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MA~LL(jNGA OBSERVO PRI LA CEtADOJ DE ESTONAJ 
LITERATURO KAJ ARTO 

Rigardante la celadojn de la es tona spiritvivo dum la 
lastaj jardekoj, ni nótu iliajn nunajn reprezentantojn el 
tri generacioj : pIi maljuna, mez a kaj pIi juna. En la 
literaturo oi devas mencii kiel reprezentantojn de la pIi 
maljuna generaci o lanomojn : Eduard Vilde kaj Ernst 
Peterson, pionil'oj de realismo en la estona literaturo, kaj 
August l\il;:berg. kreioto de arlmaturaj teatrajoj, al ili 
ni eble devas kalkuli ankau jam la ountempan produkt
eman kreioton de konsiderindaj, cefe sociajn temojn 
pritraktantaj romanoj, Mait Metsanurk. En la cetera arto 
al ili aligas kiel plej rimarkindaj skulptisto prof. Aman
dus fldamson kaj pentristoj prof. J. [(oler kaj Ants 
Laipman. Eo la literaturo la plej grava parto de la kreado 
de la pIi maljuoa generaci o apartenas al la periodo, en kiu 
sur la areoo de la spirita batalo aperis la nunaj reprezeo
tanloj de la meza geoeracio, cefe kunigintaj cirkaú la 
gru pigo» N oor-Eesti « ( J un -Es tonio ) . . 

La tempo de la 'estigo de »Noor-Eesti « koincidas 
kun la Rusa revolucio de la jaro 1905-a kaj perdas siao 
sole regantan literaturan influon dum la Rusa revolucio 

Nlkolol 
Trllk: 

de jaro I!J17-a. Do la agado de '" Noor-Eesti " estas pre
mita en la interspacon de du revolucioj, kaj ci tiu stampo 
cstas ankail kl are videbla en gia kreado. Dum la revolucio 
d,] la 1905-a jaro eo la Ruslandan mucidan atmosferon 
venis diversaj fresaj ekJjJovoj el Okcidenta Europo, cefe 
en formo de ~ocialismaj ideoj, kaj tiel estas oature, ke 
ankaú lOl anoj de »Noor-Eesti «, instigate de la fajranima 
po~to Gustav Suits, akceptas kiel devizon »Ni igu euro
panoj 1«. Tiel pereiga kaj mortiga estis la spirito, reganta 
SilI' lOl Sarmatiaj ebeoajoj, ke la estona spirita vivo povis 
akiri vjvrajton kaj vivofortono nm, europigante pIi rapide 
ol antaiie. . 

El la grupigo de »Noor-Eesti « estas oomeblaj kiel 
plej gravaj la jam menciita poeto, nuna profesora de la 
universi tato, en Tartu . Gustav Suits (la senmorta autoro 
de » YivoIajl~o « ), Priedebert Tuglas (nesuperebla kreinto 
de mitoj bonega stilisto kaj 'kritikisto), A. ll. Tammsaare 
(autoro de la konata romano »Vero kaj praveco «), [(arl 
Ast-Nu.mor, Ems! Buno k. a. El la pentristoj meritas 
mcnclOn J{ oHrad iI1 aqi, ne:;upereb~a sorca surtoliginto 
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en Vesto (jelblua 

o. "Kruslen: "Casta modo en ~á estona literaturo 



c. ltubel (X. Metsanurk) 
kiel FilC> de Gen-eralo 

J. Barbarus 
kiel Aeroplano 

A. ,Kivikas 
kiel Novbienulo 

F. Tuglas 
kiel AndrogIno . 

o. Krri~JteD: Casta modo en la estona literaturo 
.~ ... ~ 

.. . .::" ~J.d!l 

Parolante pri Ia lastaj jaroj, ni devas noti ankoraií 
unu intereSa11 fakton. 'Tio estas antaiíe nevidita abundecu 
do l'OJJlanoj, ' k ,un e,voki .; l'o;nan-konkurso, anoncita de 
iueldonejo (»Loodus«) . Al la kvar ~is nun aran~itaj 
konkursoj estas senditaj multe pIi ol 100 k onkursverkoj 
kaj e~ ili premiitaj kaj apengitaj pIi ol dekduo da 
romanoj. Kaj Ia aiítoroj de ci tÍu dekduo estas preskaií 
senescepte komencantoj. Hi estas komencantoj, kiuj devas 
per sia estonta verkado an koraií montri, ke íli kapablas 
esti vivipóvaj, Gis nun montris Ci tion cefe tri nomoj : 
August Jakobso(l, Reed Mam kaj Pedro Krusten. Ankaií 
ce aliaj' repl'ezentantoj de la juna generacio, montrj~as 
granda impeto de interesoj kaj mallevi~o al esplorado de 
malvastaj homanimetoj, trovi~antaj spiríte kaj anime sur 
mala1ta . stupo de moralo kaj de Ia mallumaj flankoj de la 
socia,j 'malbonajoj, de ili diferenéi~as iom la verkistino 
Reed Mom .kun sia sarkasma kaj supereca 'stilá. La unua 
verko de A. Jl1kobson, la laborista romano »La antaúurbo 
de lllizeraj pekUloj kaj »Talenta Parazito« de R eed 
Mam okupas- sendube"kie1 tiaj la: unuan lókon én la tuta 
nuntempa estana liter.lturo. . 

En lU kritiko estas dirite, ke ciu l'akantkapabla 
homo povas , verkl alrríenau unu kontentigan romanon -
el sia vivo.Pli 'gravaj -ta;inen estas talento kaj .ankorau pli 
gl'ava .matureco. Tial estas ankaii . kompreriebte, ke la plej 
\·aloraj el la ' produktajój de la laslatempa estona literaturo 
apartenas al la mez a kaj pIi maljuna generacioj: Tio' ci 
sta,ras, . dUmé ' ne -" superite, A. H. T(pnm$aare kun 
siaj romanoj . »Vero ' kaj ' praveco'« kaj »L a Mastro de 
Korboja« kaj la teatrajo »Judit«, August Gaílit kun 
siaj .antaiíe, .ínenciita romano kaj novelaroj _;' el la ''pgetoj 
Ma~i.e Under el kies:I:!0e~laroj ~~ notu .kiel ~re b?uajn 
»Y-oco el 1a ombro «, JI1Fehc-ornhngo« kaJ : »GoJo pn pnu 
bela tago«. EI -Ia pIi maljuna geueracio .estas ~is nun ne 
superitaj Ia dramoj dě ,August Kitzberg (ni notu »Lup
homo«) kaj .Eduard Vilde (romano "La Iaktisto de 
MaekiiIa,«, komedio »l'isuhiind (~) ."; ~ ~ _ 

Tutť ekster ciaj · grupi~oj estas ' un'u el ' notindaj 
yerkistoj Huga Raudsepp (MilliMallikas) . Li es tas don
mta plurajn bonaju kaj . sukcesplenajn teatrajojn pá aktu
al.a) temoj. ,Nli notu Iii dramon " Oe la vojsignílqj de 
Smaj {( , » SinimaJ).dria ~ :sed ianiigis lin la jam pIi 01 
lOo-ioje ' SUl' sama ' scenejb prezentita »Mikumardi« .~ Tio 
estas verc preskaií klasika komedio lau . kamparana temo, 
pri" antagonisme au harmonio inter rica ' .kaj malrica vil-o 
atanój, intelnkamparQfk<uj orbo, in:t,er religlo kaj politiko. 
TIU. Ci teatTa)o est~ , Kun 'sama snkceso prezentita. mkaií 
en La.tvio kaJ Finnlando kaj esta,s enscenigata én Liťovio .. 

_ ~ Cio, kio estas trovebla en la ci-snpraj aludoj pri la 
sel'~aoj delite:raturaj.. stilo au ', direkto" , p~ene vJUidas 
anka:u rilate.allá.pentro. kaj' sKulptar,to. »:N09r-Eesti-.: penas 
~áií Ci tie ' per sia ·firma lo~ungo kr.ei pIi \lIlp,ecan 
duCkton. Seq la ce'ladojn de »Noor-Eesti« ba~as la ,. eks
ploda,nta moÍldmilito, fermanta ;Ciujn feóestrojn aJ eks
teto. 'fiat oni .estasdey:igita vi~i kYazaií en .Sako, aPartigite 

de 1a cetera mondo kaj ~ i aj spiritcc1adoj. Tiam oni sonlas 
malsaton kaj soiton, sen tas mankon de aoro kaj sopiras 
jo vasleco, La inteniJ.atojn kun la cetera mondo ebligas 
1a germana okupacio. La okupacio, estantc politike kaj 
ekonomie plej peza sal'go por 1a multe sufcrinta popolo, 
rnalIermas kicl la unua on la spiritsferoj rec la fenestroo 
kaj ebligas jeti rigardon ol la senelirejo de baraktadoj 
;il pIi vastaj aferoj. Esta,s nature, ke tia,rn kiel 1a unua 
trovas enluziasman akcepton elcspresionismo, novaj arto 
kaj literaturo, kroigintaj en h suforoj do la germanaj 
militu kaj .revolucioj, En la grupi~o "Siuru« ~i trovas 
siajn unuajn adeptojn en la personoj de pentflsto Ado 
Vabbe kaj poetoj Joh, Barbarus kaj J. Sempel'. Sed 
poste, .kiam EsLonio seodependi~is kaj. jam .tra,pusis. ~a 
zonon de la franca-angla okupaclO, la rlgardoJ dlrektlgls 
ree al la ma1nova artcenLro Parizo, tien oni celas, tien 
ooi iradas are por lerni. Oni ekvidas, ke la fonLo de 
ekspr!!sionismo tute ne estas tiel neeleerpebla, kaj oni re
taksas mullon, . l11ontrante ce lio generale bonan inieiatoo, 
seTcadvolon kaj ek8periment-kura~on, 

La artisLaro estás nun grupitinta cefo cirkaú kval' 
unui~oj. Tio estas »Centra UnUl~o de Estonaj Pent
rístoj kaj . Skúlptistoj « »Asocio de Estonaj Artísloj «, ar t
unuigo »Pallas q kaj Grupi~o de Eston aj Artisto} Oon-

. erale cio, kio estas juna kaj nova co 1a ovoluado dc 1a 
lastaj jaroj, apartenas cefe al »Pallas« kaj al Ja Grupigo 
de Estonaj Artistoj, 

Ni notu la plej konsiderindajn nornojn : .el la meza 
generacio pentristoj - Nikolai Triik, Pest Aren kaj A. 
Jansen, skuJptistoj - Jaan Koo1't, A. Starkopf káj V. 
Melnik. El la pli nov.a generacio »Pallas-anoj « pentrístoj 
-- Viiralt, B 'l'grpann, Liivak, Kuna Vebel', Laigo, L, 
S tarkopf.:Mey , Póllusaar, . Luts , Adamson-Erik, . Teder ; 
skulptistoj - Sanl,larnees, HallisLe, Zolk, Mihkelson , Teh
van , Ilus ; ,grafikistoj - Na,talie Mey, Mugasto, Johani , 
Kaj el Ia grup~o de Estonaj Artistoj - J. Vantra, Ole, 
Bl umenfeldt, Ol vi, Laarman kaj J ollansen kielpenll'ist
oj kaj J. Ráudsepp kiel skUlptisto. EI la menciitoj plej 
prokslmaj al ekspresionismo' estas nun la anoj de la 
GI'Upj~o , cal' laú iIiaj konvinki~oj artajo devas esti . ne 
nul' espl'lmO de sentoj k~j kapabloj, se~ ankali produktajo 

-de intelekt-laboró. « 
Fjuante ci liun detal-malrican kaj 'suprajan nom-

' -ci l.adon - obsenon priJa cstonaj artccladój,*) ni l}lenciu 
per kelkaj vortoj ankatl la estonan juna,n bezon-arLon, cn 
kiu estas uilligataj Ccfe pópolartaj , elementoj: Servante 
al la nWlteinpaj bezonoj, oni SCl'Cas ci tíe kunligon kUll 

la malnovaj popolecaj tl'adicioj kaj aspira,s kreon de 
estona stilo. En multaj .kampoj tio donis bonajn. _rezultojo, 

'. gene.ralan .. simpation kaj apropon. . i,notu nul' la A. S" 
)KodukasitOO~ (Hejm1aboro) kaj la led~ kaj bindlaborejon 

. de A. Taska; . A. J . 

* ) ,.J,a estas aperonta .Esperanta Ji Estona , Antologio ( , 
kiu iriteresitoj povas tróvipli preciza:jn informoj,n. 
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- A1JG1JST GAILIT,-

•

' . " ost plurtaga migr~do lau landV'ojoj kaj 
arbaroj Ii atingis altajon, de kieekvid

O ' i~i~ valo. La sunů bríliS 'Oblikve , super 
" la vesperaj kampOj kaj herbejOj ., Mal-

g @ autau la malprokBimaj arbajoj bluis la 
. maro. En la densejo ,de alnoj kaj 

pad'll'soj serpentumis riv.oro lladitekte kvazau babileOía 
knabino dum hejmeniro. Sub la senfoliaj arboj vidigis 
la rugaj tegmentoj de la bienkonstrl!fljooj, - super i1i 
la hirundoj a).·e rondflugadis. PIi m.alpDoksime levigis 
ln. blanka pl'egejturo kaj la pastrod'omo, s:rmita de 
ti'emoloj. Ln. printempa v'espel'o estis plena je poleno 
kaj rezinodol'O. ' ' 

Enpense li rigardis tien. Li ec ekridetis kaf rapide 
malsuprenj~is. . 

Li estis a!tkreska kaj m.algrasa, 1a l'izago estis 
sunbruligita kaj tendena, la granda, kurba nazo aspektis 
kvnUlu tl'ansvel'sa hakilo. Li pasi$ ' kokete saltante kaj 
l'apidmovigante kvazau pigo, la longaj brakoj svingigis, 
kyazau flagoj en ln. vento. Li.aj piedoj sW'havis a1tajJ~ 
botojn, gl'andajn kaj hrllimtajn ki,el harm~)fiikoj. Ce-, 
kole pendis harpO, kaj plian havajon li ee ne kWlhavis. 
La lal'ga brúSto estis malkovrita, ' la nigra capel,p estis 
nuken Bovita. Kaj li iris fajfante kaj kan tetan te. 

Atinginoo, la bienkorton li ekpurigis la botojn bat
ante ilin pel' la capelo kaj eksidis SUl' stono. Sur lB.! 

, Cielo levigis nuboj, faj.re ekflam\gante. Kukolo kanti:s 
kvazau ferv.ora sonorigisto, anoncanta sabatvesperon. La 
fenestroj ardis pro la vespera flamado. 

Knabin:o VI{lllÍs de l'lmmpO kaj ekvidint~ la trem
dnlon haltis antaiíli. Si havis blankajn kaj strahajn 
okulojn, la ru~aj vangoj estis difektitaj , de variolú. La 
helhlondaj haroj pendis církaií la malpUl'i~inta buso. 
La jupo estis suprenlevitagis la genuúj, la k,otaj suoj 
estis grandaj kv~zaii padelboatoj. ," 

- Kio .ostas via nomo, kara infano? - la fremd
nlo demandis. 

La knabino hQnteme kasis la :okulojn. 
~ TraIla - ~i }'espOndis kaj siaj dikaj lipoj 

ňistirigis je stnlta rido. ' 
, ~ Rigardu do, kia heleta k~j bels6na nomo, kiu 

estus povinta tion ilnagi, ~ la fremdu}i{} 'ekmiris, -
ebleec vi estas ln m.astridino deCi tiu bieno ? 

,-' Tute ne, Tr.alla r:espOOldis, mi ;estas ci tie 
servistino kaj pastistino lau bewno kaj , OrOOllO. OnI 
ce insultas min ci tie idioto, Stulta-Tralli ili nomas 
min. Sedla řnastridino llO'migas E.Uo kaj '~i estas,ftaUl- ' 
ino. Si estas fiera kaj riea, - Ia kampOj de la mastro 
etendigas gÍs la maro kaj eC tiuj malproksimaj arbaroj 
estas !iaj. , K:ílljes~s t~om ,multe da boyinúJ kaj bovídoj, 
- la .strabokuloj de la babino igis grandaj, grand aj 
-:- ke neniu ee povas komputi J.a :hrutojn, efekti.ve ne 
povas. , ". 

La knalJino Snspekté .okrigardis 1~ junulQU kaj 
seriozigin te diris : '..' ' L 

. - Nuil', ja eio : estos vana,:la ' fraUlino edzinigo~ 
Je la.. pastro, tru ciQÍl ricevos. Sed 1a pastro estas tre ' 
'sedOM viro, li entute ne ridas.Li Jamas per uno' pi~o.~ , 
~. eu ne eslas ridi:Iide ll. ' ~ ' . ' 

Kaj tiam kvaÚlií ektimínte přo sía malkasemo, . 
si subit~ turnis sin kaj ekkuris alla staloj. Tie §~ de" 
malim..tau l.a ~.angulo ank~rau sekrete alrigar<Thi la jun.
ulon per slal ~trabokul<OJ kaj saltetante fprkuris. 

, La Jremdulo ' ekridetis lta.j ériiri~ ~a biénon. Ating-
inte la c.ambron Ii diris: ' . ' 

_.:.. Mia nolPo estas Toomas Nipernaadi,~ ehle~ 111. 
mastro naýos láboronpor nii, au 'pJugaoon, barilrip-_ 
aradon au ' ion similan. Veninte Ci tien mi rimarkis, ,ke 
la harilo estas disfalinta kaf:la .Korbo estas plmfa je 
sterkokotajo kvazau ce <in biene~u:o.Tiamamere on'i ja 
ne povas _mastrumi en granda bi.eno .! , 

J<.::stis dimaneo, Ja mastro sidis ee la . tablo silab
ante gazeton. La maslrino kauTÍs apud Ii ' kaj ' per 
malviglaj .okuloj _ rigardis en la , korto:n. ' Pasis suMa 
l<mga tempo, antaií. ol Ja ma:stro finis la I egadon , for
metis laeku]vitrojn kaj levigis. Li malferinis la fénes
tron kaj .ekkrjis eksteren : ~ 

-, Tralla, Tralla"malinda knabino,Jňe do vi 
kusacas, la bavo l'ompos laputon ~ ' 

Kiam neni-a . respondo aiídigis de la korto, li de
nove eksidis SUl' la benko kaj, fine sin turnls al qa 
fremdulo: ' ' " 

~, De kie vi do venas kaj kiu vi do ' estas, fieraea 
viro? ' 

Toomas .metis la harpon en la angulou kaj eksicÍis 
ce 1a tablo. 

---, Mi ,1'enáš ' de illalproksime, li respondis ~:oje,. 
lamastm ne konas tiujn lokojn. Sem~ele mi migradas, 

,*) ,}?ron.: Tómas Nipernádi. 



ci tie kif tÍe mi vagadas kaj inlertempe . ankau laOOr
egas: Grandall salajron mi eC nepostulas, ni ja ·inter
konsentos pri ' tio, kiam mi iam daiírigos la migradon. 

c~" 'Mi ,vin neniel . bezouas, la. mash'O diris mal
serene. 

-- Li tamen povus resti, 1a mastrino diris kvazaií 
vekig'jnte, kiel1 la homido tamen iru ! 

-c' Mi same opinias, kien li tamen .iru! TOOnUl$ 

r,apide ;~J)terrompisla.: paroladon. Kaj kvazaií tiniante 
pluan :púparolaoou ·1i prenis la 'mu;zikilon kaj ekludis 
gajajnmelod~Qjn. Kaj pri tiu demando oni pIu ne 
parolis. , . 

Tid li restis en la bieno. 
Kaj luj k-Oroencigis liaj klopodoj. Li travagis 

piujn stll.lojit, provizejojn, li konatigis 'kun la 'Servistoj 
kaj al e~lÍ aervistiuo lidixis flatajon; Núr en la Cambl'on 
de fraiílino Ello Ii ne kuragis -eniri. Longtempe li 
staris antaií la duonmalfermita pordo kaj revems. Li 
estis infane komika kaj ee timema. Super liaj grandaj 
okQ.oj-la brovoj kreskis kvaz.aií · arbusooj. 

. Diim ta sunsubiro li eliris. Li pasiS laií kampvoj
etoj, kolektis florojn, fajfis kajestis goja. En lia 
sintenadfl es tis io artista kaj naiva. Li rigar.dis la 
nubojn kaj ebriigis. Li promenis enla arbaro kaj aus
kuJtadis kaj tiam kvazau ekmémorinte ion gravan, li 
kuás alla maro kaj ;ekjetadis §tonetojn en la fluantajn 
ondojn . . Tiel li sidis ' dum pluraj horoj. Nur je la 
nokoomew li malrapide ekpasis al la hejmo. 

Sur la pr,egej-vojo li renk·ontis EUon. 
- Mi slllutas viD fraiílino! Nipernaadi diris kaj 

ekprenisla 'Capou en la manon. Li haltis til!ligita, kaj 
ne trovi8 pluajn voroojn. . 

~- Vi verSajne estas nia novaservistQ?la fraiíl- , .. 
ino demandis. . 

- Jes, yerSajne, la junulo respondis, hodiau ml 
ja venis'-en vian bienon. Li ial ridetis tutmiene. 

Kaj tiam, sen . videbla kaiízo, li ekparolis : 
;7:: Rigardu cio, kiél' lá printempaj steloj brileg.as 

ell la pala e.ielo ! li ekkriis mangestante. La -printempa 
8l'baroestas plena je birdoj, f10T.oj kaj ee la viperoj, 
rampas sur la herbaltaleooj. Cu vi; Ťraiílino, iam rig
ardis . e!.1 iliajn' okuloJIl, de pl'oksime, 'de proksime? 
Kaj 1a luno nagas .. &uper la arOOj,"kvazaií flava , pieIlo 
pendjgiťa ~ la cieb , Kaj la padUSój, 'jam finHor./lS :. 
kusink lom '8ub ili, yi baldaií estoskJovritade peta10j 
kvar-a,ií per blanka nego. Estas 10 Jl~sia kaj maIsaneea 
eD nia Dorda printémpo: gi venas ~kvazaií ekblovo de 
l'veutego, detruanteJa glacikovrajpjn kaj ncatendite 
sursuta:bite ,la , arb,ároj:n kaj .' herbej.ojn per l;Ilil).{,oloraj 
flQro):':' E ;c" lat aroo~unkQjkaj orá'nooj plenaS ' jé : ili. 
ADk9.rau llleraií la suno ku§is malalte kvazaiífulga, 
f~mon;igra lampo, sedh'odiau la nego jam estas .j;Qr-

' iluůita cen lil -marOD 'káj la arbaroj estas plenaj je 
fajfantaj ; pepanta:j bird,Qj. Kaj aJ.la homido okaz;as 

. 8a!lle : ~ mam ekestaR " ntempo, . onii nemel' pIu tngvas 
trank\trlon. '. :: '. . .. , '" 

Ká:jli tute aljm)ksimigis' 8:l Ello. 
'::>Al vi ne man'kas arog.aIl.teoo" la 

kolereté. ' , 
:;--- Pardrulu! Níper.naadi kriis ektiminte. ~ Ver

ruTe-mi , tUte nu estas :Aetkultupsto,.n,.ů eó ne scip~;lVas 
laboJ:! ·Per. pJ:o:gilo." Niome riů~ ' ~tas' tajk>)'O, · vila~a 
tajloto" :kinlÍ oni trans'Portas de ,bien.o al bieno kvazau 
duondifektitan dr.a&lon. Ho, Dio,.pl'i denio mi povas , 
fien, --'; mi kuwas 'pilntalonojn, . sUrluto-jn, ~ iaI()je 
peltojn ',kaj iet vivetas; 'Sed klam ekeStas ~rintěmpo, 
mi . lahori~aj e~.ras lau iamp9j kaj mar~J. 

Oni pIu ne kapablas ' esti tr.ankvila, nul' ludu, fajfu kaj 
promenu sub la suno de Pio kvazaií gaja vagabonoo. 

La fraií1ino malsateekrig~s line 
- Vi versajne tre satas mensogeti ? si demandis. 
- Rigardu! kiel stelo falis, kva1..au per glavo 

duonigante ta cielon! li ekkriis ekkaptillte la man'on 
de la frau1ino. Sed jam dum la sekvillta momento li 
liherjgis la manon de la Imabino kaj diris malgaje: 
- Mensogeti? Mi petas pardonon, okazas tlel, ke mi 
efektive iafoje mensogetas, Di:o scias ,kia1 Ho, kia 
akmata tajlOl\() mi estas, videble mi iom fa:nfár.o;nadÍ.s': 
mi ee bone ne scipov<ls enmeti fadenon en la kudril
truon, ne parolante pri panta10nlŮj kaj peltoj. Mi 
estasmaristo. tia simplafiskaptisoo, kiu kaptas . al si 
klupeojn por nutrajo, sed la superfluajn portasal la 
bazaro por ricevi iom da tabako kaj glasplenon da 
vino. Kion mi, kom patin dulo, tamen f81'u kun la peka 
animo! Se óni efektive restigos min en la bieno klel 
serviston, mi oerte ' intencas iri al la pastro pro kom
uniigi. Ebl,e .ankau 1a fraulino per kelkaj afablaj 
vOTtoj rekornendos niin ? Vi ja b:aldaií igos lia -cdzino . 
Sed la pastro onidire estas efektive bona homo, 11m 
lin irado estas mankohava kaj ridi li entute ne sápo.vas. 

_. Bonan noktaD I EIlO diris subite. Mi hodiaií 
efektive ne navas humoron por babili kun vi. Mi so!a 
11'OS hejmen. . 

Niperoaadi haltis kvazau frapita. Li ekkaptis la 
Capon, sed ne scipovis diriec voroon. La fraiílino 
rapidpiede ekkuri" kaj la du longaj harligoj serpen
tumjs rnalantalI si. La junulo longtempe staris sur la 
sama k>ko kun la eupo en la mano. 



BI ,onka 
Harl e Vader -

Ree venas ~i, l'evenas, lúcla,nla,u jal" / 
Apdu,audu, aadu nUl": m.u~ada,s tlugilar' 

Vella,~ ~; cZ Laponi', en kiu regas pest', 
Oi sin latí Za tirrnamento trenas kun majesť. ' 

Au,du do I ,Sed Za aiídad' ja lomen es tas van' 
Ho , lIi riga,rdadu nur, ,la, kap' apera,s jam. 

Oia kl'e~ lo l'ugas ka,j pUl'purqs Iwazaú 'sa,ng' ; 
B/al/ka, Za t1ugiloj" lar~aj /wazaú neg-l,avang'. 

Blan Ira. esws ~i, trc bla,nka; ma,nlcas similee' 
Al Za aéa,j nigraj birdoj de malica, spec' . 

I~ugas, gia !;;I'l'sť -:- postl'cstas sange,-ru~a bríZ', 
SUl' éu:/on sango gulas kvazaa de MIdi. 

Oi flugilojn siaj/L 'blankajn ' stl'ecas kun senbriď, 
T eren {Ji rigardojn sendas, plenajn Je aviď. 

Ektimigas {Ji la tetrojn en Lei marca sin', 
" La slwlopojn, marco'birdojri logas lmn obstin'. 

.silenligas lei éirpado, goja nmo-triI', 
A t é;el' la birdoj flugaS nun kun m.altrankvil', 

](0] {Ji na{jas intcr ili, ~lanl;;a soréistin' : 
111 Za, nordaj lumaj nokloj ~i direktas sin, 

Ree vcrws gi, revenas - plería je fier ' --.-.: 
Oi al Laponí' Za birdojn pelas kun sever'. 

* 
»Estas mi ' éasisto. ~p~rta" firr{te celas man', 
Sed nun marikas la ,bonsanco, cio es tas van'. ' 

Mi nun prenos la pa,tilon, - el Za, alta stel" 
La satanon blanl~an puAQs, ke el~bruos ter' . ({ , 

»»S ed ciu sQrpolignankQlbon havas la patil' ,' 
Se ne lwv(ls, se ne havas, kia do ' util' p «« 

»Ah, pa,filo ja ne gravas, e~t~ mi spertul', 
F,lugos el la kapo mons"tra baldafi la okul'. « 

rap,idis q,l la he:jm? Li ce 

,}» O~ tumumis la pali/on vi'p~r poligú.'l' ?, 
Ja, sen lio ne sukcesos vi en lá bcital' ,«« ,', , ' .... ' 

»t1Tt, ne gi'avas la pafiilo, trafe ce1as mi 
Al la, bir(io brue krevos bal,daú la kraTŮ' ! « 

»»Sed cu vi 'koTnmiiigís '- ja necesas' ben': 
Senrezulta lce ne est~ ,1.jia tuta pen'.« ,« , 

»DiQ gardu !." dum, casa,do ' g1Jidas min, telíc', ' 
Tion en ar bar' la cervoj spertis en sufit. « 

>)» Nul' arg ::nta kugl~' trafos,, :' Vanas ' Za bonsanc' ! 
l' i ,a kuglu nul' mortiga,s molgraú la' distanc', ' 

Símpla 1mylo repu§igos, ,ec mortigos vin', ~. 
Tia, , ,tiaspeca e s tas tiu sorci1Iin',«« o' 

»J( u 9 1-0 tia al mi rrianka,s, sed, rigardu' :, jen -
Mi aT:flentan ri n 9 o n hdvas ,« diras li seTI.. gen', · 

POT',momvnt:o lili. ek"'~gis dálca nuiltranlwiť, ' 
Car la eta, ring' ar.{J:mta estis 'am-ligiľ. . , 

. '~'~ : 

Rememor' entluis ko~on kvataa gojo-o;d' 
~ Oar la cla' ring argenta, estis amo-pont" -

, Je kumin' ,la ; nakt' ódoriš lw(je k'amomil", 
iI,pud li knabino blonda" plena je hUfl';l<if, 

Si Imresojn liajn 1JQ1"najn guis kun dislrreť, 
Poste al :li sáT'fingrigls ringon ' en kviet'. .. 

I(tar-okulojn linollor~fn 'havis tak)~abin' , . :--~' 
Seq.ta, ringon predas Ji - car veJtko logas lin, I ť'" 

.... " "" -' 
'Sargis n~n pajilon sian li per.:..1a, fr.ezo'r.' --,. 
Bru" eksonisluij elcprěnis brústo je aolor', 

, . _.~ ,_ """ "í :.I,.~8t, . _ .• ~ 

Falisdórsen li shl' hcrbon .. - ' eta vundo 'nur, 
Sed el gifluet;a~ ~sango kvazaii riJ/ga .sn:ur', · 



pasis .kvaronon desia vojo, sed cillj ankoraií dormas 
kya7,aií ' m()rtÍntůj.Cll tiamaniere oniordonis aL ni 
laboxi;,eJl 1a svito 'dé, 'uia vizago ?" 

Kaj.li elCkaptis plugiloo kajcevalon kaj rapidis 
al 'la Kampo. Tie li plugis, bj li seka kampopolvis, 
kvazaú pasus malantáií 1a plug:Io ioferulo, yolvita en 
fl1mouuoon. 

n. 

al vi? Nip-

- ÍGal yi turmentas min.? 1a junulo demandis, 
kaj 1ia voCo tremis. La fraiílino mirigiteekrigardis lin. 

, - Úu mi ' faos tion? Sidemandis, . 
-- Mi ne scias. Nipernaadi respoudis. Kaj post 

kelktempa sileutado li diris subite: Mi estas malfe1ica 
pro , tio, ke mivenis en viau bienon. Kial mi venis 
gusta ,ci tieu? La vojo pl'eterlwudukis, sed mi mal
suprenigis . en la "valon. " 

- Kial alvi ne plaCaa citie? EUo pemaurus. 
-- Úu vine rimarkas, ke mi amas vin? Nip-

ernaacli ekkriis preskaú kolere. Kial mi kasu tion eu 
mia animo, kvazaií grandan pekou? Mi ' estas kvazau 
klaúno kQmpar·e kun vi, nul' por mokado, rik.ano kaj 
malavare<:p. Aií eble mi mem ne scias pri mia malbel
eco, nc seutas miauridindeoon ? Ne taj1oro, sed bona 
kamentubpurigisto mi estus: tiam mi promeuus m.al
purigita de fulgo, kaj neniu rimarkus mian malbel
econ. Sed noktc, kiam mi eu lunlumo starus alte sur 
la k~meutubo, eble kelkiu maljuna Í,l'aiílino kun bat
auta ' koro min rigardus de rstr.ato kiel heroou -
militestron SUl' blauka cevalo. Mi scias, mi estas scnd
euda SUl' izolan insu1ou, por ke mi ' ne difektu la 
es tetikaJl senton de miaj kunhomoj. Sed mi amas vin 
- kioll mi faru, kion faru 1a bedaiírinda Nipernaadi? 
lligardu, ce la g.riza pasero estas ~oja, ec la ViPCl'O 
su:r la herbaltajeto fiere levas la kapon, 010 ciela -

- ce la lamanta kaj c1uonkripla pastl'O intencas baldau 
edzigi je vi ! 

- Silentu! La fr.aiílino ekkriis en granda kolem. 
La voCo de Nipernaadi ig-is afabla. Li daurigis 

kviete, kvazaií premite : 
- Mi amas' vin, pardonu ! Mi volus vin kvazaií 

bU'don preni SUl' . la m.anplaton, kaj rigardadi viajn 
ektimintaju okulojn. Mi donus al vi novajn nomojn, 
kiajl1 neniam aiídis homorel'Ů. Mi gardus, karesus 
viu. Mi voius man-.en-mane promeni kun vi - trans 
ln. kampojn, valojn, rive1'Ojn, la suno brilus, la arboj 
klinigu.,> kaj ec 1a kvieta vent-ekblovo, mi .opinias, 
kunvenus kun -ui. SUl' mola musko estus nialito, kaj 
mi montrus al vi la stelojn en la l110kta Cielbluo. 

_ - Vi estas simple netolerehla, ekkriis EUo kolere. 
Rial vi parolas tian seusencajon ! 

. Sed Nipernaadi ecne audis la ekkrion. 
-- Mi eC .ucni()Jl volas, li daiírigis, sed n\ll' aiís

kultu 'min de tempo al tempo kaj ne kolem pro mia 
malsageco. Cu tio ostos malfacila . por vi ? Estas klare, 

; , 



NUI\ éio fiel orde, kUDe jam: 
Folioj falaj, bruna branoornam', 
Papavo elflorinta, 'tranca ramp' 
De la prugiľ SUl' lede dura kamp' 

· 1(aj kunblasf.em: ,plugita sulk' . de ter', 
Kaj suprerula nubo-aglomer'. 
Ho, ci . aťítuno . tiel h,omogenas 1 
Ec la linaak- SUl' flIDg' tion , kompreuas. 

, Dra§iloj bruas kaj jam en la nuboj 
Alhejmas ' triangulaj . gruotrupoj. 

Nun eU1:ígardu vin: mem. Vidu stele 
La kunirantan ombrou, herojn §vele 
Maturajn, pesu la grenujan ricon, 
Kaj kantu postevian autunigon, 
Post vivduon' pasinta,nlaljunigon: . 
Maturas' temp', por fari la bilanoon. 

Nel 

Mi volas ja ec nun priutempan daneon, 
Mi volas semi spiton, ,disonalloon, 
Dum floras .flobonun, 
En folifalo de l' 'aiítun' 
Rezinoplene volas mi burgoni 1 . 
Dum niultaj emas en . la prozfarsajo dl'Oni, 
Mi nqn agordu vín, printemp-fajfil' 
Kiel eejan' en gr,enoj, sen util', 
Kiel or-rafanistroj, kiuj nin pl1ovokas 
En mez' de lín' I ' 

neniam mi prenos 'Vin \Snr la man platon kaj neniam 
vi spertos miau amon. Rilatu al mia parolado kiel al 
nura ~erca habilado kaj petegado de almozulo. 

-- El\iSilentu do fine, lil. . .fraií1ino ' ekkriis, Gu' vi 
ne rimarkas, ke ni jam atingis la pastrodomon 1 

Nipernaadi vekigiskvazaň de songo. Li haltis ek
timinte kaj ekvisis la ,sviton de 1a . fmnto. Li subi.k' 
igis fiel mizera - kaj maHeliea. La gtandaj palpebn)j 
tremis kaj la luga hu§o ' kuntirígis je nerva rideto.' Li, 
spiris malťacile kaj gemis. 

Kiam EUo eniI.'isa,.1 lil. pastro, li eksidis antaú1a 
pordo de lapastr~odomo. El la . c.ambrojaňdig-is rido 
kaj gajajeklcrioj de Ja fraiílino. Pasis Uliu horo, pasis 
du, :- 1a plenluno nagis SUl' la cielo. La J)uhoj . preter
r.apidis gin, ek.tu§etan(e gian vÍZagon kva~aií kok~taj , 
kl1abhlOj en dancentu'Zil;lsmo. Nipernaadi >atěJidiS: ,. Li 
atmldii; kaj nerveme fumis lil. píp on. , . 

, Estis malfrue, kiam la fraňlino elv.enis",akompan-
ate de la pastro. ... - . . 

~. 'Ha, tiů doestíÍs .viaJ:<omantika ''Servísto ?J.:'l 
pastro demandis, esplor.t rigardante lil. junúlon tra la 
okulvitroj. ' ~ . 

. Nipern~i levig-is 'maldiligente, levetis la eapoI1. 
kaj .Qu;.i,s : ", .. :. " .':ď <. .." . '. ' . 

.-::.. Bon :v~perbl'l, ' estimata pastro 1 Kial do~ vi 
unufoje ne '. al 'ilia hieno ? 

.~'. - po ,,~' "d~ :seroajnoj e!?!?S ~a qe~dzi~~ ! .Ello 
per , e1rkl'1o rl!tiúl.e ,mt-l\J:l'01Qj?lS,fu.i. Sl CiikaupteUls ''1a 
kO'll.Sternitauptlst;.ori; y kisis lin ,"Kaj ekflúsis kvaZáň 
bird.o laň la.polvantaland\<'ojoaI la hejmo. .. 
.l N iper.naadi dum:Relka tempo , postrig~dis sÍn Jta.l ' 

subito ekiris en la arharOn: Kólel'eksp~ ]in atáK1s. 
Likutis inter 1a ..arboj ; ialetadis kaj insrilUlIDs. 

A't'ÚÍ:l1'l' 1 Se Ihin 
Vi .yokas 
Prikanti de ľ oiel-lazur' 1a finon, 
Odor;an, sukall'linon" . .? .. 

Disfalan mian sinon ::' 
Fiera mia poro 
Estas la malkonsenť ! '. 
Mhin.e korisolas en vila ripoz·p, . i . 

Ankoraň logas ,la piedojn mont-asoenď 
Jen, mia nuboranď . 
Ja ple~as je ptin tempa fulmoto!ldoo 1, . 
Mi - ' antau ' kil' . §a,iímstiia . oudo, 
Mi --'-o turnovenť 1 bum fJagrulMnd' 
Nun Iaea kaj malstrece pendas, 
~Ventego ' igi mi pretendas. , . 
Enharmonio, dig.estad ,. $alvigla; 
En mezD de komf'Qrť kaj sven',! 
J etigu el mi, kiel peco · nigra 
Kaj lafo - lamalben' I . 

Ne 1 P.or malvigli, kiel vi, aiítun', 
Mi jil. ne taiígas 1 Volas mi 
Elpa§i, nů ne . povu jugi ' 

, Rubrika letargi' I .......• 
Jen, voko vibras en mi nun : 
Ek 1 Kontraň 'Ventoj flugil 
Sipgvidi kUll , printempa)en' 
Por~ntj niin --' en pen' 1 



Díru, TraUa .. cu ví volusedziní~i" je. mí? Ne umu 
min __ miestas 'tm san;m m~sa~a ihfano, kia vi, mi 
postkufas la senvalO1:an .ven~on kaj vagac.as, Dio seias, 
ki1Íl. . .' . ' 
. ",t ' Pripensu, ':{'ráÚa, vi ne bewnas tuj respondi, díru 
morgaií, postmorgau, au post semajno. Ni eklogos 
meze de arbaro. Kaj oov.1'non ni aeetos por ni, cu vi 
seias, tian ru~aQ bo~inori, kun blanka makulo sur 1a 
fruDto., .. , -. .. . 

. Ho, -kara Tralla> -vi eerte povus min ami, kvan
kam rw-estas . malriea, ,pIi malricaol kiu ajQ en Ia, 
mondo.Ec duan cemiz.on mi ne havas, sed la solan 
mi foje en semajno kase Javas eu I ~ rivero, - r.igal'du, 
Ida mi es tas . . Kaj se 4 Dotaj difektigos, .nur Dio seias, 
Cll mi ankor.aň · en 1a vivo ekhavos novajn. Sed tiom 
mi hav(l.S.. ke mipovu konstrui alvi mez-c de arbarlO 
m.argí;~íÍldan. etan kabanon, sed pri man~ajo, mi 'op
inias. Wl'gOS Dio. en la cielo. Cieluloj, kial li ne wrgl1 
pr~ 'ni, se du tiaj malgrandaj , senhelpaj ínfanoj humile 
kunme~~da manoji1 kaj pregos. 

Ii1ru al lni, kara Trálla, kiu instruis vin tiél am
inde :št}:abi? Cu vi ne mst1'uus ankaií min, tio e8tas 
tiel beleta. BigaJ'du, kiajn etajn kaj blankajn manojn 
vi ha VHS, di:ru; cu vi mem iam Tigardis ilin ? 
. . ;', .Nipermiadi longtempe parolis ce la litrando de la 
kllabino. 

L~ sunů sta1'is alte, kiam li line elvenis el la 
proviz.qjo. La ' mustm s taris meze de 'la ko}'to kaj vokis 
kolere "''J'ralla-n, sed ekvidante Nipernaadi-n elvenanla 
el .Ia proyizejo, li pliafabligiS, ruzé palpcbrurnis kaj 
diriS : 

- Bela .'Vetero estas hodiaií. 
Niperriaadi ekridis responde. 
:- Jes, sufic~ bela, li diris, nul' lom da pluvo 

oni 'be~IÍUs. 

III. 
'. " ',' . 
T1'alla · ékhavis rugajil okulojn pro plorado. Ho, 

Djo cieía, si gemis, kion mi faru : . Nipernaadi amus 
IDin. Si iaph0'lltis, ~i ee estisrnaHe1ica, kaj pIu ee ne! 

,Kuno 
Veeb~r 

k~rag-is proksimígi ~lla junulo. Kiel ian pe~an br~oIt, 
metitan SUl' siajn sultrojn, si sentis la devon, kiessen-) 
eon si ne kapablis imagi. -Si mem ciam opiniis sin 
malsaga, senbezona, si jam kutimigis kaj indiferentigis 
al insultoj kaj cikanoj, kaj nun subite oni volas sirol 
amon kajkollsiJ.oll ! 

En la unua momento si VQlis forkuri én la a1'
baron kaj l1 enia~ pill reveni. Sed tiam .si ekmediti~ 
kajkoJ1vinkigis, ke tin ago pereigos la junulon .. Sed ~l 
ne sciis kion fari. Si nur gemis kaj lamentis kaj, 
est8'I1'te sola, versis larmojn .. Bedaiírinda Nrpernaadi, 
si ploretis, bedaiírinda knabeto, }cio okazos al vi ! 

Sefl Nipe1'na.adi e tis dum la lastaj tagoj tre séri
oza, li atentis nllk Tralla-n, nek la mastrioon , nek 
EUon. Li .ee vizitis magazenon, acetis al si papel'on, 
kmjonojn kaj ·diversajn strangajn n~ezuri1ojn. Kaj li 
sidis nun la tutaju tagojn kaj noktoJn eu la eambro, 
desegnis, kalkulis ; skribis, aií rapidkurisal l~ river
enmarigo, mezuris . la nivelon de la akvo kaj danove 
revel1il; pOl' kalku lado. Li estis tre sekr:etema kaj gl'av
aspekta kaj ne deúris respondi ee al la fraulino, se ci 
tiu sin turnis al li kWl iademando. 

Kiall1 la mastriuo fine zorgeme demandis, k e, 
kam Nipernaadi, pro kio do vi turmentada:s vin noMe 
kaj tage. la jUllulo respondi8 kvazaií l1evole,sed tamen 
tiel, ke Ciuj aUdu : 

- Kiu do klop'odegu, se ne mi! Por vi ciuj 
estas tute egale, ee se peroos la hiooo. Sed neniu 
ankor.ail ekpensis pri tio, ke ,la herhejo j igi.,> ~r~ 
kaj sljmo. La rivel'-enmarigo estas (ln da(wo de la ]aro,l 
tl'eege malprofulldiginta kaj laakvo ne pIu atingas ~ 
maropn , sed re.stas SUl' la herbejo. Jam del.onge om 
estus devjnta pensi pri tio, kiel pliprofundigi la en-
marigoll. " 

Ciuj aiískultis kun malfe1'mitaj bu~j, sed ' Nip-
ernaadi daiírigis : . 

- Kiel mi fol'Íru de či tie, se la plej grava 
1abo1'o res10s nefarita ? La fraiílioo baldaií ,edzinigos, 
I1;\. . p~tro .hodiau, morgaií rieevos tiujn kampojn kaj 

Slnbon
onlol 



herbejojn, eČ honto estas tranSdoni mn al Hen tia 
mizera stato. 

Kaj post sufiea kalkulado, desegnado kaj mez
urado de la river-enmarigo, li iuvespere gaje revenis 
kaj diris al Ello afable, sed ordone : 

- . Fraulino, hodiau vi venos kun mi al la river-
cnmarigo. 

- Kial? Ello dernandis kaprice. 
- Vi vid os. Nipernaadi diris mistere. 
Ello jetis tukon SUl' la sultvojn. Survoje Nipcr

naadi ne parolis ee 'lIDU ·vorton. Li estis goja, ftijfis, 
ridis kaj frotis la manojn. Nur tiam, kiam ili atingis 
la river-enmarigon, li igis pli atenta rilale al la fraulino, 
li petis Sin, eksidi apud li kaj diris : 

- Kar,a infano, cu mi povas lmnfidi al. vi mian 
sekreton ? 

Li ec diris ci alla fraulino. 
- RigaI'du, li daurigis rapide, nů estas nek taj

loro, nek fiskaptisto, nek terkulturisto, Cio estis nur 
sensenca babilado. Mi estis devigita trompi la ci tieajn 
homojn kaj ankau vin, alie vi estus, Dio scias kien 
pelinta min e1 la bieno. Mi devi.s sajnigi mill malsuga 
servisto, plugi la kampon, veturigi sterkon, kaj Dio 
scias, kion ankorau. Ho, kara Ello, ci tiun tempon mi 
memoros iam kiel la plej konůkan en mia vivo! Mi, 
nome, estas arkeo1ogo. Dum mia tuta vivo mi studis 
librojn, vi scias, tiajn dikegajn librojn, kiel la Biblio, 
au io sinůla. Kaj, rigardu, kara illfano, kaj tie mi 
trovis ajojn, pri kiuj la aliaj ee ne songas. 

Li kvazau ekfebris, estis ekscitita, svingis la man
ojn kaj ne povis pIu resti trankvile sur sia loko. En la 
tempo de la sveda rego Erik la Dekkvara, li daurigis, 
la pejzago neniel sinůlis la nuntempan, Anstatau ci 
tiu eta rivereto, ci tie fluis !arga kaj profunda rivew, 
kiu transportis gl'andajn milit- kaj komercsipoju 
tra la tuta lando. Sw' la bordoj staris grandaj for
tikajoj, vilagoj kaj komercprovizejoj, ci tie komen
cigis la fama komercvojo al malproksimaj popoloj. 
Pro deziro de superforto estigis ja ci tie sangaj militoj 
kaj malpacoj. En la tempo de Erik la Dekkvara, nomita 
la Rego de Vilaganoj, en ci tiu riverel1l1larigo dum 
grandega ventego subakvigis la tuta orsiparo, kiun, la 
r<ogo sendis por subteno al la r,egantoj kaj al la 
vilaganoj. Tio estis granda malfeli6o, kara El1o. Sed 
pasis jarcentoj , plimalgr.andigts la rivero, malprofund
igis la enmarigo, sed la nemezmeblaj ortrezoroj gis 
hodiau 'lrusas ci tie en la fundo de l' rivero. Rigardu, 
rekte antaií viaj piedoj. Neníu scias taksi tiujn ne
klarigeblajn rieaJojn, kiuj ku&o:s ci tie sub la flava sablo. 

Ho, Dio mia, sed lio ankorau ne sufieas. Tre 
eble, ke la tuta 01'0 neekÍJnteresus min, tre eble, 
ke pl'O ~i mi ne estus adiaUirtta m.i,an karan hejmon 
kaj surmetinta tiujn cifonojn, ludinta ro10n de komika 
servisto, se ankorau alia afero ne estus kaptinta mian 
atenton. 

En tiu rivero trovigas perloj, grandaj, puraj 
pel'loj kvazau lal'moj. Nome, iam, en la tempo de la" 
rusa regantino Katarma, . tuta kolonio, konsistauta el 
pm-lOiSercantoj, ekzistis ci tie . . .8ennomhrajn ricajojn ' 
oni kol'6ktis tie ci, la rivero donts al mi10j riOon kaj 
feliCoI1.Eu la haveno staris sipoj cl ciuj monddirekooj 
kajdispol'tadis la maloftajn juvelojn en la tUŤan 
mondon, Sed tiam -I!kestis' Illilitoj, longedauraj,sangaj 
militQj, la antau.aj l'tlgantoj kaj per1osel'Cantoj estis 
mortigitaj au l'ifugis, la. vilagojn Kaj la fortikajoj~ , 
koosumis fajro. NUf ,la pel'loj ne peieis, sed konstante 
plimultigi.s, dum neniu sciis pn 1io. 
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Sur s la proj:)r.á voi~ruclbo -
- Jo.fjannes Barbarus -

Kien min gvidos la vojoj de l'anim' ? 
Verstromontriloj de la jaroj preterlruras. 

Eble krucumon jam ili auguras ? . . , 
Vers-veturiloj , ruligu nur sen tim' I 

Jam delongc vojojn penigajn ·mi 'evitas : 
inter kruta korabismo, alta prudeut-montar' . 

Supre svebadas delik.ate mia sent-nubar', 
sube senindulge volupto-voj' mcitas, 

Kien kurage direkti mi devus min ?! . 
Ou al profundaj" faiíkanta, al altaj' ser-ena ? 

Ordinare sekvas n·)kton tago lumoplena : 
oni al la sunů cu. etendu kaj levu sin? 

Ho, ne scias mi : kien nun ekiri? 
Se en abismon, - 1a pensoj peraos. ' 

Provos mi 1evigi, - koro mia ekveos: 
morton de seutoj gi povosalti~i, 

, H.etbalancilon ella nervoj mi plektos, 
svebos iuter kol" mía kaj la prudento : 

sube abism', - supre montosilento, . 
kaj mi, falante, frakase min difektos. 

El la estona : H ilda Dresen. 

Ho Dio, mi estas frenezigonta, starante antau 
ricaooj, kiajn neniuhomido posedas en la mondd. 
Neniu rego, nenin reganto va10ras tion, kio kuSasCi tie 
en la rivero. Oni povus iIin nomialmozuloj kompare 
kun mi. En la tago, kiam mieltrovis t~on,miestis 
ebria kvazau malsata vagabondo, IDU estas de la strato 
portita SUl' la tronon. Mi deliris kaj estis kvazau en 
febro, - 1a tuta mondo subite malfermigis, mi povis 
aCeti .regnojn, pereigi regojn, mi p'Ůvis disleti ricajojn 
SUl' la stratou · UUJ: por kontentigi miajn kapricojn. 

Sed kiam la unua " ebriigo pasís, neklarigebla· 
malgajeco penetris mian kovon. Por kio do cio? Por 
hlo la regnoj, la tl'Onoj kaj la honoro? 

J.\.1i estus preferinta ree la malriOecon. La pezaj 
orsargoj , premis miajn sultl'Ojn. La perloj brilis, sed 
·ili estis ' ~nalvarmaj . Mi tamen estasnur r,evanto; tia 
stranga kantbirdo, kili pii ~tas la runon, la flmo:in 
kaj la maIgr,undan Ello; oLJa tre7Jorojn. Mi estis mal'
felica, ke mia tuta vivlaboro ne kondukis min al la 
celo. Kial mi malsparis mian junecon, 'forton, kial mi 
pasigis sendormajn noktojn ? Por ekloglen ia kastelo 
kaj malgaje rigardi la subiron de la vivtagoj ? . 

Ho, riůa kara, Cu '. vi volas, mi farigos ~ .vi 
pedan cirkaťí.kolon, por ke vi povu promeni en lun
lumoadmirante vin mem jl Ou. vi volas, mi konstruós 
al yi kastelon kaj donacos al vi kvincent plej bónajn 
servu1ulojn, kiuj gardus vian beleoon kaJ defendus ' 
Viall <pacon ? Mi mem vizitus viD. nur foje dum la 
jaro en la samaj servistaj ~.esl:9j.Ebk m,ikonstruu al 
vi :fervojojn, por ke vi· povU láudezire Cien flugi, kien la 

,c koro sopiras ?Ne, nun mi scias, mi donaoos al vi 
pupon, ' tian 'grandan pupon, kun seriozaj, seriozaj 
okuloj -::~ble tiam v~ ~om pIi afabligos, kaj ne estos-

. malbona alla bedaiírmda N,Wernaadi. : - , " ~. 
. Dio. mia, ' vi si1entas kaj esm! serioza kaj mi 

~tas fř~ezigont:a p,ri? Ja. peúS? ke mi .ne diNe~ " 
VlandeZlfon I.Drru. do, noh ID1é dev~ f1m ?Eble Vl · 

deziras Ígi reg.antinó, r~intet: la prinooj? Aíik.aii ~ 
~.~ 



bon mi povas, - la honoj disfalas pro la pezo de 
mia rieajú kaj la popoloj prú dezirego je akirajo 
postkuros min kvazaií novan profeton kaj savanoon. 
Malgranda infaneoo, vi ankoraií ne scias la potencoll 
de la úro kaj la ravon de la perloj . Almozulo povas 
igi Ulonarko kaj la plej sentaiíga sklav,o ekestos reganta 
kanceliero de la regno. 

Diru nul', kaj mi faros cion, kion mi povos. Ho, 
kiel peza es tas la orSargo, kiun mi devas porti SUl' la 
Sultroj. Kiel bruligas mian animon la per1oamasoj per 
sia malvarmeoo. Prenu ilin al vi, - mem mi foril'Os 
de tie tia, kia mi venis, malrica, mizera, sed goja kaj 
~bria pro la monno de Dio. Rigardu tiun plaudetan
lanakvon antauvi : kiom multe da eblajoj kaj feliOo 
gi kasas sub sia nuo. Mi amas vin, Eno, - pardonu 
mian pet9lemon - mi amas vin. Eble mi estas kulpa 
pri tio? Cu mi efektive estas tiel malbela? Ho, ne 
parolu, tion mi mem ja scias, jam delonge, jam 
delongescias mi tion ! 

Eno sinis apnd ]a junulo kviete kaj sel'Íoze. 
- Vi fantazias! Si ekkriis kvazau vekiginte. Eu 

tiu rivero ne estas ec unu perlo. 
Nipernaadi eksaltis kvazau ekmordita. 
-- Kion, kion ? li ridis plengmge. En tiu rivero 

ne estas ee unu perlo, vi diras ? Mi fantazias, vi diras ? 
Ho, tiam mi devos h,avigi al vi pruvoOjn, car, rigardu, 
vi ne deziras kredi al mi. 

Li falis surgenuen antaií Eno kaj diris pete : 
. - Kredu min, kara. Mi ec povas juri je la belo 

de ľSilljoro , ka j je Cio,kio estas kara al mi. Au eble 
vi efektive opinias, ke la herbejoj de via patr,o estis 
tiom karaj al mi, ke mi pro ili laooris, kalkulis kaj 

. mezuris 'la akvonivelon ? Dio, vi estas same naiva, 
kiel la idiota Tralla! Por kio do la fantazi.o? Sed 

Vl ja mem vidos, morgau, postmorgau alvenos ci 
tÍ:en laboristoj, multe, mlllte da laboristoj, kaj tiam 
komencigos miaj foOsadlaboroj. Venos ankau la per
losereantoj , cu vi scias, tiaj altkreskaj kaj seriozaj 
viro.1, kies o1.'lJloO .1 estas gral1daj , kiel tiuj de la gufo. 
Kaj ci tie, SUl' La sabla altajo, mi kOllstruOS por . ili 
belajn domojll, poOr ke ili ne bezonu honti pro sia 
hejmo. Kaj ce bcletajn lmabinojn mi havigos al ili 
el la urbo, por kc ili ne enuu. Rigardu, kara El1o, 
nun mi volus ekscii, cu vi povus ~om ami min, au mi 
devos mendi por mi knabinon el la urbo ? 

- Vi ciam ankorau ne V01;.18 kompreni, Ello ruris 
mallaiíte, ke post du semajnoj mi edzinigos je la 
pastro! . 

- Cu efektive? Nipernaadi ekkriis surprizite, 
kia malsaga novajoO! Sed ni jam venk<>s lin, bedau
rinduloll . Cu vi scias, ni plialtigu lín kardinalo, au 
ni sendu lin al Horno kiel papon. Au ni ec monahigu 
lin, tiam la sinjoro povos iom pripensi sian abomenan 
"ivon! Ne? Vi ridas, vi, signifas, ne volas ti'on ? Vi 
estas tiel aminda kaj bela, kiam vi pro rido petole 
malkovras Ja dentojn ! 

. - Cu vi volas, eta Ello, ke mi tordrompu lian 
gorgon ? En la meZ'O de la prediko mi kuregos al la 
katedro kaj letos lin rnalsupren kvazaií katidon. Cu 
vi volas, mi frakasos aJ. li ankau la duan tibion, tieL 
kase, sekrete, ke ec muso ne audos, ee muSo ne vidos. 
Similajn aferojn mi simple kaj facile arangas, ili 
estas por mi bagateloj ! 

- Vi es tas efektive freneza, mi tirnas ! Ello 
diris tremante. 

__ o Ne timu , Nipernaadi diris grandanime, sen 
via kOllSilo mi ja nenion entreprenos. Ni duope jam 
venkos lin. Rigardu, kiajn fortajn manojn mi havas, -

Panelo 
en la 
teatro 
.Estonla· 
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palpu či tíe, rigardu či tien I Kun tiaj manoj IUl ne 
malprosperos, se eČ la diaMo renkonoos min. 

Kiam miaj perloser6stoj kaj orfosistoj alvenmi, 
Tli konstruu ci tíH kastelon ankau por ni. Kaj de tie, 
de supre ni rigardos, kiel 1a formik'anoj klopodas 
ce la rivero, trovante clam pIi kaj pli novajn trezorojn. 
Kaj vi de la supro direktos iliajn laborojn, ví esLos 
bOl1nal la prudentuloj kaj .severa al la maldiligent
uloj, vi estos la adorata princino de ni 6uj. Sedl 
aLentu, kara, nur Nipernaadi rajtos transpasi vi:an 
sojlon, cluj ceteraj ar,ogantaj sopirantoj estos jetataj: 
crt la maron kiel la plej grandaj krimuloj. Nul' Niper
naadi povos ekpreni viajn manojn, jen tiel, jen tid ! 

- Lasu min! Ello ekkriis. 
- Kial mi faru tion ? Nipernaadi demandis mir-

igite. Eble vi ne volas min ? 
- Ne! Ello ekkriis .subite kaj f1ankenpusis la 

juuulon. Si levigis kaj r.apidpiede kuris al la hejmo .. 
- Ne, 11e, ne ! La arbaro ehis. 
Kvazai:í frarita, la junulo falis SUl' la sablnn 

altajeton. Longtempe li kusÍS senmove Ul' la sama loko. 
Liaj sultroj tremis: la matura viro ploris. 

Sur la cielon jam levigis la ridetanta plenlunú. 

IV. 

La sekvintan matenon Nipernaadi veturis kun· la 
mastl'O en la kOllmllumon. Neniu sciis, pro kio ili 
veturis tien. Amiko ili sursaltis la veturilon kaj k url! 
hmo rapidveturis al la landvo}o. 

La junulo klarigis al la mastro la aferon jene, 
ke li pagos la elspezojn pro la profundigado de la 
river-enmarigo kaj rekompence ríoevús de la mastro 
iom da sablaaltajo. 

pr:ego de infono 
- Jaan KlIrner -

Pregas la infan·, gi kunmetis siajn manojn, 
pregas pri gepatroj kun fervor' . 
Sipveturis patro por havigi panon, 
panjo palas pro sencesa plor'. 

Preg·as 1a infan', nutras kredú malriculojn : 
estas d~o riea j·e porenc~. 
Turnas la infan' subite la okulojn, 
elrigardas kun malpacienc'. 

Vidas la infan' : cklevigis fúrta venlo, 
blanke saumas la muganta mar'. 
Kaj rapidas SUl' la stralon post momento 
kure la gefratojen grandar'. 

Pensas la infan· : ja hodiau ne revenos 
pIu la patro hejmen de ľ vojag'. 
Kontrai:ívole gl sin ·en la cambron trenas, 
pe~as kor' kaj palas la vizag\ 

P A l " f 'D' ! d k regas .a lil ·an: 10 gal' 'U patron aran 
dum la noklo, plena je danger', 
nevitu la malsekan tomoon maran. 
Sed pliventemigas la veter'. 

Kusas la infan', dormas la gefratoj Iaea), 
ses malsataj busoj mutas nun. 
Sed turmentas songoj premaj kaj minacaj. 
Ne briletas. steloj, mankas lun'. 

Sed dum la maten' la vento pIu ne gemás, 
patron mortan albordigas onď. 
La inIana kap ' nenion pIu komprenas, 
je termo ekplenigis monď. 

KajekSajnas ·gi nun malamike fremda, 
plena je mi.stero kaj perforť, 
pregojn forgesinte, kun aspekto plenoa ", 
vagas la infano nun Ce ľ oorď. 

El la estona :. H ilda Dresen. 

- La maljuneco ne estM malproksime, Niper
naadi klarige diris al la mastI'O, kiel longtempe 'Oni 
tamen servutu la fr.emdufujn ! Celere lau profesio mi 
eslas fj§isto kaj kiam mi maljunigos, mi k,onstruos 
al mi SUl' la sabla altajo malgrandal1 kabanon. Eble 
Dio donos bOllhavon kaj ricecon: eble mi akiros 
aukau boaton kaj kelkajn retaoojn. Tiam mi senzorg,e 
pasigos Ci lie miau vivon. genielloj, konstruistoj kaj laboristoj proponis al li siajn 

La mastro konsentis pá t~o kaj ili veturis al . helpoll kaj J~rkapablon. . 
la kÚlllunumo por preparigi proviwran kontraklon. - Ve:rsiljne baldau · ili jam alvenos, li klarigis , 

Samtempe Nipernaadi sendis anonoon al la gaz- fiere. mi jam respondis al ciuj. Ho, potenoo ?iela, 
etoj , ke Ii grandare bOZ011<1S ciuspecajn 1aboristojn, kia gojo kaj amuz.o estos,se tia. aro da homoj subite 
kOllstruistojn, ing-enierojn por konstruo kaj fos- alv-étui'os ci tien. Versajne mi devos arangi tiel, ké oni 
1.ab01'o j kaj petis sendi la Propoll9jn al la adreso komence 1wnstruu SUl' la altaj<o" pl:Oviwrajn barakojn, 
de la bieno. ' . alie kien meti tiun malsatun cikadaron. 'IIi dif'ektos 

Atinginte la hejmon, li ekscitite enirisla cambl'Oll . Ciujn kampojn kaj malpurigos ciujn al'bal'ojll,la·kon-
do Ello kaj mOIlt.ris ul si la pl'Ovizor,an kontrakton. . struistoj fa llenion atentas. 

- Ricya.rdu tiun dokumenlon, li diris gaje, la Kaj efektive Ii dcmandi.s la arbarvend~stojn · 
patro farll1~ollis ul mi la rivel'enmarig.oll por kvj.ndek pri la pe~o de la traboj, par.olis kun la Cevalposedantoj".' 
jťu'Oj. Kion vi 'Ůpinias. cu tiu tempo sufioos por fWlda de la urbeto, pri la· grandeéo de la tags.alajro, - . 
ek pluato de ln rivertHlzol'oj? eutute li kUl'adis de mateno .gis malfrua nokt'omezo 

EUo ne kredis al siaj okuloj. Si longtempe cs- kU)ffl1 la J:lÍenooni Yidis lin' malofte.Por momen.to li 
ploris 1~.1 kontrakton. Do Nipernaadi trunen parolis laenvenis, tralegis rapide la ricevitajn leterojn kaj deneve 
veron, por kin estu illie la ,kontrakto? , ' forkuris. ".. . ' 

Kiam post kelk.aj tagoj diversaj letel'ůj kun 1abor- , , Ello . ture sanglg-is dum la lastaj ., tagoj. Si oiam 
pl'OpOll,oj grandare fluadis . al Nipernaadi, la míro d~ . staris SUl' la sojlo,\iial1l l'i:ipern:;laqi revenis. kajgoje 
1a geJ.Thllstroj estis senmez,ll-a. . . kuris alli'renkonte. '_ 

- Dio mem scias, kia homo estas Nipernaadi .:- Kiárr~ vi KOllStruOS al mi la p..romesitan kast-
ofoktivc, la mastro mistere dirisalla edzino, servisto ·au elon,? si brilokule Ser.cdem:andis. ~ . , . . . 
fisisto li ja ne estas. ., - Baldau, baldau, ri.dis la junulo, similajn afer:' 

Sed se oni pl:ovetis csp1ol'demandi ion de . N~peI:~ ojn oni ne fa;ras dUm unu n.okto.Rigardu, etulino, 
lIuudi mCm, la junuloig.is ruznlleIÍa kaj nevole res- kiel mi devas ·kuradi kaj klopodi, tis kiam .iniaj li.elp-
l}ondis ke, ho, hagatelo, mi havas multe da amikoj -ontoj" estos alvenintaj, mi ' devossola: laboregi. · : 
kaj ili, sentauguloj, ie · .elsplQuis mia:n ,adr:esón. · , - sed min: edziDigfestO estás tute proksima,-diris .. 

Nul' .ul Ello li lllontris la,- leterojrr, · cn · kiuj ' in..: ' Bilo ~ubite, - kaj ;e11 'Siaj' gran~j ' okulioj aperis .lá.rmoj. i 
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-- Efektive! Nipernaadi ekkriis kvazaií ektim
inte. Pri tio ni devus iam p.aroli pli 'detale, cu ne ? 

Sed la tagoj pasis, Ello estis maltrankvila, Eno 
ateodis, sed Nipernaadi nenion parolis. Nipernaadi 
devis ciam kuradi kaj arangadi, la nornbro de liaj 
lett~roj pligrandigis kun ciu tago. 

En la bi:eno dum la lastaj tagoj oni ne pIu tiom 
atentís lin. Ciuj estis treege okupitaj pri la preparoj 
por la edzigfesto. Kelmm la masÍl'o, kelkiam la mas
trioo vizitis 1a urbon, kelkfoje ili veturis duope, kelk .. 
foje 'unuope. S:::d el la urbo a1veturis veturilo post 
veturilo. plenegaj je diverMj ajoj, kvazaií 'oni preparus 
ian pli grandan foiron. 

NUl' Ello ne multe partoprenis la laborojn, si 
&stis serioza, malg-oja, kaj ofte siaj okuloj estis rugaj 
pro plon. Si ciam plendis pri kapdoloro, es tis nervoza 
kaj ne voli" pIu ee viziti la pa;stron. Nul' kiam Niper~ 
naadi ceestis en la cambro, si penis esti gaja, ridis, 
petolif\, kaj alrigardis la junulon per eoamigintaj 
okuloj. 

Sed Nipel'l1aadi estis maIparolema, ial malgaja, 
li ee gemadis kaj ne kuragis levi la fierajn okulojn. 

- Kial vi estas tiel malgaja ? demandis Elhx 
- Multe da laharo kaj zorgo mi havas, plendis 

la junulo, tiuj rieajoj efektive ma1junigas min antaií
tempe. Mi bedauras, ke mi entreprenis tiun lahor
egon . 
, - Ho! Li ekkriis , preskau ma1espere, kia! vi 

ne akceptis ilin, kiam mi surgenue petis vin! Nun mi 
sufokigas sub ilia pezo. 

Estis antaiívespero, la cielo estis nubkovrita, la 
~rboj bruegis. Estis tago antaií la edzigfesto. Hi sidis 
du,ope sur la riverbordo. Nipernaadi ma1gaje jetadis 
stonetojn en la rivel'On kaj Ello rimarkis, ke liaj fin
groj- tremas. 

- Cu vi memoras, demandis honteme la knab
lllO, kion vi tiufoje diris al mi tie? - si montris 
per la mano al la sabla altajo. 

Li ekba1ancis la kapon. 
- Kiel mi povu tion f,orgesi! li _ -ekkriis. 
- Vi tiam demandis min pri io, daurigis la 

knahino, sed mi diris, ne. Mi ne scias, kial mi tion 
faris. 

Si silentis dum sufice da tempo. Tiam si dau
rigis : 

Nipernaadi, tiel strangan nomon vi havas, sed 
vi mem estas ankoraiípli stranga. Sed tamen, mi 
estus devinta tiam aue respondi. Se mi nul' pensas pri 
tio, ke morgaií mi edzinigos je tiu, - denove si 
montris per 1a mano, cifoje al la pregejo, - mi volus 
kiet ' ,ehle plej rapide forkuri de ci tie 1 Nipernaadi, 
cu Vl povu-s forkuri kune kun mi? Mi ne ~onas vin, 
mi ,-ee ne scias,. cU, en viaj paro,loj pri la trezoro estas 
ec iom da vero, sed tío ja ne estas grava. Se vi v01us, 
ni povus vivi auka.u sen viá 01'.0. Mi audis iam, kiel vi 
parolis al 1'ra11a,_ sidante antaií la provizej'Ů, pri 'arh
aroj~ kie oni povus vivi. ~u tiel vi pal-olas a1 Ciu ?/ 
Kaj tiarn mi iina.gis; kie1 ni vivos en mew de arbal'O, 
tnte k'ŮvritaJ de ne:go kaj negb10vado. -Dío mia, mi 
mem ne scias, kion mi paro1as. Eble , Ci,o tío estas· 
sensenca.jo, kaj vi ridas pri mi} La tutan tempon, 
de tago al tago, mi atendis 'vln. Sed viyenig kaj pa:r
Qlis neniom. Se vi nul' scius, kiel abomenaj estas al 
mi hí.karesoj de tiu viro ! 

Si falis Sl1r la: gefiuojn de la viro. _ 
Kaj Cl tiukapns Sin soua:nte; deliris kaj kisis, 

ec larmoj ape~ en liaj okoloj. , 
' - Mi n!') gcias;~ kiu vi estas,' kaj de kie vi· venis, 

Purigo 
- Marie lInder -

J ele mi jenon-lion forigas, 
Voj ' pii facilos Liel postnune, 
VivfajrujoD de rub' mi purigas, 
Kvazaú pIi june. 

Cion trans~ultren sute kaj sute 
J.etas mi kun okul' fermita. 
Mi ne domagas! For cion tute! 
IGal jil gard i pri cio splita? 

Cion transsultren! Plue kaj plue I 
Kclko kvazau a1kreske sin ligas. 
Cion memOl\) gardas ja glue. 
I\aj mi nun kvazaií min senhaiítigas. 

Kiel amasas acaJoj ciaj! 
Kvazaií ruhej' la pasínť kr-eskegas. 
Unun enhavas nur tagoj miaj, 
Kvazau infanon nur gin mi flegas. 

Spaco nun! FreSo nun! eble - gll'"ift. 
K va.zaií rip07..o. Vast-eoo. Aero. 
For milkapeoo kapturne varia. 
Do - cu fiero? 

Golfo de revoj - nul' medikamenta 
Pika solvajo jam por la pupilo. 
Plenas cle steloj intertegmenta 
Spac'. Mi rigardas .. . Venu trankvilo. 

Jelo mi jenon-tion f,origis, 
Vo j' pIi facilos tiel postnuoe. 
Vivfajrujon de rub' mi purigis 
K vazaií pIi june. 

K. Kalocsay 

flustris la knahino. Ciuj viaj paroloj es las ticl strangaj , 
kr-edi, au ne kredi al ili, mi lamen ne po,vas Jiberigi 
de viaj brilantaj okuloj kaj viaj v'urtoj 10ngtempe 
ehas en miaj oreloj . Kaj nun mi edzinig- u je li ! 

- - Ne, ne! ekkriis Nipernaadi, neniam , neniam 
tio okaws. Ni forkuros de ci tie roorgaií frumatene, 
kiam la gastoj enveturos 1a ~orton , ni eslios jam mal
proksime de ci tíu loko. Sed 1a trewroj, - cu vi 
scias - mi bavas fraton , ankilu li es tas granda kaj alt
kTeska vir() , lin ni sendu ci tieu por direkti la laboroJ~ 
dum ni estos on Dia rifugej'O. Li estas tre pl'udenti8 
viro, kaj li certe no trompos nin. Kaj la Oroll li post
sendo~ per sipDj, por ke ni povu cie vivi senZlorge ! 

- Ni -ce ne bewnas orou, diris Ello. 
- ~c, ne, Nipernaadi kQutraúdiris palre, 'Oni 

ne rajtas mal~p.ari la treWl''On! Ho, etulino, vi estaSi 
sur nůaj genuoj, SUl' 1a genuoj de 1a maljuna Niper
naadi ! Kaj ou vi forlasus la pastron, la patrinon, la 
patron. -ce tiujn arbarojn kaj kampojn por mi? 

- Jes, Ello flustris. 
- Kaj vi volas min, gojkr-iis la junulo, min kaj 

neniunalian ? Vi edzinigus j e mi,ec se mi nc havus 
oron kaj se la pedoj estus nul' en la revoj ? 

- .les, jes, la knabino r-espDndis kvazau en febl'O. 
Kaj Nipernaadi nj'l kapahlis pIu resti senmova. Li lib
eiigis la knabinon por IOOllenw kaj sa1tetadis kvazaií 
infano. Kaj tiam li ree altiris sin al sÍá hrusto, felioc, 
ebrie, plene je -ekstaw. 
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- Do morgai't frue ! li ."parolis kvazal) ple "Kant
ante.Morgaií "rrue "mi ~ ekfr41.pos sur ,via fenestro, kaj >' 
tiam ni forkurosde Ci tie . malproksimen, °malproksi- ,', 
men . . Sédcí tíell ni sendu tnian 'fr,aton, kiu akceptu 
miajn perlosercantojn. '" 

FeUeajkiel .jnfanoj, plenaj je revoj kaj 'esperoj, 
Ui je la noktome:ilo Tevenis hejmcn. . ' 

Nipel'naadi ,. ne povis ekdormi. Li paSadís-en la 
kOl'to kaj ~emadis. Profundaj sulkoj aperis sin Ha 
frunto, kv~zait antaií nelonge plugitaj: La tutan tem~ 
pon Ji pasadis tien kaj reen. Li eksidigis " sur stODO, 
sed jam en la sekvarita momentu lieksaltis kaj deu-ove ' 
komencigis nova rondkura<lo cn la korto.. , 

- Nipernaadi,Nipernacjo ! . IU flustris
c 

SUl' la 
sojlo do Ia poovizejo. " 

LQ junulo cktiminte levis la okulojn. Tie staris 
TraUa ·en bla:nka ceJllÍzO. . 

- Vi diris, 'ke mi devo8 respondi, si diris, nun 
mi respondos. Nipernaadi, mi eStaS preta foriri kun 
vi, ki-cri vi ·nur deziras I".,' . 

. - Cu efektive, IraUa, la junulo ekkriis goje. 
Ki-en mi aUl' deziras? ' Mi 'estas feliea, kara infano, 

kaj 

.,,) 

H.IlIT .Hř.TS.IlNlIRK 
. (řr.agmento) ~ 

Joiefo alprenis gojan, .senzorg.an, bra,,!lll 

))resen. 



inano",gla~~~:ae ' braliao; k:iun li; oonhu;n'ore ridetante, 
kunfr~padis jén kun, unu, j~n ~un alia. 
, Junu1in~ poTtis karafojnkun gI.asoj,alla gastoj" 
portis~ tien kaj Ci tien, ' kie virinoj éstisoktipíntaj in 
'lokojn, flavajn kaj <Tug-ajn botelojn. ' ' 

" .. joz.eio~e,tirig-is ' tuj, kiam li ricevis ion SUl' Ja 
telerou, eu ' la "ma!aujaiían' angulon 'de la mangocalllbro, 
Al l~:ilig-is Kunlerniúto, ing-eniero, antau nel-ouge ven
inta ill. Amer~k(), filQ ae suk<Úlllercisto. Venis tien .ankau 
ekslllllllstro,nuna grava direkto:vo de akcia socieb.o. 
Postc ;ankorau stofkomerCÍs.tol samtempe posédanto de 
pluraj;.:"domoj, kiu ' komence devigis siD silenu, tute 
sukcesé.' 

, ,Ci tic Qui komencis dece, senbrue, pli rigardante 
ol gustum~ntci sentante sinsuperaj al la cetera sot:ieto. 

» ŮU cn proksima tempo vi ne intcricas iri eks
terlanae:n ?« qeman~s la eksministro, malgrasa, kun 
longe~' vizagl), . cal kiu estis' 'vere konvu1Sle trudita la 
penserba, pT~k.aií sag-a roieno. 

»Nia popolo estas maláea! Kaj la l'cgistat'o 
estas lualkapabla! Mi -povas nun, en somera tempo 
stari dum la tuta :tagoen la vendejo, kun mezuril,o 
en la mano - neniu cnvenas! Sed hla! ne venas? 

' Mankas n10no, Sedla regístaoomallevudenove la kur
WH, ne tenu gin obstine alte - tiam ni povas vivi ! « 
Li devisis la svitou de la vizago kaj malplcuigis la 
glasou. . ' 

La 'eksministro ,ba!ancis Jnalaprobe ]a kapon: 
»Vi dcziras llovau inflacion ? ! « 

La ing€J1iel'o ekkaptis la parolvioon : 
»Mi estis illter.alie en la fabriko de' Ford, de kie 

venas tiuj automobiloj .. , « 

»La plej acaj automobil'oj en la mondo 1« in
sultis la stofkomercisto. ' »PI'efere mi sidig,as en sterk
veturilon, metas steTk.ajou sub la postajOIl, sed ne en 
Ford-oTl.« Li ridis triumfe kaj rigardis, atendanfe 
aprobOll, de 'UDU aLalia. ' 

), Permesu, mi paÍX>las! « malkontentis la i~lge-

BabUado 

uiero. Cu. vi sOi.as, kio estas »k>onvejero« ? Mi túj 
klarigasal vi" Nidiru, oni vicigas. in:il virojI~ oe ~ 
rubandego. SUl' la rubandego veturas automobil0, ho 
si!mifas, estonta :automobilo. Ciu viro almetas al ~i 
Si~Il parteton, iusraňbon, iu sraiíbins'on,iu. akson, 
in lagroll, ~is .}a aut?m'Obilo ~stas preta. ~ema m?
mento de baltado, nerna momentem pOl' ekspu;o - ~u 
viro faras siari " movo~ "kaj laai'ltolll1oJ)iloclvcturas 
Ira- la pordego,sidigu en gin kaj veluru! Neniu 
rajtas tíe erari, - tiam cio haltas, tiam cio . estas cn 
málol'.do.P,ost ·· ciuj dek minutoj fox~ul.igas 'pret~ 
ai'ltOmobilo. Jen tio \!Stas laboro! Om faru ce Dl 

ankau ticl! Je via sano !« . _ , 
," »DiS: .tigardu !,({ :ekkriis , :!;áěto:fk>omercisto. uSe 

ni Cluj "tiel komenca-sproduktaci, ID dronos baldaú 
en wl1'abundeco ,! Kieestas ia acetanto, kie . cstas la 
kO~b-umantP .~ .p~.().díablo?« " . 

»Sed tamen Ameriko riCigis tiamaniere I" ek
k()leretis la, mgenier(). 

' .. »Anle'r.jk() .úa!ás cn~/.1o « (liris . la ,. éksriůnistfO 
tre kompetente. · 

" »Katď,dfbnos en varabWideoo,« aldonis JozeW. 
)iV~,e« éffiiis Ia: 'AtOfkQtnerci.stl6. »PQf I kio .rap-



idas tiu ci Fůrd, se !amen. nenit!. ace4sllajn autó.:. ' 
můb:ilojn, se: jam ,1a tuta , mondů esU\.S '. plena ' de ·ifi.! 
Ja ankat'í ni , kapabluš ' pr,oelukti, ékzem,pIe ' stOfon, pa
peron kaj aliajojn ! J)onu nur al ni acetantojn !« 

La ingeniero disetenrus embarase la brakojn 
pruve, ke al tilO li ne scipovas l'espondi, kaj .ankau! 
la eksministrb · diris iůn ne:lwmprené'blan, 'por kasi 
sif:ln sag-au , peuson. , " 

»Amerika 1aboristo rioevás por sia Tl.lpida kaj 
bona Iaboro bonan salajron, « diris la ingeniero, kom'
encante de .alia flahko. 

, "Kiom da senlahoruloj estas tie?«' demMdis Jo-
zeflO kaj r,espondis mem : 

" »Laií oficiálajsciigoj ' 3~ 4 mi1j;onoj, laií privataj 
sciigoj duoble , pii , multe ! « . , . 

»Sed cio ci devenas de ' ma malriceco, de , la 
malriceco de Eiíropo kaj Azio - ni ne kapablas acetí 
iIíajn produktajojn, « respondis la" íngeniero. . 

»Diablo prenu, do ljne ,ni ,estas· ankaií kulpaj, 
ke ili hava8 , tiom dasen1a:borul'oj! « ekkriis la stof:.. 
k'omercisto kaj eltrinkis konflrme glaseton da brandlO. 

»Oiuokaze. 1a aferoj lÍe tute ne 'estas brilaj, kvan
kalU la laboristo ricevas altan sa1aj,I\on, « diris Dun 
ankaií la eksmmistro, kaj VQlis. pIi .disVlolvi sian pen saD , 
sed jam 1a stůfkomerCisbo . ostis trinkinta );mllldon, 
· metil1ta 611 la búsol! }>OQ011 da angil,a. kunc kun Já ' 
haiítů kaj daurigis nun manganbe : ' .. ,. 
· »Kiaj brI1aj ili estas! Dnu Jaboristo ricovas altan 
~jron,alia n~ ricevas ec gro~ou t Ou. tiů, e tas ia . 

· vonorda ek!Onům~o? « " . . . 
. La in~,euiero kaj ' Já ,~,~ksminish"() " cirkaiírig[H'di~. 

La st,Qfkomercisti.:í ne ebligis .lI ili sagan' konvel'sacion. ' , 
SUl' la sojlo de lasalollo aperis llovaj g-astoj kár 

Jůzef() iris al iIi renkonte. ' 
La bruo pligrandigis, .la virinoj . akre krietadis 

kaj ridaois; la voe<> de Kůrmits 'S'uperis de tem.po ',al 
tempo ,cion. KUl) brandg1aseoo en ~a mano li vagis dé'. 
unu tublo al ália; kunfrápis 1a glaSOjn, diris iou, pal
pebrumis per siaj oleeca} brunaj okulojkaj daurigis 
la ruJigadoll. . .' . 

La maljuna Anaste venis el la alia cambro, 
prok.simigis ul. Jozdo, metis tute kviete ]a maDůn 
'cirkuií lian talion kaj di-ri,s 1tute ,amike : 
· ' »Rig.a!du, vi bavas pIi junajn' ůlrulojn, 8ea1"il1 ' 
manka!! io; .. 'Ar. se iu vimas, ke li ricevu lůkon . .. 
Vi :ja e tas propra homo. « . . 

. Propra .hol1lo! pensls Jozefo. Tutan jaron mi 
. ne vizitis tiun 6 loko:n! . . . . .' 

· . -Sed li sentL!! hodia{~ Ilék anlareoon , nek 1l1álamon,1. • ~. 
LabradQl' esti ~irkaiiiía de 'Yiroj kaj viri.noj , ce 

lil granda tablo. La bruo (JSns tíe plej lauta, tOm KUJI: 

frap'adisla glasojn ofte, 'Oni kriis al in ViVUOll . De 
tempo a1 tempo ' OIŮ sercis 1a malj'Unan Arraste, oni " 

~ velligis lin a) títi tabl~ .kaj ·f oni igis liu ):isi .la' mai1IOO '.· 
de. Labrador. ,' " . . ", ~' 
'. Higardante ell 1a s310110n, Jozefo Vidis Kormiís,:-' , 

- on antau la tablego on pozo de orato:řo, kun vinglaseto 
en .la mano: '., _ . " 

'(iu. Ci "Viro estis agirita en p]uraj 1{ltnk:t'()tigintáf ' 
sooietoj, flOririnta cl ili · ,Ciuj , tiell ke' je la ,nOQ1O de l~, 
edzil10 aperis; duonde-kd\l!.ó 'da ďdůlll,oj, kaj Dwľli eslis 
DeI honhava civitano eie. . respéktatá kaj 'satata. EG saga '", 
-Oni opiniis litl pro lia rioooo. " '. 
· Kormitspalpe!Jrumis ruz~ per siaj .oleecaj brunaj ' ~ 

, okuloj., k'Vazau li 18cius tro .inÚll'eSAjn af~jp, sed int.en- ~ 
~ ~s . malka~i e.! ili !l~l; m,l1l$.randan pa~t4~~.! '! . ', . . ~, . 
,' , ~Est~~ s~J?ro ~rr~!~ ~ ~ilo~, , ~s~ma~J elg;-
saj kaj esti?nta:J nnmstro), sIDJorJIloJ kaJ . SID3.Ql'OJ I La ,' 

,carme ' " . ' 
. kre.vas b~goi:l) e.\'1 ~';Mum'. '·" 

Sed malgra,u la sajna varmeto ja , 
es tas ne varme, 
kaj kun 
obstino~ 
nudás ,bulvardo 

Sed snr cieľ.kia ardo, 
du m p1'Oui.:eno 
I1l allyew flugila: 
f:'Ilgu aů ,kuru. 

~aj en cLes , mleno 
gojů I:~brila! 

.Ki.a ondad: de radioj 
vihras tutmonde! 

Cu vi kól1.k'tirti? 
. Logas kaj ravas, 
.,' ali~pecaj . nun ínin meJ.oWoj. 

"Eu okuloj:r;'esponde 
ardas ram.oj -

. val1usMt!ngo ! 
.Jen rigardu, ,girillgů 

burg01K>jn surhava.s! ,,· 
}<""ringo nun k~ntas' sen).ace" 

; ~i:i,aéroSoň@j:' iaJ ., '. 

sen-m,ge, 



aferp ' 
torQj, . .' " -

Nia afeió estassiÍenti kajpagi impos~9jn. i( 
' Oe,tip ,oni 15áis' de mtiltá,j flaIik;oj »Vť,re! Brave! 

Ní ,uur" pá:gu I Diablo preou } :,'" Sed jeri la sarkoj 
nepag~l ... «, ď. ..... . . .' . 

::r.ióplacisal K()rfiÚts, lipasis· qe 'nlu. piedosur 
la aliaĎi ,Tide.tisan~or~iípli ,!"uze,grat.isp~r fingro la 
t,eÍnIliofl.kaj ,.,doaiírigis: .,' . 'e' , 

... );J.a: afe~ ja cfut~~ne estasJiel malgoj~ga, ne faru 
tlel seh~ulpan . mienon: '·Ni jajyias, ke ce .ni oni es14s 
tol~Jlenia ' kaj. atendaS dum . plul-aj "')aroj - « 

)5Se i ,0ni devas" pagi .centojn da mili~noj! « oni 
'il1terroinpis ',)rrie: " . . . '. ~: 

. »0niestas tole~eIlul nur, al iZI'a,elidojl« 
~" » NUl"." de . níálrió31ó oni p.renas senprohaste ec 

liall lastanď Sa~idon,« daií1'igis }\o1'mits triumf.e. »Hic-

uloj povas halaI,óJnd~bovo.j, ilin tu§as miuiH.Cion 
onLpa1'donaS. (Jnterromp,aj ,ltrioJ »Ve1'e,! «);, Mi nUr ~ 
voUs qiri .: .Cion,oniparQonáS, nur ne malriceoop. Non 
~ turnualian' págah: , TiÍl6 aliapago palx>las páni 
mem, 'pri uegocistoj'kajiliaj ediínoj.Vl,ja' permesas?« 

»Ni . petas,' rli ·petasl « onikriis <,le la tablojkaj 
eF grupoj de apl!dpordajs:tarantoj; . " ' ' 

»Nieivj estas nur ~ antaiínelón:ge venitltajel la 
kampal'O.A:iíanJfuuelurbajantaiíkvartaloj. Ni óiuj 
ank:oraií bonsanas kaj . nia apetibo esta,sdiable boha. 
Tion laestimata .mastro " puvas ;Hesti , jam ,nun post 
kelkhora inangado.« · . , 

Ci 1tie oni nekalIrulas! kriis la maljuna Ar~ 
1'aste. 

.j) Mi diras: nia .apetito estas bona! ({ ripetis 
K,01'mjts, »Se nia negooo d0n:as al ni bonan profiton." 
ni ja ne remetas .giIl tien,sed prenas giu vespere el' 
la kaso, iraS hejmeriaií en 1'estorac~on kajmangas-. 
drin~ tíel, ke ni ecg.emas. Kaj fitle ni krev:as. 
ki'el "plenblovita ' veziko. « , ' 

Nun ~ estigis tín 1'idadokaj braado, ke ne estis 
aiídeblaj la. vortoj de Kormits. Li levis la glason .lýaj 
ciuj . aliaj ,sekvis lían ekzemplon. . ' 

. Ella estona : Neeme Ruus; 

!'TA'LeJNTA PJI :R,AZITO .F. . _ - ,'<.1," 

Rl;:ED MORN 
(FÍ"tAG/OEF.N,TO} 



j 
ul Ellu. En la 23-jal'an agon de Ellu, vere mirinde, 
ankorau ne estis respeguliginta yiridealo. 

Si ja estis en siaj imagoj adorinta, simpatiinta. 
Tiel si adoris unun el siaj instruistoj, kiu placis al si 
pro sia senhelpeco en la praktika vivo kaj cn · kies 
rigardo ne sokis hll lu -dezirego j~ b bonajoj de ci tiul 
mondo. Ado1'o ci tio estis tiúsende, ke ~i akceptis sen
kritike cion, kio estis luliganta en li. Nenion , kio eslis en 
li, si mezuris per mezurilo de bono kaj mulbono. Se ce 
oui estus povinla s uspekti , ke ci tiu senlo estas amo, gi 
oslus eslinLa tia, kiel oni amas delonge mortintajn geni
ulojn , kiel oni sirnpatius ul liuj, kiuj nek imagas, nek 
iam ekscios tion. Tio estis amo, ne atendanta respegul
igon, ee ne sopil'anta je gi. Tio es Lis simpatioen gia 
lai:ivorta traduko - kunsuferado, kunsuferado lun la 
plej mulgranda trajteto , kun 1a plej ma1granda viypiko 
en la persono de la alia. En EHu eslis multe de tiu ci 
revbezono pri alia persono, kie oni poyas vidi simpatia 
ee la plej etan hagatelajon en la alia. Si povis forgesi 
sin en simpatia homo, sidi ee liaj piedoj dum lumaj 
kaj mallumaj tempoj kaj aiískulti de liaj lip oj vortojn, 
dum ciu vorto ~ajnis al si unuafoja kaj. interesa. Simpatiaj 
vockordoj ne eluzus la vortojn gis malnovigo, ec la plej 
ciulaga frazo ekhavus . en simpatia buso novsencon, kaj 
la spirito pl'ovizus gin por la yojo de eterneco. Si esLus 
volinta vidi simpaLian hOIDon , por ' ci liu víctaao '~i faris ' 
lamen neniun pason. Siaj oreloj ·eslus volonteciam aus
kultintaj 1ian vOCsonon (kvankam si aiídis, ke tio sokas 
lI111zikemajn aiídsentojn ), si foje vidis lin de malprok
sime kaj fOl'kuris , ne lasante lin alparoli sin. 

EHu ne vo1is foriri kune ku,n s-ro Krais kaj restis 
ankorall iom. Si rigardis 1a tonditan kap on de ~:ro 

Krais kaj sentis plezuron pro tio, ke ci tiu kap o estas 
tondita tiel virece, ke ne genas lian virecan figuron viri ... 
necaj bukloj. 

Lainlerna mio de Ellu ne eslis SUl' sia gusta loko. 
Nokto ne donis al si dOl'mon kaj tage ci tiu nedormita 
darmo kusis sa1"ge SUl' siaj frunto , skapoloj , en la oreloj 
kaj pieclfingroJ , sia pensprocedo haltis en c1ormnebulo. 
1\.iel abomene estis tiam doni leciollojll kaj kiel n ervemaj 
ostis tiam la gluplcnaj fingroj 1*) La fino de leciono 
neniel sukcesis alveni, dmu tedis jam la okulon mezuri ln 
antaúiradon de la horlogmolltrilo. J arn generale la don
ado de lecionoj estis granda nervozado pro sia l:iama 
atendado, kin lasis komenci nenion kaj kien 1a tempo 
premigis nervozige pro la nevenoj kaj la cagrello pro 
llla1sparita ,tempo. 

AnkRi't la sekvan tagon ~i vekigis kun kapo, en kiu 
1a antaiimatena distrita dormo lasis sian do10rantan post
signon. La JlOklo ne est.is doninla al sia interna vivo mal
luríl0n. K vazau: per lumjctilo 1a pasinta nokto iritis 1a 
siluon de. ln interna vivo de Ellu, eligante d~ tie antaue 

,neimagitajn gestojll aú sonojn.La nůkto ne estis malfor·· 
Liginta 8ian imaglabOIon, la kurado kaj envicigado de siaj 
pcnsoj restis libera kaj rapida. . 

. En la tria mateno, sekvanta 11.1 la du nnuaj , ci tíu 
rcmemoro ~ajnjs jam ko.vrita de maldika glaci-tavoleto. 
Si retenis sin de kreado de iluzioj , priridis sin. Pllnis 
antať1 cio ékhavi illdiferelltan núenon ce tiu ci rememoro . . 
:ed spcciale ankorai:i Ellu estis homo, kiun simpatiaj 

1101110f povis kelkfoje okupi tiom, ke sia personeco estis 
malaperonta, ke si ne apartenis pIu al si me.m. l'iu 
okazadis, kiam .simpatiuj trajLoj de iu hOlilO igis ' karnó 
kaj sango cn la spirito kaj rememorqj de, Ellu, kiam . 

' ili igi:. siaj kunestantaj kunuloj : kun kiuj si parólis plej 
bele esprim.itajn yortojn kaj intersang.is plej surprizaj~ 

*) Ellu vivtenis sin ,. per . leciQnojkaj farad o '· de" 
c.igared-sk,atoloj. 
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Buso kanias, kar' malgajas 
Popolkanio 

Kiu ,ai:idas nin k~ntantaj, 
ninkan.tantaj, nin, rlÍnantaj, . ' 
tiu dirus, ke ni gojas, 
ke ni plenas je plezuro, .. 
ke· ni · kantas gajan kanton, 
gajan kanton, gojan kanton. 
Mi kantadas tra la tristo, 
'tra ta · kor' lamente trema, 
tra ta zorgoj turmentantaj. 
Buso kantas, kor' malg.ojas, 
la oku1oj verSas akV'on, 
vangoj ondojn forfluigas, 
la palpebrojn larmoj lavas. 
Koro konas multajn kulpojn, 
vangoj ondojn forfluig.as, 
brusto zorgon premegantan. 

El la- estona: H enrik Allari. 

fiejmo de kaniísiíno . 
Popolkanio 

Kie hejm' de l' orulino, 
c~mbřo "de la caimulino, 
dormoliOk' de ľ daJiřno, 
k·ab.an~ť de ľ kreskajeto? 
Tie hejm' de l'orulino, 
cambro de ta caimulino, 
dormolok' de ľ daliino, 
kahaneť de ľ kreskajeto, 
kie la piceoj pampas, 
la graciaj alnoj altas, 
la· tremoloj junaj tremas; 
la hetuloj blankaj brnas, 
Tie hejm' de orulino, 
cambro de la carmulino, 

. dormolok' de ľ daliino, 
kabaneť de ľ kreskajeto. 

El la estona: H enrik Allari. 

- pensoJn. Va~aj., ci tiuj rememoroj restls . m.alklarigantaj 
, malantaií la tempo. ,Tiel tiam alvenadis .tiuj ci gastQj por 

plenigi la solecon desia cambr(), ehokite' C\l per. jusa 
renkonto, cu per ~ildo au penso, trovita en si ~kaj , ankaii 
aliloke. Entute homoj konkeradis la ~ternan ' vivon de 
Ellu; meme jam karpe foriginte, . ili plénigadis sian 
spacon kaj tempon. Dividante kUn iF komunan spacpa1"
ton, Ellu ' ec ne -vidis ilin, Ca1"si cstis ofte kaptata de 
pal'olemo, kvazau · sia parolneccseco estus '·streeita . Idei 
pafarko, de ' kio, profi,tante la okazon, si· estis nun· libeT
igallta. 'Malagrabla sento kaj bedaiíro _ordigis. ankorau long~ 
giajll rezultojrí en' ~iaj cerho kaj koro, gis ili rěko~sciigis, 
kaj pasoj de inlagoj ., r~stigis en si Il1almulte d,a. po·stsignoj. 

Pasis tagoj-noktoj . . La: amareco de ' la . reII~emor~de 
. EHu komencismalpliigi. Rigardante en sin, · klinitante cn 
.sim. interrranvivon, si trovis, ketie,Jev:as Ja kapon --Víro, 
kj~~ , si vidis kiel la ulluan viron. · Lia' manpre.mo, <estis 
firma kaj ' apoga: La· 'forte, eble ' ec . iom tro ák~ntita, 
antauenigo de~ 1a. malsÚpra parto de lia vizago , fáris 
impreson; · nI! ~ siriúlantan al ' ali~j, .pro sia iom, diklipa 
buso: Kaj Ellu ne toleris Iiomojnkun. preskaií 'ab:ofi
jgil}ta mentonresmjo, kiu igis la viz~ontiel serresP!"ima. 

"Partel Krais ' p1acis alEUu, . pFÍ tio si igis ·konscia 
an1aií si mem. Si nur lkdaiíris, _ke 1a , homoj · ne povas 
transdoni sin : Unu· al alia, nur aninie, kaj bezonas por 



Úo ia maJbonal1 il1ter.pretadon de la korpo. ta kunestado 
kun Partel Krais konsérvigis en Ellu rigarde kaj vorLe. 
Si ne povis memori lIlUlton pri la surtera mio de la 
homoj, si vidis en ili unue la kolortrajtojn de ilia . per
sono, traktantil ilin, kvazaií ili ee ne estus korphavantoj. 

Sia sopiro avidis kelkfoje eligi el si en iun .vorton 
au tempmomenton por perdi sin. Volonte si estus pre
ninta en la adresejo la adreson kaj irinta al li. Tio estus 
povinta forigi sian sopiron. Sed la sentoj, levigantaj el 
la koro, devas lacigi sin sur la longa vojo de la eksteraj 
sensoj . Ehle pereus sia fido sur lia kor-rifo sereanta 
kaspensojn. Estu ee tiel, car sin ekkaptis sopíro pti li , 
lenante sin SUl' fortaj brakoj. Si estus volinta apartigi 
pii detale liajn trajtojn, ci tiujn sortpunktelojn. Volonte 
si estus pasiginta horojn, observante ilin, enprofundigante 
en ilin la pensojn, legante ilin kiel li br on ; laú kompo
nado de siaj spertoj si estus forminta tie la vivon. Dume 
helis en la memoro nur la vizagesprimo, movoj kaj voco. 
Si estus volinta vidi ilian tutajon , sinceran kaj virecan 
vizagon, kié mankas la tuta malvastanimeco kaj mens
malriceco de la ettrajtaj etburgaj vizagoj. 

Multajn tagojn si sidis kun domagsento en la inter
no, intencante senpere efiki je li telepatie. Kaj la bazardo 
transprenis la ' gvidadon al si. 

Promenante sur la stratoj, Ellu foje haltis ie antail 
montrofenestro de fotografisto, kie , inter aliaj elmetit.aj 
fotografajoj, si rimarkis grupon da junul6j - kaj inter 
ili sian pensf;ksiton. Si miris pri la iom nefaceti taj viz ag
lrajtoj, ne subtiJigitaj de generacioj, kaj tamen forlo
plenaj kaj vivkapablaj. Si dubis ankoraú, cu entute ci 
tiu vizago apartenas al la supozato. Tiom malmultajn el 
liuj ci tnijtoj konservis al si sia memo~o. 

Profundiginte en la esploradon, d~m' kiu facile for
gesigis la cirkauajo, Ellu ek~entis de ie rigardon al sia 
profilo. Turnante la kapon, si rigardis al la vireca vast
trajta vizago de Partel Krais. La nekuBita gojo pro la 
surprizo, kiu komence aperis en la okuloj de Ellu , fori-gis 
sarpe rapide pro la genti1e-serioza mieno,kiam si etendis 
salute la manon al s-ro Krais. Ci tiu movo sentÍgis 
liel familiara,kvazaú ec ne povus enkapigi penso, ke 
post unufoja konatigo restas konataj nur tre malmultaj 
homoj. 

- Mi esploras vian fotograíajon. Mi estis konvinki
ta, ke tiu :kapo, lokigita iom kline kaj a{logita' al man
dorso, ápartenas al vi, diris Ellu monirante sur la bildo 
iun vizagon. 

- Jes, aparlenas. Cu tiel malmdlte vi memOl"as la 
lrajtojl}, . ke vi ankorau dubas pci ili? 

- , Mi mellloras la homon precipe lau liaj mieno, 
VO?o, movoj. La trajtoj de la vizagoe3tas io Hanka, la 
nlleno -;- . cio. La mieno apartenas al la homo, la trajtoj 
- al la naturo: krucla materialo, donila al la hom
spirito por ellaboro. 

. Kaj ili pasis antauen kune, parQlante pri komurraj 
Illteresajoj, sobravorte kaj kun, paúzoj. Por flua kaj sen-" 
~alta inte:rparolo estas suntrate tro multaj malhelpoj. La 
mterparolo temis precipe pri kritikaj demandoj , kie 
evidentigis, ke laopinioj de Ellu. estas ofte malaj al 
tiuj de s:'!,o :Krais, sed 'la rilato al la interspaco de ci 
tiuj opinioj estis amha~flanke tiom hon vola, ke tio núr 
pligrandigis. la bonan humoron . . Estus . ·.ec maloportuDe 
kaj !!trange·,- se la opinloj de du homoj okaze ciam tiel 
koincidus" kvazau ilia naskiA'loko estusnur unu kapo. ' Né' .. 
sentis EU!! mokhezonon, kiel si sentis gin, kunestante kun . 
Ilmar AúDuk, kiam Sl nenielpovis · n·e pili post :kélkaj 
frazoj sian- kunparolanton; nek glitis en ci tiUJ;l inter
parolon..:.~r~ frazfragrnento. Profana . estus serr~iíita ,·E. 

nun Aerca Iraza kaj vanta] sa)ni la multaJ vortoj. PH 
volonte Ellu estus nun sidinta, kliniginte en solecou kaj 
sin mem, jam pro nura sciema. 

Estis senteble, ke ci tio igas inLerrilato, fakte gi ja 
estis tio de la unua rigardo, kiu sajnis ignori la animapar
tigajn in terrnurojn, transgrimpante ilin per ciaj metodoj 
kaj eksperimentoj . Ci tiu vojo kondukis, lau plej geamet
ria rektlinio, sen ia alarmo, en la koron de la alia. lli 
ne bezonÍs lerni la alfabetan, ili ne bezonis silabadon, 
iliaj koroj sajnis denaskaj legantoj unu ritate al la alia. 
Nun neimageblaj detalajoj ne eslus povintaj sangi la tut
aspekton de ilia illterrilato. Estis ec pIi guste reteni ci 
tie la vortojn, kiuj ciam suspekt;ls kaj estas ekzemplo 
por la mankbaveco de homa esprimkapablo. 

ElIu prirniris kaj malfidis sin, riJal.ante de komika 
Hanko al sia nOV:1 stalo, sia .mimsituo. Si seriozigis 
tamen , rigardante kun ia malagrabla senLo sian vivovojon, 
kiu sajnis ekkonslrui gis liam neirnagitan transversan 
stralon. Si sen tis, kiel io nova venas en sian gist iaman 
kom'inkon: kun ci tiu homo vi POVil;' ha vi kotTIunajn 
srkretojn, inlimajn sekretojn. 

)]i disigis en la urbo, ne promesante intervidigi . 
Fiksilaj renkonligoj kaj promesoj estas se.ntkoníuzaj kaj 
liganlaj. La plej ligilaj senloj iras laii vojoj, plej liberaj 
je ligiloj . La plej bele kaj ekscile felic iga tempo es Las la 
tempo de alendadoj , kiam nenio ankoraú estas ligita je 
nodo, kio povus íari gin labortagaspekta. Nenio povas 
igi teda ciutageco, la interesa aspekto de noveco konsel'
vigas cie kaj enLenos aLendojn-surprizojn ankorat1 mot'· 

Lignoflravuro 
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'gail. 'Subtilaj kaj " Í\p~teriantáj ~ur a:i serÍoza] sentoj eelas, 
la g~stoj kaj antai:ísentoj ae la animoj, ~amčio estas 
ankoraii direktata nUl' d~ la: koroj .mem. Jam la nezóno 
oe unu el ambau koodukas ul intervidi~o ee sen antaua 
fiksado. 

Hela ' kajkonsternanta: mens'Vibr~ ne ' dezifis akcepti 
la vitecon de ::K.rais '"volante, sed la sentovlvo ~uis dum 
lUJ momentoj ~ian malfortecon. Tio estis nevaj .momen
tůj , ,kiuj §uti~is en la senkoloran ciutag~ vivon dé Ello. 
Al Aia mem-indeco Cl tíó senti~is malagrabla, tamen si 
sentis plezUl'on estiordinara; ciutageca, simila a1 hom
lX!.iloj ; ' esti horno; l\iaj cirkaiíe en la \l1liv.erso čirkauas 
vin kunule 'kiel milio,noj da vivbagatelajoj ; kit1j plenigas, 
tegas la fundon de la vivo, el kiuj tamen neniu kaj el 
kies agado onanio fluas al histot;ia e:kstéra surfaco. La vivo
felico ~onsistas guste en , či tiu k'lsiHl kaj negenata ' guado, 
el kiu ricevos nenion postaj homgeneracioj, kien venos 
nen iu flanka persono kiel vidanto aii scianto . .J3elege 
estas posedi la sen'sojnde milionoj, al la barialaj detalajoj 
de Ides receptita vivo eSlilS dreSa, vere grandioza cla kon
tenti~o de jHa korpo kaj la. paco de la anirno, kie oni 
povus dOl'mi dUJl1momento. Kial do est~ ethomo, limigita 
korpe kaj anime, se tioo ne rekómpencos ec kvieta 
vi\'dáurig<ldo I 

Ellu sentis ' ion no'v.an rnoy~ganta en ,sia interna vivo : 
tio estis san~o, killn si ~uiskiel surprizon de noveco. 
Rektigis ec la espo:ro sian truage klinigintan kapon : eblo 
et: !li scipovos, gui ci ti.ujn bongustaJojn de 111. vivo, sed, 
iJ.in devis fa..ri ' gtieblnj 'por si la persono' de Par tel Krais. 
Slljnis, ke sia ;mimo atil1gis novan stadion, en kiu valoris ba1i.L "...,.,.", '," , .. - ,,--.-" -, . :-: ' 

Ha1.u:rdo reillContigis ' ]pnu'n kun Partel Krais pI'ur:' 
foje; Intel' ali<lj EHu ,evitis PiÍrtel'oÚ'; car io tlmigis 'Sin:' 

, VOl'I:O, pl'elm'paso . faUgJta de ' !pultaj , neyi~leblaj ., lipoj , ,,' 
povas ofte ;),m-á~igi la humoron. é~ titi vorto , per si mem, 
foje jam dil'ita de maldeJikataj JJpoj, ne estas ja grava, 
S(l~ , ~i povas ,estigi en . la anímo postsignbn. Si , Hri)is 
pJ;ofani al multaj okll1oj s:ajn sentojn,~i volis osti nonio 
tll multaj okuloj knj ' oreloj; Al PaTteJ ci t1U tJ:ajto estis 
komence štranga, sed, ' ~alkov:rlgaiite iom post iom, gi 
malfermis ree oovan angulon en \ la ' 'imiÍnvivo de EHu. 

lH konis unu lil. aHan kelkajn monatojn, ' dum ..kiuj 
~a telupo de EHu pasis pIi ' l'a,pide en lecionoj, .ce ci'ga-: , 
Fe.dskatoloj,. kie f~rJlljgis revoj k\ij d~ kie. . esti~is se~t
l'elUeuiOl'oj ' por libera,j matenaj kaj , vespe,ra:j h01'oj; ~ia 
~on,tvh,o , 081is .mu1te malpliigintn ,)a" tempon.Kaj tiarÍJ. 
ci , tiun ., interrilaton ' romprs Partel per demandů, kiw:í 
ElIutinlc ' ~nÚiísenti'S, cl).rCl liuu antaiiseótoQ . si něnicI 
volis agno%ki: - kian; ni geedzigos? '" 

Oi tiu dmando seuti~js .tielnekonyena" al Ellú , gi 
cstis pii surpú!,i.l ol ill a:IÍ.ta ue', neim;igita :tiazfrag~:nonto:" 
Sin , IlCojaU1 interesis nek Jogis Ja vera cnhavo de.edzeco 
...::.... la komuna· vivo 'de ~orpo kaj ~nilDo;kiu ~~speguli~as
ut~lo en la sociů,n ' vlvon . . Si. anbií ne 'kredís j'C 1a ~ekl 

,> livc~o de tiu ci k-o.Q1Una, vivo ': nek .'l:ion, ke pere de ' ta 
nnii'ňo oni alit'asla kOq)on~, nék sam~ malmuhe troň, ke 
pel'o .de; Ja' korpo ón) aliras la. ~,?~. ~iii :~okis ja ofte 
l,~ komuna vizagespri'mo . de geedzoj. Riil ili p~aú siajn 

, ~n~~~iduajn apartajn t.rajtojn por riga'rdi on 1m11DSllcgui6 
la kQ.U1unan mienón ? ' '"., : 
, ' La viza~o, de Pirtel Kr.ais, kiu faris &i tiun :deni.ai'l

don ~oj-since.t'é, jam eptimemeir:úí:spáSante la ,deman~ 
don, cllj~i geedži~os, .:.....,..,ekhay~$ konsternitan kaj iOJ1) 

,'gé.ni~l esprimon; l~;llú.:dlsti~ gusto rigwlanta fl:ankoll, 
}tiani la cho de tiu cjderňando. kondu'kis ~~n en kOnfuz:iri> 

, pensosferon, Sl rigaidis ' Qun 1a' vjza~o~ 'dé Kraif - tiari 
esprimon havis ' lam ankau Dmar AnnUk, sed 'gi estis pIi suprala' kaj,naiva. .' .. 
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estÍls. nul-,' nova. ' vbjt> pIi: 
,i,i\'JFv.S!~n~:Of 'estus eksp~riúientó . por ' sia 

vaoa5o .je la vivtem(ji 
kun . ciuj ln'uLtc 

-"P"W·U ""' .'V'I. . .giaanll1l'vi v6. si staris 
ra~ilia:· retico, 'antah' ci tiu. 

'm nekhlra aiigulo '!lel; menl~ro 
lWU~ '''t'''",'' ,,,~~f\I'~ ;~ľ §j 'soI;igó"J.{iri iam , en la ágode de.kl 

,,,,nn. p"T]' .. . veki4tasill" Si estis en ,songovidiÍlta 
mez.e >de " arode infanoj . . Si alr'igardis ciun 

..sciislaď :fak~on,ke }áiídire tio estas sill.jinf~oj, . 
'!ln sla , sl·~tamell 'I:W ; sentis tiou.' Kaj si igis xnalg<lja 
pro tio, ;cM siit vivťl estis produktinla neriion aliari ol 
ntir !~roir.da 'grasaj inran'Ój , ,Kaj termo vekis Sili': Kiél si 
povu's ,' ti á:m "ankpúuesti la ' sol;~ regmto , de $~aj tagoj. 
Kiet , sr :povus tiamkuhdi ·duru tagoj de mateno gis 
vespel·o~' .e.n 1á." IHo, l,egan,te aú ' .pensantekun 111alorda 
haf~Tot~IiFi laTí.vi?le, ,ne ió; se .si · ne vola's? Si ne scipovus 

. ciruu ;k:9nsideriláaliah, p'eniaI,J:~ si larigus edzecllIartiro. 
", SSj :~,n~ , estu~ ;volinl-a ?kredi, j.e 'la malkapableco de sia 

m~o: ádopti~i al i edzeCo. Cu · do ve~e si ne 'amís Pih'trJ 
Kl'ais"o.n, 'en' kiespěrsóno la so.1'to ' aIportis al si plUl'itin 
detalajgli kieI. surp:rizon? ' Sed fakte en siaj sentoj ciuj 
hOInbj ,~eÍiko:ntadis unu la 'alian: tiu, kiuunuarigarde 

. sajnis ' lnalsirrípati-a, komencÍs postkelka , tempo.sajnipli 
bon~/ kaj Jdu ;Inorterrtulod,ouavus' tiela{;ail.sorton, ke 
gi . kůnďQnus .. a1 lieo: ci tiun mondou neniuu 'trajton, 
p~rkíu ' alla 'prerksimuloj li~ pel'sono i~utolerebla? Tiel 

-7'" .',' • • -, ., -f.-' , .. 

li ' eltró:y:i~iš súr' li mezvo)ó 
bu, jé"kiu entuzi'asiňigis siá unuarcÍBardo; ekhavis post ,'" 

. kelka tempo ttajtoiií, kiuj sovadis sian .unuan · ÍmpreS90 :' 
a.1 mezvojo.Kaj kin el la ·. mortemulůj do. ne havas , 

' ťťajtojn, forigantajl1 etJ:tuúasf)1on? Tiel llíciuj l'enkárt-'. 
tigadjs ' snr la ' me.zyojo,kaj Enu sentudis sio 'samgi'adc 
malpI'oksima de ilíCi-uj. . 

Kiam , rinigos do por vívauto la periodo de ' 
mentoj, ki a~n komencigos serioza; ese.nce vÍvata tempo? 

La inemanalizo de' EUn montrisal ~i, ke siajsentoj 
ne. malkasasen Pa'ttel Krais al Sl tiujn malgrandajn; 
sajne tiel malsagajn 'detalajojn, kiujn oni metus eh 1iajn ' 
vjzágn:ajtůjn půr vivigi )ian frunlmalantaCi.on, por doni 
enhavonal lía rigardo: Tio ~e igis Elln'n vidí lanuan
cojn de la korpo kaj aDiino de Partel. lufoje malofte 
nur: ki el sunzenito :eklumigis, en Já persono de Partel ia: 
neekzistanta lra.jto. Nenio mirinda, se ofte la amo mal
kasas CD la 'homo poeúkapa'blojn. Cio tnlece fó~·te itli
ptesanl.a okazajóaú senlo akrigas la sef,lsojn de la hom,(J 
pOr vjdado de Íluancoj. Estas necese vidi kielk1arddanto, 
-- kaj je tia anillú.tato fa vore e1'ikas amo. La hon~!o 
estas 'kapabla por nenít) plene ka;j tutece, kion li n e arl.1as. 

,'Sedtarnen: . per kio si rermos la interaktojn de sia 
memanalizo, ta lntel'tell1poj:úde la observado de sia propra 
anj.fl1o ? Ne suficos ebLe~is la f irlO de 1a vivo imag
ajoj ,. poezi;travlvajo.j , inspiriti!j de iLj, papera libroregno, 
doopo . kunsi,'me,m, lam alvenosen la animon cble 
grandasoleco,bptanta sin totece, gi's ~;aj :rni-radikoj , 
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Ide onI sentas eble hezonon , je . pI:oksim.a animo.? Eble 
éi bedaúrus tiam 'iun perditari lno'menton? Sed hedaur-

. ado estas afexo de p-loxokulaj a,masanimoj. 

Cu vere si povus senti sopiron je alia Komo apud ~, 
kiu oni maljimigu co komunaj - opinioj kaj ' monclkon-

, cep to., apud kiu oni nutru sian korponde ' komuúu tablo 
kaj atendu dormon en komuna lito kaj a.pud kiti oni 
putl'adu fille en ' komuna' cnterigejo? Konvenas sia viv
linío al neniu por kunvivado kaj si meJ:l1 al neniú kiel 

'pa.n~~ajo . . Se si amas,do ani~u ~iQ sian 'sentoJÍ; ia. an](;fi 
'en si mem.Si estas amanto par excellence, tioestas amp 
['omour ' pOUI' l'ornour . Si:arriis sian Ůllagajon, '~amis eble 
iam Umal' Annuk'on, klň sciás, nome ' tiuit, ,kl U trovigis 
en si, "Ellu, ne Bun, ki~.s viv~estaaejo estis ' eu la k~rEo 
de Umar Annuk. Sameeble Par tel Kr ais'on. Kaj' .Křel 
tiasi estus al si kaj al ' aliaj turmento, si s!mtis~in -iufoje 
lID sia interna vivo; kiel Tantalo. ' ,,' ' . ,.,. 

EI ' Ia estdoa: ll etmi' Dresen. 

. ./I. H. T./IHHS./IIlRE 
" (Fragmento) 

~
~ • , a .Pteg.·ej;~n :»1, k:l11.1a,' mastro. ~j la ~l.as,' h'i,~O 
" de Ecspel'e VlZltO$ hodlau, cn La unua 
J lesU-ago, car ili estas ja ankoraií junaj, 
, .. seni.nfaJl.aj. La pIi agaj homoj satas 'Ja 

duan festtagon - fiel estas laiíordc 
" kaj laiíkútimé. En la pl'egejon iros 

anka!í Ia sery-jsto. ~j serv~stino, la , hejmon 
gard~ vepos la baneJo~mo:*) Sl do k'lgmeze mal-
kos an.k.áií la boviuojn kaj filtl'OS 1a lakton en 
la tin-etojn, kiujn la mastrino mem jam lavis cn sah1o
~go kaj fODl:entis per fajl'erugigitaj stonój, pol' ke n.e 
~n~Juu la lakto~ dum val'mego ~lalica okulo; La ser\'- .
lStino po~as esti ankau tiel senllOl'ga, ke si versetas -cl 
la melkuJo fre~ lakton SUl' la ' plánkfon kaj mem vadás 
éJ~ gi, tam~lÍ la. lak.to de Vargamiie-Eesper-.e estas.bona, 
fp nek fal'lgas glw:ga, lÍek mnlb:onigas alimaniere. 

Eu Ia pregejon irus ankai.\ :. la, pastisto ':iEecli, Car 
anstatau Ii 1a banejonklo estas ho~aií Kun la brutiél.ro 
en }.a J.1laI'?o, ~ed k~el. i,ri, se li ha'V~ neni-on, per lilo 
v-e.sti ]a pl~OJn: Ll )ahavas p~tJ.ojn*-*) el netanita 
ledo, s.ed Ul . estas . Jam. de~ong~ cl,u.zitaj: ' iIi havas 
gTa~-d~~~ď t:UOJ~l ~n JapllltoJ k~J cel.a. kalkan::> kaj, la ". 
entra~~JoJ estts Jam hel putra). k-e ih nek tenas pIu 
la MooJU, uelt elteQ.lts ' la stl'.ecado? de la lwen:qj. 
Malbona esms la afero ankaií kopcerne .1acetet.an 
vestajon, tiel ke ucnio eSia.s ť.atelí1a, oIů devas soľa. roSti ' 
h.e~~e kaj nul' ri!J~u:di, hlel orna.m))estas sin la . aliaj' 
kaj mas - nudplcde. tenante 1a pastlojn , aií botojn 
kUJ~e ~U.11 ~a strumpoj ~n 1ft mano, Cal' tiél . estas . pli 
faCIle lll. Kromeestas J<'l domage eluz,i }a piedvestojn 
d-t;lm Ja longa pregejiro; ' -,' '. " ',' . . 

' " Ti.el u'as la ~~v~s~ k~~ servi~túlo -de :Varga~ae, 
hel ~'enas Ia pr.ege]VlzltantoJ de Ammasoo, VOOSlku, 
B-:Ul~~ir~lu, Rava,.Kuk-esaare kaj Djo scias, dé kie. 
'CluJ ~ preterrapldas la pordego1l. Sed .. kiu volas 
o~ervI ~e. la pofdego, nu vid:i.s :ank!au, kiel b preg.ej
, flzltanto} . dum. 1a tu~a . teID~ Ir~das ;laů Ja marqponto '\ 
el SoovillJ1t ~reI hliilJ JokoJ pll malproksimaj . · , 
" P08t~lU momentů ~a hundo :bav.as kaiízOn por ' 
kun ~l~ kortpordeomopor boji, sed gi far<fS . tion liel, 
kvazať1 ~l de~iru,s al la pr~ejvizititntoj nuí:ho.najn 
f· ttagoJIl . kaj paooH ' d'ílm la , grava, eh-ersadodela ' 
sallkta spir}oo, ~~ kv.azaii alie gi hontus -iri al la pord
-eg? p.or. l'lg~'dl, Cll efek~ve ciuj estaspregejvizitlll'l'-
toJ. kru] hocha.u preterr.aptdas . . ' , 



~ . . 
1a su"nvarmigita aeto, klu. trem~taclas kaj vibradas. 
Tiel eStas .nur dum granclaj festtagoj, tiOll Eedi certe 
scias; ; . 

AlVÉminte hej Inen, la ',· lrnabo ne povis pIu f,orir! 
de la. kortpoI:deg'o, kie estis videbla 1a pregejturo. Li 
premis 1a vizagDn aJ. la dense fiksitaj pordegstangetoj 

. kaj rigardis: rigardadis .. mem bone ne sciante, kion li 
tíel úgardas. Pro 1a rig.ardaclo li eb1e ee ne estus 
rim31:kinta la .preterir.antajn pregejvizit3ntojn, se 1a 
hundo, s:danta apúd li, ne estus ekOOjinta salute al 
ili. Ci tio vekis la knabón el lia dormeto. Sed baldau 
li denpve rigardadis, kvazaií la hundo nEl estus antau 
nelonge eliginta řan sonon. Tiel staris 1a knabo gis 
kiam eksonis 1a pregejsonoriloj - ,obroze kaj milde. 
Neniam .1ntaiíe ta . kuabo estis rimarkinta, ke hprege:i
sonol'iloj pov.1s havi en la unua pentekosta iesttago~ 
tian .sonon; Jam m.1tene, je la sesa, kiam oni sonorigis, 
sciig.1nte, k~ la pordoj . de 1.1 pregejo.estasma'fermi+aj, li 
audis ci tiuu'mirindan sonon, car pm do!ca doloro en la 
koro ne venis alIi dorIDo en la sub'eómen>cjo. Aiídig-as, 
kvazau oruenterigus iun. Tiel sentigas al la knaho 
nuri, kiam lirigardas ce la kť>rtpordego. · 

Tie1 oni sonorigis iam aukau al !ia patrino, sed 
unu' sonori1on, car por du ohi ne povi., pagi. Sed 
hodi~ií <?ni sonorigis du, kvazau estus mortintaj du 
patrinoj samtempe .: al ambaií oni sonorigas po unu 
sOI)orilo', sume du.. Tiáru, antaií kelkaj jaroj, kiam 
sonoris 'unu sonOl:ilo, ankaií Eedi iris en 1a pregejon. 
Sed hodiaií li ne iras, car hodiaií oni sonorigas du 
s01loálojn, I-lodiaií c vetum;' ' la mastrino, kiu diris, ke 
lipTenll blankan panon .el 1a kestego kaj sursmil'u 
buteron. Lj,Eedi, ,staras . nul' ce la pordege kaj aus
kultas, k:el ,iIi sonoras kvazau mórtsonoríloj. 
'. ' lIó! Eu la pr-egejo oui kvazaií ee ne sonorigas 

aliokaze, 01 nul' por .mQrtíntoj. Kaj G~m s1;8.ras iu 
knaho, vestita per dissirita pantalono kaj . slUnavanti3 
scn~iimilalleupon, ie ce kortpordego! auskultaute kaj 
rigardante de inter la stang·etoj, ee mem bone ne 
sCiante., kion.Ii tiel ege aiískUltas kaj rigardas. 

Kiam la malfruaj p;regejvizitantoj'preterveturis 

la kortpol'degoú d~ Vargamae-Eespel'e, ili vidis, ' ke 
malantai:í la pordego sidas knabo, kun sen~irmila eupo 
SUl' . la kapo, kaj ploras. Hundo sidas apud la .knah:o 
kaj ;(lkboj,as ciufoje, sed li ne rimarkas tion . Li aleJ 

vidasee tion , kiel apud la pordego floras kripla 
sorparbo kaj kid cirkau la floroj zumas abeloj. Li 
vidas :entutc nenion. li nul' sidas sub la floranla oorp
arbo kaj lal'moj fluas tra la vangoj. Car tíel estas 
plej bone, rrunestas tíel plej bone sidi ce la k,ortpor
dego sub la sol'parbo. Sed malproksime obtuze sonUs 
la pregejsonoriJ.oj , kvazaií oni enterigas ies patrín·on ,. 

Kiam lé). gemastroj hejmenvenis el la pre!,ejo 
kaj la mastrino metis la mangajojn SUl' 1a tablon, si 
diris : 

»Eedi, vi ee ne prenis al vi blankan panon. « 
»Mi no ekmemoris pá tio «, respondis la pa§tisto. 
»Venu do kaj man!u nun «, ordonis la mastrino. 
La mangaJo ,ankaií gustis bone, nul' se la mastr,.o 

,per siaj vortoj ne esrus ·dif.ektinta la apetiton, car 
dum la mangado li diris : 

)) Satmangu kaj k'Únduku poste la junan c':evalin<)n 
al la malj'Una ce la kampfino, vi pov,os rajdi. « 

Ci tio rondirigis la manga}onen la huso de la 
knabo, forigis 1a apetiton kvazaií per unu bato. Car 
kio 'estas mangi kompal'e kun la plezUl'o sidigi SUl' la 
dOl'son de la juna cevalino kaj rajd i. Oni sidas 
kvazaií súr varmaj kmenoj kaj cio nul' balanci~as. 
Neniom da skuigo, nek doloro, kiel SUl' la maljuna 
cevalino. kies postk,olo estas kvazau trancildorso kaj 
ki€s piedo dnm la kurado rigide frapadas la teI'<on. 

Revenante hejmen de la cevalkQndukado, la knabo 
estÍ" tre gaja. Tute klal'e li sentis, ke hodiaií efektive 
ostas la uDua , pentekosta festtago kaj ke la banejonklo 
pastas anstataií li. Se la sonol'igis~o esros havinta 'La; 
afablooon nun soll'origi la pte~ejsonorilojn, ili estus 
son'inta:i tufe aIimaniere, ne tiel, kiel matene, kiam li 
sidis ce 1a kortpordego. IIi oonus kun granda go:io, 
kvazaií la knabo sidus ciam ankoraií SUl' la d·orso de 
la juna Cevalino kaj galopadus, gal,opadus. 

El la ostana: Agnes N ii. 

sia propra idool pri la bubo : de Za najbarínó. Eble ~i 
sentas doloran envion vidante, lce ta bubo esta~ pii fortíka 
ol la pl'opra ielo.; sed Ci esperas nulri Icaj edu/ťi lin san a 
haj plenforta perla palrina amo. '1' iu pall'ina wnO 
cviclenLigas elL la entuziasmo de laesp-isLaro al lez origi
l~ata literaturo kaj mi komFe.wlS la pa:rinfJlt 1e00·balon: 
fileto,-estu 10I'ta,- Jemu kaj /lovu -memfidon . pOl' ke 
ankaú vi ' farígn mm tiel granda láel la bubo de La 
najbal'íno ! " . 

Sínceran r~pekton, m~ hav(ls alciuj miáj 71:olegoj, 
láuj laboras SUl' La litera I, ura "l,ampo, 001' ili:a srmlaca 
laboro maturigas la trufclon: la .Y]JonLanean rekonon. de 
nia' kI1.11IJr:movado. ·' Niaj v r:dstoj lroj traduhísloj .. sam
gl'ave plenumcis :siajn taslwjn . .Mí estas lwnvin7áta, ke ·la 
aiílo7'o de .la orti/wlo ne havi~ ta. celon subprerni h vivon 

. de la btÚ'gorúganla floreto d<.; fiu modesla bedo, cm Táun 
La uTJ,uah semoll. plantis 'nia Majstro me/no 'Di vo lis -
mi pensas - sole averti La esp-istan publi/wn, ke nia 

. originála (ileraluro ankoraií. ne havas poeto- kaj vcrlúf/lo
giganlojn, prí lťilLj n i I'ajtus v:;re'fíeradi , kaj Ire w.'ncgle/ťt
ado de; ~ l:a traJu1cita literďturo entenU$ gravqn .dangm-on. 
por ·.lá liTI.!Jvoevoluo. Kaj li estas prava. lúel éin aktiva 
batalantv, ankafi li ha'/}{1$ momenlojni kiam: lás8npacienco 
vekas eTi'" li iomán pesirfd.smtln. FaHe, ni ne havas prop
rajn, Goeth'! , Don!e, Siuikespecrre, Balzac, sed mi demctrl
ddS, kiu : nacia tittgvo lravis tiajn rgiganto:jn ep. ta unuaj 
jardekpj de Za Ungvokií1turo .? La nuntempaj originalaj . 
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ai1tol'Oj forrnas' Stuparon lcaj preparas la ' vojon de la es/)
istaj geniuloj, Ni nunťempaj esto.s forgesitaj, ' sed ne 
rl"ave." sen , hi, maltortaj; sed persisthavaj lcultu/'labo'r- , 
istoj, neniam povus alveni tiu, kies apero estos la krono 
de nia lingvoevoluo. Ni, vojpreparantoj, sinofel'e , tokras 
La neglekton, molíon', maljuslajn 'ukuzojn de la ťkslcl'
movada publili:o kaj ta dOl'no/wl'esajn kritikójn de niaj 
rccenzistoj, lingJ:isto-pppoj, čar ni ne rigal'ďas la estanlecoll, 
scel la e8tont:I!COrl cal' niti' (llnO al lalingvo ardas cn tiw 

' san/cla fajro de la déstiniteco, kiun , kompreni pov(t.~ nul' 
Za inspíritaj animoj, ' Za ceUconsciaj laborantoj. la cnluzi
a,~rnaj legantoj". Cu otiginalanau traduldtan Ziterf.lLuron? 
Literaturon ! ! I ' 

MALGRANDA KARAKTERIZO. 
Priskribanl!)' síujn rememórojnpri.la lastjara vizito 

de estonn'j verkistoj al la firuiaj,verkisto J, Sem per 
cspl'imas s,ian admjron pri la patp~o, 'pri ~a .Iir!ke-delik~~a 
esprimigQ, wa!kusemo., ekZillta n lllve.co, klU] lm , snrprlZJ~ ' . 

. en la parolad- kaJ ' deklam-níamero de Ja fmna] 
kol 'goj kaj li diras : ' 

, dGel ni ci tie, sude de la golfo, aljmaniere rilatas 
al ni,ajpropnij sent,espr)migoj kaj altiuj dé áliaj ! Kiel ni 
mokridas pri umo, kiam ni irlTl.as, kiel ni 'vesta$ 
nin pel' il'onio" kiam Il.i es las , trq nmligintaj niil .per 
konfeso! Al ni nai"eco smtitas infana kajda plej alt.an 
gr.adon de' . entuúa.sm~ ni nOUlas bovid-entuz~asmo.. Ni 
smpovas estl kruda], k H1UI la 'koro estas plena ,le deJlkat
eco; ni Ori111:lIoas, artifikas, por vuali nian si~lcérecoÍl 
kaj pOl' ~alkHsi nin nul' al sciantoj, klarvidantoj. Oni 
dev~~ ofte nin leg! kvazau .div~J?e, . nian. ver.an teni~on 
serel nlnlantall kurb,\ pow; Nlamemlr'?J?l? bruhg~s 
uiajn sango-phullojn. Imagu . 11'01'1 ru0';T'euto waJD :poH~o~n 
dum kunestado sincere antaulegpntay unu al alra slaJn 
plej' intlmajn' versojn, pleríajn je revoj , disr~vigoj ,. amemo" 
malespěro : kin posl 130 oeklamo he je~us, -'-, almenaiíen

' pense - ian moke afektan vortqn, simple kjel spicujon? 
Kia do devus esti ce ni patoso 1\U sentespriJ:nigo, kiu . tuj 
per la unua riga:rdo hipllQte siJen'tignla ironi-beston ? 

De kio devenas tip, ke unuL estas pIi kriti kemaj, 
ironiaj, .skeptikaj , alia.j pl~ ~ato&aj, Ilaivaj,u~alka~~maj? 
Eble, OnI nI) devas fOl'gesl Ja mfluonde.la sOCJO blt de lil 
medio. Unuj eslas kreskint.aj · enmhltrilate 'plifayoraj, 
facilaj vivkondicoj kaj el) pIi afabla medio, la 'aliajn 
pl't'skaú .~enianl tu~as ,karesa ~igal'~o,)t~pl'o~pkt~A~3J? I:?l~j
parte 'splt,e al 1á c1rkonsl:<tncO]. ODl devJgas um 19l ,kntlk
emaj - ne mu kontrausiaj proksimuloj, sed ankali 
kontra,tl si melJ1. " .. ,' , 

MARIE UNDER (nask.@'.n· 1883) eslas talenta :estona 
poetino, •. kiuper sia sude~e- " malsparema t~II)peraroento ~ 
'l1ultfoje esta:; ' snrprizinta ilin:. Sia unua poemaro ,» Son!;lt- ' 
oj ,~ aperi cn la 1!-)17-a jaro. Anta~l tio qni estis trov
il1ta en ·)jleraturaj gazctuj flur ke~ajn siajn poeziajojn 
plejparte prikantaritajh la natnrún, ~uj p~st.e apcris en 
pocmkolekto »AntaUflorado«. »SonetQ] «' ka,uZls roúlte da 
hruo; lli famigis la Domon de Hnder, kaj estas lllultaj 
killj nnkai:í nún kqnaslá poetinon níft'lautill,ci p~maró, 
Oni akcéptis ' »Sonetofn« kun granda entlUiasino, sed 
ankaií kun ankor.aíi pIi grandámalkontentet;,o kaj iridigno, 
akuzante 1a .PQeti~on , j.e. malmor~lec9. -Kaj~f~tivC' en ~a ;;., 
estona poe.z1O unudoJe ]a.erotlko - ektrmmfls kun ba 
kaptl,lrniga forto. . Son-etoj «' estas mirinda pl;O sia '~ekop
,raustarebla {J'atoso de " vjvebriito, pro sia .revolucia , ~lir- g 

a~o, Kun kiu la poeflno deskuas de si Čion; ~n"ántan· la 
spiriton kaj la karn,oD. 

La nOl'dan ' lumanprintempon ,de 

voJan1e gui 



. ÁŮGUST GÁILIT. 
' Á~gust Grolit. n .. sk. eD ,18g1 j., aparténasaÍ la 

plej b:onaj estonaj Dovdistoj , k!l-jstifutoj . . Li estas Ioman
ti~ulo; kies kreanta ' f~tazio satas senlimajojn. Li gvidas 
mn en Dekonat~ a1 m .mondon, kreus neordinarajn situa
ciojn, lionatigante ul ni homojn ankau neordinarajn kaj 
€ble ee strangajn. . ' 

En siaj unuaj novelaroj li estas cinika, paradoksa, 
c~st~eme spiteII).'l J,.aj : prÍr?~kan~a ciujn sanktajojn. 

Apartan atcnton . alhns ha en 1928 j. aperinta 
rloo-pa~a romano >IToomas Nipernaadi «, konsistanta el 
sepapartaj noveloj . Pere de ci tiulibro, pJena je humo
r?rica -kaj gracia fantazio, Gailit kr.eis plastikan,orio-inahUl 
hpon CD la estona literaturo : maltrankvilan Tomantikulon 
kaj fantaziulon, grándan libervolari rezígnanton, infanan 
senzorgu16~ , h~roon de .persona libereco kaj originaleco. ,-
Stranga, hel ha nomo . - es tas la heroo mém. Ne 'mankas 
ec ia aparta malgajeco en lia karaktero, sed sian optimis- -
mon l.i. nenimn perdas. 
. _ .En ~a lihro es~s rakonti.taj liaj aventuroj, travivajoj , 
daurmtaJ. de fruprintempo ~~s malfrua aiítuno; dum tiu 
t~mpo,h, forsk uante de si ciun merrlOron pri la urbo, 
vlvas :konformc al sill kOTO, donante liberecon al sia 
f~ntazio. :' Nipernaadi neniam roensogas« -, li ruras pri si. 
Ll f~taz~~s, . me~ll . ~incere kredas al siaj mensogajoj kaj 
entuzlasmlgas pn lIl . . 

La esperantigita "Perlosercanto « eble donos al la 
legantój malgrandan imagon pri la tuta verko. 

Hido . 

MARIE UNDER': EJ .. EK'fITAJ VERSAJOJ. El la 
esto~ad 1ingvo. tradulUsI!ilda Dres.e.n . 95, pagoj. Eldono 
de Esp. ÁSOClO de Estomo en Tallmn I929. l'rezo: 1.JO 

est. kro (2 sv. fr. ) plus sendkostoj. . 
»Liriko mortas, mulas ci epok' « 

(Babits-Kalocsa y) 
Ú~ ,vere minacas morto ' la , verson ? . Úu la jirik.o 

pova;s lam ajn , ma]aperi? La estontode la poézio 'es tas 
vualit:r. Ua ' verso , la vera k.arno kaj sango de la poezio, 

- e~ ma «u>oko J?ontras ·nekontesteblajn simptomojn dl' 
~IS~alO. L!l pOezJo d,: 1'. ~1Uno pe:r Ja tec teraj ,'otoj dr 
1 yIVo , ~aJ . Prozo mlksl~jS en la koncerlon de 1' . Alt:\ 
Ka,ntoJ?-utqta per saj)ktaj tradicioj. La rezulto ;" bUndo 
ka) l<onfuzo, $ajne .testament!~j oe l~ nuna' Europa poc 
eZlO al la venontal g~ne.racloJ' HodJau eble ciu poeto 
batálas kun la verso; -au kontrau ~i ; en ciu hodiau!\ poeto 
batulas la verso: dubrezulta bata,lo. -

9r- tiu ,ci maha'pída disfalo d~ la verso slgnifas 
ankalIc la.m~rt~do~ de lapo~zío? Eble la poe~io, kiel 
kolor.a , ~ilJPU?pa m:fa:Qvesto ,_ Jam.n~ tailgas pIu 'por ni3 
p~enk!eska ,ka~ s~bra ?gene~acl~ k1í;J , ,)~ :venas la te1)'1 po, 
kiru:n ;wkau gl ; kie.l la. anh~vaJ mltologlOJ, estos nur dol" 
ore béla ememoro prl la mfaneco de la homaro? 

. La procedo, en křu la verso Cesis esti granda viva , 
sO~lala ~rto, . pIi kaj pIi perí:linte sian gravecen ~en la' 
anlDl.a ~vlv,? ~e .la homaro, i~entas áLjiu p-!,ocedo, Jůu la 
yerso? - apal;;bgls deť la. muzIko, Jorm.ante 'el l<\ .. kantita 
ver~o s!candlt.an, ~1 la ' skandi~a de.laamitan , kaj : fine sole 
l~gJtail ~ . cl la I,mta verso mutan. La lasta stacio de ci 
hu evoJuo estas l~ líbel'a. v~:sa/ .rezignanta pri ciu kon
\aKto,.!un ]a muz~>(:).; 4{3..J Cl he 'stranEaD fenom.enen lli 
ob~rvas;. la poeZU?,~ "oIan~ descendi, de siaj eterajaltoj 

-.kaJ RII-roli per Ja. lmg~~ de ľpppol<f;\d,é,' l ' vivo, ~ nt:Jr. mal
p:ro asde {io, J,kión. I.Ů povu nomT so~a1a li.-aj viva 

arto, ~i fari~as s'enefika ludode malmtiltnombia skoid; 
La Europa literaturo _estas llnueca kaj nedividehla; 

~iaj kulminoj káj krizoj cie identas. Sed estas fakto, ke 
l~ bizo .ne ~stas tiom ~ktuala ~n kelkaj »m~grandaj 
l~terat':'l·ol, « ~~o~ .en la htera~uroJ d~ la grandaJ mond
hngvo]- .J<.:n CI bUJ . malgrandaJ landoJ la poetoj ankoraií. 
n~ perdls I~ kontakton .. kun la popolo. En ili la spirita 
VIVO forte fermentas, lha kulturo staras antaií radikalaj 
sal1~oj ; . en ti!ij kultur-transformaj tempoj la poezio 
trovas Sl ilI. vOJon . al la publiko kaj la poezio subite 
ekfloras. Úar la krizo de la poezio estas nul' sajna, la 
scntempa poezio vivas sendepende de historio kaj kulturo, 
k.aj. inter fa~oraj cirkonst~coj ciam trovas siajn elek
tJta]n adeptoJlI. Nek la poezlO, nek la verso estas ja sub
m~t~taj .al krizo : la publi/ťo vixas siar' Iq'izon, gustan kaj 
splfltall. .. 
. . En Estonlando oni ankorau legas pocmojn, ell Eston
lando oni eldonas esperanligitan verslihron. 

Nlaria Under estas denaska lirikisto. Sia liro né , es tas 
multkorda , ed ~i estas sonor:mta kun {ajna vibro. ordaj 
pejzagoj , norda] kreskajoj, paduso, siringo, astero, nordaj 
kaj noktaj stratoj , nordaj belo kaj hist.o inrmdas liujn 
ci ·versojn. Tamell sia tuta poezio estas heliotropa : kun 
pieca 3vido si tu1'Oas sin al la vivo, ~~ la suna. Tiu ci 
!lorda sopiro ul la vivo - pIi klare sentebla en sia) 
{Tuaj poem oj - manj:festigas ankaú en sia prefero al la ' 
sudaj versfonnoj: soneto kaj tercino. Kaj en la {roste 
pala lumo dehelaj noktoj ekflol'as sude la sop.iro en 
kuntrena erotiko: 

.... -

Ho, noktoj lumaj ~js mal:frua hor', 
Nek maro , nek ciel' nun dormi povas, 
TrankyiJon Dia sango pIu ne trovas, 
Ardegas docziregoj en la kor'. 

Ho, noktoj lumaj, cenoj , el ar~enť: 
Sckretcen la silka sin ' de ľ:floroj 
Veki~as tremelante bonodoroj , 
Fabclojnkantás akvoj en sílent' . 

Karesas harojn orajn vent-ektu~o, 
Okuloj brilas pro mister-abundo, 
Flustradas son~ojn tero nun sen vort'. 



Kaj ěiam pli purpur-ruti~as miabuÁo, 
La plenmatur~jn kisojn nun · ~is ' fundo 
Dekísi estus super cies forť. ' 

Sencesa sinsekvo de ekstazaj hi~noj al amo, vivo, 
sopiro j ubilas en Ja poemoj ' prenitaj el la du unuaj 
volumoj de 1'poetino (Antaií:florado kaj Sonetoj) . Sed 
poste, subite, ta sopirpurpuro nigri~as kvazau koaglinta 
sango., 

La koro ardas, kvazaii gi esius ~unfesto ~oja, festen ' 
, solena, 

Sed efektive ~i estas br,ulo, p~re ' terura, turmentoplena. 

Mi volus, kvazaťi cn rozarJ.:,uslon, min jeti en pasioflam:ojn, 
Por ke kruele sangigu dornoj, dum pluv" petala, nun 

miajnmanojn! 

Kaj dum {elico senguste nallza, dum granda ekstaz ' de 
, sinturmento, 

ElverSj plemm venenpokalon, gisrá!lde saiímantan de dub-
" ' fermento. 

Eu 1;1 po~taj ,poemoj ankorau l'esonas kelkfoje la 
ekstaza vivgojo, kiel ek~emple en la hirnne frcsa »Kanto 
de gej unuloj (. Sed pIi kaj pIi profu~digas la nuancoj , 
1a poetino pIi kaj pii turnas sin de la helaj , gojflol'uj 
kam poj de korpu gojo al lu profundaj saktoj de 1a 
animo : ' 

Sur folioj rustaj de saliko brue la autuno festas, 
J u pli malgrandi~as vi , des pIi grandl' nokto estas. 

Nuda cn la Absoluto, vi: estas ' nur senlim' kaj éta koro, 
Tra mallum() dllnSa ~i, ardetas kvazau la auroro. 

Kaj kun sugesta, preskau mistika forto, sentigante 
per mirinda , konjektigo Ja tutan homan sorton, kulminas 
ci tiu poezio en la mal1onga, sed potenca poemo: 
. Mortemulo«. ' . 

La mondbrulQ kaj la , postmilitaj ;mferoj 1a reag
einan poetinou forlogis ~ de la prikanto de individ uaj sen· 
toj kaj tristoj . Kaj eble ne ciam je la avantago de sia 
poeúo. Sed ankallinterei tiuj poemoj troveblas llerezis
tehle fortaj : ,el ili ,mi licu mencii 1a ,»Antaiíurbon « kaj 
la '»KadlikuleJon«. ' . , ' 

Sed mi . ne intencis detaie analizi 1a Under-an p?
ezion, pri ~i . ja 'temas ankaií, aua artikolo, en ci bu 
numero. Mi alclonas nur, ke la espaj versoj de la traduk
intino estas emÍnente bonaj. Si estr,as 1a lingvon, §ia ritma 
sento kaj ,rni1trova preleco estás surpriíaj . Kelkfojc 
senti~a., ankoraií i:a eta rigideco en la esprimkonstruo, 
kelk10ke lihle kun ~ lqm da., fortostre8Q oni· estus:. povinla 
forig.i Atopvorteton p sed ci tiuj riprocetoj , sensignifaj , 
es tas :faritaj, kunla plej' granda pretenoo. Lll ,plejparto 
de la poemoj estas lingvl'l; stile, esp:rimpov~ senriproca. 
La tradukintitro, kiu lastatempe aperigis ankaií originaladn 
poemojn tre atentindajn, certe estas UDU el 1a malqlUltaj 
majstr03 de la' espa ve:t;so: . ,,; 

Cu la elekto esta ' tute perfekta, tion apenau mi 
.povas priju~i, nnstataií la, balacloj ;"mi, prefere estus leginla , 
pluajn ruikajn poemojn. Sed la libro certe enhavas tre 

' belajn , kelkajn tute aparte belegajti peqojn, !-cílj mOI~tnls 
al ni komJ>lete ' tre mteresajn trajtojri de tre in:teresa 
poeta indinduo. . . 

' De Hílila Dresep~ senpaci~nce ,li ' atendas' 
lirikan antologion . 

• ' , Totschl'. 

ES.TON10. Eldonis: ' Esperanta Tu:ri3iaRom~ion(). 
Tallinn Ig3ó, DVlD:f..tBIW T,:tA l~ALLINN. Sama clelono. 

Bluko}ore sa]u'tas nin 1~" lťo\Tilojde tluj cí' kOllig~j 
kajeroj: blua estas 1a estona I).3.cia. kolo]{j , kiel liJ u aj 

. estas la okuloj de úu ci blond a kaj bOQá popo1o. ' ~:t:al- ď 
multnombra nacio ; tamen ~i kaSas en si nemortigehl:m 

, ~ .' x 

e~ergio~ k~jvolon 'a1. la ~ivq, ai Ía sukcesI!. ,c,voí:uigoc de 
Sla naCla . kulturo. Hlstonoplena de konstanta batalo 
konttUll ťremd:D influoj .kaj. -subpremoj; , germana" sýeda, 
rusa regadoj altern~~klopodis kun 1a ákaP:U-Q oe ľ po}iljl~a 
potenco transforml '<Lnkaň 1a eSlonan kulturon al , SJa 
bildo. Senfrukta klopodo;! La jarcentaj m:.vadoj né ,póvis 
ekstermi 1a estonan hngvqn, tiun c,i surp,rize belan espr:im
,iloll , de ľ esťo.na animo.,'Ů:i g~rdjs Bian ·vivon sur 1a lipoj 
de l' popo~o en , lú mel~koliaj melodioj de }"popoI
J>:.antQj k:i; ell la heroa ,poemo. ) Kalevipbeg«. ·Li! uacioj , 
vivas en slaj ling\'oj ! ' , 

»Estonio l( donas maJ10ngan historiQn, . skizajn kon
igojn pri" la geografib, ekonomia sta to, agrikulturo, ind
ustrio, stataj financoj, valulo, edukaclo, kulturo de la 
iando. La tekston ilustras kelk'aj sukcesaj fotog:rafajoj kaj 
uZf,'>blaj statistikaj tabe~oj. »GNidlibro tra TallinIi « servas 
pOJ' vizitontoj de l'cef\ubo. ' , 

La UZ D de la lanilnDmoj ne, es tas unueca. Dum 
,; Estonío, Germanio , Latvit)« sinGere deklara;,; 1;1 prefel'on 
al la »svisa dialeklo~ , »Britlando,Svedlando, Belglando ~ 
nur kase símpatias kun ,gi. La nef,eli~a trou~o de la 
sufikso »-ad «( genas. 

La lihretoj cerle a1logos novajn vizitontojn al 1a 
bela estolla lando, kiu abund:is je pIi ol 1.500 lagoj. 

Ludouilťo Totsché. 

Co nuno numero de nfo re'vuo esios de:Jíéito 0110 
'estona llteratu,ro 'kaJ orto 

Dé tempo 01 tempo ni inténcos elJoni fťa;n nocio;n 
numero;n, kies Teddktodon surprenas r ,edakto 
komiioio de '10 respekťivo no cio. Co nunon estondn 

numeron redoktis " : , 
HélmJ kal HJ1daDr:ese.n 'kal.ll. Jiiger. 

Pro 10 estoná.numero 10 c:1drírigode lGl.EsperCll'lto 
'Rimo de Kolocsoy kO; pluraj aritkQloj de 10 .rub
fiko Diskuio operos nur.'én 10 venonto numero. 

Literatura Mondoanoncas konkurson . por originala 
Esperanto-romano. 

K()NDICOJ: 
1) La tem D estas laup1aca. 
2) Amp1ekso : -mal<$imu-me 300.000 litertipoj. 
3) La verkon . oni sendú sub ,pseudonimo cemetante,. 

la veran nomon eu' fermita kóverto, sig~ita per 1apseiido-
n1mo.. ,.,; "~ 

I,} l\1asínskribo unuflanka kun margeno C. triono de 
1a la~·~eco. ~'." 

, 5) Limt~mpo: 30-a de junio ' Lg3I. 

JUGANTA KOMITATO: 
Juno Baghy; KarÍo Bodó, JeanForge, 

K. Kalocsay, Ri\'Ymond SChwartz -
" <" "" '.'j' 

PR~MIO: 
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STRECITA KORDO 
origina4jpoemoj de la verkisto. Vi trovos l1n A"l la 
plej famajn poemojn: »La patrinéoo«, »Pala pro ce
sio« k. a. 192 paA"a. _ ' 

, Binditá P. 6,50 bros. P. 4.50 

R - I M POR ~T 'RE r ·OJ 
55 rortretoj de Esperanto-steloj el ciu j tendenooj 
de l a tnovado, kun foto de la »steloj «. 128 paA"a!. 

Bindita P. 5.- - bro§. P. 3.,-

'LINGVO~ STILO~ FORMO 
Studoj pri Esperanto. La plej abundaj klarig.oj pri 
1a Esperanta vetsfarado rimaro, internacia ' stilo, pri la 
evoluo de Esperanto ; verkita de la plej fama muntempa 
stilisto. 160 paA"a. --

, Bindita P, 5,40 oros. P. 3 .40 
A " 

:ILI APE.ROS GIS FINO DE JULIO 

-AI,,1a prezoj;ildoQu lQoí. por senď.kostoj. -" Ant.:~m.ndantoi kiuj mendas Nujn tri verkojn kune ~itlla. 15-a de julio 
:1 (eks,teteuropánoj ~is L augusto) rici! vas la. bro~uritan eldonon an§tatau P 12'-, por P ,10'- (afr.), la binditan eldonon 

anstatau P 18'60, por P 15'40 (áfrankite). - Rapidu mendi če la eldom'jo Literatura Mondo au če niajreprezcntantoj 
p o c,. t '~ I -U l de t a I a n p r . o II p e k t o ni ' 

.~;" . ,;:. 

REDA',KCI~ AN'GULO 
Petit , Modf"ijan., _ 

N eologismoj 

Lau ' la peto de mu.ltaj leg~toj de nun ni kl arigos 
. ci . lie ~a seneoo , de la pIi, maloftaj neofícíalaj -vortoj . : 

agnoski: rek oni - . fajna: delikata . 
as,cendi: suprenigi ', _ jubili: gojkrii 
aprezj :v.alortaksi .. (§ate) kontesti: nec pridiskuti 
descendi : malsuprenigi pimpa: troornamita 
eskapi: rHugí forkure trista ,: mal~oja, -

ANONCETOJ 
, , Préz~: :po ~n';lenpreso , ka) ,dek ,"ortoj ,70 filero,j 

. (50 pfClllgOJ). au ~g~lvaloro, Mlm~umo . estas 20 vortoJ. 
Pagebla ankau al maJ reprezentantoJ' 

La- uzanta de dl tili rubriko, havas la nepron dp.von 
respondi almenaú unufoJe al o(rt'1core,spondaJoj,a.ll'enintnj 
aľ li larl la anoncita tomto· f{ , . 

• _; - r .... )...-
- ,=-

. lí.uracisto univet'sala sereas korespondanton seriolan 
pox: even.tuala posteno spe. ciare en la fakoj: ner~o, psího
IOglO . kaj den to, Se eble en Noxd- au Sud-AfrIko, Sud
a~eri~o , Aústr~lip; 'Adreso: Dr. Komlóssy József, Nagy

-kálló, HungaruJo, . 
Mi volas korespondi kun cíuj landoj pri litcraturo~ 

sed ' nJ.u per ilustritaj ,kaj a):'tajkartoj. ,Respondo gára,n
tiata, Mia auresn : S. " Gute0:6an, Plocll:. ul SzeroKa 
4" Po!ujQ. __ ~ - ": 

. §eria,zajn 'f ilatdi~to Ínšer~s .E0~ n~1er~an.:go .Der~ényi 
_ I?~~o,V~c, HunlatulQ, .• !!:te~elf!l ~o.\'~ťu.ro!,aJ kaJ .eks-

íereu,ropa,f ~andoJ- , ~-:;-:--;r-' --Jl"!! _ , :! . 
~eta~~ in! or"!cJn pr~7 _~te~P.gr.~fi7i01I1gV~;, etoos.raflO 

Esp. mstruo, kuffiiloli'·~efiiQdio), tummo, ~lgana lingvo 
Teo,d:oro Kovács;,,:B.~lIs~en}T1,tjfi:ály, Hungarfijo. 

~ Skott])) dezit;u. kB~~POD.~!(, kun ,eks~rlahdaj junulo) 
kil) ~ sko!f.OJ' Let9ro,J~ seJldu; Cs~rkészliaz, >;13u?apelft;. '. 
N'agy SllDl;{OJ: .. u,lIun~arújo. For Skol'a ,Espcrllnt1Sta Grll;po . 

• oC" -· - "~ .. ~:,G{fk~~,;~,,~ ~ ~ 
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volas, ke" li refbje eksileritu, cu .vi volas Ia mal
kreskon de la origlnala esperanta literatura, cu v~. 
volat; pra,vigike.nia lingvo ne p:ovas JIavi literaturou 

Vi ne . volastion 
Vi deziras la víglan 

viv5m .de nia literaturo 

TIAL VI AOElOS ' 

• 

A C E'T AďS>.' 'M tl; 

A m p I.e k s o: n5X 20 cm 240 f1~ 

P rez o·: hroa .. p , 450,. hind P 6 ó,o 

• • ,,' Y:", .,'.' '\ >',,' 

P R~lla ~Jlhavo .de la rorrianoJegq la intervjuon 
.. · k.un Ja verkis!o, pri la' aspek~o k<mvinku vin 
., . :rIgardanteman r~V1:lon kaJ ' mendu de Ia. 

ELpÓNEJO .GrrERA TURA MONOO,-, 
kaj de ' niaj reprezentantoj 10 . 

* 1 

-it' . 

SPO~RtO~ 

MOND· L'INGV.O·~. 

MON.,DP~·CO 
Detalan .. artikQlon .". kun 
paenttabeIoj de gimnas- . 
tika direktoro Blomberg vi ' 
trovos, en Ja ApriIa n-rO >de · 

INtERN'ACIA 

PE.DAGOOIARE'VUO, 
->,' • ~' • '~. • ' , -.-. 

AN.EKDO.TARO .A 
por plifund.lgi kaj refrdigi 

.' ....• vlajn-Esp:era~to 'lionojn 

jen la titplo , de nóvalernolegaJaro, ku~ 
!1lár~emii'notojl:n la lingvój franca.angla. 
germana·; pola k. ésperanta, kunmargenaj 

. kiafigoj llri vorffara~o kaj vorHign!!er 

Abundas, Ilehreaj humoraloJ '("il1iaé 

• 
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I DUM KVAR MONATOJ PRESKAĎ FIN
VENDIGIS LA UNUA ELDONO DE LA 

GRANDA ROMANO DE 

Formato 20X13.5 cm. 416 pag1oj. Prezo: 
tolbind. P. 11.20; duontolb. 9.30; bros. 8.20 

Aldonu 10 0/0 por f:cendk!ostoj. 
Mendu tuj ce »LITERATURA MONDO « Bu
dapest, ce n:aj reprezentantoj au ce ciuj seriozaj I 

csperantistaj Iibrejoj. 

I 
UNUAKVALITAN. 

IBELAN 
MALMULTEKOSTAN 

I 

laboron liveras al vi la 

PRESEJO DE 
LITERATURA MOHOO 

NE FORGESU: 
en Hungarujo la salajroj 
estas malaltaj! Do certe 
inter la preskostoj estas 
granda diferenco! Tial 

demandu nin 
pri preskostoj kiam vi 
volas mendi ion. 

PRESEJO DE LITERITURA MONOO 

I HUNGARUJO, BUOAPEST 

!! APERIS !! 

De neniu pacience atenditaj 

5.000.000 

9 
r 
e 

de n 
k 
a 
m 
p 

kaj estas riceveblaj po nur 

fr. sv. 3.-
en la honestaj farmaciejoj de via urbo. 

Se tia ne ekzistas, mendu rekte 

de la eldonejoj 

"Esperantista Voco" Jaslo (Pollando) 
kaj Literatura Mondo 

Budapest 

UTILA 

ESTAS 

ALIGO 

AL UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO 

PRO LA MULTAJ 
AVANTAGOJ KAJ SERVOJ KIUJN Ol 
IIAY1GAS AL SIAJ MEMBROJ POR TRE 
MALALTA KOTIZO 

DEMANDU INFORMOJN PERE DE LA 
LOKAJ DELIGITOJ, CEFDELEGITO Ál! 
HEKTF DE LA CENTRA OFICEJO DE 

U. E. A. 

1, lOUH DE L'ILE, GENtYf SYISLIlNDD I 
III 
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ESPERANTA BIBLIOTEKO, ClU LITERATURAMANTO 

NEPRE PO SEDU ANKAU VERKOJN EL LA ESTONA 
A 

LITERATURO! INDE REPREZENTAS GIN LA SEKV-

ANTAJ VERKOJ, TRE FAVORE 'AKCEPTITAJ DE 

LA KRITIKO: 

F R lED E BER T T U G L A S: K V I N N O VEL O J. 

EN LA FINO DE LA MONDO 
POPJ KAJ ,HUHUU .... , 

Tradukis HENRIKO SEPPIK 

160 pg. Sv. fr. 3.-

56 pg. Sv. fr. 1.-

32 pg. Sv. fr. 0.50 

Eldonis P. T AMVERK, Haapsalu, postkast 4, Estonio 

A 

MARI .E UNDER: ELEK TITAJ VERSAJOJ 
96 pg. Sv. fr. 2.-

Tradukis HILDA DRESEN 
Eldonis ESPERANTO-ASOCIO de ESTONIO, TALLINN 

postkast 6, Estonio 

EST AS APERONT A 

ESTONA ANTOLOGIO Unna parto . . .. 200 pg. Sv. fr. 3.-
(sekvos dua kaj tria partoj). 

Tradnkis plej konataj estonaj esperantistoj 
Eldonas: ESPERANTO-ASOCIO de ESTONIO, TALLINN 

postkast 6, Estonio 

Subtenu la eldonon per via tuja antauulendo! 

Kiu aeziras generale ekkoni Estooion kaj gia.n cefurbon, havigu al si 
la j-enajn brosurojn aperintajn antaií nelonge 

E S T O N I O 2!~ pagoj, ilustrita. - Prezo unu respondkupoll'J. 

G VIDLIBRO 'TRA TALLINN, CEFURBO de ESTONIO. 

Mendu.! 

16 pagoj, ilustrita. --- Pr·ezo UDU respondkupono. 

Eldonis: ESPERANTA TURISTA KOMISIONO, TALLINN 
, postkast 6, Estonio. 

POR SENDKOSTOJ DE LIBROJ ALDONU 10 1
/ G 

. Ne hezitu! - Vi estos kontenta! 
Moderna lingvo. . Belgusta arango Bona papero. 

Peatvidéki Nyomda Vácon. F.leloa uerkcuto: Bodó Károl)'. Feleloa kiadiS: Zold)' latván. 

IV 


