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Atentu I La adreso de Uteratura Mondo. Admini strejo rl.c
L. M. (D-ro V. Tóth), Budapest, VT., Eolvos-utca 37 , L em. 9.
Karaj geamlkoj, okaze de ICI llaskigo de mia file/o ,H
amase vi.itis min perle/ere. Bondeziroj, gra/uloj de sinceraj kf)rvj
supersutis mill kaj mi emocii/e vidis, ke mi viva.~ ell via lletClkseble va/Qra sillIlpat'io. Bedai1riil1de mi-aj oill1kon'.S'lan'Coj ll<! perme~'(/s
r/lSlpondi aparte aJ cřu, kvanJooun iVol.o nte mi !or;uos ~io'n kaj pro
lio mi pe/as illdulgoll, ke t i loke kaj publike mi esprimas korem
dlln k on por /(1 kor/u sa a/en/emo, per kiu vi hOlloris
viC/1l

.~illdollC/n

samideanon
Julio B~ghy.

AI multaj! Multfoje JH Tl cevas lelerojn , pri kiuj respondi
(, iam eslas ak.\uale, ca r la demandita afero jam solvi~ is
au eslas dum efeklivigo, Ni pelas, ke n e opiniu la silenlon malgenlileco, sed konsid eru la tra altan larifon de nia poslo. Tiuj
e.lspezoj gJ1!we aLtigus niam deficit on. La ,r,espondkuponoj ne
e~ las valorigeblaj en nia lando. Pri verc gravaj 'lU aklualaj
demandoj ni respondos en la " Lelerkesto" au en diskretaj okazoj - private.
lit·

Blondullno. lluzio, cio estas Huzio. Se vi vidus la "grandaJjn poetojn" h e~, tlam via ih.Jzio {ume forfl~s. 1. Li
ha,~us famillion ka j IIIospekta s malgro.sa.
La h.a.r.()j brunaj,
okuloj same. Vere oni nomas !in .. pacjo.'· Terura homo. _ e
volu koni lin ! 2. En hospit a lo. Harmonia animo. La haroj '?

La abonoj komencigas de Januaro au Julio.
Sendu la abonsumon en rekomendita letero, per
postmandato (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

L1TERATURA MONDO
u iom maldensi~a s, sed la k oro cslas infane juuu. La okuloj
br,ilaJ pro bOIIJkoneco. N.j IVcl'e ne sci-us, cu Ha koro esk\s libt>ra
au kaptita. 3. Pri via st>rioza demando jen la respondo : la
h omo estas q>erverSoa dio , ,kiu venlws
in por h.a.vi ln gloron
de \'enkinto au pekas por gui ln kortusan gojon d e pardonu.
4. Tio eslas lro maldi skrela demando. Turnu vin rekle al li .

D. W. k. EI via novelo ni publikigas tri fraznjn. Ni pcnsa~.
ke ili suficos por niaj leganloj. J . Palres lilo kovritas de
polvo ... 2. JSi ridis í':e tables rando. kiam ... 3. SI' vij vizitus
iliesn domon, laj najbaroj pensfll1'lus vijn kicl frcneznjn ...
Sllfiéas I KonsiJo: !C/rigl/ ie/islo I
M.G. Servmatrozo Egorov. Ni lralegis lamen, dum ni ne
havas sufican lokon eé por la komplet aj al'liko10j, ni n e pOVIlS
publiki parton de romano aii novelo. Bonvolu sendi mern,laf:ln
artikoklon, kaj ~i nepre aperos.
Orlento. 1'. V. i pOYOS recenzi lIUI' tiujn verkojn kiujn
oni Il lsendas en du ekzempleroj, car unu ni devas doni al la
recenzanlo kaj la dua devas resli en 1a redakcia bibliott>ko.
Inlersange ni anoncos yian revuon, bonvolu sendi la tek~toll.
E ErlkssoD Stockholm. Ni mulle dankas vian donacon
kaj fidon. Se nur l a duo ilO de la esp-istoj pensus tie1, ni eslus
savitaj, sed, bedaurinde, ni deva sperti tago po t tago 111 indiferentecon de la samideanoj. Ni ja povas grandioze prosperi,
se ciu abonanto renovigus siau abonon en gusta lem po, se 1a
reprezeutantoj pagus ciam regule , se ciu akirus almenaií unu
aborum10ill kaj kapolJUs ciun eilian obzon nin pro pagandi , ktp.
ktp. Ni esperas ke ell la es tonto es los tiel.
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Lfl!OSIO , lbrempigůJs ,kjaJj ,diek<urbigis, SlPpeIr .}a , La ov.irinoj
parQlas, la ,saman lingvQn - pri ,lio, mi estas .ce11a ,
orultegoj. Sur ~i sMis Fa,rley J<.i~leltriga'rd,is " Vera · babela
·alfe~o je malg~nd.a sk!llo. iBona Sinjo.ro !"
..
nevid,a nte tra,ns la mallum an akvon, sed ,
Farley senhs, ke la mno tunns 1a kapon ImJ tlam ,II
mallan1au Haj .okuloj oltia cerb~ esH-s plena de : kQinpx:eni~, ,k
e li vocigis siajn pens~jn laiHe.
• ..
. ~.elllila ' J~nS1O., .
"Babelo " ja est.is la ,~usta :vortQ: Farley gorg.rldls. L.'l ,
,1!!.~~~9dJ
, Estiis temná 'SiÍI~uaoio. L'll tifouo atakis servisti no plendem
eploret is ' pro mal}wlffilforto, ~aJ ~eUletl~ ,
'lQ, F,H~p1nan Jliakhoatoq, ' SUl' Ikill 'Farley vojagis,.kme1 oficiro
'. rrull1aúte. Fal"Íey sulkigis lahrov ojn.
'
-',
en Ja 'llrmeo Usona" pro du jtara :kQlIDistio de dejoradQ . sur ll
" ,.
Poste malďorla, griza oJumo a,peris en la orientu, mal.
lia lin.suloj. :A.aoso seklV~'S. La taero esti:s lPIeDJa cle , ill ,unugegoj ,.
rapi~e gi ďortigis kajba1 daií alprenis . snr sin flavoln
' llUil'U:
'cle ilIa elemenltoj, la maU)enoj dle IVJroj, kta.j Il a plendem aj
cen. Ektagig ol :Farley 'lumÍs la Qkulojn a1 la ma,heke gaJ
plorpclo j de virino.j. La grI'3JDdJa . stpO Sa.nceligis 1Dl0000te vun·
figuroj disstern i1aj sur' la . ~lsekeglJJj tahulQj. La german~
dtita, 'V!ktwo de la 'lůfono, komptat inda ;e'k1.empJ.o de ],a mal·
k'UJsis kun vizago kontrau lá kivazaua planko, sendube h
fQrtecQ ankora u prQpra al .kl. f'llroj ,de homaj 1Illanoj. Sav·
#Jldormigis. La' j'4l'1uliino jam tiris la kapoll de siaserv is·
boatoj eS'Hs pretigil!aj kaj tTapide plenigittaj, tkiaj au fmísen·
" lino al sia Sultro.- Farley rimarki s, 'k e la okul01 de la junu.
d,iitaj rau defiI'aa~".lSiÍ:taJj, gJs fine tfesotis nenlÍOm cla .jjJi. Fa,r ley
lino esl-lls , senbri:laj en ,Ia Iblan.ka ,stre4H a mas,k o de sia
S'ID detell1is g,is ,18 ,1a:s1a s.av.bolato fooiris; pro Ho Ji trovis vizago.
,L a greko kaj Halo rflkse rigardis aIl ill kres.kan ta
la junulin oll kaj sia,n.. servistinQn. Li jam rimarki s sin pro
himo'. La' brunaj Qkuloj de la nino es,tis stra~e brHaj ma·
sia fleksoige:ma , blonda beleco .antau tagQj kiam si promcnis
lantnu la ovruaj pnlpebrQj. Kaj ,·tiam Farley ekstalfig,is kun
su~ la }erdek, ?: Li. n.~ sciis ~~n nomon, sed !i ~íídis
parQli krjego. '
.
.
,kaJ SOlI'S, Jke SI !k.aJ ,SIU serv'lSrtino esrtas ďtTanomQJ.
iM.alproksime, tre malprok slme 10 plrumeca - nur rel·
•. JlllIl!ll bj: ~gsrang!l'. k~~ solldatodevu~ esti,. d'i op~n~is desegno
de plumoj ag!1at,a j de ~la vent.o. en .silue~o trans la
sm tUlte, he18 kaj adlllllfls sm de ma-lpwk.slme, gdS hQru'a
ua moviga nta alJwo elstans .kontrau la brilJgan ta Q,n ento.
nQkto, kaj hodiaií nQkte li trovis sin kun sia servistin o
PlallIDo, _ ' I3:ro dl8 Ipaltmoj, s\lgesw-to de terQ, de 13:tQlo,
kUJn'P.reTIl'a~j, ro.,rgo/kul;aj ,kaj blarn;Iw.ÍíZtagll[j, en parte
si,r'lDi~'a
eble insri,lol Farley leiVis brta'k.ón kaj l1llontris al ~ji.
angulQ de la ferdekQ de ]a fnnden iraDlta sipQ.
' . La ,i1!aQQ s.anceligJs drum li sttarigis, 'lev,js ,]a maDOIII pro
Sía heII.eco, Mta juuece, !ia senrplOveco tregeirmpJ'esi,s, gQjQ
kaj kriis per Ikraketa VQoo : "Gracie a Dia /" La junu·
Un; !li jllllIl s.cHs, ke ~a &iP9 nepre eSttaS su1JlalkiV,igan1Ja, plene
. mnQ tu.r.riis la Qkulojn . Fadey ,kUnig,i'S bj helpis Sin s'f,arigi.
k oonpren'is , ke estas presrkaií uenia SallCO ke li forla~ula
' Si rngra;rdis a~ .la ,malprolklSimaj palmoj, .kaj D'IlIIU1OO dia 'kQ·
kmp1ig,ilÍan Sipon. ' Ttamen jen, eÍl ,~~ ,pe:rsono , de éi Iliu oe·
lOTO 'Ven1s en siajlÍl tVangojllÍ. 'L a ni:n'O ne movjgis . Sed FBIl'·
konl8ta,. kun stNcitiaj lipo'j junrultiuo, lli sent~s ,)a alprcrk.
léy 'renkQutis mÍl ek,r:iga~don kaj iIa orienttulo ridetis ,k aj
simigo.n de .qelÍlIDag6bla perdo.
,
turnislr a oIwlo.jlll ne' ,al la prahnoj sed a1 ,]a g.emnano J9.u
, .,Venu" , IJi di.ris .kaj ka])ms sian mllouJ'ladtiikon kUll hl
evMent e tVekig'is, ;k aj "penis malďertnli la ,barej;eton da. lakvQ.
~~per?, ~si k~pren?,sla ag~, ~ ne ~la VOll'~I?' kaj t~on
Fa~ley glrumhl is prOtfunde, .kOllIllpl'!eOO.nte,. e~dis 1a
Sl Sa~ue _:k~~~s. Ll.lkondu'klis SID lau
.in' ~1,tIlIlga:nt,a feT'
bI1akQn kaj ekkapti s la ,V!ro~ ..ce !la kQ]~m<! ~e ha .sal-~r~m~
deko., IkIaJ Iku~etlh~o~~ Ja sa~diloson., Jeln~lI!cli1t:an. ,p ro
pi1ia j-.rko ' kaj sóiVlÍiS Jín' for de la ak"'IUJQ ikaJ laa Jra 8'Jioh~aJ
~
l~ ~onďw.-o. L1Jh~I'pJS s~ , ~~r g'~, .k~3 !~au na Sel'VllS<ttlDon,
tralbuflQj de 1a of,loso.
'
. ' , . ,:
.•.
ti~ "rtlJ~ide tmnclS ill J,jgS:Il'~Jlr()!n, ~r-Ig~e 109. s~vfil~so
n.
T,
i
eJ
.ta
viro
sdij-is pr-i lra' gl1a,veco de ill .alwuJ() .kaj gltl
Li 'l"ampL~ rtllanken dle ,b vlfllnOJ, kaj tkun Ih alreml.Js g,1IS Jra
enharv.<l
''
, :g.~~d~" s~~o· lňte ~Il1protundlgós eD ' la ottimuJtan ;sk-von; ci
F.a~ley 'ridetis. Tduj ma!lr,apide. ~~eska:nbaj tpQ~aj bran·
, ':tJ<O esrtis diasQla s'~co de, S~(). • •
••
"
Cel:Qj donis al Iii sootOOl de .re.nov1g11ia ~()nfido ..Ktel s~~
,
Al , la savflo'So Jam veDIIs I8ll1:1'], serooJ.lthlJJa,staJ? nIDtl:
viro ' pova.s, en <>kazo. 'UJr@a, FaT.}ey 'prenlS SUtI' /llllI Jra dIir~:
drol por Ja SiaiVO de neeviteb la SártQ. Gemnnno, drrka '.kaJ
IJa:dQn de Il a fIl,t ero, kaj li harv,Íts revol'Veron en ,Ira 'POSQ, . II
blQrul:a, I 1,ťá~Q!. Greko, k1a.j fme ~liJ<.v~ktula 'A:řnQ k1lfll
flegma, f.lraiva vlUlgO. Obsm<v,anlte l'll Juuulm on, FaJ'Iley sen· ~nesis at )~ vjroj ~ ~ . T,iatm, ,~arr tero e&~ preslkuu en
vidl>;J.i ne ,p Iu est,is lIDulte genata. LI malferm ls ;]a, .ska~o.IOllI
tis .iDk..Jino!DkOlllftroňstari ti,lin, . ,prQ tÍomQ, ke Hi malpliigu~
'dlÍ ~ipbjSKVitof káj na blareléton . da malfreS a nkvo kaj
' siari &ancon PQr savo, sed Ii ne !l'if~is. An.kaií ili estas homoJ
di~doI1'lS malabun d:an nianteiu n:angon , servant e
unůe la
',Ii' réuíemo rgis ':al si. DQH >sidigis sin ,apud }a, junullino kaj
junuJiřwn lulj 'sian "servist inon' pOlr , ékzemp lo de eliikéto.
' ~rnn~ .aJ j}ji troi Ilokon, . ~u por s~. Di alktro(l
i~ sitm.He
. ' La palriloj alpro.k.siniillis pIi ,kaj pIi prQ la malral'id>a
ad blii.tTDia!Jcl'Oj a\l Ira obd~<to 'el- kiaJvRĎ <?JlfundlrQj kiaj mbul()j , ':
Ua~Q dé kl flo'lio: ,;jbrl) ili ' esti>s .kl. IkQlJJlellcQ de
ma1ll!J.tiil
gis fme ~ .ll1Uligis en aa akvo'kirlQn kaiízl1ían de ,18 subit:!
bordo kún si'll Ikr.éniá' ondsauÍDO. Tiam ínrorap ide venjs ' 31
,'sUba/k",igo ' de .1Ira gmnrd!a Sipo., lQaJj LiIaJIIl .:JIa nosů sUTlIlla~ls
. malklaT a vidQ, 'la ',e,l starantá .j pa.ltmQj, :kaj pam aperls
la
Iibete, eta eT<> sur 'la sellÍima maro sulkigit a 'de ondQj, ,tail
ma<lalta vegetajo . Fine i}.j vmis VIe1f'lllD naveno n. Ho goj<l,
~'a k,a prico de ilIa 'v e - n t e g o .
s a b I a n marbor don! AI g.i la vo~an1oj s treéis
Ja otkrulojn,
De tiám ·Hi Dur vagnngi s. Estis nenio alia kiQll Hí ' pa.ro1afD
lte m:l!l'l1JUilte. Caa- sa.me 'Ide'l la :ido.j de &.belo, Ik.iel
poVUlS ďari, lau l'll npnio de FIII!-'ley. Tr<wigis skatodo 'pléna
Fadey re1Qje Itrovis sin faJritazÍ'e pensant a, Hi 001\':i8 .;komu,de sip :bíslwitOlj, lkiad íbaIr~to ' daatkv o sru la.savfl oso.
~n deziton , ttámen lIlenÍ!an !komun an lfimedon PQl'
espt'imi
F~inlréy" jam >.koúdl1k1SJra jutwlin on .h jsÍ'an -servist mon
en
lam tkomUll8JIl espér<>n .
,
,ta ' r~ _ ~mmoo \kiun ,litpOvi$ ,p rovm. La ger.mano, 1i:l. ,'<
T'lI.moo!pO'St Ihoroj ]a fWs6 vagnra#.is.J.lllaIlonge en mon·'
grekQ k~j iUi'Jo ' á'OOt:is' .sin, en ,ki.el eble , tkomforttajrpozicřo}.
detoj,kaj me 'Venis aI Jler-o ren ma!1proflUnda akv.o.
-Fainley
La MnQ' sidlis s,Henm. :kIaj !Ktr<uckT1lTa" s-imila -aJ ,idolo.
,kaj iIa: gem:umlyek.sáJtis en ta ·a:lw0lll. :La ,nmo' . se&VÍ'.!. La
. ,Parleý' sjdis, Ikun il1'terplek1i:taj ,manoj éirkaií l:a genuoj,
greko 'k aj ilIa mlo aldonis snn helpon. Knne ili l~njll la
Li. est~ mallisekega, ]Ciel festiŠ· ankauU .Ilj
j.Sed bal·
pemCan floson M tla hordo ;kaj 'h elpis ladu virmojn all lila
.dau" ,maIgr-aií la heda~ri:pd.a s~tuaeio ;r' 'rid..klunulo
eto malrap ide vi· ·, te~<>. Per:: s.igíooj Farrey Jd,ev,
iglS Já 'VB-ojn lrelpi lm" treni -bt
, debli~ Ce laangu loj oo.:lia -huSo. l(f(en la nuna .katastro fo
f:lo.soo, tute SUl" 4a :oordO'lÍ' ,preler Ja ratingo de lInll!kvo, 111M
, ekscitás , hr ennaski tan sentull de' bmnoto an:kQr.aií en -lia
k'i am JtiQ estis lfuri1á li Téktig,iS b~ renkon:tis ,liíékrig &rdojn
:uaturo ; ,:JL:mem . v.o:Ci8~r,~i'n; ,,;,:BElIega situll9o "mí ,iIomas #in.
-'d e .siaj·)(u nulój.
' : ;
Sep ,el ,ni nUD sur tlo!l~ ~ze de'. la. Pacifika ~~~no ; bj nur,
'?
'
"Nu'!" IF tiiup. duis :' "jen iliestW It"
JI

ta.

f~rkit.o, sed ~\a vorroj Siajne 1oo1l1un eni'an s ignifon al I'a aHaJ. IIi fi,kg'e rigaTdis mute, gis
la irtallo fine doecidis :paJrol~. "Sinjorif" Ji e'klkr,i,is bJ ootis
sian bl'UstOlJ1, lkomoocaJIlte ope.r ,f.luego da lingvo, kiun li fine
ha ltigis 'Pe r ma,llapmba \Svingode 13 mnnoj.
Farley Ib.aloocis la !kapon ·kaj Ti·de1is . . ,Twte Ikredebla,
viaj gestoj ,es tas ,S'ignifoplenaj kvankam ne komprencblaj ",
li d1'fis. "Sed mi ne rpQYa1~ Ilwrnpreni 'p ri ,k io 'V~ p.arOlla'S ."
Sajne Ia .Halo alIooeptis La respondon kie.( ' peton po r
ripeto. Li r ekomencis fTenezan svingon de sia.jamblall manoj , rk aj JeVletad-on de suli,r oj,' kiUJne kun mont-mdo de denloj , gL~ lulJa p.e!l'do de ' ,s pi,r o r~uIItiJs pro lia g!Íimnlllls,t iko.
Farley skuis la Iklapon, kaj fikse 'rigardis, la germanon,
kiu .p;allpe .se,r óadis sian Ip.ipon Ik aj Iadan sb ,t o,l on da malsc-.
ke1'a tabako. ".Kia estas Ja tVor,t okrun mi bezooos?" li d el11J3:ndi:s sin. "Sprech", ".,prechen'!" Jes, tia. :est.as gi "Sprechen Sie English!" li fime ipl'oponis la'Dl.anmn dem'3lJldon.
,,,Nein," r es'Pondis 'I!ll grermano /kaj el1il',i salumeton el
a,kvorezislta S'k<'l,toleto.
F ,a rley sin tumis al 1'3 junulino, ne nmlproksime de la
grupo da vii,roj. "Parlez vous anglais, Madem oismle 'I " .Ji
rl c.mandis, ,fu-mnlte uzon de WIU e l la nemul'laj 'flranoatj frazoj ' kiuJn ,H .)1raJVÍs -cn sia memmo.
Si.a j HpÓj Ik'llnti,r.igis s pafS[)1e, mam g,r ade prernis soul' sin
ela," - 't re retan rideton. " Non , Monsi,eu,r," si res'p ondis pe,r
d o~Ca kont,rrulta 'Voco.
Fin,r,l ey -e~rigardds tal ,] a oserv.istJno. Si estJs ,plo ranta
aetllove. Li jUTis ISubvo óe ka:j ektf,urni~is je ,I,a sono de
crksciti-ta e'klkrro.
"Corpo di Cristo/" La itialo konllraus1l3lfis la grclWIl ,
k aj ba g~elw Ikole.re rigaroegis en la okulojn de r1a Halo, :k.ies
mano estis ma,ITllJ>ide ,r amp.an't a suprentall ,Ia mlaMiermata.
bl'ust'O de lia, \Vesto .
, " Bitte!" La g.ermallQ pusis sin en -la .s.iIbulaci001. Pe r
ťor\1ega tDlI3tJlO li eklkJa1xis i1a e'kJScitilaljn batrulanJtojn ' 'kaj
disjeti,s ilín hlel ,r orteg·c, .ke iIi falis sternite ISUr Ja rpla,oo.on.
Ne genante sin ec pOor ,fO'figi siam. pitpan ~;j mars-i,s Itrankv.ile
nI la ollkVlUjO sur tJa flQSO Ik aj prenis brinlkon 00 rai\;.'vo. '
FarIey n e kon1lraUis din. Sendubeestas akvo ie sur' la
illSU'lO, kaj Ha cef!a deziro je tiu momento estis eviti pluan
m{\II;p\aoOIIl , s,e erbll:e. rLla !a1fe.roj estis jam s.uifiee J11jlllbonia!j. Se Ira
ni~~,llkooJltt etnltul oj nlUlf POVtrS :koonp reni trnu )oa rálJ;iarn. se, 'ili
nul' J>ovus inlerparroli pl'i Ia si'luacio en kiu Hi Irovas !>iu 1
Li ekrig<ardis cirkaňen . Sed l:a prumoj, la cielo, hl murmuralltaj o nd oj ée la bordo donis al li malmulton da konsolo.
.;.K!i.a absurda m~ksajo ," ,Ji g.rurnblis ,ri-ktaue.
" " Sudice dta konf.urlO .de l/Ílngtvroj , .cu ne, Srinjoro? Ró,e.! v4
mem diris su,r .Ja ,f loso las'lan rnoikiloD. '" '
'
FaIl1ey . dwnstemigis. ES'tis la umů lk.iupaTOUs, ka'j en ln
ang~a H'llg'Vo t iel facHe flua , .krel estis Ua ipropra. Kraj Dun ,
same ,lcie l anttaile je .bag:igo, 'l i 'miolde ri-dé<tis k<i.amFa,rley ri~,rdis el1 Jj.a:jn ibl'U'oojn okU!lojn.
" Vera Blaibetbo.", N ,diaiílrJgó,s. VLell1e remémoms la cÍlttaj001 el Ia. ,1 ibm " Genezó": Jen e.W1S unu popolo, 'kaj unu
lingvon ,Hi ciuj \hllJVlaiS ; mj jen, IkiOlJ1'm komerncris fair l, kaj
JH ne estos malhelpa1aj ell Cio, kion ili decidis fari. Ni mal'l:evjgutlo klatj ni kůlIlt~UIZIU ue IřJtÍiaIn dlin~,()1n, !ke UJDU ne
konlprenu la Ip arolon de wiu." De ltiam venaoS ma1komprooo
klllj'loo.JpraCJ SlUlr la 'bo~ ge.rto." ,
'
;,Miregiga I" Farley ekkriis. La '., vira ci~as lJj~liujll
vcrsoJn 8!1 IÍlliÍ e n min prQpra 'ding,v o." "
" Rial ne ? 'Mi estas diploníito ~ ~TV8da Uni,versita,tot
diroi,s. 'ID. mientulo, ree 1k.,U!n ,r Jdeto sUlr' :1iaj lipoj.
.
"Efektive!" l<'arley stpinis pre funde " Tuj ,l i sen tis Shl
s-tl'ange felióa, s·tr-a.llge malSm'gihl ' - ,;Pr& óielo, heJ.pu min
devigi, ke ~i .Iiu ar-ofaxu :ion a)ian al 'grwnbH unu ,fil la
a)Í8, bj m~l1tní iom dá 'SGgo kaj i1l1encu J abotci klllle'<pQr
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, "Cu Hi 'pov!ls kompreni mian angdall

•

' pii

bone 'o.l iIi
komprell8$ ,'V.ian. Sji:lljor6?" d'elIWUldis, Ja maJdi'kHpá ftlo di!.
' Itl (Java gentó. •
" ' , '
" Peston!" FBrdey ' ~em.i.s. " .Viestlls iprllJV41J;\ MJia proptia
~TO 'Soni. "lel bon,e a1 mi, <ke mi [orgesiš la' Úik>ton, ' ke

ili ne poV'as kQmprenh lu ,pll bone oC unu el ni. Sed ni es'tas ci tie ik aj verSiajne Di devos resti ci tie dum 10000ga
tempo, Ikia j ,I wne IIi devosJtalbori. Ne forgesu, ke ni hav'a s
du 'Viiorino jn por prJ.z;orgJ, !ka1 - "
.
" Mi komprenas, !" la serena mo de Hinujo kbnsl!u'H~,
kolinante la kapon.
,
" Vi ,k ompremas dJa oscÍtuaoion . Cu vi ha.v as ion 'pooponi? '"
"Em la Ik omenco; 'mm nomo es'las Ah ' Wu," ~iris I·a
luno. Kaj via - "
"Flarley."
Ah Wu k-lJiniis la .kapou. "La emharnso l'ilate aj Ci Hu
grupo. el 'd iversaj nacioj, Sil1ljoro Far.l ey, es tas , ke dum la ,
konfuzo de Ja be<klurin_rl-a o kazode 1a hierQ.ua noklo, ili ,
venis sen cele a~ ' l-a noso. La rezuUo estas, ke Ciar ciu p;uolas
m-alsaman 1ingvon, tial ·ili ne povas ntingi reciprokan 'kOlllr
prenadon. La ~ogika ,konlkludo sajoos "esti la alprenadode
komuna rimedo de 'interJ{omun.ikajo, Ha iniernacia lingvo ,
kJan lili eiuj 'ppV41S rparolL"
Fa,r ley kunt!1rÍS Jn Ibrovojn. " Cusrte tJe IkouSias Joa malfaCilaJo," li lkotllllrniÍÍ's. " Bi mm Ciruj p oivas ,paroH, sed Ciu
hormó ell Hi 'p3rooloas mals ame. Mi ne POva,s kompreni, _kdel
'
'
vin - propono helpas ."
;,Ankoorail ne," d'ilfÍS Alh Wu milde . , "Ec nUIll vi 41e
komprenas nllan ,p'l'eolZan ,i ntenoon. Mi prop'onas ln alprede Ha kOlJ11una lingtv'O, ;kiu eSÍ!las :La lingvo i nte.rn.acia ,
'
,,
.
S'i njoro Fa,r ley."
".K:i:a ajn tio 'estas ?" Fal'ley gemetis: Evidente ,Ah 'Vu
havis ion g,ra.van por :kl:arigli, sed ji ne sdis Jkion .
La esprimon " Interntacia Lingvo'," Ah Wu. traduki s,
jene: "Esperanto."
'
"Esperanto I" Farley ripetis la vorton, iom eksjtj,te.
" Mi jam ,aildis pl'i tiu projX>nata helpa lingvo. Nun ,' mi
kOIDipl'enas. Via pro.pá.no esrtas. ,k e ni faru ,uzoÍl de .11Il turo
doe Baibe'la e pizodo, sed, Ire ni ·k vai au r.emversu 'gin."
"Balb elo ,re!J1Ivel'srata ne estas'i!ute mal'boom ddarigo . de
mia ipTOJ>(lnO," Alh Wu lkonsenUs. "Mi1hieraií Íldk'le- subai:í'ďis oVIitajn diorojn 'a l vi IÍnen pni 103 ,situació,1kJeI"'Vi . sdas, k aj
d,e Itmm mi ,gin Ikon&idems."
'
"> , ': ,'Sed Cll- ci rt iu ara takceptos vJll!!1 propon~ ? " Ftarley ,
fLkse 'rigarojs iJJag,el1mranon, lf.legrn1e, furnantan , la ~talon l~aj .
glfelkOlJ1 nmllramJike cigra,rdJáinta.j,n tmU La ;a'1iiam; 1ia du jUTIUlllinojm ,lci'U(j TIium , s'irlJis miaJIgo je oe Ia rrarn.d1O d'e Ira , mlOso . ~
,
,
"Ná sCiigu," Ah Wu respondis bkQne. " Ok,aze, SÍtljo.ro FarJey, mi voj:agis 1oon, ,en div\e rsal ]and.oj, J~aJ lni
scias sufice el tafranoa, 'germnna kaj ita1a lingvoj por csli ,
almenail kOll1prenata.."
'
, "La diab!lol Se ,lio ~.ta..., v...cra . Il del , utBos al ni lari pefl()n ,lerni ,1a lingwOl\1 EspéNln~n ?::, ,
•
"
'
.
" Reciprokra kontenťrgo," ree ta ,l ipoj de Alb W,u ektre" meitJs. " La st'lld1aao de 'La. Hngvo ES'peranlla, nePt'e é5tus tr~ .
interesa eíklS<perime:ll'tQ., Paroli per rinterp~ta'nro ,"ne ,esla,s
ciarn4tu,~ kOll ten tigra, SiJnjoro Far1e y. 'Supo<zu, rk e ví dézirus
paTo.li r){,un Ira ,e ta · francit junu)ino cU' V'Í dezÍtrUs9'Ktm
ha.v:D. , ill.lierpreta.n1Qn a pude? ~rorm Ho" - , J'i 'dái1rigis. :poš t
'{>llil1:o sufióe lQngra po,r mOl11trj, 'ke li 'ne esías senikoosma
p~i la ' intereso de F,arley '1f!Í'!lIÍte '31 ]á franta junulino ",I!lii.us ,f';TIis .kurson prj I;t Jingv.o ~speranlo ~r' uzMo Cll
ttmuJo, :kle Dl tre, Il?ezona5 hel·paTi hng,von, IkaJ rJ,a"1lport,1\na
okazo 'POT mi inJs;trw ~a ,Iitňgvolt 'llIl 'tiuj ' ékk~il mi saj1l'!llS "ro,
. PO-Dia ' pot ' malarernti. "
'
d
"Vi j.a ' esof'H'S "oportmilsto." ~n" tůno ,-, de .Farltly estis
admira:
.
,L a br.u~jo.4wl:o:i d eAJh, \vu trembriUs . L1 :s,ii.l. turn.is
ul la ' ali'a j forjet.ftoj, kaj rujJtároUs la geJ'l1lNinon. ""
'" .
La ' ge.rm.aúo gruniis. L,ja " matttelo ri;ndig~, li prelik;lu
fllligis la 'p ípon. p Te,ufl'1 I" IL ,m urmuregišen gor~ . mireg,í ,
kaj a'\.proksim.i~s.
::,,',
' . "~cO:
",: ''"
"
, 'baňvioe Ab Wu alvÓk.is la dn ' vÍlcinojnk~ laď itálon , ~l
. l ~. Scivolo ,i nstigis ]8. 8~earon. Ui .g.t,u plgis Šll ' ábilaiÍli 'Mlr. '!lil'
s~. ~ Wu 'hIj ..kom.encis Jnsttui ilio;,~ úZIaIlte ~ dir.e)ofeíi
,metodon.
'~"
~'''''
..
'
, \ Li moot;Í'is aj la, padlniQj, ,;Al'boj;\.'
d:i:tis~ k1!1 e:hma..
'. giS m ittúI.is~la sQ.ooBc ;,Mabo:.' li '~la~ ~ ~if ilL
Li IQWsÍ8., k{lj '~uiiS, kaj Domis lá vol1Oň de 'Ci~ ""'80gQ~ " Li
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montris al ma ves,t aro kaj nomis ciun veston; al la flo~o ,
k'Oroj sur la palmaj nrboj. "liti. amas vin," estis la vortoj,
al la maro, aL 'kapo ,kaj piedoj.
. kW.jIn Ah Wu proponi s. "M,i autlQ'S vin Mi amaJS vin,"
Je Ia finu 4e ~Ia IeoiOillo FaJ"ley -.s'ki.zis pl!lJIlOlll de ,a go,
li ripelis . f'Ojon post fojo, kraj kuntiris la l1rovojn. Entranc i
kiun Alb Wu otradukis 'Idei 'eble pIej bone. AInltaií lIloktigo la
,I a formon ďe Ik oro sur -al'boj estis tute nature por german o,
.
i-ta;1o 1rovis fonton de la plej pum ,a kvo, la german o ko·
Liaj sarmlandan'Oj estas .fame , IkO/Dl3'tarj dum jlaroj /Idei sperlektis amason ďa ligno por bruligi, kaj FarIey, kun la helpo
tuloj pr,j
de Ah Wu konstru is provizo ran sirmon por la virinoj . mirincla skulptaa-to. La eta blondul .ino estis mirinda - 1iel
lciel - pii mirinda 'OJ cio, kio jam eniris .lian ViVOll,
Tiam li 'konsltruŘ5 rfujrujon, super kátl lQ greko, uzante
Eč
la CilfoO'iltaj ,r cs'tajoj de sfaj vestoj, fa'r igoote pli elfograndeg an' k<lnkon, kuiris per vaporú miht1ojn, kiujn la
ni,tiaj OiutlRge, si i!IJIlIkoraií est.i,g lhela - :kun la .beleoo de
jUll1Ill'lmoj <troviÍs ~aií la maTbor do.
virinooo kaj juneco. Li sťairi~;Í5 Ikaj sel\iVi'S Ja pieďsignojn
T:agoj piasis. lil:i úvj,g Ika~i Jemis. IIi sin nutr.is perla
de A,h Wu. Liamis g:i n - 'aaruLS sin. "Mi ({mas vin - vi
sipbis1kwi-toj ,k.iujn Fa.rley dj,gdo ne tiS , per rnilll\Iiloj kaj Itiaj
karulin o," li rediris ,a,1 si, k,a j Itiam elkiha,l'fi'S.
ma~ebIarj :road~koj, kJajlll La ,i m.ulopr ovizis.
Sed iIi vJV'oois,
Antaií li, etn k.a:vajo de la salblo vjdclJligis viro tk a,j Mkaj .pIi kaj pli tpÓ'VilS mr,j UZOIl1 de ,Ia 'Il{)lva limgvo, :pro rtioke
ilO Ia germ'3nQ k,a j 1a beleta juna servisH no de la blond("tAh Wu rifuzÍS t,rnduIkJ, es.oopte 'kiiam la bezono estis urga,
lino. IIi flustris ullual iliaalila , lia brako es tis cirkat1 'sla
do se iJi deúris parQ/Li in1er si i!li devi,g ll'zi la ·k omunan
la,Jj'O. lia mltr'O estJis sia kapkus enó.
lingvpn . KaJ el ciuj lemanto j FarIey estis la plej entuziFarley stele deflank ijis, postel:i ridetis. Amo . \"ťrc
asma de Ia komellc o. Ne nur li deziris farigi kompre nebla
cslJil:s lingvo univers ala kiel dilris Ah Wu.
al )ilaj kunuIa,i fOlrjetit'Oj eiam al ciu kaj mUJ, sed prccipc
, Je Ja sekvint a t,a go lagreko kaptis grandeg all heloll'ioll
li dezids es1i k'Omptrenam de la bela junuIin'O kun brmmj
kaj fiert} !,rénÍ-s gin en ,La Ikl3mpl'O~ejon. Gi provizJs plň ml
'OkuJoj kaj blond,a j haroj, de tiu em "cindra blondo" kiel
1ll!á1pli epi1ku.rnn fesileJlolll p{)If '}a forj-etitoj ·~iun ,veStpel"on,
Ia francaj virinoj n'Omns 1a virinojn de sia 'lipo . Si. f'Stis
kaj éi'll Jaiídtis Ila sukcesolll d e 1a greko, ciu esc.ept.e de Faraloglll al li .Ja tÚlUan fojon klam li vidis sin. Sj aH'Ogis lin
pIi kaj pIi dum ciu malrapi de pasant-a tago sur la ilHulo. ley, kiu foriris lktaj lll1;a,lbonhumorc vag,is lraií Ia m.ar'bordo.
S.i estís kuraga. Si nenilam plendis. Li runis sin, lion li
V11V0 necese .f3Jrigis :pli au malrplJ ,p rimitiva sur 'l a
ins.ulo Ikun Ja 'prusanl,a j :lJaJgQj, F,adey ,}{()Instan1e .pens'3JDltta
Ikonfesis al si. Ciel Ii penis montri al si, ke IH estas viktímo
pri la Komfor to de ja jUIlU~itIlO k:iUJD Li umis, grade a,lprede. laeta dio Amo ; kaj Ii preskai í kredis, ke si komprc nas.
nis aJ si, ;aJnn6naií m emse, ·l a :poseda n ;Jwraktle.recoo de - IR
lafoje Ii estis cena ke Ii legas kompre nadon cn si-aj brunnj
primÍltiva viro pri la: vjl'fno kiLín . Ii elektis. Tial, ki-am 1a
okuI'Oj. Sed Ji 'sentis «nkau, ke por pIi plena Ik ompren ado
greko kapbis la flelonion , tiu ago f1lrigis 3,1 Farl~y ne nul'
vortoj estus granda helpo. Inspirit e de amo, .Ji kaúzis la
la 'lig'O de rviro pr'Ov,ÍiZ!IJIlta ll1Ullf~ljon ,por arů da ,k oohOlllOj,
kOtlMruon de barnko tegmen titan de paImaj folioj por la
sed ,La ago de rÍlvailo, porklnte Ihejmen 1a ensajon .por jeti
uzo de la junulin oj.La german o teks'is kurteno jn el palmaj
g.in Ce la piedoj de La vJrino al :kiu, H 'Sopi.ris. Kompre ne ble
fibroj lkaj brallce1'Oj por gia pordo kaj fenestro j. Fmley
tia pellso e~1.is mmlsaga . El>iIas ja vere, ke homo, ee h plej
iel kOlJstruis segojn el Iignodi ssirim de la floso. La greko
c..ivilizQt~, forjeltas la surla.ffi enon de cilViJiz.ado,
iris . enla pli profund an partiln de ' la insulo kaj revellis
kiwnl li 1'r ovás sin en primitiv a snu-aC/io '/kaj dev,a s eltordi el la naturo
kun maldika j stangoj el kiuj Ii formis mojn, interlac.ilajll
per 's~aj PJ"Otpraj manoj la rimeďon
de ťJekseblaj klresikajoj. Post nelonge Farley tr'Ovis sin lícl
,kiu li vilVos kaj -plenumos la primitiv .ajn dezirojn de vjvado.
volon1e heIpiata . pri ciuj Haj farajoj por la komf'Ortů de la
du .iunulin o.i,ke lia suspeM o vekig,is. L'a entuZÍ'asnm penado
Bu Ja primi~iva ekzi'Slo Ia primiiltiJvaj nec.esoj fal'ig'!ll!i la
de -Huj vir'Oj povus deveni nur el unu fonto, itia amo ni la
plej gmvaj ; nutrlaj'O, sÍ.l1mo - sed. la k'u ntpadga msti:nlk.to
franca junulin o, tia estis Ha konklud o. La penso Irecgc
super.re gas CiOIl talian. Do Far.Je.y kompre nis, ke la greko
mllltranlkviligis lin.
dum ,);a wla 'tempo egalis cÍujn penojn ,li3ijlll proproj n por
gajni JR fav'Oron de 13 virino, klun. Ii ne piu dubis, ili umSekVJe de ..io lUnu vespero n ,l i pa.roJ.is 0.1 Alh Wu dum
iH promOOlÍs llau Ia mm1bordo. _
\>ap esperis gajni.
,,-Efektive, :AIh Wu,. vi forgesis iOlll pri ci mu novfl
Se Fruley 'konsl!ruis lY<lfalkon, la Jer t~ g,reko I'.a.ris por, IillglVo. "
don por prálV3Jteco kaj de~endo, Se FarIey 'prorvizis gin per
.
,;Jes?" la ,f.esvOllldo de i)a 'OI1ÍentuJo ClSt·1s demand o.
seg'Oj, Ja ,r uza g,reko .. uj meblis .gin per Iitoj. Nutr-ajo .fa-riFal'ley !kapojes ís, lk aj ti"W! oo-rupte dem.andis la derna~l ,~is proble:mo m3!lfacilc S'Olvebla, kaj Ja greko kaptis
fleIo don. ,p lej gmvan a,1 ,l i. ,;Kia esros la vGn'Op or - amo'l"
0tOOl - ikarnoo - ,la nutrajo n /kiiunl a pdmi<tiva hOlIllo
Dum mOplent'O Ah Wu faris nen.iQID TeS:ponďoo, sed
Sajne avJd,as. Pro sra sUlkceso la gniko 9lkiris ,a'prohOln, dum
pO'S'te ld dtmlru:tdiS per milda sugesila V'Ooo. "Cu estas frateca
a.Imenaiíkellkia ,tempo. Kio sekvos Fanley .ne povj,g diven~ . ,
'amo :kiiun 'V;Í demm.s, ke ,mi iIIl\sItruu rul niaj 'kUDlRj f'Orjeti-toj ,
R~ :Ji l{-\mtkis la hrovojn , !kaj elkhrultj,g .pro s\lJbit.a
penJSO.
S~ro Farley? " .'
Estis metalo ,s ur la savfl'Oso ; eble li povus fOflUi 131 iOlll da
. . '
. - ."Fraíteé a?" ,La ,res.poudo de F.arJey eSJtis for,ta. "Ne
gi ' fishoko jn kaj kapti fisojn, per tio li certigos provi1.On
es1ushJ'l:tuIo, Alh Wu."
de La rlezki1;a kama nutrajo , kaj SiUperllS la bonsanClaJll kapAh Wu sulbridÍ!S. ,,'Mi esperas , S-ro Farlley, Ik e lio Imi ne
ton de la h:elo'll i 0.. Sltultulo li opinii& sijJn, ke J;j ne a.ntaííe
esbas: A!Dlo, lSaIlDe .Idei Esper:a'llto, esilas 'J;i,ngv'O interrOOC
pensis pcl gi. Sed rnorgaií .Ji Jaros provOlll, sen plna k'Onsiia
Mi 'rimark is, . ke vi interesigiS pri amb,au. Por tiu ci las ta, derado' li ekiris .al da bar.atko.
tamen, Ia vorto estas simila aI J'3 l_atina . . "Ama.s" eslns la
~La llUlllo jaan levigi,g !katj Fárley tpovis ,rngardi a;J
lu
verba en la tell1!pO flSt3lDlta. "Mi !lm-j Vi," estars pr'ODOmoj.
junulin o per g-ia blanka lumo, observi . gian m olan lud')ll
"Mi 13íIl1as VID," mi Qpinias eStta!S, M' f,raz.o ]óun yi de2lÍras.
tra siaj 'd:elikate sil-kaj ,h aroj kíiluj formis ' k'V ázaOan nimbo11 1
Tiu egs'Laos lIa anglanestpI1Í!DlQ'Il, ,,1 love you." 'tmn frazon
kronoIi de gloro ,cirkau sia belforrn a ikapo. Li .akceli~ sli-aj'I1
v,irlhojf aci.Je lk'Omprenas -4mj gi q(JIR símil3s 'I a flfWlcan
paiojn, su.prenilfis monteto n el sablo kaj ekl1&ltis.
Iingv.o n, " C"
'.
Ant:aií li la eta blOlIldu linosidi s ,k un ,ta lunilumo cirkIRu
.,DaoAwn:" Fanley dins iom r,igide .
.
si, k.wj genuanltte apud si dia rivalo estds eWersa:nta sian a:rnon
,Ah w.u ridetis. "Pasant e, nia gellDlana mníko petis la
per mik&ajo de sia propra lingvo, signa Iingv'O, Ikaj 1l!00k.aií
. seman ,i nlómno n anblií unu aií Ďu tagoj. Mi o:lawe renkonES!peranto: '
t1s.,lin klimn )j estis entnUlOa!nta -la J'Ormon de ~elaj ko,;Koonprenas. Freulin ct? Mi - - mm - amas. Mi
roj ' sur paitttía Mbo. Estes _stranga fa'ltto, .k e nia ' grek.a
min - I3lrulS - Mi am3S ..."
aÍnik'O anknií . peru tíun S'aman ' informo ll hodiau, ,,~i aldo. - Tiam Fatley aiídis -kaj l.! ridetis. La greko Ja konfuzi s
n:is. fOl1lIllatSa'llte ~a~ la ~rdo.
1!iajn přenomoj.n ikv,an.'kaim, Ii evide.nlte· penis diri, - !k.-e li
~Farley si~ís SUl" · ]asabl ou. 1caj. rigardis trans ia
lUJl1iS sin.
.
. ~ Serilimanétendlajon de-liumel:llj ,orid'ój. Amo eslas lingvo' uni. ~ FaI'Iey- tuj all1itauen ir~s ,kaj ree .ba1tis. "Kd.el utilas did
,ven,all:a, ,<kQj l;t. geímaQ o enf:rane as la .fornnojn de ~emelaj
al Fmiílin o ~on1jelan, Ike vj !tma s vin 'I" li rikanis. ' .,Neniu
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dubas pri tio. Ni volonle konfesas Hon. Sed kial malSprrti' ·'it1 · Huj rid~nla.i líp oj , tiaDi la luno fr\lnemgÍs 'lín, kaj, sélf '
éarman i!unlumon por atentigi sin pii la faKto ďl"
averto li kisis ilin. tiranle sin al ,l i per brakoj kiuj vtbris
Farley neniam sciis kioo la gOOko /k{ljll1preJlis. S~ , .li
str~~ •. sentante gian c~d~maii. ,lnolecon kaj wdnan dolrespOllldJj,s ,per ,Ia lSiSif1J1,l Li,DgIVO" rapi~ ik'lllj, f.o\Ue.Li elksiád'ti(.;
cecon.
,
;. '
"
.'
."
surpieden kaj 'konlmií:is Farley, siaiu riválon. lEn la dai1ř~Íl
~ ~,luliéto~" li flustris ~" ,,J l~ve
mi intenoas, "Mi ,:
de momento ili ftiksc' ,r ig'll'rdi'S unu .Ia alilllD. naJm FarIey diamas vin, amras vin - kaj - sc mia - rivalo - ne bone '
-kondukos - mi rompos al li - . la kolon - pro rts : "Nun foriru - I,r u ,p or ka,pti nelOllliOOl! Iru!"
lome1e 1a OOla, a;1tkreslka greko be7Jitis. DUIlIl ' momento '''l'Dírá jaluz6'."
"
, "
','
"
,
Tial es tis eble bonsance, ke,' aferoj fin<i{;is tre rapid,~ '
la s,i tuació estis strecÍta. T.iel en aHaj ,p rimitivaj scenoj du
v·troj eb1e Ikommu1s unu Ia aijan du~ vir,IDo alrlga,rdis.
post ' tiu nokto, antau ol 'Farley kaj lia rivalo pov~ll:- havi '
Tiam post ,p luapenaJdo pri kOflP'a ,reziSlto, ,Ia rivalo de F'a r;
malagrablan ' renkontón. '
, '
, '~'l, ' •
ley rigide klinis :1Ja kapon al la junulino kaj formarsi~, mal·
Ok.azis, ke -postvivanloj en la '.gavbo'atoJ de 'l a sipo estis
ame rigarda~te.
.
tl'ovitaj kaj ili rakontis pri la sippereo, pro mo ciuj sipoJ
FarIey SIn 1urms al Sl kaj ndehs! Sl ne movlgls, . sed. '~en tiu regiono wrge serCis pri aliaj forjetitoj, de 1:a: mal·
li;' r~n~?~js .~a~n oIkulojI.I kaj trovís. mn .m~~e!aj, .an~ail ..Ii, t" 'felic~ sipo. Do post kelke da tagoj sipo forprenis iMn 'd e la
VJdlS Slaln IIpojn termetí, senprokraste II sldlgls SIn ce Slil " insulo kaj refoje ili trovis, ~in s.ur.ferdeko.
. ,.
.:
flanko.,.
.
.
~
.".
.
Denove Far,l ey sidis kaj óbservis la junulinoh "-iun li .
" VI - ne - amas - -tmn vlron, cu Vl?h maIraplde
umis. Sed. nun si ne mars-is si sidis· en sego' tirit;l tre prokkaj malfac~le balbu~.is. en La nova..a~~l'ita lin~vo.
. '
siffi~ al lia propra, kaj , kv~nkamFarley ankorau ,ne .s.ciis :
la francan lingvon, kaj si hite -nesciis I(langlan lingvon,
"EfektlVe ne, .SInjoro Farle~, sl.,malk'ise respo~dIS :
Farley balancls la kapon, h senhs grandan m~llsargon , \' ili' interparolis pri _ amo per lahelpo de Ia lingvo ililernacia.
•
" Nu mi atentos, ke li ne - genos vin - denove."
"Ho, 'e fektive - vi ne bezonas atenti lin," si diris mo"Mi al11as vin," li flustris sopire, rigardante en siajn
deste. "mi kutimas - ,al 'li aj aferoj."
okulojn, '
Farlt'y konfuzigis kaj rigardis rekle al la maro, lute I
Si turnis al li la v izagon , dum siaj tipoj disigis. "Mi
konscia, ke si estas efektive ridetanla - e'kscite . konscia ankau amas vin, mia 'kara," si murmul'is. Car nun estis
pri sia apudeco, gia frenezigado, gin ekscitanta allogeco tie
komprenadQ inter iH, kaj ,Ia ' eta bÍondulino , jam promesis '
sur' la lunhelia marbordo. Posle li kvazaií prenÍ<s foHon . cl farigi la edzíno de soldato.
la libro de lía germana arniko; l~ ekprenis ' pecon da rom- .
. "Allklau mi amas vin, mia karuiino." Liaj. amvorto,j
pitá selo kaj komencis desegni sur la argenta s~blo la for. travibris kaj gojigis sin . Li elendis la brakon, trovis sian
mon de du koroj. En unu li skribis )a vorton, "Mi," kaj
manon kaj tenis gin,gis fine li malrapide kaj ,kun nuanco ,
en ,l a alia la vorton, "Vi," poste li desegnis sagon penetrall- ' de respektego levis gin al siaj lípoj.
tan ambau. Tiam lí rigardis en la okulo,in de Fraulino ,
Mallai1ta voco interrompis j(Í'ajn l'evojn : "En la okulO,
se vi bezollos illterpretanton, Sinjoro Farley - llU eble ",iMontjean .kJaj denove trovis komprenadon
"Beleta penso, cu ne?" diris Farley.
jam lrovis pii malnovan lingvon universalan ?"
"Jes - sed la - desegnado es tas malbolle farila." si
Tiu eSllis la llino kaj 'l,i parolis angle, poste subite li
malaperis en la tropikan krepuskon.
ridis.
Kompreneble estis la kulpo de la ,l uno. Farley ~igardis\
EI ' }oa angla :, Eduardo S. P.aysoll.
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Mi ,vizitadi'S ofre HIID3!l'OIIl, homOlll super homoj kaj
si OOlnc1s, Siaj ekmovoj esltis des ' pH PrQIksimaj aj vehto.
, Kaj si dancis .untau AIl~ka, 'satrapo sangávida, kaj ' Ii
;luskullis liajn rll'kontdjn !kaj interpuolojn. Apud la rivero
Meglad, 3iDtaií kahalIlo, Ikll'bime ;li sidis en ombro, tie pallIllo
ektremis de sia dl:inco kajordonis ke m sin fermu en halojn '
mall dika kaj , retojn plektante por fiSůj, parolisa-l mi :
. liajn.
Tamen se iu,j l diris - ne mortigu !
l'enoviganteKaj iIi fermis sin.
,
Kaj kiam venis noklo, eniris Allaka en 1a halojn kaj
kwwau -Lirujtn, vOlrtoj'n IIl!i ciuj lVMls de lIllorto. Kaj es'~a'S UDU '
birdo, Gunar lau nomo, kaj gi eterne vivas; oar gi ne vivas
cesig1i!; sian dllll'WOn ,kaj ~ubprěmis siaju mOlVojn kaJ v-idis
de morto. Car sciu, kiu ne mortigas, nu :anka,u ne 'estos, min-acon virgtilinan 'en okll'loj siaj,
.
.
Kaj morgaňan tagon, es-tis Allaka malserena kaj Iactf
mOl'tigÍlla !
En mia frua infaneco mi vidis birdon G.unar, kun faj~Rt kaj ordon1s ke, Hi sm :tunn:e!l1II:o peil' m3lhsato kaJ rOl.hpu ,
vos10 kaj oku.1o kiu penetras en koron. KlIj maljunulo' la furiozojn cn si.
'
Kalfala ekkaresis min sur kapu kaj diris :
Kaj je surprizo de Ciuj; iIi ·ekvidis ke Gunar ec ne'
_ Hanara. al vi esias doni~a ke vi sen tú eternecolÍ kal scias vri ~jo, lIlek pr:i affliaj beZOIloj dé hom"l k\Jrpo. '
_ Kaj kiam venis tria noklto, eniris AU1i;ka én tá' halojn
vi et'i'Í0IS ,ha1tigilia duol!lvoje tkiel Iaitlikau muj en nlÍa gento.
.
kajcesigis sia,n dancon ' kaj vidis denove minacon virgu.,
Kaj kiam mi kreSlkigis, Hi fabeladis al mi rakónton." Hnán en smj okuloj , .
,~
,
pri birdo Gumu' jenan :
'
.. ,
Kaj pasadis tagoj kaj pa,sadis ndk'loj, .kajtll}~ okul~j
Anlt!au lonee; aJI1Itau lupf!e wivis en Sama lando dancis-'l .de Allia!kabtul!is firenezo /k13!j ěiú~ ,tiremis a(IlI!:au li; Kaj iumatřno Gurt'ar /kaj si estis ' :fIáma nmIllpr~'i.me. Kaj si esbis tie IT.- tene, li , eliris hlte frenezi~nta el siaj haloj.kaJ or~onis ke
hem ke el homa ISango iIlIWlO'J germrs JX>'!!t si ; kaj larmojn , oni elkbrutigu' bruleSiafodoĎ gIl'aIn~1Il il«ij m-úligu d!!.,qCistinOO
plod patrinoj bij aDi-atinoj. '
'
" Gunar kaj 'la furiojn eu si: Car, pa:roHs li, &e ' furio]
Katj J,a /kOJl'O de Gumu CSil1ÍlS ' el !JllIarImoro kaj 1a riekregos 'miajn regionojn, maI<:iiíslkultos uhl . niaj dioj kaj la:
jaroje~os al 'ni malbonfr.uktaJ, ~
, ".
g.ardo plEma de minaco' an1fiai1 karesado.
- Si esUjs !Wrgiuu,uo el-meto ~ ~ multaj, CaT sia · ~.
Kuj ili ekbrúligis bru!esafoi!on kaj~ je surprizo 'deciuj"
danco -e5itis 5IUJJ1entera. ~
.
o'·
_
~~!l~RC:íS- 'Gu!1ar sur gi. KaJ ~~m s~ .e~~ajxtis ;_f81I'Q" -~ebriigis~
K1lj' kju lajn ,s in ek<fusif), ek~u~ís morto lin. Cilir neml) "v :j'ít.~dorojqiujn éeestantojÍi'ka~j preslkaií blinaJ~s iIiaj OkJlloj
poV'ils lkou:Jt.ra'i.\bala!li a!l sili dezire.g~: .
.'
pro ' brno' tro, gramda.
.
ď
~
Kaj Gunar iris de ldko 'al lo'ko kaj neni~ noktripozis:
1\.aj Guna&' birdo, Ikun v-osoo flaiJna, suprenmovi~~
Par si ms per flugilo) !
éielen, wUaperisen altajoj.
. ,'~ ,};
,"
' Kaj jupli si ' dancis, Sama des .pIi brulis, kSj ju pIi
.".
'J?l la serba:. .Dan; 1'rk.u1ja;;.".
<
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AL SONIOucV ... ,

En la.sta minuto de nia disiro,
Memorall mi, sidis ni tombe silen/e,
Rigardis. ,oku/ojll kun morta sopiro,
' Travlvíli pasinton tre akre kaj pim/e.

7 . K:ajinterplektigis la manoj subite,

,

Oenove ·eksentis ' ni nin geamikoj,
Kaj larmoj elSprueis, kaj neatendite
&n kor' ekaperis tranéantaj ekpikoj.

)

Ni tarnen ne honlis pri larma traba/o,

(,

7'

,

Gi estis ja goi' de l'estonlo ,alvoka,
-Sopi" pri .l'estinto, riproéo al lato
( . Kaj de' I' geamin/oj dankaď reciproka.

),

AÚTUNA/AKORDOf ':

En val' ek/remas flot '
Sub kis' de vellta, spiro. '
GojkalltCJs birda nor' '
Pri ant' kuj arndéziro.

[,osla ai1tana saluto. Sar /ago
GUte ve/adas boatoj al bordo.
fgos ,nin mi/daj profun.te la lagoj"
,
Killj forfluas de tiu 'é i bordo.

Eklremis pro am'senť
dnim' en, rbrristo :mia,
Naskigis tlamll/rmelit'
Slib via' kis ' pa.,ia.

Sole
iras lau altaj aleoj,
Dronas ni en /a mistera ue.~pero,
De sur montaTO aromas picéoj,
Fa/as lrap.yone pometo al tero.

Gojkantas hirda ar'
Pri am' en korprotundo.
Sed sanga {Iuas mar'
EI ,maltermi/a vu'ndo. ..

Tima birdkrio dissiras aeron
Vibras huarite kaj ree ekg,emas : . '.' .
Hauka veplenď de souaga anséro . . .
Kavc la nok/o 'eftadas . . . Ni tremas.

Malrapide; lag' senfina
~as lor post· tag' sen fill'.
t.U neniam, k arulino, Mia kor' retrovos lJin '!

Klore sonas 'cn la s/ra/o '
Gaja rido de knabin':
La spirito mia dubas Cu vi jam lorgesis min ?

Nur momenton, éar doléege
EAkaudigas el la kor':
.. malino ne forgesi.~ ,
\-'in revidas en memor'."
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Filin'; Iratino, am,atin'!
'Patdno de l' !eliéo!
Ho dolée ealas gardi vin.
Mendi je ľ vekigo.

En drsUletita blond-lrardr',
Sub ondoj sunradiaj
Nun dormas kisoj miaj.
Vidigas inter punta krem.o
De l' bl'ust.o raza bril'. _
For t.ento' 10rl Gin kun hon/emo
Mi kasas per kOPTi/'.

Silentonl Dormas La trezor'.
/<:n 'songojn lulis sin lan(Jvor'.
La karan éirkau buso
K-are.st;l8 mi seli tu-'o .
-H-Q kiel dol'e.e ... kiel strange. . .
E;J kór' ..• la prem' ... la varm' . . .
Pro kio rulill sin slLTvaňge
,sll bite , guť de larm' ,! .. .

Pilin' , Iratino, amotin'!
Patrino de l' leliéo!
lIo, dolée estás uardi vin,
Atendi je I' vekigo.

Pilin', (ratino, amatiId .
'Patrino de I' (eliéo.!
!Lo dolee e,tas- gardi vin,
Atendi: je. I' .vekigo.

j

1. .
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$ťn/illu,
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K. de- Kal-oosay. ~

C'E V A L O

Madmadon diktas la muzik·...
Marsmar6o.n dikta. la muzi.(c' .. .
7',
"Huru'-on. hurla, stratpubli1( '
fieneza iturmlJ, sabropik';
kaj bravgj knabdj BU,' éevaloj
sang!ontoj fluD,s, tfntas Btaloj,
,
..
ekiajttaa' for ul Í11ortbátaloj
hura' lormorta, sur é~valoj
Trara!: Trara!
Traral ,Trara!
al '7nortbataloj .. ,
Cll' mortbataloj .. .
'7'
N un el kvaropo jeti éeval'
En la naoso ' jen éeval'
, . ekdancas ritme je signgl'
1!uffrapas r/tme je ~'lIlgnal'
kraniojn romRas, korojn premall,
'
kaj v(qJa., brido, vipo, .prolto
gi, dancas -aa'neas je mari'sono , "
' .' senJcapan : kn~oll /fW!.. Ii tunas
( -•
.
'Trara! 'Trafa! .
Trara! Trara!
je marsollono . ..
" : _. - . dalJcante hené18.. .
,'~ . . ,

f\

.

)-

Při la anýeloj etu kant'
Dirata super la dormant'
EII miankapon venas,
Dancante trapromena$.
Por akompan' en mia koro
E.honas mola lir'.
Ce l' sonoj de la lulsonoro
-[)ur[l1etas la 'sopir'.

DAN C A N T A'

(

' ,"
'j.

lIfalgojego, /ag '
Pii rapide iru !qr,
Por ke ba/dau, karul/no,
Vin retrovu mia kor'.
Juu/ Karllas.

Filin', fratillo , amatio';
Patrino de l' leliéo!
Ho d'olée eslas gardi viIJ,
Atendi je I' lJekigo,
ElI' tiu onda, blondeÍ ,mar',

.' )'

I(l

DORMAS

Si/enton! DlJrmas la trezor'! '
Subpremis dolée sin langlJor'.
Sur vany' en rozk%roj
Burg.onas mil.daj (Ioroj.
Okulojn ~iajn fermas mole
Pq/pebra si/k-kurten',
Sed ride ylítas kaj petole
La songoj tra ,I' mien'.

)

'\

o)

Stanislavo Zausmer.

K O R S OP 1 R O

(
') '

' 1('

lIi

',: 8 . Lueiu.

M SoloujelJ.

I

o.

~

.

f
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Marsmar60n diktas la muzik' . • .
Nun pac' trlJfTlpetas - ./len ef/k';
militon kašfJi . ter' kaj kalk o,
ko.Io.mbon tapten pe/us ,alko.
Trara/ TraFa/
f f? katafalk o .
, K utime ja en vivbutal'
fldancadi kiel la t eval'
kaj vanus brido.,~ vipo~ Bpr;o.n'Q,
car dancas dancall je mariúmo.
Tiára! Trara!
lu. eevalh~mo. " . .
';"
.
.,
, Jullo Baghy.
o
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D~caro·,~i mi{1"1J1matď;'aJítiJc:o ' Nikokto :"Hoblov
r;;;;'iiii3i!5:5ii'f rosta artmetie jo. En angulo - mizerfra pita kna\'arma bejmo. La cifonoj fálas de la ela modelo. Antail )Jl'
i
bineto. En la manoJ, rugaj pro la frostkru elo , - staras
kun libroj en la mano ~ 'kiel promeso pri -bela ' estontsi tremant e \enas sukerkor~on. ' 'Sia timema ri eco - lIÚa mineto. Si , f1a'lellJ,e prell!,a s sin al mi" kisas ' miall
gardo saltadas sur la duonpte taj pentra:joj, sen,·angon.
bildaj kadroj. La multflik itan cifonsal on si tir- Pacjo, fabelu j on ! Fabelu, kara;_ éar panjo ne scipreíneda s sur si. Sia attrudit a ttankvil o rip07.as.
pov'a s .. ,
pentristo 'Cortuma s de si siau Uniserca n alrigárdo n.
.
Dolée muzikas ln infanvoCo .,. longe . • . longe . . . Mi.
Nur senmove , etulino I Nur senmove I Se ·vi J.acss.
ah·igard
as.
Svelta
diru ... '
altstalu ra vidno zorgelad'as' ce la tablo . .' .
Jes, la posttagm eza teo ' ," Tuj I . , . Repkon to al , rigardo.
La timhezit aj okuloj jeson pa:lpebr umas. Si komprel lis.
Sunradi
a~ojo paraliZá s la sobreco n. Siajhar oj ~ Jiunoro,
Triope ni s.ilentas : la pentristo , la modelet o kaj mi. La
1a
o'kuloj - mem la flrmamen~o. : En tiu·ci profund ablqo iam
artisto ipspirite laboras. Dubo kaj esper9 pri la sukceso marmi enterigis lIÚan unuan perftdita n ' amon ... , Echun si aspek.
teladas en Iia brusto. -La koreton de la gtiza modelo gojvarm
o , ' tas tin, kin si estis. La
ka resas. ~i pen sas pri hejlita cambro, kuirita mangaló , patrinrememo rado banas ln amatan en fonto
de }a eterna juneco . . . La vizio sercas. .Mi forge_sas. ke tiu laildo . . . EC mor811il si devos veni. Dio, Se la bildo estus prela
ci
vinno ne estas - mia edzino. Priulem po ridas nun ell
,- neni;pn I
ln
.ai1luno kiel i-am ai1tuno ploris en laprirtte mpo.
Mi ne povas vidi la sinvend an:tan mizeron , per kiu la plenstoplia: ' venlro akiras ailreolo jn. Forturn ante min mi rigard!l~
- Fabelon vi volas, fllirteť ? ~u pii ' 110njo, la fe'ino au
tra ll! feuestro .. . Jen, la unua nego jam falis. Blanka brilo
pri la blanl;.a elefanto ?
de mil~a:rdoj da ·negflok ojkonfu zas la Vl"dpovon. HarnJonioll
- Falx;lon pti la eternn printem po !
vekss ' eh la a nimo liu ci b:li~diga blank~~o. La vaga ~ento
La fantazio -koketas pIu... En .lil ' Corno bru·bru as la faj.
veadas en la 'k,amentub o. Fonttre meto kuru en la mootbro
ralo. -Gia lumo vesta s la cambron , en diafanan rugan vualon
Mi prenus mian llelton, sidigas al la fenestro , ~.igardns j.
AI mia sino apogas sin la infano, sur skabelet o ce la pieaoj. '
la
,
negkovr itajn
tegment ojn,
dancsl1l ajn
telegr<J,fdratojll . . . ' ~ÍIdas . 130 vilmo. ,Du paroj dn o<kuloj kun naiva atendo
fiksiga s
'P aseroj sid<J,s sur Hi.
~~
'
Nebulo de zigzagaj pen soj a1Svebas je, mi<J, «<e'r bo, Songon
- Uf I Ekiru, pegazo ! Nub' eedoI1se, nub' c61118.Ze~
mi vidas kun ' streeitaj okuloj. La Vintroav ejo ' frapa s ce la
kun mi perpegn ze I hip hop, es tu mi, kie mi volas ! ... f1ugu
pardo ,de mia ..mimo) portas fa~lojn en : Ma sako kiel antail
Sed Jbodjai1 'l a Pegazo esta's tre lacs, ~intrene lrolas sur
longa Jonga tetJ1ilQ, kiam , riůa rido anilorau ne maskis korln vo>jo de '1' Fiabelllando, SsTf}on bGMi's . 1511111' la dot-so. " G&ajln
vundojn' . .. La okuloj eklarma s. Dolorop fQ brilo .. . '
M,i a fanlazio kokela.s ; ,l<a tfir05tan lIII'tIp~ejon ~ ~difomas - - f1ugilojn la vivo mem subprem as kaj nun gi pase ,aínJ>las;
stumbla s. Kie ~i Jra1tos - mi ne seias . . .
.
.
,

'

• • *
ran s la blua montaro , estas vHageto : modesta j ligStrange, kaj iIi ne trovas , gin J
•
.
nooomo j, pimpa ' lignop~~ejo, Antai1 la dontetoj siela- . Ne, car ili ne volas trovi gin. La -unullJlÍ ili , tima'S' pro ·
da.s blankku faj avinjoj, grizbarb aj labormu elítaj
Joa egolsmo, la duan por ne perdi la tronon, je kiu ili metissiÍl
.~
kamp,a ranoj. La vespera sonorilvoCo alitone sonas,
'- ' Mi volonte sereus' gin.
'
ne
ce ni. Ci imitas la subfene stran amindum adon de junaj
lom
laciga.
_
.
geaman toj.
- Mi estas Juna kaj persistfo rla.
Ci tie okazis al)lnu longa longa tempo, mi 00 ' ne memora s
La
hirundo
taksadis
en si la 'v aloron de la pasero, vidis
kiam, ,ke la i>ruleTOj de la vi~ago kJunvenis por oomladi . Iii sidis
ardan entuiias mon en la elaj okuloj kaj ekmeditis_ La post-sur la telegl'l\f dratoj cirkau unu slango: La ai1tuna venlo
1uSO:IIa
bered:;llo ,kOll9ÍóSIJa>s nur ei .songoj, kíAtjn eSlUs bone doskuis, balancis la dralojn, sed la paseFko mpanio flrme tenis
naci al Ci uu ciutaga animo. ,Atmeual1 Cgi bavu i6n, cam: ji esta
sin. Fahl-Ie por ili I ma prapatro estis famn snurdan cislo
s
cn
ja tiOlil senhava. La songoj plibeliga s la vivon. ,la kortego de la Blanka Aglo. Poste li kretenig is. La postelÍlo
j'"
,Nu
al1slWItu
1
'J,iI
decidis'Konside
rindaj estas tri
heredis nur lian árton bj senmora ron kamkter o.p. lti e,s tas
la
aferoj.
'
klačantoj kaj -tromemftdnj ventkap uloj de la bi.rdaro.
Ciuu
Mi
estas
prela.
'
pa.serov on iliI konsi:deras strutovo , mortti.k arias i~ter Si
la
- Unu\!, vi devasle rni la árlon de silerttado.
moju de ngloj, okupas fremdaj n nestojn. Sovini~taj demo·
Ah
facile
I
Silenti
mi ja bonepo vas.
kral oj au demokr.ataj sovinistoj lau dikto de la oportuni smo:
- Erai:o I 'Silenti tiel, ke oni pensu vin stuHa - -ne dal:Jen ili.
., '
,
fa s. Via silenlo, eslu signifple ná kaj la parolo - enigma.
Mirinde, nun ,Hi silentis, la kapetojn turnadis al la stangoKaj due ?
,
pint o. Tre a~a, blankyd ta forkvost a hirun~o sidis ,t ie; Li estis
- Trovu la Ína,lon de cio. "Tio gvidos vin al la perfekta,
senforta , 'l.ace spiretant-a agonia.nto. Kun vitri~j 0lnl10j li ri'
ga,rdis al sudo. Líaj kamarad oj jam forflugis , eble iIi Tipozas- ekkomp reno.
- Kaj trie ?
nun Ce la unua piramid o.
- Rekono de Dio.
, Fi-statu ra gríza pasereto f1ugis al 'Ii. Per boninte nca kvil·
- Cu -vi konas Lin ?
kvivit li konsolis la orfan ,forlasit on. La birundo perokul
e tak- Li estll,s la perfekfa Sekreto, kiu estras. Por koni Lín
sadis la pasereton.
,
"i devas simili al Li:
: _ Eta pasero, vi ja ne povas kompren i kion sipifas vidi
- Cu vi -similas' al Li ?
new am pIu la l&ndon de l' ,E tema lTintem po. , ,
- Ciu ,estalo similas af Li ' gis ne'.., v-OJas _egali#i ' kun Lt '
_ Lando de I' Eterna Prin:tem po? Cu ,ekzistas Ua. 1, ..
Po~di Li'ajn selm-etojn signifu~ nian mempere.ig<iu.
" ,,'
Vere, vi, birundo j esťas lIlondva gantoj, vi kona! la teron kit:I,
La-pase rQj kun80vi s la kapetój n "'kaj .. per ,18,fita kvi,t kvivit
la boml?:1
' , protesti s: parol.o sen~a kvit ..kvi:vit kvit .. ". ni ciuj forflugis
,
.,
- ~ p1iI boDe. La libro de }' paluro ' ne ,k,a ins sekreton
Nur lafi·stat 1ira gliza pasereto restis. ,Jam .ne Scivolo reletlis
antau Ilj. lAl 'b omoj ankotali Qam sereespl oras ta "slonon de
lin . .. 10 lilia., ,Li nepovi s ba)ti l.a sentou, ' gi viVis ,sénnom a.
l' sateco".
, ď - Hinmdav cjQ, kiel vi opinjas pri socio : de mia ríuo 1
- Cu vi smag, lde ~i ~tas ?
, - Nek socio, nek f aso ~i~ estas. Se tiom.' :vi, vagados kiel
- les.
'
mi, Jiani; W ekScios, ike lae'ksté rajo esfas _vesto de Ja ' IUfraJf~
- Kie ?
'
-' Ne estante materió do sur la tero ,-'- nenie, en la _o ter~. ' Nj~ soci9n fqrmas la tuto de lá ~o:j. Same éstas ' en
, animo - me, Car ti kutu sur ties fundo. Kompre na boneco. la S<!cioj de mirteral oj, vegetajOj, Skarabo j, amftbioj , ~ mam·
, liestoj kaj la bomoj.
,ď '
. é
'
kaj Direkon o estas la $tono de ľ, ,.sateco . '
':""Cu 1'nter "nomoj .ankad "U.eV! ,

••s

Nur ijel I: Ce lli la vizago ~~estas : la -karakterveslo.
- IKaj ,se' ili ;portas birdoplumojn? '
La hirundo kontrauvole - ridpepetis.
- -Demonstr<ll.cio pri simpatio a] ,la pajlocerha slrulo au al
la v.anta pa~.adizbirdo.
-Post paňzeto ,la pasero ekgemis.
- PJi oonees'n Ihomo ol bi-rdo 1
- Multaj homoj deziru-s ' birdigi.
- -Senpruoonte, 'Car esti 'birdo ja ne bone ...
- Cu ili p,ovrus seii kio doloras al ni? Anká u vi ne kona s
la homajn dolorojn. Iru en 1a mondoll 1 Suferu, e-ar vi vola s
,viidlil ,kaj sulfel'u, car vi lemis vidi. 'Doloro eslas la -majstro de
l'anÍmo'. . Gi estas ciam sama, nul' la kaňzo pruntas al gi falsan _nomou. Se multe vi sufeds pro la vido, tiam al la ' stono
de l'sageoo -k{)nd,ukos .kl.al"a vojo. Gjn faros luma via memo,
-kiu sen lrotakso estimas sin, kaj vía komprena kompalo, kiu
wnugas_neniun, sed -respekton akiras.
- Cu 'mi trovosgln ?
- Jes, sed arentu, Car en latl110j de sinkollljla lo fortiga s
la egoismo, --kiu polvigas la stonon' de I'sageco, .. Nun cknugu I
- Kiudirekle?
,
- Alsude 1 Kie la lllafO bluas .;>H ol ln éielo ; kie 'lOI1doloj glitas super la ondoj, lll'andoliuo lulas, gea mantoj amflustras - tie estas la .pordo de la Pl'iutemplando ..•
La pasereto ordJ'lgis siau plumarou, ekflugis allen, Ankoraň uuu lusta adiaií,kvhit k-ai li mala-pel'h ce ill .suda ,h orizon'to . " La blankv~ta forkvosta hiruudo lacl'igide agonii s
piu. . . Frosto ~kaj vento forpusis Iian kadavrcton de sur 1a
stangopinto .. .
' pasero flugis super kampoj , monloj. Se dumvoje li
haltis por ripozi, luj éirkaiisidi s lin la vilagaj pa,seroj. Li takoutis pri sia vojo, pri la lando de
rEterna Printempo, pri la stono de l'sageco. IIi ai1ssed ée la Cino jngis pl'i' li eksplodanul mok -kYivit :
pas~ró stultJa kvit kvivit kvit ... 1 Neniam piu li l'akontadi~ .
La senklerulo estas nekredema, per mo,k rido nHIs<kas siun
slultecon.
F{)je I.a vespetigo ali-ugis lin ée, urbo. Vento halais la polVOll de la stl'o3loj. Tien-re_e n li f1ugetadis de tegmenlo al tcgmento, gJsfine trovis sirmejon eu ťorJasita hirundnesto. Ekdormis .,.. La/Ha - kvit~kvivi.t veki_s lin. Urba pasera, dikkapa
kaj irasa, salteladis SUl' la ne:storando.
- Kvil kviv:i!t, 'i mpertinentulo. vi okupas fremdall hejm{)n. For et mia nesto 1
- Permesu 1'Ípozon 1 Daure mi flugi s, daňre, mi ť1ugo s, , - De kie vi venas?
-- De la blua monlaro, ki e po3cemaj homoj logu s ell la
Iignodomoj kajsur la kant;)o pompas lekante to.i , VL'! neslo
estas -komfor,te granda, perm esu ripozou 1 •
~ Pacell)Oaj homoj, lignodomoj, lekan.t'e to... Ah, pasero
slulta, ldal vi ,(ol'lasis vi,au hejmon? En la urbo II i Ire mjzere
vivacas, nutrajo mankas kaj ni, fasLas.
- Vi ne aspektas lrofaslanla ...
- Vi ce insultas,? I Cil stuJ'm viluga pa sero, for ... for!
- llldulgu 'm in 1
- For el mia nesto I
Li kolere blovis sin _kaj ' elpusis _Ia pasereLon" , pepantaJ\
'por dnmnokta ripozo.' La laca migranto spiretanle flugi s sur
omamfigurón de . pordego. Antaň ,I a pordego staris senéapeJe,
almozpete du mizeruloj. Unl\ esLis oStvanga pala , knabo, la
aJja - so.rtmuelita kaduku:l0. IIi mute etendis la capclojll al lu
frake vest Haj alvenintoj, k~uj Preterku~is ilin. pf, uf aJ la
pa"lCambro:! .. ~ ,'Aňtomobile- , vojaganto ncr,imarkas , la
truotÍ sur sna de piediranlo. Nur kelkaj modpásinle kO.slUIl1'
itajgastoj fuligis . ko-mpatgrosojn en la ca'Pelo~ de ;Ia knabo.,
En kl domo muúkis la "gis tombo ni ne 1lJortos I", SUl'
la straH) ploris la "nenihal!O", La ostvaDga pala. .knabokahkulis siajn gr050jn, poste turnis sin al la 'samsortal,lo, kiu apatie
:J:igardí~ en ta ooRelon. La-knabo jeti s lil duonon da sia almozajo en ' la helpkriantan cape.1buson; .. IIi dlldirek1en Iris for.
. La pasereto mitis. Strange . .. ~trange ', ';' Li, !lsti s, ankoraií
tro j una por scii, ke la kompato, be1pemo' estas nur en la
ctcrezorejo de mizeJ:Uloj. Li ,cerinmwadis, eik..-Jro.j ~kstr.eéi8' !lM et-ulIl
menson iklaj poste -ekdonms.
, '." ,;.,Ankomi! ::ec ne krepuslÁs, kialÍl ' la ,migr.anm pasero denove" ekflugis. A:ííkoraň la urbo son#is en sia nerva dormo,
kiam li pr.eterfl~gis la trian vila#li.mon. Apenaň r1pozante ,li
" flugis ir~ tagojn, tri nok-tojn. , ,j-

',
ll

um hl kva r a . n~;ite'lli#o je.n ' surpriÚt' panoramo elne '
buligis Slib li. FO]lal'o verdi s sur la al'boj. celltkolo,
.
- 1'311 f1ol'l,apison havis la kampo . '• . Nul' plueul, . .
.
, - Super arba ra er-ikejo li svebis. Meze l'apidkura
rivereto flui s.
Necese ripozi,., mi lrolacigis li pClI sis kaj a ll cl'igis surarbetajon.
Alaiido kantis ce la nublinio. La paserkoron pl elligisl1~ ...,.
konala se nlo.
-- Kvit kvi vi t kvil; llelege vi kalllas . . . kvivit kvil, nu
ankorai1 iom l
- La bardo de la birdoj per suJ)ila l arga spiralo flu gis sur
najbarall brancon, kompa,teme pepetis.
Pasero, flikv esla paser cto, (' U delo ngc vi f1uga s ?
- J es, de la blua 1I10nlaro.
- La:ňťame mi konas gin.
Pauzelo. La pasero limcmc, respektplelle komencis la pa

~

ľolon.

Vi cslas poeto , ku_u lu pri mia palrlJ.jo I
Poeto je mendo v.e rsfal'i -ne pOVIIS.
Via plumaro es tas griza. eblc ce pii ol Ia. mi(l.
Ec la grizeco bri.las, (ji esta s kiel la kruda diamantu.
Facetu gin kaji,g os brilianto.
'.
Mi a i1di s, la poelo porlas multkoloran ves tou , frang ,
butonan kapol'namon.
- Pri bi slriollo vi parolas. Vcrdire, inler ili eslas bag,a l.e la
~liferenco. Ambaň donas la plej valorall de siu memo. La poetovaga bonde m e nsog~ls; la hislriono m eusoge vagabondas. Jen!
- Mi ne komprenas, Kiu estas do poelo '!
- Kiu vida s en la nellio kaj pl'elerk uras la realon; mang-as fiklivajojn kaj mira s, se lia 'stomako mUl'muras.
Stranga difino... sed mi rcmemoras, hirunduvi',jo
dil'is: ln purolo estu enigma . . . Kiel vi faras?
- Mi ludas kiel infu-no. La penso es las sapvezi ko. Mi blovas gin. Ci ekflugas, kolore brHas kaj kl'evas, se "trograndi~i s .
Ne dOll1!age, mi blovas ciam ;plii nOWlII.l.
La pasera enprofund i,gis, la a laňdon tedis Ia silcnl o.
Ki cu?
Mi seréas la landolJ de ľ E lema Prinlcmpu kaj la
slonou -de)' sageco,
Revemulo . " ankai1 mi sercis i1in.
- Kaj vi ne Irovis iJin ?
- Ne,
- Versajnc ne gusta II vojolJ vi se kvis. La unua situas ell
fora sudo , la dua nesla's Cll fwndo de la .arumoj.
- - Mi seréis ambau Cll la animoj, Mi Irovis E lern an Villtron kaj - silikon ... Ne perdu es-peron I Mi ne es- tas sag-ulo,
Post vesperig-o viúlu Itl sagulojn de la arbaro.
Kiuj iIi es-tas '!
La gufoj. '
Kie ma log-ejo '!
Trans la crikejo SUl' rokpinl() en la kaslelruinoj, Lai1
IJl'opr-::t aserto ili estas- la doklorvj de I' éiQSciu.
Mi timas iliull mokon.
Sagulo mok",s nul' sagulon. C_iu dira s la samou ,kaj
c!Ylas tiom naiva, ke post smli:o de la vorteifonoj li pensas:
jen an kaii la senco aliigi s.
- ' Ví est-as bOllvolá a l mi, donu kOllsilon !
- Min opiniante bouvola vi ' pel.lIs kOllSiloll , sed é ll ~i
n<: pensus min malica post la konsilůono?
- Kiou vi konsilas?
- Nenion, éar mi komprenas vi/l. Vi malsalt.l s kaj esla s
cna,n iginla , " Naiva vilaga pas-ero vi esuls.
- J es.
La pasero siuforgese I'eve rigardis a ntaií sili. La alaudu d e~
'flanke palpebrumis al li, lia beketo milde klaketi s.
- N_a iva pasero vi eslas . " paserelo ...
- Jes.
-.:: Tamen vi cstas héla. Ne lauj)lumare, sed lai1anime.
_Vi ne estas por tíu ci lllondo . .. vi pasero _"
vil-a#a pasereto ...
- Jes.
- }e song-oj vi f111gas, sopiras la scion, senla s kaj sílentas . .. vi naiva paserelo ...
- J e-s'.
'
Cu mi _k antu ? .. Nu aňskultu I
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Sun' rakontis al. steláro,
al la teto - firmáment',
la sekreton en arbaro
.al mi flustris varma venť,
.lil sekreton pri la dio,
kreoforto, regpotenc',
kion portas en si - 'cio,
,
car gi estas sene', esenp';
semo, germo, vivoyarmo,
wrga varto, arda flam',
Tl
sinofero, rido; larmo .. .
(
Dio estas: mem la am'.
.,
- Dio estas aJllo .. :· líel vi diris ... · cu ne? Hirulidavcjo
)
'.
I alimaniere klarigis. " Dio estas la pilrfekta Sekretó :. .
Bone, bone ... sed la kaqto ... cu gi placis . ál vi?
Se Dio estus ' nur ' s'imto kaj neniopli, tiam ...
'-(
Sed la poemo?. . Gi estis bela.. . cu ne :?
Bela. .. bela, sed diru, mi ne komprenas... se .Dio
\
, - estus. .. se nur sento, kiu ...
La alalido kunsi1enta kQlereto rigardis la grizan lUi~rant,
)
on, kiu tiel ' ofendis lran poetaiľ vantecon. Anta\!. la foffl,ugq
'}
li aljetis riproée:
T/imen vi estas nur stuHa vilaga
1
pasero : ...
..
\
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[lumtage kaj dumnokte
pensadas mi pri vi,
kaj éiam via bUdo
svebadasantau ' mi..
Min éie per,~ekufas
turmen/a la liimer':
la lJivo sen vi estos
por mi pii ol infer'!

\
\
)

1

(

)\ .,."

Sed eslas nura revo
lia idi/i',
kaj kun doloro mia •
nur sola reslos mi. ..
Scd vi~ 'bilď eteme ,
pro f un e ell memor
fJardata restos, éarma
regin' de mia kor'!
Jan vall Schoor.
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Ai1/una SUIIO min éirkaľías ame.
Ven/eto zuma.~ . Velkas for folioj ...
Sen r;enoj , sen sopir', sen plendokrioj,
Kaduka maljl/nul', m~ velkas same

('.

La koro jana, sed la korpo lame
Sin trellas sub karesaj sunradioj,
De vivovip' batitaj su/kostrioj
Ekvulldis fruntoll jam fata/-omame,

('-

juna~ ...

La koro

(

( ,
'
\ '
)

AUTUNO

Cu povas pie juna kor' to/eri

)

'}
I

Ci

)

I.

'(-ti

Uolorojll, gojojn, zorgojn,
partigus Ciujn ni;
la vivo: paradizo
'sur /ero estus gi.
Kurage lafí la dorna,
malglata vivovor,
kun esperplella koro
ml/dadus ni kun goj'1

'(
\

)f.lf

Va(Jan/e tra' Iq kampqj
dum paca la ' vesper',
relégq~ lili tusate
le/eron post leter'.
Mi revos belajll relJojn
kpj vane pcnsas mi:
ho, se amata mia
nur es/us tie 'cil

)

'-~

'Ch

KANTETO POR***

)
.
'
\
)

Hah! Menšog-aserto!

Ve/kadoll de I' deziroj, SOllgOj,

rcvoj ~

"
'-( \

..

KOllvillki cerboll povas nur la cerlo,
Ke sen ribel' bezonas hom' suferi
Pro nekonataj, trudaj iJivodevoj.
El/a ·Korb.

\ ,1
)\
.

I'

K/AL?

(:

\' i povus esti plej proksima,

.) '

~

Sed vi ma/varme iras for,
Kaj elcposedas min senl.ima,
Neesprimeb/a kordo/ar'.
En vi mirinda eslas for/o
Redoni· min ·al viv'; al !Joj',
Sed io (Di'~ Diablo~ Sorto ~)
Forigas vin de. mia voj'.
Kaj jen, restinte tute sola,
[n/ane p/oras mi sen {in' ...
lio, kial, kia/ vi ne vo/~s
En uian koron . preni mm"
Georgo DeSkin.

l--... . .___/--... . ___
. .;--... . .___/--... . .

7;
.( .:'
'\ .
\

J.

.7

,t

1

"'F

~A--... .'--'
. ~.

1:60

rgentradian songon kribris la luno. La arbaro mutigis,
En denso de arbetajoj ekbrilis miliardoj da stéloj. Lanternoj de la arbaro: lampiroj'. La 'hlrdoj
trankvile spiretante ripozis kaj hl kunplektigin1a fo-o
lia,ro varte gardost.a ris "dum ilia dornH).
. ,
Duboj turmentis la pailerkoron, ili sanc'élis la - firinan
fidon. Cu vere ne ekzistas la lando de ľ F.terna Prinlempo, nek
la stono de l'sageco? Kaj Dio? Cu Li eslus efemera senío ?
Cu efektive li flugpelas nur fremdajn songpjn?· ... Naiv'J .
paserelo, li ne sciis, ke oni oferas sin . éiam por fremdaj
songoj.
.
_
'
Novajn vortojn portis la noktmeza vento. De la rokpinto
venisalvoko kante ondiganta.
"Huhuhuu! huhuhuu . . . I Kompreni mÍsterojn signifas:
vidí Em ln n:o'k:to senJstJela. En tagJ.umo emT,~I1Ito.j, venu .iI!l.
ni kaj vi estos vidantoj I"
- La gufoj, la saguloj de la arbaro vokis lin. Jam li estis
ekflugonta, kiam novaj duboj vekigis .. . Se et tiuj mensokon.
fuze mensogos? Vanteco de sa~ulokasas en bombaslój sian
Ilescion.
. , ',.
La vénto ree,.J;l0rtis· ni li la alvokon . .. Lia korelo treme
fr.llpetis. AnkaÍi li bei.o nas lumon por ' vidi . . . klare. vi!}.! .. ,
vidi . .. Forflugante , li ne alidis" ke ' 'sur supro de betulo ' la, '
menle grakas mUltjara korvo: gr'a t ... , gra!.... vkne I ... "
vane I
. . . . ,
.,'
Sur rokpinto slaris la fortikajruino. Trn la . em\;lra~uroj . .
oscedantaj fenestró-aperluroj filtrigis la luiuadioj. Sajnis,
kvnznu inter ln ruboj dancus minuéton la .revivigintaj ptliul.oj.
Ombrofiguroj dtme riverencis, klinigadis .. . La gufoj.
, Monstre ' granda" plumorela gufo sidis en la meio. Cil:kjl.lf
li dancis la minueton trupo de 'gufoj, strigoj .. La paseco' ' sirt:garde flugis sur kornicón, tiris sin ' eu la ombro, aténdis :< ,'
auskultis...
. .
. ..
La granda- gufo legÍ's surkrustan skribon. Sur krusto J de
arboj estas. skribo: hieroglifoj de la Tempo. La aliaj - atentis,
nur unu korpulenta véspertoembarilsis sencese IIi silenton de
la scivolo.
.
,
- .D emando: kio plikuras, ,ombro 1lli IUmo? On'idiré 'Hi'
egalas, Car ombro . kaj ' lumo kune ·aperas-. Tamen, kie - ÍUIl\O "
eslras, samloke la ombro forestas, car ' lumo ne hi!.vasombron,
ombro lumon ne. ·Sed ·'kiu scia!? Se ombro antalias, tiam lumo
sekvas' kaj ombro de l'ombro esias lumo.; ":se l~O f l,lntaUa!;.
tiam ombro sekvas !,-aj j~n - ' la .. lumo havas omJ;ron. · Sed
ki.o ili estas esence? Cu malerio al1 optika '. trompajo? Kapti
iJili -'-- neeble. Se ne materio; k~akaňze ni vidas ilin ? Cu óptik~
trompo?·· Se jes, tiain trompigo',de oliuloj nÍlskas mli kaj ekzis- .
,tasnek ' ómbrO', nek lumo.J en -pruvo ': la ombro por ni ltiJjlaS,
la lumo ombron' donas.
,
v
f..'- Via stulta sago' bone imponas '. .. Jen, la : sola fakto.
rimarkis sarkasme la vesperto.
"- SiJeÍltu; sasa ' stultulol Ni dó' komencu la dis_úton. ~ .
- Ce la fino vi komencu por esti tllt.e proksiJJÚI "!Jl
kQmeneito' de fin" de ť-ftndj'"1
."
~ . "
.
La-- paserón tedis" la' vortbatalo. -: Obťuza doloro pezigis
lia cerho: Kuntimema ' kvit-kVivit ' li ' salutis 'la sÍl#wojn íie
arba-ro. .
.
.
.~ Kvit kvivit ) Mi; venis a]' vi. '
'- Kiu vi ' estas ?

Pasero de ' la brna monl,arO-: ·...
Via ,deziro ?
Mi sereas la stonou de I' sageco ' ka'J la landon ' de
l' Etema PriIitempo.
La gufetoj longe inlerkonsilis' kaj fin e unu el ili ek parolis.
- Posedí la stOOlOll m.alfacilé, OOil" akšiomo esklS gi, kiun
lill'r SlIgU!lo poÝa;s tnt"i.
Cu vi posed'ws giIt?
Memkompreneble! Eg(J/j,!imo nulra·s sin·' per :tltruis.mo ...
Jen t
- r Ne traCe .. . ne trafe! Aňskultu la mian t
kl-iis slrigo
el iu ' angulo. - En egoismo eslas la forlo.
, -:. Tute fusite! Jen la ,mia t - fanfaronis unu "g'uCelo
La fortó 'mem e.sll!ts egoismo,
- Sufica's ľ - diguoplene ordonis la grauďa gufó .. ·- La
stonon de l'·s ageco havas - m~.Gism orLe
posedo s káj vane
vi ,seréos aliloke,
La vesperto maihice ek,úk,rums.
- Paserelo, la slonon liu havas, kiu mistifikas sin pl-i
lies posedo. ,SimiJe agu kaJ vi ,ne devos seré.i pln. ,
-'-,- Kaj la landO de I' 'Elema 'Prinleriipo? - kuragperdínl e
pepetis ' la pasero. - Cu mi trovos gin?
La granda gufo ai1gurtone deklaris.
- Se tiel senprudente vi flugos piu, baldaií vi alvellos.
Momenta lerl\ro paralizis la koron de la paseTo.
'- Cu IIJIÍ devas , morti ?
.'
.
Mureco T!~spondis. Eé la rika;ncm8 vesperlo siáCl1Jti s, wl e
I,a lOOúro 'liaInbur1s e:n, la eba kQro. Li cks.a.n.cel<ig,1s pro 18 penso ,
sed obstinc denove ripetis.
- Cu IIJIÍ, dev~ moru? Ik aj IĎIam ' mi trovos gin?
·P.1enbIOVli.s sin. 18 gciInda gufo kaj 1'8 Oklllojll rturnanLe aj
la ple'J nigrapunkto ,de la ,pla,fQno piaton.e re~pondi s.
- De kie venas liu bUndiga helo, tie estas la I,:tndo de I'
Etema Printempo. Surlere ne. Graco de Dio d~llacas tioll .
La veiSperto .irOOllie '1mSl'idadis.
- JenlJa tla/sta ,ťorumo, ikJÍ'll maskas ",i an' 1ímigitecon.
- Kaj kdo estas Dio?
La pa~efQ ,fl8ris ,SÍJan lastailJ. demundon. La vesperto di fin.i s.
~ Por ",bmllO -'- ·senlwrpa mrano; p6r bU'do seilflugili\
aglo: suvereno, ' kiu estas Cie kaj nenie, :vokite ne venas ,
neaJtendite vizitws.
'
- Sufiéas I - kriis la ' plumorela gufo. - ' Ne aňskultu
]'in! Dia ekllistas, eaT Li estaJs diskutata.
.
Fl J,a' vesperlto SIeI1;bride eli~ÍJs la moklr1kano kaj lon~ e
nehalltigeMe · lI'idaé.is. La eta pasero hrompi1e ci rkai1ri~dl s . .
, - Versajne m.i ~ojperdis. Mi veru's cn .g,i:óťtih ·derabistO'j.
V,i prirabWs mm, f1>TIJfeDIÍs ' InlÍJajn songojIi; _krude 11101lltriS, ke
la tero estw; de1lCJfta ka j ln éielo '- mMpLen.a ...
La' gufo if'elStis konselvvOOce ri'g ida filozofO'.
- Kiu nutras 'sin per steloj, povas farigi koulenla, spd
"lIIu-g<itá' neru;am.. .
,

mi

* *

1a fabelo. KUll ' mieno d,e tr?Inpiginlo rigardas
0lIÍa fil:i1l19. lMí .k.aJnesa,g. mjn VIaIIIgOJIl.
. - Nu cu plaéis al vi la fabelo?
- Pbéis.. . plaéis,... sed diru, paéjp, é!J 1<1
ricevis multe da trinkmono ?
P.ardOOldOOla <ÍoIO!m ·ridelo . kurbig,a s
miajn . lipojn.
K~preuo esllais l1ÍIkolto de Ia .animo. Mi ne havas bonSa.ucolI.
MÍ " fussemadi,s. Sed lIle ... IJle -lule _.. tiuj larl1loj en la oknloj
de li8 O' virino k~SiaJS La avara.n ri~o~jq!l ... Si ame, Ire
ko.Mente premadaJs IÍliiIaín IruMlDn ... louge ... longe. ... .
. ..• kaj mi ekskui~s. La pentristq starns . antaiími. Min
mruw cn. Ia li;aj kaj li <kompáLe rig;ard-a'S min.
- KiaJl vi larma:s?
' ~ N:enio ... . IÍlUII' ,Ja Illeg-o . .... ta uego lwnfnús miau vidoll ..
- J-es ... miSOÍla's ... . la u,ego.' Nu VEmU .k.;tj tTinku tason
da ':Leo.
' .
_.
• .
Daňrli: cil:'kaij.r!gard~ ,de vekito ... Eu la. forno vcre brubruas la "fajrajo. En <augulo la eta modelo trtnkas teou. Ce Ja
tablo sidas nova - alveninto : knabino f1a.v hara, {rivole Smin·
kila. Kun iriucida rideto sj koketas al. mi, ~íarokuIoj kiira#igas
•niin" je KelklÍOI:a ámo... ,
., .
, .
'.
.' ;.
.
Aitimala furOf(~ .v~Ki~as ~n mi . .. Perpugne ml , yol~s ball,
fo~peIi ď kah . kru;~ j>~e~I?usadi ér , tiún se~oralan; fi ti?n
a6m ... ·.kompdtmi:le mlzeran mortmton. ",Mi forturnas mm.,
,Antaň mi -deh<;>vJl laeta modelo. 'Qym ,Ia ~o 'suPér la
.p,oteto ,si stelrigardas , al.i ij~ 'k,ol1ť8ÍJlo. Venena , envjo veki#as eu
I~ juna ' anúilO. Sinkompate si turnu t{en-reCll siajn istáugeL.
{ormajn brakojii.krurojn. Tiu alilj, lab9rgajl}jlS . pIi," .o.ni bone
pagas al si, v-eriajut' la ' pentristoamás sin: Estus', necese grasi~ . .. grasigi·... " grasigi . ,.
'

,--":' T i,[lfi,le! - ap,roru,s unuafoje lOl vesper.to. - !ta $civol<o
est.as mangenlJa .k<aj fine forg>IUlto,s ee liÍ1I m8m.. . P.asero. v,i
plMa.s aj-"'Ill~. '. Por kon,siJo vi 'vend s, mi dono's gin. - Vivl,l lúel
plj,pilio fiii'~uaÍ1ta'. la unutagau vivon. Jen la signo, kiu khue
d~kllj,ras la du e kSll"~moj~: grandiazecon dll , ll!, kreo kklj a loD)rcon de la ekzisto.
',
'
'
"
:La paOOl"O S<ÍJe<ntiis. I,I1a rigardoler'll'l1.Le fi'k sigis lilii lila pru:lll'
birtoklajgufokapoj. iii sájnis uudaj kranioj,.de ki1l4. 1a manoj -de
la: Mor·lo jam forkaresis la kamon, . kaj nun ilLsetr}\nmp3te
fillanas cl ombraj profundoj de, lé .simaj . a1!gulQj . ". , E~ kriplo
li estas kaj iIi estas mortintoj,ti!llantaj la IUPlon, la s unbriJQ~ 1
la vivoveron. Nul' la luno vidas ilían dtilJlI1okl~n , ia~l.IOIl\~
don. " Lm bianon C.ot1);}elrus sulbitba emooiJj~; lm 'klÍiu 00IJi;~~kil,j'5
lia fido. Korlusite li adiaňis.
'.
.,;.
- Vija ne viQas . . . kompatindaj nWriiI1loj ...
., La p'.asereto fom11ugls :kaj Ja g>rand!kJaJpi(llj ~ulf.()ij ,kl8!~J.a.lJf~
konstatis : "pasero stulta ... vilaga pasereto .. ."
,ď
Densa fulgodora nebulo sterui~is dise. La griza migral!w
flugis al sudo ... Sur sURro de betulo la · 'k orvo lámento gr.is~
~('\af ... gra!
vi8ne! ... vane!
'
. ""{";.

':

Ua Iwamil1 fQjOll1 rOOe'lIis l a ai1r,o'fo,:kii<am .w. .pa>sero
rimMlkis en ln fora blua gr~n~n lallwqn, ~ "6pn#0
komencis efektivigi. Jen I~ g,randa a.k vo: la Il1a.tQ~-blua
kiel >ln '6j;elo. Em lm 3II1ĎImo JI8ilJl 'V'ÍIblJÍ!i m\l~~noj.
Kiam la ardanta sundisko es tingi~is\ en la maro, I 'Ji;,!Jnve~i~
al insulurbo. Lando dc mirakloj. IIli.~r mil l'ebriloj de U!rirIinHaj
fellestro) nagi,s l!ll 'l~nQ .SUT ~a aik'Vo .. Muliilko. TO:Qoj; ~:p~n?j .
Ak1amaJ lYanknro«oJ. Glt,tlas goru:IOUOiJ ... Mi8Jndo1iJi,soll~J ~J Mnforgesaj geamantoj... felíco . .. jJfinlempo... Il)Ult!lf .. trc
IIll1bbe <kl pl1Íll1tem.po ... Jen, ilii ai~'s.
.
' "; ,
- K,vit Ikvi'Vill ,kvj;( Kw.t !k'Vivj.t kvitl!
Li if,lUgi.S n I g'o<udolo, se:obl'lle ,.gIii'IIall'la. Musilj.ola ltorba ,~)O
selene 11IIa,n!i.p u'l aqis 118 'rem~,loil1 . La go:ndO«o esti.s litiJg.ra, ~j,a,n
lampou vualís, ulgra lulo. Funebre veSli!a virinO' plor~~,s SŮpCI.·
florkronHa 6etiko.
La ;paooro tlugi's

.

ta 6enkQn . k,aj subite 'ha goj -:k \'ivilt Ih aIlHs en la go~elp, la flugi10j inertigis. Doloro !<unprcmis 10. paserkoroll , fatala, lrompigo. · La f~nebra vidajo rompis lian tulal1
euergWa\ ... Lq ikIIlaJbo rimal'lkh !La hÍl"de'ton,' ~OIVIis. ď()rtim~i,
d~flugig'i lm, SIf.!'d 1Q!Jaoo 1Ill~g.rrant.o csl:ÍIs mixere senďor.lJakaj ce
lJiOlV1i ne pO.Vd.s ' 1>;'11.
• SuDila ,fucQro ekf!Jagl'lis j!tll 'Ja kuabo. Riean montinJLoIJl !Ji porlas bodiJaií, OII1J bone I[lI8gbs :k<aj /kirome ·sek-vos !La ,tri'Illkm0ll10 ...
Pér la remilo Ji pusis la birdetoll en la m!J,ron.
- Eé la hpmall funebron ci ne respektas ! . .. Pasero st.ulta.
F.OofllllOl1la ye.&rvivii1 kiaj Ik l OOld~iím() j Iklunfrapigis. Sur )1\
uigm pdolQ ' ~Jll a.nu!ik o:JJ:I: fQriba IJma,bo 'so,h~ne mall1'iputad'is 'hl
n~Ini~Qn ...
,sUll· .

*

- Trinku vian leon I Rumo cn,eslas, nur sukeron metu I
, Somnambule mi sidigas al la tablo, ,gutglutadas la varmegan
flavan akvon. Mia rigardo sen vido preterkuras 13 objek·
tojn, miajn pensojn okupas ln vizio, la fabelo kaj rcaleco de
la veki~o: la du modeloj.
.
Mi rememoras pri mia infano, pri mia trijara mineto. kiuu
I ~ viZio montris liel bele evoluinta . .si estas mía soja kOllsolo.
celo de mia luktado en 1a vivo kaj heredanto de tiuj pcnsoj,
sen toj, kiuj abulIdas en mi. La trezoro de la idealistoj similas
al la sunlumo; ~i vivisas, sed kapti gin - neehle... Dolora
p'c nso monstrigas Cll mja animo: se ankali si devus perdi siau
infanan purecon por pIilongigi sian ekziston, se ankau si ...
Nrt. Ne! Neebl~1 ~i m~réandas kun la sorto, mi levos barikadojn kontrai1 miaj ribpl!tj sentoj, katenojn mi forgos je mia.;
sopiroj . . . Mi rememofas pri sia buklobara kapeto, vidas siall
slelokulojn, aňdas sian acgentsonoran paejovokon kaj la decido
n\aturi~as cn ml ... Jes; čion por la infano ... cion por mia
fílinelo . . . EI fora songomondo averLa mokpepado kvivitas : pasero
'sluHa, kcvit kvivit kvit .•. 1)aiv.a pasereto, kv:H kvivit kvil . . .
I
"Feliea spito sveligas wlln brustou, ťar mi fine Irovi s vivo celÓ1l. En ln va/Ion de la leyjtaj ~oj IIJIÍ ~.as sopkon,
seutajn, rememorojn, cion, Cíon nur pro ~i... sole pro lii ...
kaj mi ne ráma.Tkas, ke sur la fel!lesttrokorniéo de la arl!metiejo
dun vojperdinta korvo grakas: gra I . . . gra!... vane ...
Iv~el

.- - - - .- Cio ci okazis al).taň · longaj jaroj... La belo forpasas; Ja
'kriplo , resllas káj fari~as pIi monstra ... Rompitajojn 00 fi"·a Ik.á.sita 600go ~i provas kundrati kaj mi !!Cias jam, ke lakorvo
graltis - Ia veron:
'
~

~,

~
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ar doktoro P'Okol'uy eSltws bo~ga . bofůo, imi. "Certe, mi pens~ ,b aIIlOOl" .,.,iu ťkl()~ al edzi~:O,
.
tadi,s lin siujoro Tomasek eu la ťami1iou.
sinjoro dokto00 ", d"irj,s Helenjo, dooidilllta biaIta!Iii , por vivo
F'raiíJň.no Helena
Ik,lop,odadis oiumanie1',e,
kl:!j mONO. "Mi pcmaJS ,je'll'll1I1 bel"m sentQll;: 'p er kiu !}a Ikl()ró
:ke ,aJ dokttoro PúkQrny placu Oe ili, Iklaj do'kregas ta Í!Melekton Iklaij 'kiu $1~s i3!1 m lluúonprLfemco
.
.
Itorro Po,k omy :kt1a1figiad,Íls a1 !'Ii siaJu tk'lopod>ll"
absoluta."
,
.
'
.
d'OIl l)Cr sia a,muZlÍg,a ralkootado p.ti Jl1SiJkaj
"Vi uzas malgrUs.re ,Ia VONOIll iil'uz,i'O. Mi 'Volus scii, k.ie'l ~
ma,ls;anoj.
vi pris.kribius a.) mi iluzioll de iélico, 'k iún ni ,s cias, ke
Li venadis ul 'fomasekidoj tre volonte, oar fr>aÍl1ino
iluzio esifJaJS fa'1SIa ,peroepto 'p1',9 Ín)rpu:l so cl élk5~e.ro. l'Iuzio
HelleUU auskultadis p'acience k~lj kun il1ttereso, se li parolis
es.tas, se ni ekzemple rv·i das en dUo:JlIUlIDO hl~lnkanstaturou
<lU pri p,anl~Jizo, ,h i'pofHmdxio, 'piromalJltto, dipsomanio ~III .am;ml!au arbwsrW. 'IAclkuloj .,ofte i1l1ltermiksm; dJUZÍOlIl ·kaj
!lr,j cÍlJ'lku'Iia'fl..,\ 'PSlÍlko7lO ik3lj si slllllÍgadlÍs !Lirn pe,r Ik uketoj, mlarh-arl'lloinooiorn, Ikrvanlkoon diJeren~o Íln.'ter 1Í!ie&lJas tie'La; lkiel
otparne!,o j, J<.rri'll'gJeiloj Ikaj verSadi'SCiI -llÍan gta5eto,ll /Vanon
inrber orango :klaJj ď3IfUnaJo. ,BleÍtigtú. mianG'Iaseton, .,f,mul'.u~an au blankan. ,L i men!ial111 ·a tentis prezon. de la trinkita
liug! Dankon. Se iu . vidas blankan slaturon en m'a lpleno
vino nek nombroll de la mlangi1aj ' kuketoj, l1}arCip<lllelo..if ', au-taus i, jen la ha,lucinacio. T:io estas ' tielďklara, kiel la dll
k:ningetoj, ik,rtalkenet'Oj Ilmj rli ce:r,t,e e8i! uS ,t re mirirnta, iSIC li
kaj UB1U es'las dul" .
C5tus ,povrnlta ,ri~~-di en notJ.ibreton de sÍnjol"(1 To,llIlas.ek,
"Td, mjoTo dolkJtoro."
kilt' I'ubl'l!ko "K,ro.m 00 'n i m'IUlgtÍs !kllllj trinkis do'k tmo p.o"N u do tr.i. Nenia.m mi eS1l!isbooa ka'.liku-lianto·, sed tio
koPl1y ~' ,!>umi~ÍIs j:am pmkSlim.ume je tri mdl kronoj.
ne gmV31S. Esti IkaJlkwlmlibo ne esms aJIIIIwrau Signoq:e Ps,ika
K,1u ne 'lll!ulliaJteaWÍIs jrenajll l'r.i mH Ik rouO'jn, esltis sitnjoro
kiarpaJbleco. Falret oill'lls 1ÍU11 dU01ll!foonezJll,lon, kiu SODS. lkall 'oma,§'e'k, Ikriu i'hin ;'ilpeZ'adis,regďsf!rtIdls 'k QjadJici3ldis kun
KuJi datojn de naskigo kaj mor to ne cru ~ora. IVini ..."
;firma espel'o, ke tio 11e es·tas mono Ira feneslro eljetita.
"Ti o llJe3ip3Jl'renasal l3if·itmetilko sed :al ,h istono • .silI-,IKaru He!IJe1njo", dlÍ1ris s'Í1l1'joro To,mQsek d'llllll alJll\1aiíJOTO 'd'O:ktoro," IlIplombis unu el la. orn!klldrnoj.
,,
, ,,111 esilru; brraNU1lo ik oncerne dlawjn hiMor.irajI1, ' iu ;,llonves'pero dle Ibr~idek IklaJj liol'llIa m\ISIkJi,gr!.ago de HeJenjo" "mi
• fes'los vlan morgaulIll nllskigtagon per malgt:auda i'allůli'a
OOf'lJe ,JJiogvojll1.
Rimnrlkitndan llD1OO1oron mumkia'll_·, .v,idig.as;
I'esleno, ul .k iu mi krom. ambau onlklinoj inv,itos a;'1kor~~
frou,1ino H1C1lle'11:jo~ ,ke&3Jj ,idl(}toj. Kyros,rego~,Ik~
doklol'on Pokorny. Car ~am 111 tula urbo komprems, kl1.J
pa:rrkere nomojn de mj 30.000 so"ldatoj, kaj se ,ví dem:anhoneslaj :ill'fellcoj kaj senloj kondu'k"!-S do;Jctoroll Pokorny ell
dus .lin ihod!Ila.u " lkieJ 'Oni dlis1hiIÍga:rs neuooMmon hel"édalľ de
niaII hejmon, es:tlls via {,a sko, ke vi fine montreJtu aI li. ke liaj
neňrastéllio ák:irita, li estus pa."
prokras'loj eslassencelaj kaj ke la mor-gaua Ifamiliu fesleno
'. FraU!iiJ.I0 Ifulell1jo riga:rdi\S maIcslp ere siajn oDkiliinojn
povus eSM samltempe fes-leno de via nallcinigo."
k:ad Od1Jk,lino Eliza'be1Ia, If.ap.id,js h'C'lipi aJSJ-. Si fa,l"is ..lIfIIaIkon
"Kani "piaéjo" , 'l',e~pOindills ,t;1"a11ILiuo HeJenjo , ,,1iaoiJe v'i sentiman kaj subi'tan, kiu esms Je hono1'o ec de Napoleono .
l:hu'Olias. <M!i !komenois jUiIn de óiuj ebl31j fJ'lInIkoj , sro Po. "Mi m:i:rra:s," dinis onkilrirno EHz~, "lke 'vi, s-i.njoro
kOI'l1Y .eJs.~ "lig'no, efekltůJva 1. 0 . M·j es'Íla<s !kon'V'ÍIl!k.j,t a, 'ke
d-olkit:oro, esltias raDlkOrJau ,fraul'O. Ce vil tráIento; ,Jm,pable~j
li ·ven.a'S Ja>l ni os()lle por lbo1JeJo da v,i no, kaj se urnllowJtIaU mi
k"<llj Sulkce>110 esi!81S efe.ktJirvra peko, h .vi gis \Dun rne .f.ond-is
Sllil' -In .\'li!-lgo \S:idus m :m ISUrdla p.r.aQ/VIÍno, ,Iii :n ukontus rail §i
familion, PQr IheredlÍgi 'V1Íian eJl1~en!tarn spil'ibon 'al wenonlarj;-Pl'IÍ ll11elallIkoHo, f~.aJt~, m1 HUJp ulMvaj ,fíl<roj :kIaiímlla.i
genJei'Mioj."
pro pSli'k~~j af:ektoj guslle mOlU ratrde, Ik iel H nl'k01l1tns ll~om
a.! m i . " " V i aludas," respondi's dŮlk.lO'ro PoJ{Qrny;"la~'ťfedec-:
"K'llira fLeiloojo " , d~l'is lS'mjOlro Toma-sek g!:ade, "d'Okon~ sen komp"teno, mosla 'fraillino, gi'an ,oIffecon. ce psikllj
to.ro l>oko11l1Y .formangůs IKaj a<trirnlkis Cil mi13. bejmo ,td
ma1sla:noj. Hodiau ni 'Pov1a'S goje ik0111lsitatti, ,ke kV'ard.ek "'k vm
ulIiil !k'IXIuoj!fl. Eť se mi jwslte 'kOlllSenlllas, 'k e li por 1io irn.forel OOllIfo d,a psiikla,j maJsan'Oj e5it81S ,kIn1l'~I!a~ ,per ~v~i
mis 'Vi~l , min, pulrillon, kaj ambau ol1klinoj'l1 pri psikaj
bereda difek1-o. Neurastenio,hip-obondrio, fióreo, umlrib r.
m~"l;,;;anoj ; pri gi3lj lkIau~j, seilwoj !kaj ik.uraoado, Li p.ag,is maJl.aij 'kramk.teroj, m!Í,)saml'la Ik,rmremo, selksa pe1"Vlé>rs-eoo,
pe.r ili.6 'l)eik UiIlU c.entou'On dia .sili \konto, Car it1iujlIl konojlJl
drink-emo, idioteco, epilepsio " . . r" ~
,
ni 'pOviss~lme bone aťkJr,i cl Ilia 'JKlpul'3l'a verlko de pmfJeSofQ
. " Cio (rl es1lais lbela," dlaiírigi~ _ onaclino , BI~, ""sed
Heverooll ",PrJ miriru:llluoj iklaJj Jlúmoj 31ten1l!a1'aj".La , 'l ibrou,
se du Ilu)l11o-j amrus sin reci}:mllke, 'itio eSilAS <1ia ,~J ' bl'iia
afero, důu lJl'ovas e~ti, cu jers, He'lenj9? :'
.
:
.
e lekJtIJiaIIl 'l umou ka j cmnhron hej,taidon dum teplrpo bezona
1>01' s'rudí' jen.'l\lll J.,j.brou mi ~ Slume j e ~,ddelk 'kroIJloj,
"Jes," diris Hclenjo, - lI'u~ ' kaj no.nncis ' a') Qoktoro .
Pdko.i:ny «e molan r.igla!rqon.
. ~
Se (\ji do ,s ubtroo06 de do:kltoro Poikorny ~,jajn -SCÍojn 'p1'i
psltklllj 'll1a:lsa'l1.oj ka9 nJlMnol1lllalecoj, restrus lalm jwm vN-o,
"Mi' kOllŠentus kun 'v i," respo~dis la psikůÍ1ro, ." se ·
kJI\ Ce lI1'i fiDlll"dlIlg,is kftlj fi!Jlitlf'JJl\1cis du mn 1I11!1.if coolts-epdek
óiuj ihomoj
en. ill!ll10 Imj ed~' efeikt""lm" ~oĎ dÍl -~
'k l'()nqjn. il{,io mm lkonce.ro3lS, mi -,fla'l'lÍis 1eJl a{et: ó de do:kltoro
la ,v ivo,, ' ik aj se ,!lle 'geedúgus -anllm:(í ti:uj', k.iuj ~SIIas , §Ia!~aj
PQlkQmy mian devon ,k 'Oncernev>Ín. iM,i at.en.d'llS, ke IVli d~liper nlaJ1sarnoj neJ'iVÍllj au . pslkaj. 'Oi · P. ne , rpovas-'esIti ' ma.!.
gernltOlS por faci 'l a devon, ilciu 1k0000eel1l111lS
IJIlCID. Mi pre- . ~, \Se disvasI1i~ais degenei)arlo aú
00, .ke mi n:asikas
J)l,lIl'ÓS boltcl'O>J1 do camwrno p<lTOika'l'O, se nivql,us sa:Juti
iIifanojll kun personaj psike malpli ya10raj ~u en stalo
v,i~LikiieJ genwnoojn".
de ebirieco, 'iklaj lSe mi , 5étJ(:as pro t~ " n.asJmdú: nenmÍ1 -res- .
..
',"
'i: " . ;.,
'~.
.\
. SilljOTO TomnSeík e\{lf,ig.:udis sev,ere -siIarn rfii1inon kal ~eoon ... ~'
fN.i:í1ino He-lernjo Ik()ll11prrellÍ5. ,ke I~ aJtenďa\S de si ernerg,mn
_
"KlIj tamen," diris onldtroo 'Ana'Ven\ante siánvirgud.eoid'lln aJt,ak-on.
J,ioan ttOntemon -~pro mno Iá'I HéJénjo, ;,'lta > lnf.aIloj esta'S
f<eliéo de liafamilio Ikaj laň~urQ. děziró . de éiuj .norm.aii
*
' :" J
,,' .'
,Amoou madjunaj OIlltldJlI1oj- apeclS "precize je duurno de .' pffiISaIIíIaj jumj hmnoj ma'tumga.l-"
"Iru : ni eIl1~nt)lJl por monrento.
sufeike lOO
la ll'Ía. ~e fa tria horo rvenis doktoro >iJ>okorny kaj je kva- ~j," ~is Helenjo, "ii:u, lka1'a dO'kfurol" , ' .
."
,-, ~ ,
r-Q\llo de pa oovar~ľ1i iplaToJadis ' prL fTenerzeco .duo'p a. HeJ-enjo
,,lNu "1io ja ' est~s ~éniQ ~eot~ -'diris ; onldi1Ío , 'Elizábet=! .
s>upo11lis, lke .0 0 est!lls 'SIigJno ~iela.
§HI;rigtame ' dela IklloopO. ' .
,. ,
..
•
"Silnijo-ro ddkroro", dil'jg sl. Ikurn lit r.ideto ,plej dO>lea,
• "Gi esms,"diris' _doYtoro PÓ'k<mn'Y, ~,ided'. ~~ ' Sed
" cu lVersajne ankau la amo ,es>tts ifrenezeco duopa?"
1tiía m~ . origů:J.eaa ' ideO, -er kiu
,,(lfrarvru;, !k.i0'll lVi ll1iO!IIlI81S amo f<l"lliili:no. Se vi pénsas . ne .g~. Genia ,estaS.._
naSk:ig.asno':lll penso ~':
~ ,'" ~."'
"',
" . . ."
per tiu ,'volitťl ee.nan .pSlilk3iD s·tallon , jrorespootdmíltOOl kun
. ,,:BoDe,"-<liris frauaoo Helesijú, ' "<{DÍa.,,,.deo
1an.leD' es4:as
cema staJto kúr-pa.; 'l1W-tarn18U 1aiígalIl a~ ... "
t''''
...
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genia, Caa-.. ,, ~i est~ momenta. . k'a i or,igilll8'}ll (kaj ;n'<l~ka.nta
no.v'aljn pensoj1Ii. Vetu ocun roi, sin:joro dOlkto.rol"
"Kio.n, ·fraiílJino. Helenjo.? Mi vela"" car vi estas llOnlO
mezkva:lilla, kaj me2Jk.va.\.i;bl ho.mo po.VfllS nenaon o.rig,j,na'l"<llll
,kre i." '
"Ni do. vetu nian Ubereco.n, sé lVi malgajn~s 'Vi eslos
\llia: kaj se malgajno.s mi, mi esto.s ' via . . '
, ." Borre," llťlSpondis dOlktoro. POIkomy. "MuWaj genio.j
s.imi,kts per sda .verlkla,ro. a1 ipSi.kaj " malJSlalluI'lo j, 00r genio. j
kaj idJiPlRnudoj .}m,vas UIIlU ko.mwl'an signo.n: o.tig.iol8'l!ooon."
Ri, enIÍ~s
11:1 FdJerum kla,j dJUIUl la o.nkdJino.j pasi-s
loolde!kstren, jmndullcis HeleOljo dOlktoro.n deks.tren,
"Nu," diris doktoro Pokonny, "en kio k~,istas lall
vna opluio. genieco de 'via ideo?"
, . "Mi diro.s al :vi, ko.Io.mbeto.," diris Helenjo., cirkaiípreni~
Ikolo.n de 18 do.ktoro., pasie 'algluigis al li kaj fajre kisis

e.n

.ln

lian DUSo.lI. "En tio., ke mi IVin p etas preni min kiel ed.ziII{)O, Car mi ne povos vivi sen vi :kaj 'Sen v,i.aj l)1M'o,taJdo.j
)')ri psikla:j malno.l1IDa'leco.j."
Do.kto.ro Po.Jwrny milde karesis siajn harDjn , .cÍl·kauprenis deLikate si'a n mlio.n Ik aj Iko.ndulk,is sin 'biel al ' BinjOlrD
TomalSelk. Dum s:inJorD TDmasek preparndi.s .aJ si v,ortDjn,
per Ik.iuj Ji henos j,!tio, diris do.lkto.rD Po.:kOO1Ily : "V:i.a fil~nD,
frniHino. Helellljo., estas afl~ktilta de ero..tomanio. Mi <l11111.'>doo.as sin provi\Zore en vinlll 'h ejman fJegoo{)O, &!taln.tc
arniko de villl f!3lll1i}.io ,mi prizDrgos sinu 'llIkcepto.n en ~nSlIi
twtOlll. Gi e:stas sltal\o. k.uTaceb~a ,kQj kJadge l>la per aito. d,c
la""fraulinD , car periDdo. de klimakteriD douas Dfte impnl So.jo p(}Tps.i/l mj ma'hsano.j."
"Ka.j l\Jiu ' Ci s~dallo kosltis trl mil krDno jn," iHris
uhu ,horon pOlS'le Sill'jorD TDmasek.

BI la ceila: Stan Kamaryi .

LA. VO.lO
L. TI1GAN-BABAKOV8KIJ

ru-a p1ltlltempo. En k:e)k,aj 'lokoj aIDlkoroú blankaJS ,La negD, SUl' ,111\ . ,a,nbDj jam krev:as ,La buritóp.oj,
, Mi- e1ims largnn V·Djon, ce .kies fdankDj
1~!!~~~r: eMi8.S de iu ,plantiilJaj j:aa-centaj ;kVlellik?j. La
lL,!
,
, 'Vo.}o - !kO'mence
esbas reOOla sed en ma!lpro'ksima ~:istru.:l(:;() iti 'IwIti~!lJS Jmj mi ne vJd!3;lS g,i"<llll fmon. Ci-rkau ' mi ~ awQJZaúen nehulo. mi v·id~ amason da' hOllDDj.
Kuire 'un mi mars.as mioaj ge pa:DJtroj, pI3'r encDj ... Mi DhSel'!Va&, ,kiel pelle, apogante Slin perbas.t{)oD , nov~ 'In piedDjn mi!a m.á'1 1uoolWo,
- ~vetojo, kiail ~ ne !Vola..<; d'i.pozi.? - mi demandas .
Sed ..J.a . 3IVo. ne ~pondss, 'li ,nur montr.as per Shl hastDnD a<otniíen, I~ií vo}an<le di":
.- Mi ,riPOZD:S <tael ,
.
' Miiaj . piedój astru; f.re.saj, mi jus elilris SlUT Ja vDjDn, mi
esles' juoo, mi .p relerpa5as ·!Ja parenoojn ikIa~ - ira.~ mlaií
. tli . .. Su,rvDje lIDi rerbkoflltas .konatu'l ojn, · ami,ko.jn. .. Mi
.esta;s., it()ja <kaj mi irolS Ciam alJ1Ú1uen. ne ;retumaill~ e 1ft
vi~gÓ'P.

Jen miatmg-ds la - vo~urbigon. Mi ,r igaroas malanmldpli muJm<j parencoj min é.irIk:aU'<l!S; mi sermhm avO!Jl, sed mi ne 1\Jrov,a;s liln.
, ~ . Kie e'sbas-!Q :a~o? .....:... mi demandas . .
,MJiIa p~ttio alp'as.as aj: mi, l11IOIIltirao.re per La mruw
. direklton ;:mijliíen kiaij dřras:
....:..; Mki'; an.ta~!
J\aj li .mem)xaIS f!a1Jlken 'la$asln vojo.n ka;j 1oo~apéra'S
post hr pmhr.o.rieaj antikJvaj Ikvedoj.
,- ,M.i'Vid~s. ,apud mi ·ilmahinon. Si .j()Q dirms. Mi ISent:as
ke mi SúHlIims. ~ed · ~ mi vol:a.s dliri:3ll Si tio.n, 'st kun
rido foriras ,de mi, In wiriame · aDtau'ein,
Jim
sin pH
;ka~ .pli v.fi:a1itan de - ne,tbu'lo. ; Mi 'a;gM'das madántawn . . .
F0.rest8s jnm~ Ja< pareiIcoj , La be'1B, ibelia SUDO lUQlia$ de lil
~~~ cielo; ~ ilW~()j
tla- vojtil?oj ~ ~CIS'l,is '5ÍII1 pe~. bela.
' lI!ia'l1\e],a ve.r'daJo; ·iIJlIl marsas, iJlw(,.C1nkauí:ta de ~oJ. MI
- JnÍS ilÍIe h1dtit.mre. mi :Qe es1as lam JIW.1Dkiml mi jammul{i!
--í.r8maJr~~ ~j La.~~ ~jÍQ.o e.lkiumi~, lPirima>la","j>eJi$ riI!ailJ!robime . .LeJ\'ojo 'farjg.as pli ~rga, g,iii:I kov. ras sabJ() ikaj itunoj, ' la' mn>r!lado ~as malIac.i Ia. , .
Ce mia~-f.liaiíko, a~IÍe " IS'Ín al mm' b;ako; OOJ] ma,rSas 'ViI:lno, tiůn .!irl aíblas .~ .k;iu amás min. Mi né 'Vlidll-s
.pro mutlt4l~ · malnova:ŘI . am:ikojn, .1Ia nov'lIj vim~j .an"l'klJQiíis ,:i1iD ~ ., ,.
~., •
,,:.
'"
.
"",.'
.'
.laťíen. , Jeról .
Oas mteriřli

mj

vroas

&:

Sed- .d íte rM.koo.te Al · mi. tburlas VenfutomD lua!j pe,':1$ mio foNe ,for ; de "'1a '~~ojo, "'ail .lIl .1iDa~ju.naj .;k,yerkoj. Mi
;sciaS.k.erili deVlll<S luIm, ke. ,ni
devas ~ mÍlI' kaii .:post hl

ne'

kverkDj, sed ln venlD estas pIi fDrla ol mi . AnkDrni1 Ul)ll
1:)380. !mj mi eslos devigl3lla I~Lanlk:i~,i !de da vojo.,. ", Milllj omikoj detenas min kaj 'Jlclpas al mi eliri s lIr la vojm(~zon .M i
ree marsas antauen.
Jen, nDva vDjturnD.. . Min kunulino metas ln manDn
sur mian sultro.n kaj diras :
- Adiaií.
Si foriras de mi kaj malaperas post la ,den sa fDlial'O.
Mi volas sin sekvi, scd mi ko~prcnas ke mi n e devas tiDU
fan, mi scias ke mi devas ankoralí marsi. . Kaj mi iras
éiam antau.e n . , .
. Jam forpasas ln SDmaro.. Ne ti el h ele lurnas la s uno, la
roOňoj fIaiV.igas Iia vDjO p'l~ /m'a.Har~ Ika,j Im i relkD,JlIla;s. !SlUT ~i
éi.am pH muilite da StonOlj ikla1 s'aJJjJo. . . . K'3.j Lne 1m1a,lmu~t'<lj
estJasm restlinl;a:j l3IlD.ikoj... MmlaC'Ígas, sed dll .i 1\'1111\ I oj
subtenas min bij Iko.ndulkas min i:JInmll:ell .. .
VOOi3s, da aií;twJO. Fll3n1ke de unu cl la junuloj nun
mar§as !.irino, apo.ginle sin al Ua brako ... Cirkalí mi l' tu gas foI'1lva.j ďoli.o.j, Ia sunů 'pIu .ne .V'a1'llDigIas, mi tremas 'p l'()
r"oslto, mi lSenia>s laoigoln , sed InvojD I3nlkor.a.lí ne JII3:V.a-S IIn; - _
g()n.
- Permesu al ini sidigi tic; ée la piedo de Hú kverko !
Mi .e stas Iaea , mi deziras ripozi - mi diras. - Kiel brave
pa'Sll'!!' .b all:i8ij , mi 'ja :ne po.V13Ís ··Ik,ururekiVii j,Já.n.
Sed ia voco parDlas nI mi ki! mi ne deva_~ ankDn.lll
ri:pozi ,Jmj ílrun ifJ<enego movame Jo. piedo.j,n, l1Thi l1Tharsás MI taňen.,. '
'
. Jen -;!a . unua nego . .. La venk> fluge disblov,1\S gin ...
Cu ~i venis ' por ciuj, au nur pDr mi sola? , - ,
1'rDsla
Lil .vojo. farigas vDjetD, plenblo.vita de sl'ka,
nego, La nudaj kver.koj staras per longaj spaliroj. La krepUSlko fia.las .k 3.f mi "sen1as Ike mi ue P{Wl3S ari piu, ke ve-n is
mia tempo por. r.ipozi.
. Plkkaj pli' maUmríe estas " cirkaií Uli.
< .
Jen Dova vojturJló ... Mi ne povas eItcni piu . Kelkaj
Ill:,!ttj, '~al<;ertaj pasoj kaj mi Jasas la vojon , ..
", La "'llIIa'b1a:rga. 'VOje.tD .tru,iI}laperos IkWj IkqlJ1 !l,j mi,n.i kun,ir,
a.1ltoj, éiQ 'lIl.i'ksigas ~ Iia: íleIbul~.
!'fl. Kaj subite mi vídas ' en mlllproksimo. .. ke foreslas ln
neífblovo-, la nebulo· ... Vívportanta IumD brilas de He!
, ,.:' Mi ~vidas novan largah vojop, senfinan serp enton da.
homoj .. . Inlter "H, mi rimal\ikla'!Í '~ IkQlla,(u'IDjIIl :klm tre pro.k SIÍJiliajn , aJ mi . . . mi ,-iOOS la ·p arencojn, amikojn, ..
"'1; :lH inuvas sin ~aiílonge de ,liu Jar&a vťJjo, kiu altig'll's
ciam plVsupren por line perlligÍ ' en la blua senfjno.
.
. Kaj .mi sen f'3s , mi lkomprena'5, mi ,s cias ke 1ie ~Hí·JItenc
i~8:s .rota . noVlll, nek()nata -vo jo 1
.
. _ EI la rU~:1 N. Hl)hlolJ.
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ROMAIN HOLLAND (1886)

- .5in.ioI'0, bo igu fIug~mi~ lia tempQn, .ke ,i~i forpaslI
La' 29·an. '<II' januaro, li eslis ' !ij)sdekjara. La tuta moňdo
pii rapide, mi aj vivjaroj fari(:(u IIUl" tagpj . 'kaj ciu taglongo : fes\is (jun lagoo ,kaj sahiti·g lin, la apostolonde hmo ~aj paco.
nUl' unu momento. . .
.' • .Jen Ji·a. vivovojo. Li devp.nas ./ll burga .fanůliomamova. Po!>t
. - Sit1jbro, barante per kluzo 111 tempon '- faru .pIi . ;pt:ol'undaj .studŮ'j, li igas profesoro ' de muzikhistoIio Mla Sor·
iHlilda g-ia.n fluga.d on, md'a j tI1l<CJ/Il'teJ1toj .f'a rigu tagdaií mj ··· bonne. Dum vojago, en H3:lío; Iia verki-sta talento vekigas:" Io1l1
kaj ,ciu tágo longi(:(u je jaro. . .
.
.
.. post iom, li igas sendepen'da kaj sin dediéa.s nUf al la .elfekti,vig •.1
, de ·siaj. 'planoj. Subileli igas tre konaf:/l. kIli : rieevas ." " No·bel'riam Disinjoro decidis fari provon.
prem.ion. Sed ,nun, ni enil'u 'en la ,arbaron "de liaj ver~oj. Vera
- Vidu, kion mi pensis, Petro. Vi · ja scias, ke SUl' la . Mlblaro! Muilillbrlaill{:!U, 'Sk'lilliU; ,pllJmkia!j ·l'efr:eSii~ for·l!odoma .. Liilnmm\
tt·I'O la homoj éiam . estas malJwnte~taj pri sia vivo. Mi
periodo ampleksas serian de d;ramoj, .en k.iuj jam éiuj Jiaj.proble·
l'icevas iliuspeCJ1jn petojn, kiu.i e.c min konfuZla~ ; gus~e
moj enestas. La U!lluaj: S·ta Ludoviko, Aert, .- klopodas a.níme
.ius, dum unuj pelis, ke mi . pe11:l la tempon .pii rapide, mi
forf.igi Francujon post la "Dehaele" (panika fiasko):' La -aHaj
audis aliajn , lduj insistis, ke mi brldu .~in. kaj mi laueblc
ha..vÍts klel celon, staIi-gi . vet-an popb lleatron kaj .~. :)rt(>l1. Dia
maltapidigu gian pason por i1i. Por pacigi ilin, ni donll
problemo' estas la tl'ag1ka konfHkto inter konvinko ' <kaj 4evo,
do al ciu la saman vivdauron kaj .ni decidu, l,\,e tio estu -- ,: ~~~~:~n~o~aS~~::sl~~v~~~iOh~~~O J~~ 'h~rO~t~col~e h~~~~n:.\!~
luu ln homa tempkalkulo - milo da jaroj dividitaj je
ciam vell'ka.s, ce en .Ia morto, álmenaií spirite. En la 1Il0l)umen"
monatoj , kiujn ciu homo estru kaj administru lau sin
talaj freskoj de la revolucio ("La 14-.a de Julio" , ,,Danton" ktp),
placo . . . 'petro ne komprenis. Malfermegis la okulojn lUlj
Rollalld forje!as I-a mala!tan reaJecadonrdon de' la · natur-alismo
l'ig'al'dis scivoleme.
k.aJ- en vivotfebro aordanta.j vortoj bllprenlevas ]a preskaií fálintall
stand·a rdon de la elel'l1a idealismo. Ne gravas la materio, nur la
- Mi vidas, ke vi ne komprenas.
Kaj Disinjoro ridetis. Grflvecc li ensovis sian mano.nllllimo ·; nur unu libereco ekzistas: tiu de la spirito. Por .tiel altu
iJlstruo la epoko de la fI'UJlcaj adultkomedioj ne estis ankoraií
cn ln sinon ,k aj eligis libron.
_ ·.Jen , . d~ris Dhinjoro, tie ci .estas Hom da. foli oj, ki om
matura kaj la vókanta voco restis sen etlo. Tiam - kvazaií por .
pruvi la .p ravecon de sia _ ~redo -- la poeto' ~~zitas la 'heroojn _
da tagoj eSIliÍll5 ,'ml mno da jou·oj ..Sin áitti foH'O esti3.S 24 .partoj
de l'historio. En, biografioj. _ kiuj, ne.' sciencan' precizeco~ cela s,
la hor6j ; ' ili defaJ.a·s per si mClI1, kiel a-ií-tune la folhro,
sed animan altigbn -li penlr!ls alni 'Ia v'ivlab~ron de Beethoven,
kuj Hi falas unu post alia. de horo al horo. Neniu potenco 'Mi'tlekmgelo, lIandel; T.olsloj. b;ller~ Hi, lia koramato·,es.tis Beethu·
en la mondo povos malhelpi au prokrasti ilian faladon.
ven, jam depost la infa:neco. La tragika kantisto , sUid~ dl;! l'j}ojo
CiO homo povos dum unu fojo déSiri el sia vivo kiom ajn
lin instruis akcepti la vivon • .akcepti Ia sufeton . kaj ,per 'jesado
da horoj, tagoj au jaroj U volos, kaj por ke li havu de ,gin. venki" De Tolstoj li ricevis do.nace.Ia ver~on kaj la ,adorkie -, mi, donos al li mil jarojn . . .
adol1 de la kOIIscienco libera, 111 ' ad.mol1on aL éiama helpemo. '
_ Sed fiam , Sinjoro, la i.nfano p()vos mal.iuni~i dum
Krom UlIj- esprimoj ,de Tdallko, li -'skizis la portrelon de fnultaj
. kómponistoj.
.
"
múménto ...
- Ne, Petro, mi pensis pri lio ; n eniu kapablos ekpeli
La plej perfekta enkorpigode -líaj idealoj estas liúne;l
siau ~iv daiíl'on nul' post.la 18-a j'a1'0 ~ . '.
. .
lohan' Krlsto.fo la her_oo de lía samtitola romano. La dek ·voKaj dum Disinjoro paroUs , .Ia folio.j · de }'. kalendaro .IU1l10j al ni tiom ·karaj, cu ili estas "romano': '1 Jes kaj n e. La
\'erkoeslas vere ' ·romano de edukado en la senco de Goethe, ,
rapide desirigis . kaj es-tis disjetitaj l,\,avazau de uragano .
hisLorio .de l'lempo laií Balzac, evoluQislor.io .de artisto, ~'kieJ lil _~_
ťar:. niaj jarce~toj esťas nur momentoj .en la éielo. .
"Ve.rda Hemtik ' 'de . Keller. Sed saintempe gL.estas ·pli multo:
..:- Mi scias, kion voi vok\s aii-i ' al mi .. : la homoj ~ionie
monumentala epopeo · de Ja mondo ; anlaiimilita, . )a jJ.lgo ..de
plinl\~It\gus, ke ne piu sufiéus por Ú!' li te1'O. 'Ne havu rpoeto Pfi .ciuj ideoj, klopodoj .de r:nuntempQ, pri socio,nacio,
zorgon. L:oko estás abunde ... neniam estos sufiée da homqj
intetnacieco;, .pri . a!1o kaj poJiťik<?; '.í~i estas unjver.sala.",.~erko
por ~ill . plenigi. Nun ekiru P'ctro, n.e ~du ' la , h,nwon iru
kaj persona kOl1feso, sed ~l'lltaii ?p:. $()perl1~a provQ; d~nifir:.
!kaj \Jjraélirgou ~HIIl. " ', Ka,j ticll oka iij.s , 'k,iel d&ris. Dd~l!Iljol'o.
man kredon. ~ Ap.ud ci-ti u laiido ~e la'soleca homo;;onQr~~nkllil
* *
Itl kanto pri solidareco kaj fTati~.o, - car la heroo "pin lrelpas . ja .
.per sia aktiva boneco kaj ekzemplo. Kiel ,na!iltigos la, Nova
Homo 'J Tjon · .montras '1a .vivp .kaj :e'yo~p,o , de ., lil- genia
.&e nUl' plnnkoj de la . malliberejoj, -kazernoj kaj
hospi~a.loj - $ed la domoj kaj strlJ,toj éiuj estis negk,Qvritaj
komponisto germana, ~J.ohano Kristofo en alego~o. ,La id~lo
per bl1állkQ foUaro ' rap.id:e sirit~ eI III. kalendlllroj de r vivo . . ',' kreigos el Ia ' "sana, profunda s~nto germa:na, se~in la sagaca
menso francagvidos kaj ilin~baii klel ora kadro . Hal!! har- .
Estis veta f1,trorq por malSpat~ 'Ia ' tel)lp()n kioIil , elile p. li
'd
. L
monio unuigos: l!,,;íj . ornainos. Komenci~is 'Ia mondmilito kaj en '
la uragano Vailis la felica rido .de '"GQlaš Bregrion"- (Romanp.
. mpLe ... , ď. u SQifopl'.i ~ekon!ltQ, semipo~a " sj.opelado post
moliiento da pleji\. felico ; neniam plenigebla malpleno de ' 19.f3). La . revantqn de pacoXaj lum.o , rilalamo kat rP.l\\lÍlmn '
, ~~ boma koro, fi.imero, :nelliam · .ntingota, ;.kiQ , de. mil . jaroj
cirkaws. Sed ' li kiel vera beroo, ne tiínigas. En ' siJiforgeso ver.e
logas }taj soroas pian pensaren, . pll , forte, ' ol Jdam ajn,
die freneza. Ii deklaris la militon 'kel~traň .Ia ~lito. Memkompreneble ·: vane. Tiam. li volas almenáii mildigi la terur.an mizel'.o n ·
.lIkcelis ln mcimentojn de l' vivo ~ :. "PU rapide,' pIi .rapide",
d,e l'hQm.oj kafjen : 'Ia : plej granda POct6 (le ,nia tempo eksidas.iená estis t:ies ' kTio.
.* *
c.e skribo.tRbló de la ,;rugakrucó:' kaj laborás por la militkáp·
. Belega. feino vestita en ' blartká ,ridetas, v.óxante ... . kaj "' Iiloj 'dum longa tempQ; Apostoleco.':L.'1·.... urinento transformante .ClUj kun brakoj .e,t enditajkuras ~ post si., P9 r ..sín'klij:lti, _
!!IÍJn . ter<llI'ft ,.gI'ÍlrulCo ,~.&1cis . !Ia;. mtiron klI1uelian: "UJuli. " . -sek'V'is.:I<a
.
)'omano Clerambault (;,bi-storio de; 1 libera .. lronscienco dum la
. post J1i papilioj nigrigas la lumon: foJioj , sirjtaj el Libro · tn;Yd~o")~ kaJ ".Pierre if.41j ,Luce", Plja. mkonto" :J>oste li!l ., SUI!Q
de J' vivo.
,
. réaperis kaj RolI~nd kiel brava semáI:lto tuj léklab0ri.s plénforte. ~
"Ho haUú feino etel'ne benata, re~rnu al ni vian -Li dai1l'igas la'seri:pn .de revoluciaj ,dramojper "La lurlo 'de amo .
inil~an rigardon , kaj metu bariloN. : al niaJ 'doloJ'oj 1"
" kaj morto," kom$!ncas ' ňav-au romanprr "L'linimo :-ensor,Cita,'" c
.Sedéiuj' .tjmtre~as, kiam Sl ékhaHas .. Si .kisas la ' fl'un- . etendas' lIelpantan' ma:non ~1l1 ' ln . subptemli'th,j hina'o:j~per -~ Jjió·
tojn per Hp oj ma lv.armaj , dorÍnigan'le . m' dol!)rvn, cur la
gr'a'fio "Mahutmá Gandi",. ob~vas kllj hewall, Ciutl progrescman .
bdafeillo eterne ' benata - ·. jn .estaSc la 'mor.to: .. ..
' movadoJl, ;inter Hi ankaií 'Ja'}'esper!lnbln1.En ' fervora"lítMio lín
.
-* . * .'
, '
.tr~s la -n:una ,jubl11!0;,*,., ':" t '
n.::. _ ~. I';;'>' r.">~"'l[..
Tok, 'tok, tok _ sur 'la -paradiza pordo. .
. Ne eSŮIS nia ta~ko> Labi ·]a ·valoro.n de3ia~ ~rto IWlj ni e~
M' I .,
Ť
'
!J~~e. kapab!us . tion~ ..:14~:(l$'taS,,: tro. Ill'okisima,. ~L;ni lfaj. ' 1:r~ ..amaJa.
1 . aCJ~lssirun1e fóliojn .:. Eu ' )!tsurtera kvieto . ,.!'\ia 'f~~o,.. éSJ~s .;!lu,n, e\~i ~lin tt~"f!.~ J!,aJ ;.í!lipki lin 1!,9r. ~\uj
kaj en la ~tempo- disblovita : la , mišiQ..í>Ie:pumigis.MoaJf~udonacoJ~ r-il~e.\UJ~J.i,'qr . Ia 'Y.el'k.9';J~aJ. la ;: esp.e rd;oDIt ,-e1l1e j!l,pJo
a l mi · sankta Petro .... · . ' . /'':
)l~OIIl , .de: . hli /s~.e!1tlclo.: '~,m <)a .ni;lli!p" ki~m )i_est!~, ~·"'l1,leri·
- Sed kiu vi. es,tas ~ .' , . ' :,~ ·'.d' ·.",E} }a 'rufllulIu
<lahle lil .be.!ep;IP. vortO<Jn. de st4!ťano Zw~ ..>.2.. : • ,,1& . kon. rVli esias JŘ Malpacié~~o : ;-. -~f--', ,I ibltrto: MO.fflriu. sciellcO.''d~ I;mODd,?" v.
~: . :,:. 0~:'''' ~''',K~I'If)· 7.0;''';Bi.~
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BI BL IO G B A.F IO
KATALUNA ANTOLO GlO
Kamp/li ta de Jaunle Grau Cala!, Barcelon a 1925. Pagoj: .H6
Prezo : 15 pesetoj
lmpona libro, brila rezulto de multjara persi la laboro de
kalaluna j e peranti toj. en troigo e tas a <;erteble, ke Jaume
Grau Cala, per ia komplila jo donis la unuall perfekta n anlo·
mah li'
logion al růa literatur o. Tio ne signifa , ke la uli.aj farigis
mi
valoraj Ild merita riproéon de la kritiko. Tute ne. Simple
konSlala , ke tiu-ci , >erko havas individu an stampon de konscia
lasJw,
kornpele ntulo, kiu pf'netris gis fundo de sia malfacil a
kaj
do
kompila
maiina
de
n
mankoj
i:tajn
karakter
la
le
forviSan
laií
donanle lingvosc iencan bazon al la verko. Li nenie parol:ls
pli frivole fanfaron a tono pri lio, kio estas sunktajo antaií la
la
multo, sed tamen lis brava kurago sentim e aperigas antau
sciis
leganto la historio n de popolo, pri kiu gis nun mullaj
afie.
preskad neniom. Cio volita e tas dirita objektiv e, ,bibliogr
, kiu
Nur en lil Anlaiípa rolo kaj biografi aj parloj ardas la flamo
ta ,
rajte ?ostula~ respekto n kaj si.mpatio n por popolo vivivolan
.
alakemo
ofenda
sen
sed tio okazas
La libro e las abunda fonto de klasika beleco. Pli ol 50 verki toj, poetoj kun pii ol 140 prozaj kaj versaj verkoj pledas
elokven te por siaj Iingvo kaj popolo. Detale recenzi ilin neeble.
de
Nur koncizaj frazoj povas doni koncept on pri grondioz eoo
tiu éi verko.
parto kronot}-a Ail1taiíparolo. La .I,otaluM IŮlgvo. En tiu-ci
strukturo
gia
Iingvo,
la
de
historio
la
ta
pritrakla
estas
logie
a, inforesperant
itala,
franca,
hispana,
Iingvoj
la
kompare al
paromanle ?ri la teritorio , kle gi evoluis kaj eslas nunlemp e
kaj fine la disvolvig o, kiu promesa s belan perspek lata tivon por la estontec o.
La kataluna literatur o. Dokume ntaj pruvoj, pri origil1oj,
j
vicigo de periodoj , en kiuj abundas interesa j hisl<.>riaj , biografia
la " Katalun ~
priskrib oj. Fine sekvas enkondu ka parolo
j
Antolog io" kun bibliogr afia aIdono pri antologl Oj de k,utahma
u~ua
la
Jen
o.
literatur
gia
kaj
Iingvo
la
pri
studoj
;
aiítoroj
, car
parto, kies enhavo ce por moment o ne enuigas la leganlon
nevole estas sentate, ke tio necesus por taksi laiívalor e la verkon
mem.
Ila Antikva j autoroj. Kvazau cirkaiíp renus nin mezepok a
iom
almosfe ro. Malgraií tio, ke 18 nuntem:> eco de Esperan lo fr:l gl~.s rep.rezenU arfmikan stilQn, tamen trn doni,\laj

aJ.

~.a.c~

vekas plenan i!urnn.
lila Popolka ntoj. Origin.ala praforlo de la ,p opolanim c ka senlerak1eriza.s ilin. Baladoj, .kanzono j, spicila.j de sůperstico,
toj
meco, naiva éarmo kaj sincera larmo. La aldono de muúkno
akce}as sukcese la valorrek onon de tiu éi parto.
IVa Modern aj aiUoroj. Vera surprizo atendas Ia leg:u~ton .
el
Trezore jo de Iiteralur amanto, kiu laiíguste povas elekti
co
perfekte
per
laudas
verKo
ciu
kie
,
konkuro
nevola
de
artajoj
sian majstron .
Gratulon merilas Ciu kunlabo rinlo, sed cefe Josep Grall
Casos Ia fr,a to de la eminenl a kompili nto. Lia laiídind a akliveco
luksa,
mul10n helpis al la belega cntrc?re no. La eldono estas
s la
inda ' a.1 la enhavo kaj esperebl e cl nenies hibliotek o manko
liliro, kies posedo signifas veran plirici~on .
Jobo.

ment~j

VINTR A
SUOM ESSA
EN FINNL ANDO
ne
Eldono de Kustann uscoake yhtio Otava Helsinki . Prezo
montrita .
_Ses lingva bela albumo pri vintraj sportbil doj el Finntekslo
hmdo. La 5esa Jingvo eslas esperant o. La esperan ta
dev~ls
es tas klára, preskau senerru: ". La eldono m?dela .. Oni
n
atentigi .éiujl1 similajn eldoneJo Jn, ke la multhngv~Jn albu.moJ
La
oni eldonu sen plia kosto ankau kun esperan taj leksloj.
V. N.
lrarigard o de tiu Ci kajero estas guo.

TALV IURHE ILUA
SPORT O

DEKSEP A UNIVER SALA KONGR ESO DE ESPERA NTO.
E!lperantJJlta DOikUJl1lien./w'o. EldQ.Il.o de l,nt,er1lll,C.řa Gentra KOlllimw de la Es.pertmt.o MQQado, Gen.e.ve.
Necesa kaj gl'ava dokume nto enhavan te la proloko lojn kaj
mportoj n de la ~eneva kongres o 1925, en formeto de la antauestas
milita Oficiala Gazeto. La daňrigo de tia dokume ntaro
a
rrkomen dinda. Eble oni povus eldoni similan pri literatur
instatistik o kaj aliiljn kun dokume ntoj kaj statistik oj pri la.
V. N.
strnado de Esperan to en lernejoj, uzo en radio, ktp.

ES P E RA TO - LEITF ADE r FOR
DEN KAUF MANN ,
Deutsch -Espfral lto Blicherei Nr. 8. Eldonejo Ellersiek & Borel
G. m. b. H., Berlin kaj DI1esden , 1926. prezo RM. 1.
Oni povas graluli la germanl ingvano jn pro liu b onega
Gi
komerca faklerno libro laií modelo de simila angla eldono.
cstas bona daiírigo de komenca j studoj speciale por komerLa
cistoj, oficistoj , industri istoj, ankaií por komerca j k Ul·SOj.
e.sespeo.-anla. 1ekSibo esea s I1Wdcla kaJj oni ~naiS nur, ke Ce
j
tontaj eldonoj j am eneslu ciuj komerca j, bankfaka j , kontora
V. N.
klp. fakt erminoj en la vortara parto.
~JAX

a U TI

F. PIZZI : EN LA MONDON VE IS NOVA SENTO.
toEldono de la Centra Komitat o de Itala Katolika Esperan
2.
Unlligo. - Ven ezia, Italio, Campiel fo Fenice 1924. Prezo: Lira
Tiu éi 23 paga brosuro komenci gas per poemelo verkila
La
en dekunus ilabaj versoj , sen rimoj, pri la .. nova sento."
aj,
enhavo, la ideoj entenata j eslas allenflug anlaj , profulld
fik sindaj aparle.
estas
atentil1d aj, elerne veraj. Kelkaj
Ankaií en la katol ikaj kantoj la enhavo gravas, ne la simplaj
,
versoj, kies rim oj oft e eslas nur gramatik aj finigoj aií sufiksoj
plej
- ne uzata de l1ia j majstro- poetoj. La plej f1ua , laiístile
valora estas la proza .. Psalmo, " en kiu nur la ne oficialaj
ebll'
vorloj kiel: .. Mizcrik ordo" (kompal o ) kaj " karito" povus
V. N .
manki.
K U R S A L IE R N O L I

a R O,

-11
lau praktika parola m etodo . Kllnmet is Dro Edmond Privat. 6
&
ElIersiek
M,
R.
0.80.
Prezo:
pagoj.
78
miloj)
(2:1-30.
e:dono.
Borel, Berlin.
Popular a kunsgvid il:a oolllSulkcese .uz-ala de b tuta m·mtlo.
.
La verko laiídas sian [tiít oron . Ni goje salula s la sesan eldonoll
ki$'.

K ,AR LO,
Privat, kun an/aupa rolo de Mari e
ond
Edm
de
,
legolibro
facila
J'\>1 .
f/ankel. 9-a eldono ( 31 - MJ mi/oj). 46 pagoj. Prezo : 0.50. R.
Ellersiek & Borci, Berlin.
K!val1ikallll ~ eslis n oma la ,.maoila ~egO'li bro ", ni trovu,s en
~aj
gl deliikllt tTllllUU m n rom~eto.n, \kiu . .kIun C.a l1l11!a n aiiVeco.
kls.
bonhumO lro prit.r.a.kLas lOl 'Vll\orulon de ~ll1nUilo.
H UN GARA J RAKO NTOJ ,
ern. n o, 23.) ~ cr.-kis Fer~n~ Herczeg, trad. A. .
ln/
( Esp. Bibl.
!tl.
I·anajot t. Dl/a eldon o (4-6 mlloJ) 48 pagoJ. Prezo : 0.40. R.
Ell ersiek & Borel, Berlin.
Lene elek ltittaJj Ikva r ~1JO reloj de ~.a Jl~.a ra [J' omanv.e r.ki~to
(jko.ktaj ,1100Veli.stO IIl nlkOlií e kiSlLe rllOl'ilde b on e 'kon.'l,\Ia. La n o vello<j ri
kis'.
lore pentras la provinca n vivadon en Hungari o.
GAL E RIO DE ZAMENHOFO~
Edvurdo Wicsenf eld L. K. - 40 pagoj kuj J~)
de
Ko/ťktita
portreto j. Eld. : Heroldo de Esp. Horr em bei Koln .
La librelo ,k OJla tig;a.s 'm 'V i;V18don de IPCr SOil1 oj, lcies _inlima
r.i,J.a,lo lila qa Maj stro ITha'V$S grandtaJn i'rrfJuon 11'1 '~r~ igo de ES1)e
rant<l. ElI dia V'i v1h i;storio de mu Za~nhoJi3 tf~aano ~a?~gu~
!a
ekivl.~lgl'~
ik,m.
o,
L
for
l1ta
ikuntemr
r.i7.iÍlo,
11{!lJl1akJ~e
ig.as komuna
b.ltagermon de la mOIHhdco: trasenlo de la .. Homaral11smo ,
e.I~Jl
'Iemo por ~a packOlllloordo. La c8iPitroj oo?0nas IVlivofid
porl1r!ebon a.par~e de (-i u fumilia no. Ce la fin o nI Lro\'as 19 arto'Jn
1._ '
'
fO!lograf>ajojn .
BI ~a Qnilaiípa l'olo ni ól!aiS ~ a. ,j.enan : ..La r OC1Jlll'O...... j h~ >..UOj
lUU
Cf! l'fami1ia noj es ta s liom grandaj, ke por pleue komprel11
njn er ti1i, t€lstJa,s ~ r.e uilti!le elkikoni ~a ilJutan d'a mi:lioo."
A,I Cílil & pera.nti.s to gi merJta s eslIi varm e rekom endala.
kis·.

·_c, .

J,
lNFOR MILO POR JUNA J E S ,P ERA TlSTO
~
Mockern
Leipzjg,
Eld_ Esperan tista Junularo , A. Neupert
Ull
Weldstr. 17. 48 pa{joj. Prez o: 1 leteralra nko eks/erlan da (
.025. R. 1If.)
,M!8I11o.ng.a j,nfo nnilo de T . E. A. J . (,!"ulmon~ .'B!\P:M<ll'!<l-;
AoSocio Jwwdara . )'. Organiz o, noma ro de Cefdellegl \J{)j kaj ~~l~POj
"/s.
de T . E. A. J .
ESPER ANTO ~URSO FINNA
{innaj. E1d<Qna
Mo SeUil<i. 48 pa§oj. PNn o: 2. M .
Vf
kunmelflS :

A. S. Otava, Hel sinki.
Ikaj m,lustrajo j.
FaoHa ierno!lribro !kun fI.nn~~_j .subnoto j
kis'.
Uzebla ankau por autodida kla lernado,

I,

A

JUS APERIS 'MONUMENTA VE RKO EN

ES P E R ANTO

K II T II L ,U l\f II lll\fTOL'OGIO
,.IO·P,t. GA , V OL U 110 PRE SIT.& S UR LIN P .&PE RO ( B IOL IO "'IL.&
O O N EGA P R E S O K .& J F OR T I K A O IN D ,t. J O.

E L DON O)
~

lnteresa studo pri la katalunaj Iingvo kaj literaturo, Nau popolkantoj kun melodioj. Pecoj el ok antlkvaj autoroj kaj pIi ol 40 modernaj autoroj reprezentitaj.
PROFITU L.t. OKAZON POR K O N.&TIGI KUN LA P RANE PO J D E L.t. T ROD A DORO.J!

Pr<!zo kun rekomendita posto enkulkuIita: 2 dolaroj, 11 sisaj frankoj, 9 Silingoj kaj 15 peset oj
MElWDEBL.t.

CE

SRO EDU.&RD C.&PDE Vn " STR . C A RDE R S ~9, O AR CELONA (K,t.TAL~ NUJO)

ESPERlnTAJ 6RIIIOFOIOISKDJ
"LI16UIPHDnE"

E K ONU
la novan movadon de Oomoto, kiu celas
venlgl mondon morale unuigitan per Dia
gvido, plenan je amo, kaj decide kompletigi
la reformon kaj rekonstruon de la mondo.

"OOMOTO"

monata, Esperanta gazelo vin kompleze gvidos al la elklari~o de tiu grava movado,
Senpagan

~pecimenl)n

postulu

~e

la oficejo

Jar a a bon o ' 2.40 Jeno], 4,80 Sv. Fr.
kaj eiu egalvaloro. La abonmono eslu sendata nepre per poSta mandato au internacia
respondkupono. Skribu la adreson legeble.

t. Serlo Literatura kaj Oratora.
Kvin diskoj du-f1ankaj kun enhavo el la paroladoj,
prozo, kai poezio de D r -o L. L. Zamenhof kaj D-ro
Edmond Privaf. Kun ciu diskaro estas sendata foJiaro
kun la presita teksto de la paroladoj, poemoj k, t. p.

2. Serlo Instrua.
Oekkvin duflankaj diskoj.Prezentas kompletan kurson de Esperanto en trideklecionoj. Ciu leciono konsistas el serio de la ciutaga vivo kaj specimena interparolo pri sama terno. Bel ega lernolibro akompanas ciun diskaron. En gi trovigas apud la teksto la
, lecionoj, tridek biJdoj kun responda enhavo kaj
seslingva vortaro. La lernolibro estas aparte haveb1a, kieJ ankaií pii grandaj bildoj por uzado ce kurs oj.
Ciuj Esperantaj diskoj parolitaj de Dro Edmond
Privat, Tiu fakto garantias la purecon de la elparolo.
Similaj kursoj estas preparitaj en la lingvoj angla, franca, germana, hispana, itala, afrikholanda .
Pri prezoj kaj pagokondieoj sin tumi al
la Tutmonda Dlsvenda Agentejo

OO\lOTO PROPAGAN DO O F I CFl .JO
KA'IF.OK"-. "lOTO-FU JAP AN I J.J O

SENSACIA SUKCESO !

VIKTIMOJ
'R O MAN ODE

i

U . L, I O ,B A G H Y

THE ESPERANTO INSTITUTE LTD
WELWYN GARDEN CITY, BER TS, A NGLUolO

••
•
••
-

KVAK -P UNKTOJ
instigas nepre aboni al

Beroldo de ' Esperanto
<li estas D ...onsem~J~a,
, nusulta,

MENDU SENPROKASTE!
PREzO: 2.2~ m.S.:v. ,KlJN SENDKOSTO '

HVNGARA ESPERANTO INSTITUTO
BJjDAPEST, VI., Eňrvňs UCCA 87.

Aktu~Ia"

,Gran~f.rmata.

'

SenpagB speclmemm pelu de, la ' admlnlBt)"Rclo'

Hórr~m , ~. ' Kii)'~~ : (qermait~.) '
, :

Hongarl

Reprezen~to

en Hungl!ru;o:

Esperanl~ ~nstJIUIO, ,BUd.~~t ~I;

Globus presarlinstituto A, S" Budapesl. Direllloro de presejo: M. Havas
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