta revbildo kaj el ,Iia sedoza, vim anif1lo
ln momento eligios g,Nunda.n dcddtm.
- Tuj venos via ocjo, - respondis sinjorino Molnár
la forsonintan demandon .
Tl'e'lOrOn- de vivdirreklJanla Sp Cl'I.o dOllis lil! [:i vespero
aj Bltinjo. S,i vid:is vi'd-non, pili bť'/u'll (j'/ Sli me m , pose<'ta:nJWIl
éiujn did'OiJ];Hcoj:n, IkriujiJl unlk~lll si pos<,di~ fkraj Iki~lm ,tiu Oi
v.k~ll'() Ik~sa,dil~ l~i·a,n illlt~lalOI1 Ik!ali 'pn~·()t1lb 'lJll'i s ia ,edZ1) hoejme
reslant~l, si eligis el sia ani'mo senlon rle alla eslill1O.
Posila vizito hejm enirantc kUll ma'lIallla vnl-o -alpa .
rolis E1~njOln sia .pat:rrino :
- Si'n jor,i no MO'lnÍlr di'lis 'ftll mi, .ke siuj cdzo kaj Jil'ato
Kolomano mOl'gau "enos ul ni.
.
lJaiíte eklbalt is 113 koro d c ba 1kiIl:3!himo. Si sCÍ!;s, Ik.i o pOVr8JS
esU :la celo de ln vizito, Siajn lipojn 'a lHcmpe parolcmajn
f'oIite si kUJl1'pd'cmis rkraj alnlKrmJU pH )'xrolksim en stÍ prcmi!i
sin al 'I'a patl'ino.
- Vj dlÍl!'i hodi afl, ke vi volm.~ .Jia'rigi ralkitorrmo,
daurigis la pa1~'ino , - Cll Ho esl.as vi.a scl'ioza decíd.o au
unl' J'orflugema sopiro ?
En la QIJlio01O de Ji!! Jkllrllbiuo Ikoloruj obiJdoj projelk'tigis
SUl' kasita, pura vjrt rotabulo , pri kies ekzisto ni nul' linU)
." , iru;} fk,ÍJaim nti 'SlII.'l'I13.'i :l:ntou g,rilncbj clecidoj. Kaj si c!vo'k i,s &i
til1jn :bi~doju, Ikiuj es~l3 ' Ufa \~t"lcioj d~ prřpel1'so,
.
Vua·l o de deJikale aspel'gan\Ja , dcnsa pluV{) kovris la dll
virinojn, kiam post longa silenlo Elinjo ckpal'olis.
.
- PaJtrinjo , ell mill dekduu jaro, kiam ln 1In1lun f.ojon
mi sidigis Ce la kundl'omasino, vi diris, fk e la kndroma sino
".

ku !imn!> fabelů.

Jes, mi rememoras.
-- M mi J.a malllnov13 Dmsino nenion d~I"Í!> . ]{ála'!'l

La

/lrbo

- Cal' vi ne ltavis gis nun ~raJldajn, ma)f'a cilujn _taiígas nul' por tre malpezaj sil koj kaj gla~ fabeloj ~ira s
~ iú alproksimen mian animon. , . Nd pe'l:os Ia patron; ke li
. devojn.
......:. 6i Hu mia II1Qva maS/liIlo j~ rne ,estIas 1I10v,a. Kil! " l'epoo:tigu gin por §:angigi per tia IPa§ino, kiu ciuspecan
maÍterialon kudr.as kun eg.ala honesto _.. Ankaií mi havu
vendis gin, liu Irompis bl kredemon de Ja patro.
,
- Kiel vi scias?
lian m'<lsinon, kia estis tiu de la patrino , . . Ti'3., kiu ill~enc
tigu :inin é:ilaml II1I\J1f ipri mi~j d~vó.i .
- Tiel, ke sur ln internan ' flankon de gla legilo es1.as
Jam pluvis en grandaj gutoj, ki'lloffi Hi a:lvenis hejmen:
SkIfH)'i1ta p ťfr mHIgl'aJJHI!3ij lÍlteu:oj: "VCII1dita a,l Emma
ZálllOky".
Rapide iIi eniris 'cn la simp'lan varman hejmon, kie kun
- Al tiu ,kanti~ino , kiun anlkaií ni vidis il udi en la
larmaj oIkuloj brakumis lal si Elinjon Ja patrino.
':CI'urbo ?
- Benu la bona Dio vín, kara! Nun jam ~rallkvile
- Ve rSiadll1C. Mi Jegils CTI ·Ia ga.7-eto, !ke sin oo1Jitruigis ia
mi atendos la morgaiíajn viziltantojn.
"
milionulo. La meblojn si vendis. Táel reiris ci tiu masino al
Kaj la ,kolorajbildoj fan1·omintaj eu la animo de Elinj<i
la vendi!!to, kiu , kiel Hovan , denove gin vendis. Mi ne bezoBalog malaperis pOl' eleme, c~,r kiu vokis ilin je lumo, 1i~s
nas ci liun Hovnn ma-sinon! Gia strukturo estas Iro delikata, vojo a1ingis fins,~acion : si decidis pri sia venonta soMo.

K O N 'V E R T, I (j 0*
Ah, mia preý' - nur gemo, vojon ne/rovan/a:
"A /r, mia preg' - nur gemo, /lojon netrooanta;
nur nana ve' pro memfendita vund'.
nur nana oe' pro ,lIlemfellllita olÍnď. _
Mi trene tiras jUllon de la Tero va'n ta
lIiJi trene iiras ' jugon de la Tero vanla
kaj mall' de Ba (/ I min premas gis marefunel',
kaj man' de Baal min premas gis . marefunti',"
Jam mankas voj' el nokta blind' ol laga lumo,
Sed diras si: "Al pelllobenko oenu, frato!
!\' e }wrdis koron virtofajra Mď.
Konsolon trooas la .pentanla kor'
Malfruis la sClIIunť. Senfruktas kora hum o.
kaj levošýin elerna grac' de I' Dikompato.
Ne greno kreski,~, sed sarkinda kard',
Ne ' preteriru! Ne mpidu lor!"
Vespero ... Vibro de lanternaj lumoj treuws,
" Jam mankas ooj' el nokta blínd'..al faga lumo.
,'\ancele vagas mi sur strata voj' .. .
'
Vesperto vidas nur en noktmalhel'.
'
Sencelo tedas. . . I'cnsoj mute rekviemas
Malfr(lis la semanť . Senfrukte ku§as humo,
í'e ruba1taťo pri l' entomba [joj' ...
Perdigis inter kardoj éíu ber."
Fantomoj venas: jen knab(no el bordelo
Sed diras ši: " La pentob·enko oin atendas.
min logas al volup/a danca fesť,
Npn ' ookos DC, ,seel morgau - eble ne .. ,
jen bruas bralldhaladza kalit' el gustejkelo
La konoertiton la ltier(Jl/ ne turmenlas,"
(lokallfa m'ill al ,~ia ranca nesl'.
Mi spi/as pIu: " Cu" kredi'! Ne! Nel Nel"
, ,For! For! Ri/I/gu el .~limblL,~o vin gll//()n/a!"
Nur pluen! La migrant' surooje tlnas luktOll
se(/ V(//W kria s mi, car mankas vol'.
kaj fa las kiel uermmQrdita fag'.
Et penlu lI C v ekigas pro I' pasinto 1I0nla:
Sunbrila varm' ne dotas la malfruan {ruk/on,
lJlaslemsemaju pl/tras SIlb Umol'.
lorskuas vento· gin dum . ointra. tag',
Do klen II/rni miB ? Cll " enos kill savas?
M oral' jungi/a e.~las monstro egoista.
Cll .'PI'llC(:s f cn/o por la soifaTlť?
Kun kotéi.walo oanas la balal' .,.
Kampa/o 110/11(1 es /a .~ " llwnon mano [(mas"
Do. pluen! .. . Sed haltigas mil). o i z a g o ,K r i s / a
lIIoskila e!lois/IIo, pruda kanl'.
kun sanyaj oundoj kaj pos/morta pal'.
'
La slrata bril' kon/uza!1 'viJ'o /'l de r retino
,.Do kie)! , filo'! 'Nur oenfanimeco en oi · spi/as.
So{istaj pensoj flega,~ sen kurac'. .
,kaj klm si rulas vili la, II/mluvang'. .
Do lasu {utl La voj' de I'Tef' al sell/lojeco goidas,
\l ('ne/ws la yro .' kpsla ám' de stratkllabino:
per{idoll kasus Iq sminkita vang'.
Despoto 11l1tras sklaoojn per minac'.
Alel/das Wmen mi ... Pri kio P." .Ten enirlmo,
'. 1)0 ]cieJl'l Kred( ,timas ,1Iu·r la M III k U.7 a 9 o.
N(, vokas hejm', gi ku .' as en ruin'.
Eé dubi timas gi pri sia prao'.
Ne gardas 10 mem{iď, pereis jam la diyI/O .
Vi sekoll mill! RelleklL! en la ~ag' káj sagu
Frakrlsis ilin - strato kaj kl/abill'.
tielo inelll ;' par do n', fralllelpa brao'!,'
Nu n pim! psalmon porta.~ la nok/m eta vell/o :
Foriýis la aper', sed mi la ooeon konas.
" El infalla{jo plemUs unu kord', .
" La v~Slqll jetu lor! Gin kovras pek' ..."
Lil' /len/llugUo z U/l1a.~: "Vi,. m'ultpekinla gen/o,
.41 dilb{rapila vit" miraklojn sort' ne donas;
Krislsallf/o · fluas . por III kora .~ek' .. ,"
infanan {idoll fermas kripla pord'.
.
La psa/m o ploras kiel la signala an/o,
il1i tam,e n tluna.' min ... Piedoj osi!! ekmooas. '
I)(ikallla {,ipoll el ond/omb' al roď .
I_a Disinjoro trapas ee l' anim'
··f ajkoa1l1.-am forle lidi, kreÍii m( ne pooas,
AI mi parolas lluke gi, al rl oj per d i n I o. :
., Fin sao us la korfltnda pentklopoď .. ."
. la I>orto " e b, I e" nun instigas min.
Hezit e mi ekiraR kaj sancele pa.'as.
Posí' mi: elektra ·yurclo . kri-muzikas,
l'o.stsekods min la Pek' sur koteeoať.
tin/cinte tenlas glasfrapanla brll',
Pasinľ torluras, nuno koroipante (jra §as
ebria dibo~ul' pri " amnber'" pr,e dikas,
sed mi obstine iras .. : iras pIu.
. kaj mokas duba , r:id~ dedio Baal.,
.Apude la morfinlan pall.jun nUl! mi oidas . ..
Jen domo . . . Min halligas lUII1o, orgenmi1go",
Tra I' pprdo soilas Ja k,antanta fror'.
' . " Si ,p1gras: 'I Vin Iru/baLos sortfurol'~"
.
,<
J;aj "' el Ja d om' , denove la oirin' inoitas :
lllvitas voe virina al éiela jugo :
, ,,,.4..1 Rel?tobenk', vin ookas '-la Sinjor'P
:.AI pentobenk' oin vokas la Sinjor'l"

*
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XI-a. Int. Floraj Ludoj
en Palma di Malorca.,

Kaj iras mi . plcnfide ... Fo.r oi fleka vesto!.
La nudan , 'koron POrÍ08 'm i al Kr:isť.
.
Li donu ' nO/lan veston por (a nova lesto,
d a" kriptan pordcJ1I 'fendis Lia, pisť. ,' .
Kaj miu pud' ~ se gemo, ~ed jam Il0jhaJÍanta)
aklama , dcm'kolarnr', tl'Ol1itá 'Jl e r'. '
•
l'olvigis lq ic1,ol', nanjgis Teťo ' l1all.fa;
,
en koro jen: K o II S o lokaj EI p .e r'.
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Mia animo estas kvazai). kurioza !ruklo kiu eldonas iom
post iom Ciun .sioo guston kaj aromOl! in-ter la sirai1l1a/ den/oj
de iu giganto. Kaj . kelkfoje sajnas ke éi liuj elf/as ver..j dentoJ.
Kiam mi vagadis en TfU!1lss,U,oonio, eil subal,pa, maJIUlma urbe/o ,
kaj mi atingis la rvkull aUajon, konťrau
alpn - blan kaj roko;
i/i estis, solecaj blankaj rokaj, tute ekSte,r la urbo - lie! mul.Yo je - Jam nenion estis eble uidi tie, nenion viván, nur Ci tiujn
stonojn, kaj pii sube la rugan kaj kalvan argřlon, kaj supre
sur la Cielo la nubojn, kiuj kvazau descendis je ve~perkrefJ'ISko,
- , pezaj kaj krudaj, frangaj, blankaj, masivaj nuboj es tis. Malparmaj estis la nuboj, éio esUs malvarva kaj kalva - - éi,)
esUs tiel mlnerala, sIMwiva - la tero , ' la rokoj, .kaj Ue $oU pr!'
allkau lu Cielo, la masivaj nuboj, blan ke, mi diras, inkrustitaj
en lu ,pii fora ru{jo de l'sullsubiro. Lu urbo, la vivo, . esti.~ jam
tre fore kaj tre nenio, sens(qnila, cta vundo de la tero, peHIigin/e, post éio. Ci tie mi nlem eslis varme uiua, in/er malVf/rmaj
rokaj kaj malllUrmai nubój, en eta indulgo-fendo , in/cr turantu
/ero kaj densa Cielo. lnicI' alfermigan/a dellSCI Nelo - cllr JOIli
preskau faTis sur mill Ta nu boí. Ho, kiel !lute elo, Iremall/u vil)(l

' ll

mi estis ell la 'sen /inol Kaj fermiýis sur min la de/lSa, ma/varma
éie[,o. Ci venis pii proksi:men kun ,s iaj krudaj, blankaj lIuboj kva '
z0l1 ' kun gigantai: blankaj dentoj, el 10 m(ja dentkarno de I'sunsubiro. Ho, temro! malslIpre ankaií 10 blankaj rokaj esUs flralldaj dell/oj, en la mola deltikorno de la ruga tuo. Mi iris sur
fa senfornw;, breé'oj dentoj de giganta! Ho, lerJlfo! 111 roka lelJigis, kaj 10 nubo komencis mo/levi(ji. Eta, varma Ilívo mi staris
inier dll yrondaj, malvannaj dentuicoj. Mole sur 10 dura roka.
Kaj venis la /lubo, veilis la rug o de I'sunsubiro. l.a blanka;
dentoj {l1'oksimigis! La ruga den/kllf11o mOI)i{jis! Ele dll, vqrmo
, iandomaco mi tremis.
Ho, feliéaj, granda; dentui. kies den/oj vi es /us, - ' lllier
kiuj eierne barok/os 1(1 amam uívo:' Tien kaj líeIl ni sovigas
etaj maéoj, en 10 leruro Bu so, gis ni pol,vigo<s inMr la rugfl
den~J,.'I(Irna . Kio esl!as tlu éi ymnda lndfferento, lil SeltlJ~l)ulo , kitl
maeas la Vfvon? Ho, h'lJ'ura Shiva! ml éu vivo estas (fl1Jkaií ~i,
suvoga kaj, vanno vivo ; kaj lIIlr uiai den/oj es/as mal"armaj, ·
giganta Muelan/o q Min fonl omas la malvarmeco de I' den/oj. Kaj
mi konsterniýas pri ni, audaCl/loj, kiuj skulp/us por IIi domojn
cl fi lillj hlindaj den/oj .
EI III ltullffara : Karlo Bodá .

AUTO RAJ ABTISTOJ
lG. 8LAPELI8: M. K. CIVRLIONIS 18:17-1011.

Ekzistas en la historio ' fenomenoj, kiujn klarigi kaj kom d:íras en sia vel'k o "Renas~ence": " Ni devas imagi éi ujn !lrtbranéojn . kaptitaj de konstanh. konkuro pro la plej allll ideal0,
preni manka's la eblo, car la -sciencaj metodoj ne taňgas por Hi .
kiun nur la muziko atillgis plene, éa r nur ai es l.as komplela arto
AI liuj fenomcnoj oni pov.a s ..kalkuli la aperon de Ciurlionis
kaj objeklo de éiu granda ;u·ta "celado alien" (Anderstreben) ,
en Litovuj'o; Iia ekesto neujel agordas aJ la evolucio kaj eslas
Do la pentral'to ankall ne postresl;ls de Guj aliaj arlbrancoj
kvazaň mirakla. La Htovoi, kvankam maIjuna nacio. siatellllJe
Cll gcncralaj penoj a l idcalo, lnkliq.o de arto al muziko estis
estinm tre polenc·a, 100000gah tcmpon preS'k'aň ne ek zisti-s eu la vicú
provata de tIlnllaj. sed liuj provoj es ti s tl'e suprajaj kaj naivaj.
de I'dviIizirtaj nacioj. Dum tiu tempo la Iitoyoj vivi,s por si : porTiujnl)l'ovo.jn faranle es ti s forgesite, kiel senfille grunda "fizika
tantaj pezan jugon, premataj de fremduloj, perdiJllaj siujn SIIdiferenco estas intcr la lumo kaj III SOl1.0 kaj oni voIis lt'ovi
perajn kIasojn. kiu j, generale, es ta s gvindaJlloj de l'popolo la iiinler ili la analogion. Teoriuloj verka s lmktalojll, kie kolorojn
irante ci"iJizacian voian. sed nun ri(uzinte sian nacion. servis al
oni dividas laii muzikn oktuvo, la penlrisloj provas apliki teo"
fremduloj.
rion en la prakliko. S~d liuj teorioj dume estas lre subjek tíva.i
T.iatempe la fajreroj de nacia spiJrito brilis en ta popolo
kaj aplikilaj en praktiko (ltHl~s fruklojl1 t,aiígajn je nen.io.
kaj donis helajn, mirindajn fruktojll de , pOI)oIarto, sed en la
M. K, Ciurlionis ,'i lium problernon arbHre solvi s. Li, de nos·
kreado de pura arto la litovojentutene partoprellis. Nur nekif(o kapabln rnuT,ikisto, poste hone perfekti~is en tiu fako, cal'
lon~e antaň la granda milito komencigis la ' Litovuja tagigo , kaj
inm pIi maIfrue, post la rericevo de presrajto, ree komenci " hali ' sukcese ab,ohis Varsoviall konservatorion kaj du jarojn studis
Illpzikan I,e orion en Leipziga kon~rvalorío kaj eslis aInata lerla pulsu de Utovujo kaj esprimigi gia vivo en ciuj fa koj.
1n1Jll1o de I~I'Of. Jo(\o!sc.h<Jtll. Tó;tl 6i p.r<liJ'lOsol·O ()ľ,Le núris 1)1'0 It:iO, k .
.~um liu lánga nokto, kiu estis slLI'irinta Litovujon post la
C'iurlio.nis, estal1le tiom juna, kompon8 s Hajn mali!ojajukomunwgo kun Polujo, la Iitovoj multe postrestis de la civ:ilizitaj
ponaJojn. Dc al M. K. C;iu:rlionis la muziko esU!! apa:rta mondo.
Eitropaj nacioj ankaň en aJ tkreado. Nur rericevinle la preson,
!ln kiu li vivis. Li esli s lrasorbila per mllzika-maniel'o, kaj Jil!!'
komenci~. Litovujo sin lev i post la deviga maIvigligo; gi rl'" kocikloj li pensis. Tilln pensmanieron li enporti s ankaň eu la penh'mencis krei ankaň sian arton kaj postkuri la Eňropajn naciojn ,
unflOll}: li poenltl1l\JS b.iq~o-jll ciJk:Ie, ll. e. ~)reruIISÍlaln 1e u:wn kaj ('volu - '
Kompreneble, IR Htovaj artistoj devis esti ies lernanloi. éar
igas ~in per adekvataj vari:mtoj et en bildój; ciu de tiaj hildoj
neniajn ~pecimenojn de' sia arto kaj neniajn tradiciojn ili havi s.
per sia agordigo adekvalas a l sOHalaj partoj: Andante. Mode, Do, la I H,t ovu llove el!kreskunta pentrarto emos kaj esllas plent
rato, Allegro, Scherzo, Filla(e ; tiamaniere Ji kreas ciklojn de
dependanta de regantl;lj influoj en Eňropo . kiuj <oj tie, sunle kicl
biíMO'j nomatkljn: Mia:ra Sr.ma:lo, gUml SQna10, Pi:rarruid~l SonaJo ,
cie, forle reeflas.
. Serp'enta Sonato k. t. p. de> l. e. en la mondo, lúe nenio estas
M. K. Ciurlionis estis unu de ' la ulluaj ,kreanloj de Hloya ' konstanta. nenio esfas ,r eala. l.ie cio eslas nUl' trans formi~oj.de
ne.ntrarto; li nenion imitis de laEň.ropaj artflúoj, Ji laboris plenc
s(~noj kaj rilatado de liuj transformigoj; eD Ja mondo, kie promemstarc kaj originaIe. Pro tio li estis la unua vekauto de I"
CQsO me m kOJllSlňsl'Íg:.t~ 'Sia!ll e soneo;n; .t11:iispcoa· escne,) .' . liie ne
lit~a arto, ~o de la3JIl!3ij ekspoZ'icioj en Vi1nívs kaj
ekzistas; li bone komprenis ankat1 13 elernan genezoD de la
ilia. Cefa' partoprenanto.
'
\1Ídeblta mond{), Í§ÍiaIn el ern1'<tl1 kircigon kaj l>ereon, kie konstanlo
tstas ~mirinde. ke dum ceteraj litovaj uTlisloj csJis Parizaj , :uikaií Ille ~ms. TIÍa1I \i Im1eas en mj bil.doj la :nondojl1, kie
úio flbUl35, ~ ~13 objeIt,1oa rea1,eco e!IIas jo ~~, bt'IIIIV~<I.
lemantoj, M. K. CiurJiorus preskau de ]a komenco fariti.~ t1)ajLn mondo .de pentristoj ~is nun estis 10m postrestinta de la DUn
stro; iris, antaň la aliaj, entubi cerla je si, Dur timanla pri aJiaj,
irantaj post li, por ke
ne foriru sur"fivojoj.
reganta opinio, car Ja pentristoj riga.rdi~ ln mondol1 per okuloj
de naivaj rp.ali~toj ; M. K. Ciurlionis la postrestintan pentllarton
Kmm M. K , CiiuriiO'Dis lk.-ooD.encls b-ei, 'mam .Jí sin donis aJ
reprpksimigis al opiuio lluntempa, al sciencaj almilitoj, starigís
pentlnmto,' estĎIs ,$~adl3 ip'r.obl8D'O ipJŮ klrmto'Í de pellll:mrto kun
la pentrurton ree sur vojon , sur kiu iraula ree (;i povus ·r ericevi
la muziko. La, muziko, la pleJ 'perfekta arto, enhavanta plene
signifon, kiun gi havis Cll bir.j plejbonaj tempoj, sed nUD perdis,
elhlJbolilim, forre ~ reorion, lmif}is idea1lQ, kiun celi"
fordív.idi~allta de vivo kaj sin fermi.nta !ln siaj mallargaj probouj artbranéoj. Ne víme la fáma artkonanto anglo J . Pater
,:ce'
' lemoj teknikaj. M. It Cil1rlionis maIlonge vivinte, nur 37 jaro.jn,
1 Elparolu: " ~ju.rljOnis,
kaj des. pIi ma1!onge laborinla por pentrarto (nur 8 jarojn) ,

m

(DUllrigo de fa dua pa{jo)
La Admillistracio kOlllunikas éi suhc interesuJI "Iu ti stikoll.
Nul' unu rigal'don j elu al ln ciťcJ'oj kaj vi tl'OVOS la plcndoll
kaj hcl)}kl'ion pl'avc Illotivitaj. Kompal'lJ la cifeJ'ojn kaj vi
koustalos, kc la grandaj, fOl'laj na cioj proporcic nc ega\as la
yiglemon de la malgra nduj. E!>las landoj , kies interesigo povus
,rrvi je modelo, kaj e el ciu lando evidentigu s sama kom pl'eno kaj kOllscia h elpemo: Literatura M Oll do aperu s reYL/fe kaj dl/dekkvarpaýe kun pii inlernacia enhavo. Tia lll ni

ne devus konsel'vi bon ega jn originalajn manuskl'iplojn Cll la
lil'keslo pro mallko de loko. kaj ni pov us plene efektivigi sopiralan r evon : lIian prourWlLOIl.
La konstanta de/kit o pI'UVUS, ke n c pro/lIo kunlcnis la
Reduklan Komitul on kaj la Eldonanlojl1, sed la majcsta idco
"serv i al la kultu ro d e Esperall to". Ni ful'US nian devon , faru
nnkaií vi. U. E. A. bczonas 10.000 IIlcmbl'ojn, "Heroldo d e E ."
4000 abonanlojn:

LITERATURA n ONDO
NUR UNU M II.ON EL L~ CENT M ILOJ POR L~ EKZiISTO.
Sel'voprclc pOl' la 1110vado alendas IlIc ritilan
sublenon

LITERArrURA ) IOND O

NIA
KUNLA.BOB1l.NTABO
ABONil~TO"

LOUISE BRIGGS U.RMLEV), J. GKAV (JA.SA.S (BA.R(JEl.OXA.), RELlIfl ""
HILDA DRESEN (TALLINN), NlnOLA.O HORLOV (ZA.GKER), IVAN H
KRESTANOFF (1" IKn Op), A. lIIA.ZZOLINI (I' ERII[O), JA.N VA.N SCROOR
(ANTWERpEN ). TIK E R IO MOKARIV (BU(JUREsru. I·A.UL NTLÉN (8TOCK'
110 LM). EMMA L . O SMONU (LONDON), PETKO 8TOJAN (GItNÉVE), M.
SOLOV.JEV (NOVI SA D ), DRO LEONO ZAME'\'HOI' (VAKSOVIO), RATMOND
SCHWA.KTZ (I"AKI 8), J JUKYSTA (CZt;N8TOUHOVA.), STA.NISLA.W BRAUN
LODZ), HENRlno 8Ep PIK (TALLINN),UA.NIEL EVQVEM(pA.RISI, ZANONJ.
STA.N KAMA.RYT (BRA:rI8LAVA), RVD. :lInOMA.))A. (PRAHA.)

D E LIT EBATIJBll. BO N DO

(E l\' P A. ft E l\' '. I' E Z O .. ."
Austrujo
Australio
Argentinio .
Belgujo .
Bulgarujo
Brazilio .
Britujo. . .
l:ehoslovakujo
Danujo
Estlando
Finnlando
Francujo
Germanujo
Hungarujo.
Hispanujo
Hindio
Itnlujo
Japanujo
]ugoslavio •

8
6
3

(12)

?

(31)
19
1
35
9
I
16
10

?
(8)
(61)
(5)

13

?

72
43

(70)

?

28

2
10
II

(W)

3

?

?
?
?

PO E K ZE M PL'" ft E

Kosta-Riko
Kuba
Kanado .
Latvio
Litovio
Meksiko
Nederlando
Norvegujo .
l'fov-Zelando .
Persujo .
Polujo
Rumanujo
Rusujo
Svedujo.
Svisujo .
Turkujo .
Vsono
St. Vincento

Y E l\' D I 'I' '" J)
M onata cnspezo:
675 X 10.000 = 6,750.000 hung. kro.

1
I
2
30
9
1
~

?
?

3
1

MOllata elspezo:
Presado
Postkosto
Administrado
Klisado
Div. elspezel.

3
25
17

(25)
(10)

La 1J1onata deficito

?

4

?

14

?

1

12

1,500.000
1,000.000
500.000
500.000
9,000.000 hung. kro.
2,250.000 hung. kro.

Ni alctonas, ke kel kaj el niaj klientoj kaj
reprezcntantoj ankorau suldas de longa
tempo kaj tiuj suldoj superas la sumon
hung. kro. 12,000.000.
Bonvo)an trarigardon pc1as

1

443

5,500.000 hung. kro.

(232) = 675

la Admifllstracio.

ABONPREZOJ DE L ITER ATURA MO N D·O
Por 1 jaro: 144.000. Hung. K.(2- 2.1O dol. atl8 si . 5 p.)

" '/2

72.000"
" J /4"
45.000
"
au egalvaloro en kia ajn mono transkalkulita lau
~urzo de Zi.irich de l'pagotago.
P o ěkze m plero: 12.000 hung. Kronoj+postelspezo
(enlande 10%, eksterlande 20010 de la sumo).
Por libristoj 33 113% da rabato.

La abonoj komencigas de Januaro au Julio.
Sendu la abonsumon en rekomendita letero , per
postmandaro (el Germanujo, Svisujo , Nederlando
Austrio, Francujo k. t. p.), au per banko por konto
Nro 10876. de Hungara Esperanto Instituto ce Hung
Rega Postsparkaso au ce Hung. Ůenerala Kreditbanko Budapest se tio ne estus ebla: al la naciaj
reprezentantoj de

LiTERATURA MONDO
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- Sensacia

sukceso! =
-

Antaií du monatoj aperis

=

VIKTIMOJ
romano de JULIO BAGHY

en 1000 ekzempleroj

--

Jus aperis
I'

Gazetkatalogo
Hungarlando
de

por la jaro 1926

-

=

kaj hodiaií estas ricevebla
nur 160. Baldaií elcerpigos

Mendu senprokraste!
Bungara Esperanto Instltuto

§ffilllllllllllllllllllllllllll~"I~ilm"";II;ill~~;m~~im~m"I~111I1II1l111l11l1l1111lUlII~
"INFOKMOJ"

de Esperanto.Asoeio de Estonlo
estas Ire leginda ankau por neestonianoj! Pri lio éi konvinkigu - men{}u tuj speoimenau nlllnerOll (a~dOiOanle r pondkuponon) !
"Informoj " cs-tas /llonata gazelo, aperanta jam pii ol
Iri jarojn. - KonstantaJ fakoj: Debatejo; lingvaj demand oj;
recenzoj; korespondadresoj ; kroniko kcel. Kunlaboras
dudeko da sperlaj gesanoj esloniaj kaj ::l iilandaj, bone konataj en la espemntista mOOldo.
Kelkai gis nun aperlntaj arlikoloj: Cu "lino", "SUOIllO"
a u "Fino"? - Esp-istaj vojagoj al la Nurnberga, la Viena
kongresoj, - al Slokbolmo, Budapesto. - Kiel oni parolildu
(atenligoj al propagandistoj). - Estona klerministro favor as
Esp-on. - Esp-o, scienco kaj ekleúo. - lom pTi lingvoj. Esp-o kaj saki . - Kiel oni esperantisligis (enketo). - ESlooaj proverboj klp. ktp. - Spegulo de esperanlismaj pensoj
en estonaj m ensoj! - Abono: 1 jaro - 2.50 Sv. fr. ~ 0.75 Sv. fr. Anoneoj (éiaj) n ur 5 Sv. cent. por 1 kv. cm . AmJnlstrejo: Tallinn, Estorrlo-posk. 6 .

•
•••

Eldonas

Rudolf Mosse A. S.
internacia anoncificejo
Budapest, VI. keriilel, Podmaniczky-utca 49
Je deziro al
anoncintoj senpage kaj afrankite

PO 1.. "- ESPERi\ -TISTO
unika gazelo es peran ta, kiu apera~ Cll la lando dl' Ilía
MajsLro, redaktata de -o Stani law Karolczyk
en havas komta llLajn fakojl\:
PROPAGANDAN FAKO ' (ell pola lingvo), ciigauta pri
suk ccsoj de Esperanto,
POLLANDAN FAKON, kOl1ltislanlan cl :utikoloj pri pola
literaturo, sodo, hislorio klp.,
KRO ' JKON cl pola Esperallto·movado cn pola kaj E pcranlo lillgvoj,
BIBLIOGRAF ION recellzalllan pri Esperantaj vcrkoj,
EKSTERLADAN KRONIKO cn pola lingvo
kaj Illullajn aliajn
Clu eks lerlaudallo illleresii(anta pri lando, en kiu vivis
kaj agis Ilia kara Majsl ro "kabo nu tnj la
POLA ESPERANTISTO'n
-i akccp lalt REPREZENTANTOJN , kiuj dc\'\'a ' 25% III'
disvasligitaj numeroj de nia gazelo.
Jarabono: egnl\'aloro de 6 orfrankoj.
Adreso: "Pola Esperantisto" Widok 19, Warszawa, Polujo.

EKKONU
la novan movadon de Oomoto, kiu celas
venigi mondon morale unuigltan per Dia
gvido, plenan je amo, kaj decide kompletigl
la reformon kaj rekonstruon de la mondo.

KVAK PUNKTOJ
instigas nepre aboni al

Heroldo de Esperanto
Gi estas

DuonsemaJna
Aktuala
Ilustrlta
Grandlormata
Senpagajn specimenojn pe tu de Ia administracio

Horrem

b.

Kiiln,

Germanl.

"OOJJIOTO"
monata, Esperanta gazeto vin kompleze gvidos al la elklari~o de Uu grava movado.
Senpagan specimenl)n postulu de la oficejo
Jar a a bon o . 2.40 Jeno). 4.80 Sv. Pro
kaj eiu egalvaloro. La abonmono estu sendata nepre per poata mandato aii internacia
respondkupono. Skrlbu la adreson legeble.

Reprezentanto en HUDgarujo:

OOIMOTO PROPi\.Gi\NDO OFICE.JO

Ilungara Esperanto Instituto

K i\ 1M EU K i\.. KlOTU-FU J i\ P '" N"IJ.J O

Budapest

VI. Etitvti8-utca 3
Globus presartin.Hlulo A. S •• BudaJ>esl. Direllloro Ni"olao Biró

