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tj, PL'EJ JtJNA'J ~ tEfIoSL OVAKÁJ PÓ'ETÓ3 
H~ B. KVĚTO,Ň 

La plej nova cehoslovaka lirikista generacio - poetoj 
naskigintaj en la kuranta jarcento kaj komencintaj verki 
post la nlopda milito - tute sangis la karakteron de ceho
sloyaka . poezio. La milita tempo de malsato, malsano 
kaj morto, 1a postmilit,!- lem po , de grandegaj teknikaj 
progresoj kaj social-ekonomiaj reformoj kaj revolucioj 
in,spiris ne sole novajn opiniojn kaj sentojn, sed ankaií 
novajn, esprimojn kaj esprimilojn, ne sole aliajn' rigard
ojn, sed ankaií aliajn Hojn de la liriko. Kompreneble 
Já. stUd o ée áritaiírililitaj hejmaj kaj modernaj fremdaj
precipe ' francaj - 'poetoj (Rimbaud, Apollinaire, Cocleau 
k. a.) ne restis sen influ'0 je tiu ci grupo de junaj verk
istoj, kiuj per sia propra formo bildigis idealon kaj 
haosonde la " pos~m,ilita tempo. 

Ilia poezio respondas tiom fidele . al Bia tempo, ke 
kun 1a 8ituaC10. en 1a mondo sangigis ankau la vojoj de la 
s.enterne kaj rapide reagantaj poetoj. En la unuaj post
ihilitajjaroj de temra lacigo la verkoj de Wolker montras 
kristana!l humilecon, 1aií.don pr.isimplaj gojoj de la vivo, 
plezuron ' kaj dankon pro, la libereco, pro 1a sola vivo. Sed 
I.re baldau en la jaroj de socialistaj reformoj kaj kolekti
ústaj provoj, la verkoj de Wolker, Seifert kaj Biebl 
I'éprezentas . revo1uCian proletali. poezion, kiu oeas éian , 
indivii:lualismon kaj farigas ilo de klasa batalo por la
kolektivismo. 'riun éi vojon la junaj lirikistoj forlasis, 
kiam venis durntempa, re1ativa reordigo de sociaj rilatoj . 

'Tiame Seifert, Biebl kaj Nezval ekiris - sajne ne 10-
gike - ' tute kontraiíanvojon: tiun de sentendenca kaj 

senideologia, idilia kaj ludema 'poetismo, vojon de- fUéQ 
el la mondo de problemoj al la pura arto de vor1<1. F~ne 
venis reveno alla soci a poezio, kompr'(meble kun ,Aan~ita 
esprimaro, poezio, kiu nun regas 1a cehos1ovakan lirikon , 
kies motivo ne estas ekstersocia »mi«, sed sociitaj »ni«. 
Komuna bazo de ciuj ci tendencoj es tas internacía ~ 
standard on de nacionalismo portas lirikuloj el la antall
miIita epoko(Dyk, Medek); fakto rimarkinda 8e nacio 
reakirinta sian liberecon kaj renoviginta sian staton. 

La spaco de l~ tie ci rezervita lok o ne permesas prt
paroli la fruktojn de la nova cehoslovaka poezio, cu de 1a 
poetoj jam 'nomitaj, cu ne nomitaj (Pih, Kalista, Halas, 
Zahradnícek, .závada k. a.) 'ramen decas aludi almenau 
la plej~ lCimarkindajn: , , 

Reprezentanto de la cehoslovaka proleta , poezio kaj la 
plej 1;alenta kaj populara ano de tiu ci postmilita gene~ 
racio ~st!ls Jifí Wolker (I9()O-24), kiesverkaro estas 
sencese reeldonata kaj kiu trovis mqltajn epigonojn. 
Lia unua libro de poemoj »Gasto en la domon« (1921) ' 
aparténás al tiuj kristane hurnilaj verkoj, sed jam 1a dua 
libro de lirikajoj kaj baladoj .Peza horo« (1922) estas 
bela verko dé la socia patoso. Lia plej Aatata poemo e.stas 
»Balado pri okuloj de hejtisto«, kies laboro en elektro
uzino donas a11a homoj lurnon, ' sedal li mem fOl'prenal! 
1a vidon. 

SUl' la unua loko, kiel reprezentanto de cehoslovaka 
poetismo, nun staras 1a plej produktema el tiu grupo 
VíUzlav Nezvl,ll (1900), kies ' lil'ikaj cikloj »Ponto « 



ti al m~tenrnan~o venas, 
La edzínon cirkauprenas: 

» Edzineť, vi estas '))ona, 
Tre sincera kaj sindona -"

Nul' koncerne ci deron 
Vi ne volas diri veron. 

Jam la dua jaro pasas, 
Dum min, tio ernbarasas. ' 

Audu: strange estas por mi, 
Kiel vi kutimas , dormi. , " 

Vi - dumtage vigla, forta -
Nokte kuAas kva~au morta, 

Sen ekspiro,sen ekmovo, 
Sen signeť de vivipovo ... ' , 

Via korpo, krom ci tio, 
Pll malvarmas ol glacio. 

Por vuľ veki, es tas vana ' 
Ec la lauta plox' infana! 

Edzineto - cu ne vere? 
Vi malsanas tra dan~ere?! 

Kontrau tio scias oni 
Sa~an ja konsilon doni. 

Herbojn vi sUr kampo trovos, 
Kiuj vin sanigi povos. 

Se eh herboj mankas forto, 
Nepre helpos SOl'ca vortO. 

Sorca vorto nubojn' sendas, 
Sipojn dum venteg' defendas, 

Gi ec fajron"estin,g!gas. : . ' ~ 
Rokon rompa§, drak.on ligaa! , 

'Stelojn movas ' voI1~' ma,g~~ :, ::
Fi.du .0.0 al ppvo . tial« ' ", 

»Mia edzo kaj sinjoro, , 
Vana estus la esploro ! 1, y 

Kontrau Sorto - "Sen ulilo 
, Res\ascia kuracilu. 

Klon Parco ' ja ara~ll8, 
Tion homa vort' ne aa~~a6. 

c' ,JJ. 
~ Karel Jnromlr Ei'b~D 

Se ,mi Koubs sen konscio, 
Tamen IDin protektas Dio. 

Ciam min - mi kredas firme -
Dia mano gard&'! Airm:e: 

'Post la mortsimi1a sveno 
, Mi ' vivi~as an mateno. 

Nun mi sana estas, vidu 
Tial nur al Dio, fi,du 1« 

, Sinjorino, vi erari.s: 
La sinj9r' alion faris ..• 

Sotcistin ' Ce fajTo sidas, 
V'Elr~ akvon si, diviQas. 

, Unu, du ... dekdua plado 
Jam finita la verAndo. 

»'Multon konaS, Vi, patrino, 
Pri ' la homa ~vdestino, 

, Pri ma1~ll!loj, pri 'ma1to}oj , 
PIi la Mort' ~j ~ies voj oj . 

Diru vi, ''Ia: ' multescia, , 
Veron pri edzíno ~ia! 

Iri~ li al la sa~o, 
Gin dehak:S 00 r 



-Zdeněk. RÓn ~. 
: ... ",0..:-''-''''<;) • ,. -" . • 

. ·. ~á :.YeDk,o de cla armeo de LumoslJ;per. lavilago ciu~ !' noY.;J~n ' ~r aDi;mlignoraáo., gi' eStudreéa ideEl 
PoCátky\ neA~tis '''4~ptita ,de ',ties logaiitojspontane, ' - movado- au ' obj'flkOOéc ' plej éta, ki'lln la aliaj .. akoeptis 

;: kió ootéré .estis.,supózebla pri komunumo, enkiu cke:ka j kiel ..iheip,anton ' kaj amikon. '. ' . " . 
jflm~érmis ' ladceil'estrojin 00: lá mondon, sed la ", rren' -:-- la-t1>alotado.Se iu balóti~ó es-tis' nevalida, 
aliay:~mkora\í ne. 'E6 male; ' tiu maljuna kir1ilisto el certeestis ; ti:u lde' 'Ryz~k,. c!U" ' lia konvióko listis-, ke ~tas 
)a!k-ab,ano ee .la' S'Ošeo· fll ' Vyso.kiqv, ' ee . IÍIUll . grunib'haB tuteegale" ' cu:efi; la kómumlmo aU en la ~tato regps 
~ontraň' R:etrolokajlauaas sebarikkdelon, olean lum- larogaj:, ver<laj, nigraj, nigra.i.flavaj au riIga:..blankaj. 
ilotr kaj:,~ ken&íÍ. )i'+ ' '. ' . Ryrekd~nos~ siaj'Ilk-elkajnkronojn da, imp.osoofecal 

;- Jli ., ekmar~;~: 111. bravu10j, envicoj, ,severe regtilaj, la diablo, seÍlur li náyos' trankvilon eh siaka§ejo, 
lrans. montou·k:a:j"valOÍl,{}eJael:ektvejÓ eu Po[íc - kaj kl-e li4Cáj- , la maljúíu\ virkató kaj hordo waranooj 

"~' eula .' CitKáuaJo '!de Unutaga . marso rapide rnalmultigis malamis fresan · aeron . 
. tiuj, Ul'~j, vil~Ój ; ,' solejoj, hajn ilim,:Iwrau Ué ' invadis. ' G~nérácioj ' plen8adi$ pro la maHavora aortO de la 

*.8.'j 'tiel, la kvietan liniort . de lahonzonlo deP,oeá!ky- vi!a!o,'-bsita malproksime de ia 'Illondo, eu .la, montaro; 
vaIo, > n~r . tie ?~: kát íi~·tl?oaeteondántan per be~ulo MankisÚÍuga voio '~ kaj dum la -Vysoko-v-anoj kaJ 
'.aú ~l"bÍlsto; rofiipis ',\iťo ' de; nigi-aj'ínastojdé ' ~lektra aJiajl ~špfimadis Slánkonťenton pr~ la vivado ~ ta: 
kóndllko. , Gi ,álkU:ťiS "" de / okéitlertto, diškunš 'snr ~'la sosoof ltaj ,'ólt:la . ťérvój0; · la 'PMátky-anoj vegetis kaj 

, ,montetoj, fla;I1kiriset,i' lá.kaťnpojri}:kaj ' guSte antaií la vegetadis. Ili rioovis almenau belan, elegantan soseetón, 
ďometo, dé R~k;,,!i atiJ.lgis :laéQseonalVy,sokov por .G!M'eútÍwmontetaro , neéstis sufice da spireblo kaji 
disiri tra1atíifI!-Vi~o,- n,e ~ceptant;C ' laptej' ka§itajn nutl'~ "Pol' .f~rvojo. En'· viglaj .serpei1tumoj ~i eksaltis 
'anguloj'll; ',,' ..' .•.... . " ; de 'Yýsoko~sUr tleklivoj káj perunu e1la graciaj 

'.. .'L!!-tagon, en ' klúlá dl1.pi.oo4
i
,l?flSto ]okigisantáÍ'í setp~ntiImojgi' rondpasis la dométon de ' Ryzek líel 

la fenestroj: de la doin~to" d,ť{Ryz~k, tlOva ,gast'O, obstina, . peHekte, ke, elirante tÍ'a la ailtaúa au malantaiía '. antau-
trudema, .eklQgis ell . ;Ia . kitlilis~~ polVa mondó. Lal . camnf(}'; vi ; senpere kugus en tiablanka" junfl'esa 6ir-
malarno " - .ď' '{_'ď .... •••.. "'. " ._ kaííprenó . . 
. Oi~Dup, ,, RY3~k!ltll~~i;;eľ~Ul ';s~!dZÍIlasoiejó , . ,de cirkonstancoj, ke oni 

" 



: , 
tiel zorge havigís oportunan elirejon en la mondon 
gusta al tiu, . kiu plej rnal§ate el Latuta vilago turnis 

• al gi La dorson. 
Sur la 80soo la . veturiloj veturas, senbrue, senpene 

kaj' op<>rtune. Oev,qlparo ludfacile veturigas tridek 
kvjntalojn, ·dufoje dum la tago vi ating.as la fervoj-on. 
Al Vysokov vi povas iri en laksuoj dum tempo, kiam 
en la koto de la malnovaj vojoj dronas ee hinkilog
ramaj. tibialtaj J:>otoj. Sed Ryz.ek . transportas siajn 
knediletojn al la magaz.eno de Werndt en Liberec peJ! 
sovcareoo, same kiel antaŮ:e. Kaj la malnova, malglata . 
vojo sekvu jadum tuta horo la gLatan soseon, krucu 
gin dekfoje dum la tago, lia gi es tis, lía! Por moko 
de homoj: kaj por' konsolo al malprogresemulo el la 
antaů:a jarcento. 

K.iel alia estis. cio, antaů:ol la r,abistoj' el la Mal
iSupra Lando invadis Ci tien, en La senventan silenton. 
l)u.m la ťuta tago ee ne uDu viv.anto estis pasan.ta 
preter la fenestroj' de La aranea rego. Kaj subite tiom 
da homaeoj', fiornamitaj, . elspez.emaj -kaj mall.abor
emaj. . I I : 

Se iru ekskursas tra PoMtky supren, en la mon~
arou, li pekus, 00 li ne haltus ci tíe, ee la dQlneto de 
l\yzek. Satantoj de malproksimaj perspektivoj longegce, 
nesatigehle rendevuis ci tie. Kaj: ooTeantoj-de bonaniIll8 
pop<>lo, se ili haltis, en la fenestron ekrigardis,eniris 
kaj~ alparolis, por plimultigi La alllA$igitanrieajon, 
fOl'iradis sin konsoLante, ke esoepto konfirmas regulon. 
Al la §osoo kaj. al Cio, kio amikigis al gi, Ryzek pagis 
per dorso kaj· per vortoj, kiuj, se i.Ii ne cstis malamaj, • 
oerte ne disdonis afablajQjn. " . 

Kaj li estus pasive amikiginta eó kun tiu ci nov
ajo, jam pro tio, ke neekzistis eblajo~ nekrorto ppr 
batali kontrau gi alie . ol per persista ignorado~ Ki6n 
vi kapabIas fari kontrau tin. sosce, dinamite tra.boritii\~ . 
en roko, kun grandegaj stonaj remparoj, firme kusanta 'ff sur la deklivol . . 
. Estas amikoj, ki'uj estasamikoj sole pro ~io, ke '. 
ni ilin timas, au ke ili ne tima.s nin. · 

Cetere - la nova Aoseetoneniel vengis a1 Ryzek 
pro lía ignorado. Ryzek daiírigis fábriki siajn knedu- ' 
etojn kaj ne estis grava por li duonta;,oo, ~parebla> se 
ll!- Aovea.reto ~argita unufoje dum La monato por Werndt 
en Liberec, anstataiískuigi SUl' miz.eregaj- vojoj, estus 
gaje bruetanta sur l.a Aoseo. . .' 

Sed vénis fremdulo, kiu ne toleris la abstwecon de Ryz.ek. ..' . 
- Aů: vi plene a~oS kQn~ ·mi- 'tiam ini 

servos vin. Au vi ekbatalos - kiu venkos? . 
Kompreneble Ryzek . akoeptis la lJatalofl, senprip- / 

ellsan kaj malaaméancan. . :.. ,'\', ' 
Li malgajnis jam en la . unua rondo. Masto de . 

eléktra konduko loJOéis A'uste.ďántau liaj fenest!'oj-. Kaji ' 
la komisiono nur ridis, . kiam 'li prezentis siajn hagat
elajn lrontraudirojn, ekzemplé, ke lá masto " ombras : al li. '<.: " . .' . 

- Eljetu el la fenestroj' eiun, senblézonalon.~ 1.ih-
erigu ilin de la oentjara palro kaj, malpura}o, . 
vin alla lumo .vizake aDstatau .dorse ;:;- kaj> tuj' estbs . eevi lume. .. ,~, '. ' ' < 

. Kaj por kom~n8r'al li 'la jom~ton &. "forprenita 

. ~l:fOgó 
v '· "~ v 

- Stefan K rccméry -

Nubvetero. Tutsernajno. pluvo. 
Varma pluvo - jen Jbl!:l/;(]jo dia 
Por la 'lionaj TYU1;Stroj, pOIuu:mnntoj .. -' 

Sed por ni hodiaií - suno &urna. 

Suno, sun' 1 Pentr"lsto admiri.ntM,· 
. Kuracisť mirakla, Di-okulo, . 
Di-rideť por honaj kaj mOJ,bonaj/ 

Jus la .mondó - cindre gr.iza t,,!ko. 
- - ;-. -

Jen la sun'l- pentristlQ , ~1(I;irinda :- , " 
Per peniko visas la gri.zajon .' . , 

. Kaj 7a mC?ndon Sa;rtg<JS ' je .bel;ulo: . ~ 
Nadaj mO,nto j jam smera/,de briÚJ8, , 
La o:rbarojn kovrO$ . ves.ť vélaNl ~ 
Sur húbijo riiá mil floreto j I ~ 

Jas la mondo :-inf(]fleť ploreinĎ. 

Jen la sunol - kl patlrin' -afalila -
Supér gi sin amopíek klin:t.úr, 
Kaj rideť, apenaií vid fntJe, ' 
Jam plenigas tutJe' la ludlon: 
En okaZoj, krom 1(1'1'esto rosa, 
Klam bril' --'gojtremas ta manetoj. , . 
Jasla monao -':"kapodoloronta. 

Jen la srnn'] . ......., miraklakuracisto -
ď . Frqp~splqras p~ienton ' sÍtIn" '. 
.JKies inembro éiJutuj s,aneg<m: . 

Jam sin
i 

f.t;vas La premita "::roo, 
En aero lddá8 klabeloj, '. 
Turdo '~n df.baro f liJ.#f1S ď gaje. 

'.'>..; 

. tagI'Ulllo, ili mu~tis sur '1a mastoh \~peton, kun ' ~ir- . 
milo ~te kontra u lafenestl'Oj. Kaj la: fo$ lámo., er~< por d~na P~«?" ~' . ' • penetradis dum tuta3 nok,toj ~ en l.a pl,!lj Icdita.tin ' .. ' ' Tomisto Barel 'estis ' jam ěl la Dova' generacio kaj angulojn de 1a 6ambro ,Q,e Ry~ .. I\.aj . ~e li .volis'.kon&Oli -.' ~a :amikecon ~dé la;;str-anga""<frem.dájo, li aootm id si por sin, li clevis stopí ~a fen:es~jn.JtovriJlin ~r malnov.aj; . ~- kelKaj oentkr:-onoj .· ua .ainiliecon. kin rentwnigi8. 8urtutoj' kaj plen di ' Al sia sehla ;/cajl.delo. . '" ~ . ~ . 

Sed ti<>. estisllÓle .k-o~noode 1& mhlvenkou. -. 



oferu la komercajon por dqOI;lO ,de la prezo de Ryzek 
kaj jam tiu prezo esti~ · eg.e m'a1alťa. Kajkian komel'c
ajon1 Glatan, belaspektan -:- cu gravas unu plia sek
unao? Vi ekfunkciigas 'larriotore!on kaj h tornilo sin 
hirnas kitildiablo. · ,; 

c. AnkorB:u ;~tis tempo. Konkur.encantaj . firmoj 
ofertadis motoretojn - unu . malplikosta ol alia. Sed 
tia' ei3tis Ryzek. Ne, ne, tute ne! Sed li jam apenaií. 
s.piris, tiel ~aptis ce la gorgolin, ma1satan kaj senfor
tan, tiuJ ki·es arniko li ne volis .esti. Ne pIu estis ebl.e 
iguóri,' tumi la "dorson, sin izoli. 

. . Au:Wr, aií. kontrau. Au fali SUl' la genuojn, peti, 
sin submeti. Tio ne estis tióm malfacila. Sed li eljetis 
la ag-enton "de <élektroteknika firmo, proponanta .'ll li 
l11otoreton je partopagoj pIi ol rniz,erikordaj. 

Au oorpi el la lastaj fOrloj, eksvingi kaj la frapo 
falukienajn . Ehle rríi trafos la tempiojn, ebl.e okazos 
miraklo. . . 

Li ekpr.enis segilon kaj hakilon kaj, ka~ata de la 
nokto, li b'atis la unuan el la -armoo de la Lumo.. 
Kiam li subsegis la trian; li ekhenis pro gojo. Jen -
la meza kusigisplen.e, kaj la du ceteraj senpove b'alan
cigis eu la miksajo de dratoj kiel peudigitoj en énur
masoj. . ' 

Li rapidis kun hakilo kontraií. iliaj' ridindaj kap
etoj, ornamitaj p.er poroolanaj butonoj , sirnilaj a! 
tintilaj' capoj de mokemaj ailekeuoj. 

Mi montros a! vi moooreton vi, lamu! ... 
. , » LamuIo « Havel kaj ciuj logantoj de PůCátky 

eksciis mate ne dimance, kia! iliaj lampetoj' estingigis 
!lokte ki}-j· kial SUl' 'ciq masto trovigas a\'erta tabuleto: 

! !:rusi la kondukon vivodang.ere !! 

La karbigintaj restajoj de Ryzek diris tion al ili 
tro okulfrape. 

El' la oona Hrud. HrorruJda. 

vundito . 
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v 
J. ,5. Baar 

SU:rda kaj !preakaň ~e': blin~, ,:,,' ~~ ~ , , '. " ': _, ~i! , 

' Memkompreneble" la sepdekJ~J~ kiuJ: kurb~ 
éian dorson, ne , ~tas l'lcda~}'. ~,!-m Vl~}a edw, :f~ 
esm bona:- sed. poste la VIV~ ame~~s:+~~ fij.o, 

Ec la maljuna vidvino de la vojriparisto elíris orfo, si akompanis .ta: ' mortintan , VO;lTlp~~p~. 'aJ. ' ~a 
hodiau el sia kahano kaj sidi~is sur la deklivo, ápud ' tomhO . kaj restis sola en ~, proudů, ~ymon ~l'!haVlS 
la afflton de flavaj anseridoj, kiujn pas~ sia plej kaj ,senigi de ~i . ne a~ziri&, Gar

t 
»bio~mo es~.-' ,?u.ooo 

juna nepino Marjanka . . La arbaro~nodorlS: la, herb- vivpanQ«. La her?aron >,de l~ .razen?J; ap,uavoJ~~ nun 
ejoj' floris kaj Oefe la agrabla maJa sunbrilo varme fQrfaleadis,Ja edruuo de la nova; .V:QJ~panstQ~ Sl" me:m 
radiis, kaj';'cio ci allógis éin ekster.e,n el.1a .camhr~ en ne ' pIu rajtis fari tion -k.~jd~Vis ~ ~eni ,I.aUl04$e" d~ 
la kQrtou al la korto eu lakampoJ'll, ~lS Sl alvems al la kamporandoj kaj eLbe, sur ,'Sla] éwttQ]" alportadi 
la deklivo', surheskita de herbaro kaj- surplantita· per PQr I.a oovi!l0 he:rb~n '~aj fojnon, el ~ arb8.ro~:sf!em-
junaj' OerÍzarboj. Rivereto malsupre de la, dekliv~ mur~ alon por ,~.la stalo ~aJ ,).i/ma3?n,. ,ofte síili.lil ~~ ,é8r~~ 
muris, la junaj &l'boj silente" flu~t!,e ~~ konfi<;lanta~ faletallte. LasnuraJ:sar~tenilo] sangvundis ~laJn s~-
unu al la alia iau' sekreton, bírdoJ' kantís: sed ClOn Cl troj'll, ]a ,kolo sY'eJdiki~is, sur "la pre~pfu~l~fi ,lia1O~ 
Ja maljul1ulinů ne áifdis, car ,si sur~is en,~ia maljun: plena dOr&9 kreSkis ~ibo, en ~ Q~lo] .koineIlCls~JII),u*~ 
ag-o kaj- per tio kva~aií o~fi~lS., L~ ~vo ~lihs. preter . ~l kvazaií si stai'us apud kluzo, ~IS fme Sl plene sufth~1S 
sil,ente kaj' nenion~l .ekscus pn ~laJ ,~oJ- ~aJ m~o]~ kaj profunda, m~ta l!il~nto sin .~Ó~kaiíis. ;. . 
ajoj. Ankaií siaj, fa~anoj n.c. ,eml,s krn al, 8' k~J, Tamen, glor; aI DI0, pro clo~d L~ I!loq~ ~l el.oo-
tiamaniere rakoutl al ~l novaloJ'll kaj okaza3o]n. ~e ~ . ukis, vivpanon, elperiis, 1a barako~ Sl. P?~S transdo~H al 
tago, kaj tial §i malproksirni.gisde !a. mondo, kruh~l~ls li sen SuldoJ; kiom ' gra'Vis, 'k-e Sl kflpl~ls,? 
nI '801eoo kaj gojigis sin cefe n~rpe~ :eme~roJ. . Vere, n-e . plti ai p<?VaB ' fari krudan, laboron, sed 

Jen, ankaií Dun, apenaií .al , eksldis , kaj la sunů vartistino en 'la familio d-e la fiIo ~i estis , dum .longa 
ekkisis §iall kad'Ukan, en tuko firme volvitan kapon, tempo, kiaffi liesti9o' ,edzi~inta kun Madla. Inlanó post 
jam cioen ~i svarmas kaj' sin mov~s .. ~ Pe~ ~ malfort- infano na$ki~~" jam, ell 'lmdal9 ~i ekzorgis :pri ciu , el .~ 
il'rintaj- okuloj ~i ekrigardas la belon kal klel ~ur Ja píli, arde gardis pri 'la 'vivo d~ Ciu, ~j ,apena~,' unu 
lirmamento pasas delikataj, fa?ilaj,blanka~ nu~toj , ,~* ikOmencis kUI'adi, jam alia npva id~ kU~lS en l~IIto . 
liel en ~ia animo iras la okazajo] e1 ~la malnca. , slmpla , Sed jen, nun ankaií j~m~fJan~a f~rl:aslS ]a . av: 
vivo. La kadukulina koro eknatas pli forte, ke la aVÍllo ' in on . knabineto lertmov.a kiel Meto Sl faflg~. Post Sl ,; 
vidas sin kiel infanon . . . Tie ' ci" SUl' la deklivo, same • ver§;jne ne,nhi" infanb plu naskigos 'ce la ' gefiloJ. , La ' . 
kiel nun Marjanka, kun, vípo en lamario, si paSta~ "< lulilo~ ili ja. fori~is~a~ 'el ~a Ca~ro, do, k:om~lC~gos , 
anserojn, ludadis »blindan 8.vinOI1 {( *) kat antaií .ol, Sl ' por §l.' ;;malJ\lmu~o,. fU;le s,nentaJ ,;, S?~z?rgaJta:g:oJ : ' '. 
konsciis tiou, la j'aroj pasis kaj §i farig-ts vera~vmOl . P.re~eJ0Í1 karan lUam 'llJ1l Sl povos ~~b, ~or~tl, po~ 

,.la fila" fap:Iili9 prizorgi kuiradon, ~Jl pTi 'Ja lnfaD{)J .. ) Populara ludo de infanoj; unu el iH, kun tt;tko 
sur la okuloj, ne vidanté la ' aliajií";-klopoaa~ kapt1~i 

Jakub 
Q~r~vskiÝ; 

· at ~, ~npe~ vivon ~ . . -. 
" "'. 



.. ".Ilrlemis . . ~ - . 
" - :'i1osel Sv.atopluk Ha'C.6Qr.::;..· 

~ 

El .. la figároj ~~oreooj IVuli .oerte. je ľdiar' /Je kredas 
Dela -homaNr ínfanago " E8 ln . mtl1grandaj liceoooj, ' 
Min cia"! interesis pleje Kaj fabelc:fo estas ankaií 

., t Arté~is. . Artemis> 

En ta ' lemej' el dorma tedo 
Mili la :belsona nomo ookis, 
Se. prof( soroCliris "-lUlce: 

..," "'" • J • 

• Zorgante n;ek , rigardon lion 
Nek la ' homerajn heks-arnetrojn 
Mividisrrur la graoon, grandan.. 

'. '" , ,Artem's. 

Tra moUl herll de l' Erimanto, . 
Kun roso bríla sur piedoj, ' . 
CasJwndojn konduktmte, pa§is 

, Artemis, ' 

Negblanka Vest' ta sveltajn flankojn 
Kf!Í vlrgu.lindn !iruSlfXJn kóvri-s: . 
Sagajon ,port(s' ~r la sultro '. " 
•. - ,~' ;', Artenu s. 

En' nigr;"j luu;oj - duonluno, : 
Severo en o.kuloj nigraj "T- - ~ .. 
Al sorca somernokť s-imills 

Ártemís. ~ 

Sed 'unufoje mi' ekkredis 
Rigardi per okalo j propraj 
La grandan, Corm,an kaj majestan 
. . Artemi8' . 

jlfi en j,unio en arlJar? 
Sin vidis en kosw.m' moderna. 
(IVnn al la modo oerte , oedus 

. Artemis) 

En nigra, laiftalia vestJo, 
KUn '&J.peleť $/17' nigrnj horoj, 
Jen sur 6evalo 'btanharajdis 

Artemis. 

V izago §ia pala, grava, 
En la, okaloj - severe.co, 
Kont}al?jn portis ~r lc: lirusro 

~. , " c Artemis . 

Kun vipo en ln:aneto lilcnka 
Galopis tra . ľ ar-tbara ombro 
Al sorea somemokť simile 

, Artemis. 

El la eeha: Milo§ Luká§ 

éi demandas post 
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V1VI. '. Siposte oerte mortos pro do1oro, tuj, tie ~i, 
sur la dekIivo verda §i 'mortos - sed -audí si devas; 
kion 1a filo diriJs. La orakoj falis,§i lilierigis Marj'an
ka'n el sia cirkaůpreno kaj pene, malrapide demandas: 

» Mu§eto nůa, diru al mi la veron: kion diris 
pacjo?« 

»Pacjo?« Marjanka sercas en sia memoro, pli
igante per tio la doloron de laavino, plilongigante 1a 
turmentojn, !is fine, per simpla voco, kiu ankoraů ne 
scias mensogi, §i klarigas al la ayino: \ 

»Pacjo akre riprocis panjon. Li díris: Si1ent11, 
panjo, tuj silentu! La avinjo meritas de ni la mal
multan Ilutra,)on. Si gardas la domon, kuiras la man!
o.1n, purigas tolajon ; 8il13ntu, nenÍam pIu mi audu .ec 
nur UllU vorton kontrml la avinjo ... « 

»Infano, kara infano, ankoraií unu · fojon , mal
rapide kaj- klare cion ripetu al mi, « petas la malj'Unul~ 
ino, forigante 1a kaptukon de sur sia Ol··elo, premante 
la orelon preskaií SUl' la hu§on de l' i:nfano, malferm
ante sian bu§on, §i aiískultas, ne - ue aiískultas, sed 
preskau sUCas la Tespondon, kiun la infano pIi laute 
ol antaiíe. estas elkrianta. Si preskaií sufoki!as, sedne 
p.lu pro ~lmo, sed pro gojo. Kaptuma, ega gojó ·etendas 
8111. e~ §la k.oro,. en la ore1oj m~gas, kv.azau 'sonoriloj' 
ekJubllus, blrdOJ ekkantus, mu~llw ekludus. La koro 

J. 

bategas, ~oje bategás, preskau 'Volante krevi pro feliÓO, 
hl.:akuloj· larmas kaj la Iipoj ridas. SQbitekajJorte · 
si ekpl'crnis la nepinon en siaj nrakoj.,premis sm. "Sur ' 
.sian velkan ol1uston kaj 'Pasi~ §in kisis ... 

»Avinjo, kio okazis al ů? Kial .vi ploras?« mire 
demandas la nepino, " 

»Diru al mi .ankoraů, cu o~i jmu sonorigis ·por 
la maja angeluso? « anstatau respouru la avino redem-
andas. . 

»(j'usbe sonor;;ts, « respondas MaÍ:janl.<a. 
»Do, iru jam hejmenkun la anseridQj «, ordonas 

ankorau la avino kaj kvazaií junulino, rapid pase Sl iras 
en la kabanon. Si metas su.r sin nur pIi 1xmán jupou 
kaj kun rozario 13n la mano si rapidas al la pre~~jo. 

Nenill!.en la pregejo pregÍ8 hodi,aií, antal) 1a .altaro· 
de Sankta Maria pIi fervor,e, ol la maljuna vidvino 
de la vojriparisto. . 

si pfcg'is por sia mo . • 
(Trad. Toncka kaj· Vak Echtner.) 

. Jindřich Simon Baar. estas ;erkisto de Sodujo -
regIOno. 10g1!.ta de k;unparanapopolo,. li!-, hodoj, antikVa 
ceha. tnbo 6~upanta specialan Jokon en liistorio kaj etno
gr~:fIO. La vlVb~tal? en ~al:favoraj cirk01!-stancoj naturaj 
kaJ batalo. pOl: p011t;ika hbereco "(en . la pasinteco) estas la 
1e1110 cle lm Cl verklsto , unu el la plej legat.aj nmltempe. 



Kristnaska aldono ai Literatura Mondo decembro 1932 

Krislnaska arbe10 
- Jan Vr b a -

Post tre longa meditado Jírka Vaňků fine kaptis 
kur~on kaj ekpasis al dan~era voja~o. Sola kaj sola, 
car li sen tis ell sia infana koro, ke estas necesa iom da 
heroeoo, por ke la afem sukcesu. Kvankam li timis ec 
nun, terure li timis, marsetante tra la region o, kiu estis 
supersutita de alta ne~o, alla malproksima arbaro, mal
hele bluanta malantaií ebenaJo de blankegaj kampoj , 
ra,diantaj ensunbrilo per amaseto da etaj gemoj. 
.' Absolute li ne volis permesi, ke denove ripe~u 
la Iastjara kaj antaií1astjara cagrena historlo. Nu jes, 
jam dufoje ne venis al ili Jesueto - li forgesis ilin, 
kaj nenion donacis a! ili. Jirka estis ciam malgaj<\l 
pro tio, kaj la fratineto, ankorau pli malgranda ol li, 
ja ec ploris ... Li ne estis tro oorta, cu ili per io ne 
'kolerigis Jesueton - car la homo estas tiel malsaga, 
kiam li estas juna, kaj kvankam li jam vizitas ]a unuan 
klason de la popola lernejo, tamen multon li ankoraií 
ne scias ... Tial li konfidencie, sed energie demandis 
la panjon. 

Si ektimis iom, ekkaiíris sur malgrandan piedhen
keton kaj tiris lin al si inter la genuojn. Poste si diris 
alli, ke Jesueto tiaJ ne haltis ce ili, car li ne vidis oe 
la fenestro kristnaskan arbeton; li ja pensas, ke tie, kie 
oni gin ne preparas, oni ne deziras lian donacemon ... 
,\ntaiíe pacjo alportadis la arbeton el arbaro. Li foriris 
militservi - kaj si ne havis tempon gin alporti. Si 
devis perlabori, zorgi por ke estu io por mangi - kaj 
tiel gi okazis .' . 

La eta Jírka komprenis tion kaj sulkigis la 
frunton, car sajnls al li, ke Cion ci Jesueto jam. 
delonge devu seii. Sed li kontentigis per Ia klarigo, 
kaj diris pIu nenion. 

Malrapidete pasis jaro, denove alproksimigis 

Max Svabinský: 

Kristnasko, sed pacjo ~is nun ne reveni el la milito. 
Pasi la vieo de la lastaj tagoj, dum kiuj la eta Jírka 
batalis en si pri granda deeido. Li mem, pro t:imo. 
jam estus rezigninta je donaooj de J esueto, sed li ne 
yolis, ke Ia fratineto denove ploru, kiel pasintjare ..• 
Kaj kiam si matene antaií li demandis la panjon, cu 
hodiaií venos Jesueto, li venkis la Iastan timotremon en 
sia timplena koro - kaj firme decidi~is, ke posttag
meze li nepre ekiros en Ia arbaron kaj aJportos arbeton, 
por ke la malfelieo ne ripe~u . . . 

Baldaií post Ia tagmew li stelirisel Ia domo kaj 
nun marsetis tra alta ne~o a! la arbaro. Sur ]a kap o li 
havis vilan peltan Capon kun orelkovriloj, kunligitaj 
sub Ia mentono per galono, lia kolo estis cirkaiívolvita 
per tuko - kaj Ia manoj profunde en~vitaj en la 
poSoj. Liaj piedoj frostetis kaj li tI1emis pr,o maJvarmo. 
" ed tion li ne atentis. Sur Ia maldekstra brako balanc
i~is Ia maIÍsegilo de Ia pacjo, kiun pene li elsercis 
en Ia subtegmento el amaso da malnova formeta]o. Li 
ec seiis, kieI granda devas esti Ia arbeto. lun posttag
mezon, kiam neniu estis hejme, li grimpis sur Ia ta1Y
Ion, star~is piedfingre kaj Ia nrakon etendis a! la pla
fono. Jes, ~i povas esti ankoraií pli alta, ol li kapablas. 
manetendi ... 

Li marsis tra la ne~kovrita region o kaj tre miris. 
Cie estis blan kaj sursutaJoj kaj sur la arbustoj 

plenpleno da ne~of1okoj. Sed kiel li miregis en la ar
!baro! La pintoj de l' arboj estis blankaj, de la branc
etoj pendis glacikonusoj kaj la trunkoj "estis sukerigitaj 
pe prujno. Li retenis la spiron kaj sajnis al li, kvazau 
li marsus en fabelo. La profunda kaj' majesta silento, 
kiu cie etendi~is, lin tusis nevideble kaj konstemis . '. 

Fine li atingis junan arbetaron. Estis tie senfina 

Aiígusta tllflmezo 

l 



Sur 10 ponl.' d' Ilvignon 
- Karel Toman 

Snr Avignon'l ponto 
oni danca.s, 

Snr AvignoM ponto 
staris papa, 

Sar Avignona ponto 
- ho adiaií. -

pri Avignona ponto 
oni kantas, 

trans Avignona ponto 
madis jaroj, 

SUl' 4vignona ponto 
au revoirl 

sed kanton nur ma!longan, 
mallongan ec danceton, 
nur akvo zumas eterne. 

hodiaií. S'1.T gi ad"aiías 
Prorenccn ceha p oew. 
Nul' akvo zumas eterne. 

arboj cipresaj, o 'žvr.rj 
lar.do vi sorca kaj d Jlcu. 
Nur ah.1Jo zumos et~rné. 

Sur Avignon'J pOTIt I) , 

dankon, lan do , 
SUl' Avignon1 pOlito 
mi nun S'lnas 

revante, ke Setr gi pasads 
[(oralo KV~Jra, rego CeTLa. 

Nul' akvo ZUl/WS et'rne. 

i( »Centjara ka1endaro «, 1926.) 

ara da arbetoj kaj ciuj estis belege upersutitaj de 

nego. Li elektadis longe, kelkajn arbetojn li rigarda 

amkaresis - gis fine UDU el ili plej multe ekpLacis 

al li. Etendante alten la b rak on , li starigis piedfingre 

kaj' kontente ekspiris. La arbeto tai1gi ankaií. laií

mezure .' . 
Li genufleksis en la negon al sia elektito. ~premi 

egilon al la trunketo kaj komencis segi. Sed la arbeto 

havis tre mortrezistan vivon. Jírka estis jam tra Iaea 

kaj §vitanta, liaj man oj pro nego rugigis kiel kankro 

- kaj' la arbeto ankorai1 ne estis cedanta ... I ur post 

ankoraií. longa penado gi ruligis sur la vojeton. 
Sed en la sama momento ekkraketis la nego mal

antaií Jírka, eksonis ins ulto , kaj iu elSiris la segilon cl 

lja mano. Li ektimis, saltlevigis kaj sin turnis - kaj 

údis, ke maLantaií li staras homo kun nigra capo, kun 

flava, ronda metalplateto sur la brusto kaj kun pafilo 

SUl' la sultro. La segilo ekkrakis en liaj manoj - kaj 

gi jam flugis en alta arko en arbustdensajon, rompita 

en du pecojn. Poste Jírka ricevis vangofrapon tiel, ke 

li falis en la negon. Kaj kiam li rápide levigi kaj 

kuris al la urbo, ankoraií longe flugis post li rnsultoj. 

Dentklakante pro timo kaj malvarmo fine li 

kuratingis la urbon. Dumvoje li nekalkuleble multfoje 

falctis kaj falis en negblovajon, mult~o{oje li glitis sur 

glaeio kaj falante, dolorige li batvundigis. Sed li atentis 

nenion: denove li levigis kaj kuris kaj kuris, Car lia 

timo estis pli granda ol la doloroj. Nur inter la domoj 

de la urbo li trankviligis. En la vizago li e tis malpur"1 

igita. Cal' SUl' gi li dissmiris Ciujn larmojn; sed en la 

urbo li ne ploris pIu ... 
Kiam li venis hejmen, jam krepuskLgis kaj la 

panjo jam avide serCis lin. Si teruritis pro lia stl'anga 

aspekto; sed li honeste kaj fidele rakontis pri cio kaj 

ne poyis reteni srn de ekploro. De si li eksciis, ke la 

homo, kiu lin forpclis el la arbaro, estas arbargardisto 

kaj ke li logas en la lasta dometo de la antaiíurbo 

flanke de la arbaro. Dum la vespermango li ne povis 

ne demandi - kaj tiam li eksciis, ke la arbargardisto 

havas malgrandan knabineton .. . 
Vespermanginte, la panjo lavis la vazojn kaj Jíl'ka. 

ekstaris Ce la fenestro kaj ekrigardis sur la cielon. Bru

lis tie steletoj kaj ie, malanlai1 la tegmento. brilis la 

luno. Sed Jírka atendis. Jam delonge li sciis, ke Jesueto 

alveturas de la Cielo teren sur argenta nubeto. Kaj tiun 

nubeton li atendis ... 
Fine li gisatendis. La nubeto eInagis super la teg

mentosupro de la kontraií.a garbejo. Jírka tuj sciis, 

II 

Sur Avignona ponto 
oni clancas 
lJ1"i 4v ·gnon'l ponto 
oni k anlas 
h.1JaZOlI sur ponlo en p,.alw. 

Kanta tre Langa, tre lO:lga. 
Kaj akvo zumas eterne. 

El la Cella: mr Stan. KaHJaryt 

ke gi cstas la gusta, Car gi brilis argente kaj giaj ran

doj estis disigantaj. klazai1 el puntoj - gi asprktis 

same tíel, kiel la blankaj kusenoj, kiuj e.~tas en la prc

gejo ambai"íflanke sur la altaro. 
Apenaií la nubeto aperi, Jírka sin krue igni:. 

rapide kaj jam pregis kun la tuta ardo kiun kapabli 

lia infana koro. »Jesueto « - li diris, premante1:1 

kunplektitajn manojn sur la bru ton - »rni petas vin. 

Jesueto, al la knabineto de la arbargardisto donacl! 

nenion, tute nenion , car sia pacjo forprenis de mi la ar

beton! « _. Kaj denove sin krucsignante, li foriris de 

la fenestro. 
Sed ne atinginte ankoraií la mewn de la Cambro. 

li subite haltis kaj rapide revenis al la fenestro. Deno\'e 

li krucsignis sin, ekrígardis la nubeton, kiu preskaií 

jam estis perruganta en la alto kaj rapide ekpetis: 

»Jesueto, atendu, mi petas! IIi log-as ce la fino de la 

anlai1urbo, flanke de la arbaro, kaj sta pacjo havas 

nigran Capon, barbon kaj rugan nazon - kaj SUl' la 

jako li portas flavan, rondan metalplateton - kaj 

sur sultro rustigintan pafilon! « - - -

Poste, kiam la panjo meti lin en la liteton por 
dormo, li vidis, ke si havas lal"ll1oplenajn okulojn. 

Li ekpensis, ke versajnc si aiídis !in pregi ce la fe

nestro. lel li ekhontis kaj, por §in trankviliO"i , li diris 

virece kaj konvinke: »Nu, ne ploru, panjo, mi ne pIu 

pensas pri tio! Mi ja iris tien nur pro Mařenka, por 

ke §i ne ploru kiel lastjare, kiam Je ueto nenion do

nacis al ni .. . « 
Tiel li parolis kaj kontente ekdormis. 
Sed kia surprizo estis matene por li! J esueto 

e tis Cijare multe pli malavara ollastfóje. Ne atentanle. 

ke ili ne havas arbeton, li donacis al ili lali la maniero 

de sanlrta ikolao sur la teleretojn Ce la fenestro. Estis 

tie ~a~tanoj, figoj, pomoj, estis tie ec sukerajo! Gojo 

plemgls la eamhron kaj Jírka, de gi kaptita, ee ne ri

maI·kis, ke la panjo malsanktigis la Kristnaskan feston 

kaj kudris diligente de la mateno gis la ves pero ... 

Sed la postan tagon kaptis !in stranga malgojo. 

Vekigis en li la konscÍenco. Li konsciigis, ke al la filin

elo de la arbaris~o J e3ueto nenion donacis, car li plend:s 

kontraií sia patro kaj si nun certe ploras ... Meditante 

tiel, li sidis horeton en anguleto, gis fine li maUacil:Q 

deciditis. En la posojn de sia jako li metis kelkajr~ 

pecojn de cio el la telereto - kaj eliris el la domo. 
Li iris al la arbargardisto . . . 
Sur la .korto de ilia dometo li subite renkontigis 

kun la gardlSto de arbaroj. IIi rekonis UDU ]a alian, 



kaj je lía dell1ando Jírka honeste díris, kialli venas: 

Kiel li plendis al Jesueto kaj kiel li nun kompatas la 

knabineton, kiu pune ne ricevi donacojn pro tio, 

kil sia pacjo forprenis de li la arbeton. La arbargar

disto ekridis kaj kondukis lín en eambron. 
Jírka ne povi kredi al siaj okuloj. En la eambro 

esti arbo - - sed arbo de planko gis plafon'o kaj plen

plena de sukerajoj kaj frandajoj. Ciuj tie demandis 

lin pri pacjo, panjo, f1'atineto - kaj kiam li cion 1'es

pondis, iIi plenstopis liajn poSojn per amaso da ob

jťktoj kaj aldonis ankorau grandan paperan saketon 

plenplenan dl' do:b bona.lo. Poste akompanis lin la ar

gardisto gis la pordo kaj sencese li rldis . . . 

Sed Jírka ne emis ridi. Jesueto - diroj de la 

panjo - nubeto - iliaj malgrandaj teleretoj kaj tia 

arbego ce la arbargardisto - cio ci dancis en lia kapo. 

Certe io ne es tis tie ci en ordo. 
Kaj tiun tagon , antau ol li venis hej ll1en , nask

igis en lia koro krueIa ll1alkonfido, ekskuanta Cion. 

kio gis nun estis certa kaj senduha ... 

Jes. nepre io ne estis tie ci en ordo. Jírka senlis 

doloron pro la homa maljusteoo. doloris lin la dia 

maljusteco, doloris lin Cio. Hejme li kasis sin en an

guleton malantau la lito, por ke li pavu cion Done 

pripcnsi. Pro la alportitaj frandajoj li tule ne gojis. 

Kvankam li rigardis kontente, kiel la fratineto ludetas 

kun ili, kiel si gojas pro ili kaj kiel si franda.,. li mCll1 

ne prenis ec unu peceton. 
Li nubigis, kelkfoje li faris ploreman mienon. 

car lia cagreno sangigadi je korpa dolol'O. Oi komen

eLgis, kvazaií oni premus lian koron, kaj poste stranga 

doloro etendi.gi tra la brusto. AntaiJvcsnere li jam ne 

Preisler: 

povís ne paroli pri tio al sia panjo. 
Si ektimis, karesis lian frunton kaj rapide enlitigis 

lin, aspektante tre zorgema. Si ee insistis meti SUl' 

lian frunton vinagran kompreson. Li konsenti pri tio, 

ed li tamen deklaris, ke nenio hclpos - ke Jesueto 

devus esti pli j usta .' . 
La postan tagon matene esti ankorau pIi mal

bone. La panjo venigis sinjoron kun okulvitroj, kiu 

skribis malgrandan folieton, por kiu la pan jo po t 

momento alportis boteleton da flava kaj dolea akveto. 

Si alportis por li ankau grandan orangon kaj la tutan 

si donis al Ii, kiam Ii promesis, ke li brave kaj trank

vile kusos. Li formangis peoeton, ed gi ne Sajnis al 

li bongusta. La doloro estis ciam pIi kaj pIi granda. 

Denove Ii enpensigis kaj vespere li diris al la panjo, 

ke la doloroj estas netolereblaj - kaj ke Ii ivos por 

plcndi kontrau J esueto en la eielon. 
La tulan nokton li krus dormanLe. '. Ke Jesuelo 

ne estas bona, Car al la knabineto donaci grandan 

arbon kaj al li nur malgrandan telerelon. Ke la arbar

isto forprenis de li la arbeton kaj ridis ankorau. Ke li 

volas nek orangojn, nek sukerajojn ... 
Kaj efektivel La duan tagon antau tagmezo for

iris lia animeto. '. Jh-ka foriris en la cielon por arangi 

ian af'eron l'Ull J esueto . '. . 
La panjo ploris kaj al la ela Mařenka oni diris, 

ke Jírka mortis. - Sed se si nur k1'edus tion! - Si 

formangis la restintan duonon de la orango, formangi 

la sukerajon - kaj estis tre fiera pri la trato Jírka. 

kiu estis tiel kuraga, ke li sendis sian animon en la 

cielon, por ke gi tie ce Dio plendu kontrall Jesueto. 

El )} Lihro cl la naturo " tradukis B. Sklenckovrí. 

Adama kaj Eva 
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Lá sek.reto de la regino 
- Edvard Valenta . 

Kiel kO'lduktoro de tramo mi travivis multe da etaj 
a~·enturoj .. Iafoje estis aresl~ta en mia v~90no, ~usteu k~am 
nI ekvetuns antaii la kafeJo Kurtl, mlliona defraudmto 
Alfred Baumanu, kin sin defendis kun revolvero en la 
mano. Mi estis en tiu a1ero ankau vokita kiel atestanto 
kaj mia nomu tiam cc estis en jurnaloj. Au alifoje 
\eturis kun ni dika sinjoro en pelto kaj ne havis transir
hileton, sed tamen li aserlis, ke lia bileto es las ~usta. :'IIi 
diris al li , ke li au acelu no\an bileton au afable eliru , 
sed li eksciti~is kaj dufoje min forte batis eu la vizagon. 
Li rice\is por tio ce la dislrikta Iribunalo hardekok hor
ojll. Skudil estis lia nomo. Kaj iam, apud la jutfabriko 
de KratocbYíl , ni tran yeturis Illaljunan barbulon. l\li 
Il1cmoras, ke, kiall1 kamarado Cekl subite ekbremsis, mi 
flugis inerle tra l' malfermita pordo gis sur la plalfor
mon kaj tuj mi dcsaltis el l a Yagono. Mi vidis la mal
junan viron, lia rompita kapo kusis sur bruna brakpap
crujo. La bedaiírinda Cekl ricevis pro tiu mal.feliCo tri 
monatojn kaj estis maldungila, kvankam ce l a esplora 
jugisto mi respondadi favore por li lau mia tuta povo. 

Jarosla\ 
Cermák: 

IV 

Sed mi pensas, ke la plej mirinda avenluro, kiun 
mi travivis kiel konduktoro, okazis la novembran 'abaton 
sur la deksepa linio. Mi ne veturadis ofte sllr tiu linio 
kaj. pro tio mi iom dedicis atenton al ]a hOlllOj, kiuj 
tie eniradis kaj ree malaperadis. Esti cirkau la ' l' a 
vespere, ni veturis el ]a finstacio ce la ar enalo, la vagono 
estis apenau duonplena. Kiam ce la haltejo apud la kaz
erno de la 6-a infanteria regimento mi ekf~fi' por 101"
veturo kaj euiris la vagonon, mi rimarlUs, ke cn la angulo 
ce la antaua platformo sidas junulino, sinjorino, kie 
admirinda aspekto min tuj en la unua momento iom 
kGnfuzis. ~Ii ne kreda la babiladon pri mno je h lInlla 
ekvido, precipe ne pri la mia, konduktora, al tiu ci sin
jorino, sed madantc al §i per balancantaj pasoj. al kiuj 
mi alkutimigis en mia profesio, mi senti~ pro1undan 
malgojon, kia okupas la ordinaran, simplan hOlllon ciam. 
kiam li haltas antau io, kontrau kio li estas malgranda 
kaj mizera kaj je kio li ne rajtas pensi. ~Ii 'ii_o ke mi 
ne rajtas l"t'vi pri tiu virino alie ol tram\'oja konduk
toro, kiu iam vendis nI Si bilelon, Kaj efektivl', kiam i 

- f \. 

Rabo de 
montenegra 
virino 



~etis bileton al la finstacio en la parko apud la areno, 
A~ prezentis al mi monon tiel kiel oni gin sovas en scn
Vlvan automaton. Kompreneble, mi nenion ja signifis 
por si. Mi estis numero {137, kiu al si vendis bileton 
por krono kvindek. Sed malgrau tio mi bedauris, ke 
hodiau mi ne razis min. 

~i estis veturantaj el periferio en la urbon. Apud 
l~ kino Vitagl·ap.h en~agonigis juna viro en griza malkara 
vmtrosurtuto kaJ restls sur la antaua platformo. 

- - Al la stacidomol Al la stacidomo! li diris rapide, 
poste h'ansmetis sian paperujon de sub unu brako sub la 
alian, pre~is ~l sia PoS? etan horlibron, s?vis en gin la 
nazan, fohumls, balancls la kapon, elprems la horlogon 
kaj ekmienis timpreme. Cerle li tre rapidis. Mi jam 
scias rekoni tiajn bomojn! 

Sed post kelkaj baltejoj mi rimarkis, ke la homo 
malantau la ,"itro grandokule rigardas tiun sinjorinon. 
Tion mi konas. Kiam apud la teatro levigis de la sego 
kontrau si ia dikulo, la senpacienculo sar la platformo 
Iris i~ten~en, sidigis kaj kom~ncis esplori la r eklamajn 
gluaflsetoJn sur la vagonmuroJ, kvazaií ne eslus klare al 
ni Ciuj , ke dum tio li rigardas al sia kontrauulo kaj ke li 
es tas tule konfuzita. Li ee surmetis la gantojn, rigarde 
glitis al siaj botoj kaj diskrete forigis blankan makulon 
sube sur la surtuto, per kiu li versajne ie ektU§is muron. 

Mi ne koleri tiun bqmon, kvankam iam similaj 
aferoj jam naiízis min, estante ja tro oftaj kaj ciam 
ega1aj. Ne pro tio mi diras, ke li donis a1 mi tridek 
helerojn trinkmone. Ne pro tio. Sed li aspektis tíel ag
rable, lia rigardo estis tiel sincera kaj lia nekaSata admiro 
liel infane naiva, ke mi tuj deziris lian sukceson; mi diris ' 
al mi, nun si tamen povus ekrideti al li ! Sed §i sidis 
kontrau li en sia griza peJto, kun flavaj sukcenoj cirkaú 
la kolo, kaj manoj grizgantaj, krucigitaj sur la genuoj 
super ma1granda mansaketo. Si ne elsovis la g~nuojn en 
silkaj strumpoj, kiel iuj tion faras. Regino ne povis sidi 
pIi bone dum festa revuo sur tribuno laure girlandita kaj 
ombrita de flagrantaj flagoj. Tion mi iam le~is kaj nun 
ekrememoris. Mi absolvis har klasojn de r eallernejo kaj 
diligente mi prunteprenas librojn el la biblioteko por 
personaro de la urba tramo. Tiel mi lega s pri diversaj 
aferoj kaj malsagulo m.i oe estas. Tiu ci certe estis virino, 
pri kiu povus esti verkataj rakontoj kaj ee romanoj, 
tion mi ekkonis tuj . 

Sed nun mi ne havis tempon por aleoti tiujn 
homojn, la tramo veturis en la urbo kaj la .va~ono estis 
plena. Ce l' haltejo antaí1 la stacidomo mi vidis, ke la 
viro starigis, ektusetis kaj ree sidi-gis. Post kelke da baltoj 
pliaj la vagono iom malplenigis, car multe da laboristoj 
transiris al la linio sesa iranta al la laborista kolonio . 
Nur nun mi vidis, ke la viro ne eliris, sidas kontraií si 
kaj rigardas. 

La lumoj de neonreklamoj cesis fluge pasi preter 
oiaj fenestroj, la klaksonoj de aiítomobiloj malofti~is , 
ni veluris preter la stadiono kaj tra la kastanarba aleo 
snb la Prezidenta Montelo , sursemita dc vilaoj riculaj . 
Tie ci jam estis preskaií. senbome. Kaj fine . mi havis 
pn la vagono ses-sep bomojn, mi stari~is sur la malantaií.a 
platformo kaj faris notoln pri \"enditai biletoj. Kaj rec 
mi observis tiujn duo Subite min frapis io neordinara , 
neatendita, ia stranga ma1kvieto de la virino. Mi ec ne 
povis ne rimarki , ke si kelkfoie ri~ardis lin kaj pltenis 
lian ekstazan rigardon, kvazaií komnrenante. Kai a1iff)je ~i 
ekrie;ardis lin elsub sia caoelo embarase kai klinis tuj la 
kapon , car lia persista rigardo , peta , malfiera. malalld
ara kaj senmensoe;a, ne cedis kaj konfuzis sin. Tian 
amindumanton oni ne vidas ofte. La bedallrinda birdo 
estis tiel ravita. ke li ne kaDablis sin re'5i. Nur nun mi 
ekoensis, ke li havis malgrandan bileton al la stacidomo 
kaj ke Ji jam daiíri'5as proksimume dekkvin balteiojn . 

- Pardonu, ~is . kie valirlas via bileto, sinjoro? 
Bouvolu montri aI mi vian bileton . sinjoro! 

- Li skui~is, palpis tra la posoi, poste deprenis la 
gantoin kaj palpis denove , montris al mi la horlol(on . 
sed kiam mi kapneis, li rugi~is kaj ekridetis, fine li el
prenis la bileton kaj malfaldis ~in per tremaptaj fingroj . 

Josef )Iánes: Josefina 

- Vi ha\"as, perme u, bileton sole gis la slacidomo, 
oOOl"olu aeeti novan bileton, mi petas! mi diris al li. 

- Jcs, jes, li . elbalbutis kaj elprenis monon kiel 
cn songo. . 

Li dronas eu tio gisorele, mi ekpeusis. u bone, sed 
Yenas jam la anlaulasta halto. Tiuj du rigardas unu la 
alian. Liaj okuloj pendas snr sia vizago, sur sia ino, sur 
siaj kruroj. Kyazaií li ne povus sin satigi. Kaj si ne 
pOI·as ne vidi lian ravitecon. Si ,-idas, ke li eslas sorCita, 
earmi ta. si kooscias, ke si ne povas lio koleri, car li ne 
es tas ordinara abomena danda amindumisto. Ho, mi havas 
bonajn okuloju por tiaj aferoj! Sia rigardo estas tiel 
mola kaj h azau iom petanta lin, ke li nc faru lion, 
kvazaií si eslus eo granda embaraso . . 

Si ekmovigis maltrankvile, ni janl estis inler vagon
ejoj de la lasta baltejo. Subile tuta si kai.írigis en sia 
angulo, ·mordetis la lipojn, zorgomiene ekrigardis al Ciuj 
direktoj kaj subite ekrigardis lin, sed konfuze kaj sellkon
sile. Si certc diras al si: nun ni elvagonigos kaj li aligos 
al mi. Pardonu, fraiílino; cu vi permesos akomp:mi yin? 
Tion ni konas, ankau ni faris tiel! Sia rigardo dira.~ . ke 
si tion ne deziras. Kaj tamen, mi vol us tion juri , si 
rigardas la junulon per okuloj tiel regece komprenelllaj , 
cstas en tio granda kompreno kaj pardono. e, ne, ti on 
mi ne povis kompreni.· 

- Areno, mi vokas. Ciuj eliru! 
La aventuro finigas. Eble ' gi komencigos nun , certe 

jP. Sed el lio mi jam nenion havos. Mi deziris al tiu 
hOlD o cion' bonan, cion plej booan. Tiu sencnergia, peta 
rifu7.0 sia, 1io estis kompreneble la lasla resto de la bona 
rduko, si estas filino el iu ,-ilao super la rivero. Sed tio 
cedos, lio cedos. La vojo Lra·b parko, preter' la areno, 
plue preter la akvorezervujoj kaj Lunaparko , kaj de la 
akciza linio estas ankoraií bonaj dek minuloj, ho jes. lio 
suficos plcne! Ce lía pasio! Tiu bonegá j unulo meritas 
la bonan rezulton! Cu li ne lasis forpasi la vagonaron 
pro hazarda renkonLo? Je ciuj diabloj ; nun kiam gi plene 
ordigis en mia kapo kaj kiam gi komencas plaei al mi, 
cstas fino. 

Mi volvis al mi cigaredon kaj fumis p'romenanlt' 
Sur la flava pavimo 'de la perono. Estis jam preskau. la 
sepa horo, dise venadis homoj, kelke da ili ' envagoni~is. 

Kaj jen subite mi vidis, ke ankoraií ne estas la fino. 
La persekutanto promenas apud la' va'50Ílo tien kaj reeo, 
konsternita, kaj en la vagon o sidas lá persekutato plue 
en sia angulo. Si ne elvagoni~is. . . 

Mi ensa1tis en la vagonoo. 

v 



- Ni estas en la finstacio, fraiílino! 
Si ekrigardis min per trankvila, retina, sincera okulo. 

- Ii ne sentas min hone, §i diris. 
Mi klinis min. Mi rapidos por akvo en la oficejon 

de la adminislracio, au se la fraiílino logas maJproksime, 

lil i telefonos por taksio. 
:Xc, ne, si dankas. Si veturos reen! Si preferas an

korau iom veturi. 
Dcnove mi klinis min. Do tamen si nepre ne deziras 

{'"Ii akompanata. Mi ekrigardis la horlogon. En tiu mom-

1"1110 mi suhite sentis , ke mi mem es tas iom ebria per 

tiu virino. Mi donis signalon por forveturi, la akra sono 

de fajIilo sin portis al la ma\luma senfolia parko antaií 

la areno. La homo sur la perono saltis en la vagonon 

kaj sidigis peze en la angulo kontraií si. La aventuro 

komencigis denove. IIi ambaii prenis grandan bileton 

unulinian. 
Homoj velurantaj en teatrojn kaj kinojn plenigi ' 

cn la urbo la vagonon, la lumreklamoj ree fandigis ku'n 

ln penetrantai tonoj de klaksonoj, denove ni intersangis 

homojn apud la stacidomo kaj la okan fojon ni trovigas 

inter la komtruajoj de forte lumigitaj vagonejoj apud 

la arsena]o. 
Mi timis, ke mi faros ian sensencajon, tiel ekseitita 

mi estis la tutan vojon. Ci tie jam estis nur nemulte da 

homoj kaj tiuj du sidas kaj sidas kontraií si. Si komencis 

aspekti malespere. Si petis lin per okuloi, ke li lasu tion. 

Tio estis pIi kl ara ol se ~i estus pete plektinta la manojn. 

Sed en tiu rigardo estis ciam kaj ciam samtempe iom pIi 

multe. Si diradis al li, ke si havas nemon konlraií li, ke 

si estas I<ortu~ita, ke ~i lin htas. Kaj tion ci mi ekkoni . 

mi, kiu povis dum mia laboro sole de tempo al tempo 

~Istrabi al la strane;a duo! Kaj kiu seias cion, kíon si 

liel parolis al li, kiam mi ne rigardis! 

Mi proponi min en la fina stacio apud la arsenalo, 

ke mi alportos refresie;ain ~utojn - tuj malantaií l a 

angulo estas apoteko. Si dankis kaj malakeeptis. Sia ~ard

anto promenis SUl' la perono. Diversaj pen soj venis al mi 

en tiuj liberaj momentoi; eble li estas sekrela policano 

kaj li persekutas aventuristínon de eiíropa formato. Sed 

tiam li poms aresti sin tuj. Estas do sensencajo. 

Mi fajfas, la vil'O ensaltas kaj peze sin lokas ell la 

an~ulon, ni "eluras reen. Apud la infanteria kazerno 

eniras revizoro. Estas Brejcba, loganla en Strato de Paco 

kiel mi. Mi sentas, ke mi ion fusis en la registro dE' 

venditaj biletoj, mi faris ja cion kiel en son~o. Li fra

petas je ~i per kraiono, inspektas la biletarojn , la bilet

ojn de la pasa~eroj, revenas al mi kaj diras flustre: 

- Kaj tondigll viajn harojn malantaiíe SUl' la kolo 

kaj malantaií la oreloj. Kaj razu vin ciutage! 
-- .les, jes, mi respondas rapide kaj estas dankema 

al li. ke li tion diris tíel flustre, ke neniu povís ~in aiidi. 

Es~a~ malfrue. La neonlampoj estingi~is kaj la slraloj 

senhomJ~Js. 
Df'post la stadiono ni estas tri en la vagono, ili du 

kaj mi. Si ekrigardas kelkfoie la horlo~eton kaj ciam 

~ktim.i~o skuis siajn lipojn. Kompreneble, virinoj kiuj 

lras 1e la sepa aJ vespermango . povas havÍ sufice da timo 

post la naiía, se íli ne eslas jam hejme. Mi rimarkas , ke 

subite si ri!>!arda lin kun ti:\. lerura angoro, ke embarasite 

li slari~is kaj konfuzite li balanci~is al la malantaiía 

platforrno; tie si~ apo~is, plue rlgardis, deorenis la cap

('Jon. frohs al sIla frunton , ree surmetis la capelon kaj 

eklusis en eksterordinara eksciti~o. Tiam mi vida~, ke la 

fr~lllino, subite ~n ia ene<;pera decidigo, mansignas al mi. 

!\fJ forlasas la vlron sur la platformo kaj staras anlau si. 

- Vi bonvolas? 
- Diru, mi petas, al Ia sinjoro, ke li foriru. Ke li 

for!ru! Diru, mi petas, diru. ke li estu tiel afabla kaj 

fonru! Ke li estu tiel afabla kaj ke li foriru! 

. -:- Volonte, .mi diris .. kaj salutis cape. Mi foriras ~I 

11 kaJ flustras hon al h en la orelon. Tuta li kvazaií 

kaiíri~is en sin kaj pali~is. 

- Cu tion Ai diris? li flustris. - Kiel Ai tion diris? 

Si diris, ripetas mi, - si diris, ke vi estu tiel 

VI 

Ca vivo 
Jaroslav vrc.fjllckY 

Gin de l' dioj pren:u vi nur donoce, 

Ne fidante, ke gi promeso estos 
Pri ple:uro j, guo j; neniam ili 

I gos realaj. 

Ne pretendu gojon, ec ne momentan, 
IVek el polvo penu ol s/doj flugi, 
Senloj de felico ja ol vi fremdaj 

Restos por ciam. 

JÚel jus stampžlan moneron brílon 
Prenu vi la vivon, kun signo stranga 

Kaj mžstem teksto, so~volaj eble 
lam de Sfinkso. 

La simbol' kaj skribo enigmaj restos 
Eb!e gis Zn fín' de migrado v:a. 
Kies kufp'? lVe vi la moneron stampís, 

Gin vi ricevis. 

[{Žel gin redoni? Por la respondo 
Nul' la temp' liveros al vi -5[osilon; 

Zo/'ga gin lau eblo konservi bríla, 
Kiel komence. 

Vian cenu volonl La koron stonu! 
Skurgu korpon vian gis senkornigof 
Dubu, cu ľ enigmo ec super lombo 

Solvon atingos .. 
El la Cena: Milos Lukás 

afabla kaj ke "i foriru. Kelkfoje si ripetis lion. 

- Jes , vere, li balbutis konfl1zite - liel si diris 

lion, diru al si afable, ke si pardonu, ke mi tuj foriros, 

si pardonu; diru al si, ke si senkulpigu min, ke mi estis 

tia maldelikatulo. 
- Volon~e, diris mi. 
Li min kapti ' je sultro, apenall mi ekiris kaj trenis 

mm reen. Mi vidas, ke ]ia yiktimo rigardas al ni. 

- Diru lion alie. Pelu, ke si tuj diru al "i , cu si 

pardonis min. Ii elvagoni~os tuj. 
Ii iris, iom min klInis al si kaj flustris tion al 

si. Si fermls ]a okulojn, apogis sin pe ze kaj dankis al 

mi. Mi pensis, ke si s\'enos. Sed si refortigis. Mi diru al 

li, ke si neniom koleras. Ec ne iomete. Sed ke li foriru. 

Mi tion diras al li. Mi rifuzas la trinkmonon. 

Ni haltas en la antaiílasla haltejo. La vil'O elvagonigis 

rapid(' kaj staras en la densa mallumo de la kastanaleo, 

izole sola homo en la va sta region o de tlu senhoma 

kvarlalo. Mi fajfas kaj ni ekveturas. Kaj tiam, mi tion 

.iuras. la virino sin turnas subite al la fenestro kaj rigardas 

I'n ]a mallumon. Si deprenas rapide ganton. premas 

fingrojn al siaj Iipoj kaj metas ilin firme al la fenestro. 

Cu kison si sendis al li? 
Si voka min. Ion si díras al mi, ektusas mian 

manon. SuperIl uas min sento de silenta felicego kaj 

dankemo. Nur nun mi sentas, ke si donas al mi bank

noton. fi malakceplas la monon tre ~entile kaj profunde 

salutas. ~Ii revenas al la malantaiía platformo. Ni es tas ci 

lie solaj. Mi registras la venditajn biletojn. Ne. ion tian 

mi ne povas kompreni, ne, ti on mi absolute ne komprenas. 

Dum tl'i horoj daiíris tiu ci frenezajo, por nenio. Mi 

sentis bedauron pri tin frenezu]o, kiu staris kieI kolono, 

tic suh la kastanoj. Si estus nenion perdinta, si regino, 

e si eslus la inta al li iom da ebleco, la kelkajn pasojn 

de la stario al la vila o - . 

Kaj ree ni veturis la arkon inter la vag;oneioj de la 

last~ ~tacio ap~d la are~o. La vagon oj haJtis .k~j la regÍno 

starlgls per fJera, maJesta movo, elvagom~ls kaj estis 

foriranla, tute sola. Kaj en tiu momento farigis videbla 

]a spkr"to de la re~ino. 
Si estis lama. EI la ceha: Rud. Hromada, 



T. G. Masaryk 
- EmU Ludw1g -

Arniko de homaro kaj Eiíropno: tie: mi no:nm la 
pl'eúdal1ton Masaryk, se ambaií karakterizoj ne havus pres
kaií la saman sencon. Car, kiel hodiaií sin povus nomi 
arniko de homaro LÍu, kiu kredus je hegemonio de sia 
nacio, de siaj ra o aií klaso, anstataií je Eiíropo; kaj cu 
EIU'opano, kiu en ciuj soci aj problemoj ne sentus pacig
cme? 

La prezidanto gi vivis en sia maljuneco la maloftan 
Jclicon, ke li vidas, kiel la revoj kaj ideoj farigas faktoj 
kaj ke li kulminaciigas evoluon de pensulo al statisto kaj 
l'een de Statisto al pensulo. Qi estas samtempe sorto kaj 
merito, car la evoluo donis al li liberecon kaj necesecon, 
ke li -. dum pluraj jardekoj dezirinta, verkinta kaj 
pl'edikinta pri maniero, kiel oni devus en cer ta parto de 
EIU"opo agi stalsage - mem tiel agu; li faris tion kaj li 
venkis. 

Sed li ne íaris tion kiel diklatoro, kaj en tio kusas 

lia forlo, kiu povas utili kiel modelo. Mi vidas en }lasaryk 
la solan statiston eiíropan, kiu en tiu ci epoko ne difektis 
la dernokratiajn agordojn, sed kondukis sian melodion 
trans ci tiu spaco. 

Macdonald, kies portrelon mi vidis sur la skribotablo 
de Masaryk, provas ion similan, sed Ii ne havas la felicon 
de la komenco, sed nur la felicon de la tradicio kaj ci 
lio ne es tas tro favora por lia penado. 

Kiam tiaj evolucianoj ekprenas la povon, cio okazas 
pIi mallaiíte kaj pIi malrapide, sed pro tio pIi generale 
kaj pIi daiíre ol dum supreniro de tiuj revofuciaj karak
teroj, kies energio facile sangigas en aÚlokration, kaj kiuj 
eble nur tiel povas atingi siajn statajn celojn. Pater 
Patriae*) povas ja esti nomata nur pensulo, ne soldato; 
soldato devus esti tre maljuna kaj matura, aú li devus 
esti bel ega escepto kiel Washington. Popola deveno donos al 
li por tio pIi da kapabloj, ol aneco al privilegiita klaso , 

kaj ke hodiaií en ciuj landoj de la tuta 
mondo, ankaú en la malnovaj, regas 
bUl'gOj, en multaj ec filoj de laboristoj , 
es las fakto same signifoplena, kiel 1a trans
formigo de la las taj kvar monarhioj en 
dek ses respublikojn. 

Inter ciuj mi vidas Masaryk slarantan 
sur stupo morale plej alta: li estas vera 
popolgvidanto laií tip o de malnovaj ame
rikaj prezidantoj, kaj ne estas hazardo, ke 
li estimas kaj studis ilin. Kun Lincoln li 
havas la saman popoldevenon, bonhumoron 
kaj kuragon, fortikan, longan korpon, mo
derecon, homan sagon kaj bonecon; jes, 
oni oni ankaií povas pri li diri, ke li hel
pis gvidi civitanan militon kaj ke li venkis 

,.. gin. Sed poste la sorto gardis lin antaií 
kugloj de liaj malamikoj kaj permesis alli 
farigi reganto de tio, kion li prirevis kaj 
kion li poste militakiris. Ni rajtas lin kom
pari ankaú kun Marcus Aurelius, kiu sub
igis la povon al la spirito, car li estis unua
vice filozofo kaj nur poste regneslro. »Agi 
estas facile, pensi estas malfacile, agi laií 
pripenso estas maloportune. ( Ci tiuj vortoj 
el la lernatesto de 'Vilhelm Meister enhavas 
la spiritajn aventurojn de Masaryk. 

El miaj germanaj samnacianoj, kiuj 
estis enigitaj en lian staton, mllltaj cerle 
e tas liaj kontraúllloj. Sed nia tasko ne 

r estas taksi statiston laií avantagoj, kiujn li 
havigas guste al ni; alie ni germanoj devus 
taksi Nitti pIi alte ol Mussolini, Caillaux 
pIi alte ol Clemencau, Casement pIi alte ol 
Grey kaj Czernin pIi alte . ol Masaryk ; 
car ci tiuj malprofitigis 1a germanojn, dum 
tiuj volis utili al ili. 

En la tempo, kiu iom post iom denove 
instruas kredi je la venko de ľ spirito 
super la forto, ni havas la devon rnontradi 
je viroj, kiuj es tas spirite ligitaj kun la 
jarcento, kvankam ilia efikado restas ne
kompleta. Kiam mi dernandis al Bernard 
Shaw, kiu povus farigi prezidanto de Unu
igintaj Statoj Eiíropaj, li rediris: Masaryk. 

Tradukis O. Sklenéka. 

Jan Stursa: Prcddanto Masaryk *) Patro de la Patrujo. 
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LA KUDRILO 
Karel Čapek 

»Kun triliunaloj mi kontaktis neniam, « ekparolis 
injoro K(\...;telecký, »sed mi diras al vi, ke al mi plaeas 

guste la granJa akurateoo kaj la formaIajoj kaj cere
monioj, kiujn la jugistoj kutimas fari, ec se temas pri 
nura bagatelo. 'Bl tio ja rezultas certa fido al la just
cco. Se la justeco havas pesilon, gi do estu pe ilo 
apotekista, kaj se gi jam tenas glavon. estu do la 
glavo akra kiel razilo. Mi rememoras unu okazintajon 
el nia strato. 

Iu pordistino, sia nomo estas Mašek, aeetis cn 
butiko bulkojn, kaj maeante unu bulkon si eksentas 
pikdoloron en la palato; si do palpas en la buSo kaj 
elprenas kudrilon, kiu en la palato enpikigis. Nul' post 
momento si ektimis: Jesu'-Kristo, mi povis ja la kudrí
Ion engluti, kaj gi trapikus la stomakon! Jen dangero 
kontrau mia vivo, tio ne estas ja pardonebla! Oni 
devas esplori, kiu kanajlo insíde enmetis la kudrilon 
en la bulkon. - Si do iris kaj alportis la kudrilon 
kaj la ne tutmangitan bulkon al la polico. 

La polico ekzamenis la butikiston, ekzamenis 
ankaií la bakiston, kiu bakis tiujn bulkojn, sed kom
preneble ambaií malagnoskis la kudrilon. Poste la 
polico transdonis la aferon al tribunalo, car ja temis, 
komprenu min bone, pri lezo negrava. La esplorjug
isto, tipo de konscienca kaj glsosta burokrato, denove 
ckzamenis la butikiston kaj la bakiston; ili ambaií Jure 
asertis, ke ce ili la kudrilo nc povis enigi en la bulkon. 
La esplorjugisto vizitis la butikiston kaj konstatis, ke 
en sia butiko li ne hava kudrilojn. Poste li iris al la 
bakisto por vi di , kiel oni bakas bulkojn; li sidis en 
la bakejo tutan nokton kaj rigardis, kiel oni pI'epáraS 
paston, kiel oni lasas gin s\eligí, kiel oni hejtas la 
fornon kaj plektas bulkojn kaj enfornigas ilin, gis 
kiam ili igas ore rugaj. Tiamaniere li konstatis, ke ce 
la bulkfarado oni efektive ne uzas kudrilojn. Vi ec ne 
kredus, kiel bela laboro estas la bakado de bulkoj, kaj· 
precipe de pano. Mia karmemora avo posedis bakejon, 
mi do konas tion. Komprenu min bone, ce la panfar
ado ekzistas du ail tri pli grandaj kaj preskali sanktaj 
misteroj. La unua mi stero estas, kiam oni preparas la 
fermentajon ; oni gin lasas en la knedujo, kaj tiam 
okazas sub la fermilo ia sekreta transsubstaDcigo: oni 
devas aLendi, gis kiam el la faruno kaj akvo farigis 
vivanta fermentilo. Postc oni Ipreparas paston kaj 
knedas gin per knedilo: tio do aspektas kiel religia 
danco aií 10 simila. Tiam oni kovras tion per tuko kaj 
lasas la paston sveli: tio e tas la dua mistem transfor:'" 
migo, kiam la pasto majeste levigas kaj svelas, kaj 
OIŮ ne rajtas levi la tukon, por scivole ekrigardi - mi 
diras ul vi, ke gi estas same bela kaj mirinda kiel la 
gravedcco. Mi ciam havis impreson, ke la pastujo 
estas io virina. Kaj la tria mistero estas la ba,kadOt 
mem, tio, kio el la mola kaj pala pasto farigas en l~ 
forno: Jesuo kaj Mario, se oni poste elprenas tian 
orkoloran kaj rugebrunan panbulon kaj gi aromas tiel, 
ke ec malgranda infano ne povas pli rume odori, tio 
es tas ega miraklo - mi opinias, ke oni devus dum 
la tri transformigoj en bakejoj sonori17i, same kiel oni 
sonorigas en pregejo dum levado de h~stio. 

. Sed klo?, mi yolis diri? - la esplorjugisto do 
eshs embaraslta ; sed cedí pri la afero li ne volis. Li 
prenis la k.udrilon kaj sendis gin al la flemi.a instituto, 
por ke om konstatu, cu la kudrilo estis en la bulko 
jam antaií. la bakado, au Cu nur poste; sciu, ke tiu 
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jugisto speciale satis sciencajn ekspertizojn. Tiutempe 
estis en la flemia instituto iu profesoro, nomata Uher, 
tre klera sinjoro kun longa barbo. Ricel'inte la kudrilon 
Ji komence terure insultis la tribunalojn pro ilia tro
postulemo, car antau nelonge oni ankaií sendis al li in
lestaron tiel putran, ke ee la antausekcisto ne povis el
teni la fiodoron; kaj kian do komunecon havas la 
Henůa instituto kun ia kudrilaeo? Sed poste li iom 
pripensis la aferon, kaj gi ekinteresis lin, komprenu 
min bone, laií scienca vidopunkto. Nu, li diris al i, 
eble do fakte kudrilo trapasas iajn sangojn, se gi enigas 
en paston au se en pasto oni gin bakas: dum la fer
menlado estigas iaj acidoj aií io simila, kaj dum la 
bakado refoje, kaj la suprajon de Ia kudrilo tio pov~ 
jomete difekti. alivorte korodi: tion oni pOHl konstah 
mikroskope. Sekvi li in ekokupis pri tio. 

Antaií Cio li aeetÍs kelkcenton da kudriloj, ne sole 
da tute puraj, sed ankaií da pIi aií malpli rustaj, kaj 
li komencis en la flemia instituto baki bulkojn. Ce la 
unua eksperimento li metis la kudrilojn tuj en fer
mentilon, por konvinkigi, kiel ilin influas la ferm€Dta 
procedo. Ce la dua provo li metis ilin an frese pre
paritan paston. Ce la tria en paston svelantan. Ce la 
kvara en tule svelilltan. Poste li enigis ilin guste antaii 
Ia bakado. Poste dum la bakigo. Plue li enpikis ilin 
en bulkojn ankorau varmajn; kaj fine en bulkojn jam 
pretajn. Tiam la tutan serion da eksperimentoj li an
koraiífoje ripetis, por fari kontrolon. Resume: dum du 
semajnoj oni faris en la flemia instituto nenion alian 
ol baki kudrilhavajn bulkojn: la profesol'o, docento, 
kvar asistantoj kaj servisto ciutage preparis paston, 
bakis kaj pretigis bulkojn, kaj poste ili mikrosko~ 
esploris kaj komparis la rilatajn kudrilojn. Tiu la.., 
bQro daiiris ankoraií pluan semajnon: sed lastfine 
oni precize konstatis, ke la koncerna kudrilo estis en
pikita en bulkon jam finbakitan, Car sub la mikroskopo 
gi detale egalas al eksperimelltaj kudriloj enmeti~j 
cn pl'etajn bulkojn. 

Laií tiu ci ekspertizo konkludis la esplorjugisto, 
ke la kudrilo estis enigita en la bulkon au Oe la butiki
sto, au survoje inter la bakejo kaj la butiko. Subite la 
bakisto rememoris, mil diabloj, guste tiutage mi mal
dungis ja bubon-helpanton, kiu kolportadis bulkojn 
en korbo! Oni do venigis la hubon, kaj li konf<esis, 
ke la kudrilon li metis en la bulkon, por sin vengi al la 
estro. La bubo, ne estante plenaga, ricevis nur admo
non, sed la majstron oni kondamnis je kondiea puno 
de hindek kronoj, car li devas garantu pri sia dungit
aro. Jen vi do vidas ekremplon, kiel akurata kaj rad
ikala estas la justeco. 

Sed la afero havis ankorau unu rezulton. Strange: 
en ni viroj enestas ia kurioza ambicio au obstineoo au 
kio - unuvorte, kiam oni en la flemia instituto jam 
ekbakis la eks~rimentajn b'ulkojn, la hemiistoj decidis 
baki ilin bonaj. Komence ili estisne tro taiígaj, nesu
fice svelintaj kaj iom fusas~ktaj; sed kredu: ju pli 
longe oni bakis, des pIi bonaj ili estis. Poste oni jaml 
sursutis ilin per papavaJo, salo kaj kumino - kaj kiel 
bele oni ilin plektis! - nu, vera plezuro! Fine tiuj: 
scienculoj· fanfaronis, ke tiel eminentajn, rompe-krak
ajn kaj' perfektajn bulkojn kiel en la flemia instituto 
oni bakas nenie en la tuta Praha.« 

El la eeha: M ilos tukás 



.Dimanco de la koro 
, '. Mi ~tá!,as ' eemalfermita fenesťro. La strato 

.~armas dé llOTn;Oj kaj ~ruriloj trairantaj; la koloroj 
de 'la tegmentój d()maj ' brilas diverskolore en krisfJaw, 
oero, kaj en tem etngo mO,T/1ieTlite eks01ws ' raiíka mono-
logo df! gramofono. , " 

c EsJas 'soniera antaiitagmezo diman~a. 
Balda/teno dela Cido flamas en koloro cle héla 

violo. ~. > 

La turoj katedralai kreslros alla nuboj 
. Mi sopiras afliktite en la straton: 
Post 'la pendm!:útj JaJJuzwj dekQntraiía fenestro 

brilas du knab7neto j . . ' 
. !li legás el granda libro. 

!li havas blankan l!eston, orajn ,harojn kaj blu
ajn oh'Ulojn. . 

El proRsima gal'deno tontir.s miefa odor~ d~ flor-
áliti:tj olivo j. , . 

' Mi. estas f,eliéega kvazau mi estu,~ nul' dekdujaro. · 
. [(!fj mi havis b!anhm veston, orajn harojn kaj 

bLuajnókutojn . 

Lá ·songo de mondcivitano 
,Kion vi farus , se vi estus milionulo? delnand~ 

min foje amiko. 
. Mi aéetus jalťton kaj mi veturus en Za maron: Mi 

l;uprenus oombreto jn kun rigardo al la maro en Ams
terdam, en Leningrad, en Lisboa, en NapoZí. en Is
.tanbul, .en Af.exandria, en Capetown, . en New York, en 
Rio de Janeiro , en Adalaix1e, en Bombay, en NagasaJCi; 
en Hong-Kong . La arango ~ la oom1ireooj estus tute 
~implq,: tablo, sego, lito, apogsego, p 'anolo, .bretaro kun 
kelkaj liliroj de poeloj al mi plej k(JJraj. Se mi alvet
urus al iuel la diritxzj havenoj, mi forirus en mimt 
logejon kaj restus tie kiom longe ol mi plaťus. En iu 
mi gastfgas elPe sole unufoje dum m ia v:vo . Mi estus 
liel en la ve~a s,~co de la vorto mondeivi,tťNlo. 

EI la libro : Ponto super la mondo. 

El la 6,éha: O~o 

Sonetol ,!-l H~lena 
,~tI , ,y • 

- Bartos. Vlcek -

J. 
Ne 'estis ja perfiď, ke vin mi iris for, ' 
kaj mÍt1 silen,tad' Iw estis fin' cle l' 0JJn' , 

vi bone seias gin. Sed kiom venis hor',' 
en kiJasVenis jam de nia 'amQ flctm/ 

kaj ,esti IlJUr katim' minacis nia senť, 
'Tompigi ;devi:s ja ta aronea ret' 
pro kin nia kar inkl~~ aľla tent' 

'!'lir dorini en ri'P0z' pos~ . za komenca vet'. 

· Suferas am'ooll ni nun doMe en sake' 
kaj cin du'ba sent' en; gi rei'Ya.s klnra, 

'. unuťln , amon. ja Jeookos la ropir' . 

Revenos tiam mi kan plena liberee' 
en ~mia frekl kor'. Sur via brusío kara 

, ripozos mia kap" sen iu plua dir'. 

II. 
Travivas jarojn Trii en malta hor' 

,i kaj· vidas nur· za o1'ŤlW1ílcan gernon ., 
, de. via ~orp'. Ne BOla cSfxt,s ,můJ kor': 
'Jus via :bus' sur mÍia Vekis tremon, 

'ka( via zon" ~Juso. óirdi.s sén ri:proc' . 

$llb m ia manoÚld' koj k~. hordo 

de tJi0Ů!n' Ji1:s ' kGnt,é4 VŮl vot 
kal via . br.usť tll mia en konkordo 
.' ' . f . ".' 

si,n pr.emo.JJ. Trinkns plend de oviti;' 
mi Tonton ' de ' forges' kaj MW IOrdo, 

• jl?n "Idu ., sida$ ja ' é~ sverJa' tim'. 
~ 

.. Sur vaga voj' de l' am8'Opir' Wl Iirid' 
. ",}Jerq.ita jam; mi Bdias, .ke por' dol~ 
· de vítl korp' ne ~ řil lim'. . 

El 1á óeba: RlJ.d. Hrqrru:rtŮI 







MALLONGA KARAKTERIZO DE KELKAJ AUTOROJ 
REPREZENTITAJ. 

Jaroslav Vrchlický estasplej granda novtempapoC'to ' 
ceha, kies ricega lil:iko kaj epiko ampl~ksas la mo.ndon ~é· 
Illltiko ~is tempo moderna, li signiťšls . ,la -xulmino~ de 
roulantika poezio ceha kaj li es tas la pÍoniro de kó~rob
politismo inter cehoj - kontraúe Jan Svatopluk MaclUJ.r :,.:, 
eslas l'epreienlanto.de kuragu, konkera realismo, kies ,:{orto 
·stÍj.S pIi pl;)nsá 01 arta - ' K. TO!Danek§atis kantan, mal
largall noton, .f!1pnotonan, sed sentojn tt,lsantan - Em'!:
nuel Lesehl'ad komcncis per intima kaj sirobo1ista -liriko, 
el kin:li ,ahenis en gojan 'prikantadon de la beloj de Dni
verso ' kaj de ' la: , dia misio horoa -- Jan Vrba kultq;ras 
·en siá v'erko precipe la ' pejza~opentradon kaj la anímon 
de aodujo ~ Karel Capek. korobinas aventure la ciutag
eCOJ;l de la . vivo klln l'omax:»-tisroo .de ,sortaJ intervenoj', 
kiujn li; lasas solvi de filozo,Eio dé sperta raci o - horq 
rakonUullo estas Zdeněk Rón - Jarmila Hasková estas 
,'erkistino de fa.milieca humoro - Stefán K.rcméry es~ 
delikatl\ . ·lirikislo. 

FR,ANTISEK 1?ODESVA, 
-Ia autoro de nia kovrilo estas frapanta apero,. inler . la. , -
modernaj axtistoj, kiu ne ma1juňigis sur la unua stadio 
de sia . evoluo, ,kiq sciis komplete liberigi de la regionismo 
same, kiel tion bris antá!í li ,káj apud li Filla, Kubín., 
Síma kaj Zamazal; dev~nantaj same kiel li el 'Moravlo. 
Li sciig komplete Toffipi la feran ringon de lit ,trad~ci , 
kaj ne tin'll-s ·enspiri 'ia ftehn ~europan aeron: "" ... 'Ilt\"r 

Lia ekspoiicio, okazinfa en la nuna autuno en PrahaJ ' 

montra$~, provizore la {jnaň , státon. de -lia intereSa evoluo, 
La greka roiťologio IÚlptis pense. la pentri~ton Podesva, 
li vidas~in en.:.;felica ·kam.paro ·· kaj 1i montras ~in al ni 
pel: ko~orotka~ en .. ko~rono ~au ,ma?iero d~ l-a,~~temp~,j 
arhstoJ ' frallcaJ. FlguroJ kunmllaaJ gesto] fal'lgl$ entute 
parto de, la .I'.n.od~I'na fIgura pentroarto. Eslis geamantoj 1 
banantaj knabinoj ; es tis lavist1noj, gardelŮstinoj. )lian 
deverior{ oni povas 'dedúkti de ' la :ranitaninoj de 'Gauguin,l 
kiuj farigis iom post,. tom . personoj..;seJ.l hejmo kaj sen 
cerla ap'arténo nacia· au rasa . . Keilin. 'Podešvá metis cn la' 
anlikvan Gte~ion, estaš' akraspirita trovo' kal inventa ago. ~ ., 
Ni konvinkiga~" k~ , ilL ~airis , j'a,m ta . ant~uajq. etapojn 
cvoluajn de Polleba, " sed nur· nilD ili estas· logikevet:?j , . 
kaj realaj CD s~a primitivismo kaj"viva:j en"si~ multkoloro. 
Ci tic ili yeni,s enla veran pa~l'ujoI,l ~up la profundap 
bl uon de 1a ' čieló, al 13 <~ blua ·· ma.ro, , cn ,1a .'1wil~tan 
flavon kaj brullOn de lit suda: larido.~ Ofte :nl stal'a~ 
emba1'8Siuj antau la nedifineblQ de tiuj . es~aloj, ili estu 
de Derain au de Picass9: ~ ~i tie 'ni iliti plene kQmi)fenas~ 
~i tic ili estas. e~Lsia ,v~ra héjmo: h~jme;! e~:' la , mitologi~~ 
rcala suda patruJo. . . óf{" 

~ .~ 

epoko J oseÍ Mánes (1820- I 87 I) entu.~iasmisper 'grant!:aj 
monumentoj de la ' pasinteco, P~f studado de kl~mpat;aIiO 
eeha, moravia kaj slovaka,en kiu l~ yidis g<,ll'danton ~e 
la tradicioj antauulajJ ,gardanton 'pl$lj fidelaJ;l. de 1:3. . rása 
trezoro. Josef Mánes havis vjdeblan tendencon al stilizado 
dekoracia. Tio, kion · €lni ';hodiau noroas \ -pura "pent.:ad6:i , 
brilas eksterordinare Kaj vi ve ce Josef Navrátil (1798-
1865). , 

Dum 1a alveno de' la: pentrista rell-lismo; kiu ' sin 
anon'cas cir'kau la jaro 1860, ,komencas montrj~i me~vola 
kaj damaceladopor proksimigó ' ar la fia,nca arto. La 

_ .. historia pentrado estis kulturata de J aréslav Cermák 
.(1830""'='18']8) kaj de Václav Brožík (1851--:-1901), ~ la 

~pejzáM de Antonín Chittmsi (~ 8{I7- I89r): 6iuj tri 
lo~antaj en Parizo. I\,io koncernas . ta:lenton pentristan 
:puran kaj simplan, neniu tiám~uperis la tro frue mal
aperintim Karel ' Purkyně ' (1834"""':1868) .' .1Gmt~aue ! en 
tiu direkto verkon fjnlaboritan postlasis 'J ósef V.Myslbek 
~ 18(18-192 2), kiu s~k~éšis . ek~omÍ>reIi'i . ~t;lp~e ll! ~rinc: 
~~oJn' ~e 1a ťranca rea~lsmo \la~, prop'r~ : ~a~l?m k~J lau 
ilikrel formon gran·dlOzan, . huha~lgls . a:lh la titolon 
.de la fondinto de la moderna, skUlptista 'artó . cěha. La 
patl,'iota noto resonas ,pIi forte kaj pIi ko.rlyin:ke , 'ol: ce jil 
alia' artisto <en la ~érkoj , de Mikoláš Ales ' (1852,I9l~) 
kiu. bildigis ki.m rn:ulte aa emocio kaj delikatecQ ' okazint
ajojn ,el ln pasinteco $alDe ,kiel .scenojn klimparajn" En 
tiu epóko la a~to se~vís k.onscie al n,aci~~ p()lit~~~ja~plr~~. 
La sekv,anta generaclO, klU komenClS. SI.a'.1 akbvecon cela 
lino . de la jaréento, kaj . unuigis en ~S?ciO)lŮb la , egidóde 
la ~granda nomo , de Mánes, baví oka,zon pqr ko.ncepti ' la 
.arton malpli tendence kiřj sin dedici alr.ser'cado 8'e . puia 
formo. Intel' lukitektoj dé tiu ci -grupo farigis glej emin
rp1a 'Jari Kotěta(:y87r-': I923)]a fo~dint6 de la model:ha 
>, --I • " ;".-.;;' 



éeh~'c áriJtektur<1; 'řiČe t\lien6ta ktér' peritristoJ eštis .lan 
Slavícek (1870-"':":.I9io~, kiu aligis al sia eksterordinara 
taJento scianta eséiligi 1a k-olor'on sub radioj · de la lumo; 
aJ.i~nema1pli· valoran 'kapablon: sintezigi la ., anírnon 
de 1apejza~.oj, kirijn li pentris, " Max Svabmský (1873) 

.. ákiris merifitan . {ambit kielportretisto kaj . gra-vuristo, 
dum Joža Úprk a ( 1861) preferis bildigi kamparanojn 
slovllkajn kaj iliajpkostumojn vivkolorajn, Dus'an Jurko
vic .<1:868) entuzias~i~is per popo1aj konstr,uajoj 1ignaj 

\' 

POJ( soivi ia,:'P!obiemojri de : Ía Ďiintempá árkjíektur6: 
Tr&. esprimita senco ornama m~mtri~as ~ .. Alfons 'Muc'hti 
(186í» kiu vj!adis dum longaj jaroj en P!lrizo, kaj ce 
JÍŮ5ub Obrov~kÝ;(:1~82). La 'y-erko de, Jan . Stur,g.a(.~8.8!?-' 
1925) pruvas instinktan skulptistan '{alenton kunigitlj.;n kuli 
cksterordinara forto kaj. l'egulitan de nohla disciplind 
rilate formon. Flanke de tíu .. Ci generacio' 1a komencd 
de la 20-a jarcento vidis . formi!~i grupon artistan or.ien~ 
titan 'a1 kubislOoeltl'ovita antaií nelonge en Francujo. 



At.1dtektOf Jote,~ .Goúr (188b) ~kaJ P:avel Jan4k (,,882)1 
dekoristo Jfr1lIltik.lt ' , K yse~a, ! ( 18~h , . ,sku1ptisto: Ottt>. ,Gut
freund (1889- 1-9:17) e1Dinenti~is per labóroj' plenaj de 
álta stilo ~aj de,diÍtíra artavaloro, .TIiaj' laboroj ''estis ·ae -ta 
unua komencó módeloj al Víco de junaj artistoj, .ltiuj ,en 
la arkitekturo' esprim:is sin 'per : konstruktivismo · ,de tre 
sobraj linioj,éD la pentrado kulturis kubismoD kaj super
realisDlori. Esťas kompreneblc, oke CD A-tato sépdepeDda la 
artaj ~il~toj kun frem?la~do estas multe ~li viglaj , ol ~D 
la pasmteco, ke la artisto] hava, s multe pii da okazo srn 
konatigi eI!.sler , l~limoj de si<l lando.', . I 

En la respubliko la moderna arto .es tas bone reprez
entita , cn kolektoj de" la Moder.na , Galerio' de Praha kaj 
en ,la Ga1eiici de Brno. Cehoslovakaj arListoj, ' ankaií eD 
siaj novaj geDeracioj, , irantaj endirektoj 'plejd?versáj , 
dediea~ si? serioze al, fundamentaj problemoj de la arto, 
por afmgl la "komunan ~ celon: esprimf pet 'nova maniero 
plastikan rilaton inter homo kaj universo. , ', 

El la eeh a: Konsl. Koutek, 

KAREt' CAPEK. >, 

. E~le la pl~j fo:ta spirito ~ií a1menaií la plej signifa 
verkl~to ,de la.li~era~ura gep eraclO c~~oslovaka matur~tinta 
dum ln .lasta] J~oJ de la , Mondmlhto. Per la P9litikaj 
re~versoJ, per , s?clal~ re.volucio, per , ~a disvolVo. de tekniko 
kaj ?rga11~W , h. lasls 8m De, sole lI~tele~te msh'ui, sed 

, aok.au , s.e~se kal morale kapb. Car II kun sia generacio 
pasle al~~ls al la problemoj de civitana realeco, kiujn .li 
SOlV8S cla~ sole ~ela!i~e kaj .prakti~e, li kUn ;siaj , kunuloj 
estas ;ko~slde:a!a Spl~lto c~vlla kaJ pragmatIka. En 1iaj 
verkoJ , fldelaJ mfanoJ de Sla epoko, blovas revolucia,hum
oro, aper~s utopia deziro,volbitas pensa titanismo, sed 
Capek ne . glorigas ei :tiujn tendencojn: sed kritikas ilin 
skeptika , .taj •. dedukt~s . il!an ~eu~ehlon; ja ee malutilon 
p.or ~a VIV? p.er sprlta dlalekt~ko romana kaj drama. ', Al 
Sla ~110tof.iak~vJPko, !Ou penetra~ .. tra' ciuj líaj 'verl(ój , 
d?n!s ~ap~kp]eJparte V1van, kJaran kaj sugestan fO,rmon ;. 
kmJuli atmgls post siaj ·júJ)aéaj p~ovoj pn novkl'asikisnío 

;., .' t· 1. 



.. • ta Jt~ ]a. t~ato J osel) cll,runMIistan l;er<Úk~on , 811per.k 
" homapenadq dll ' seua <DnO, privata posedajo, pvitana 
.kaj mititahecQef?O. La .afero ~akr;opuLos (1922) estas 
traglkomedio de ' titana ; sopiro Je senmorreco.Ambaů 

<cfratój kunlaborjs . ank:aií en Adam} Za Jcreinto (1927), kiu 
tamen ne spegu1as 1a gemon de 1a autoroj·,. . . 

'!. Studo~n filozofiaJn Cil . amuza maniéro prezentitaju 
enhavas la Pmgmatismo au filozofio de prakt~a vivo 
·(I9í7), .· sprita jUlalizo . língva estas Kritiko ?cle . vortoj 
(I'92Ó~, en ,plu~aj ver:koj: Priaferoj .plej proksimfl) , 
:Slcal/4alq aféro. de Jan HiJtou~ek,!'La jaro de Za gardenisto 

. kaj ' en lllultaj aliaj)i montras. sin vera .• majstro de . la 
ling;vo; Qbservanta akj-e lavivon, vive reazanta 'alla aktual- ' 
aJoj kaj ',ciam p.reta he~pi la , prematojn. ' .. 
. . En Espetanta traduko aperis lihroforme nUR,krorne 
multnombráj rakontoj , k~f nOveJetoj en . la gaze~aro. 

C "'ml! Novák , 

o 

Jaroslav Cermák: Virino el Montér;egrokun in/ano 
. ve 1 

ni genetaligí§, faran~ cl :Ui permesreg'uiojil. Ni ,opiniis: se 

.
Zur. nenhof , kiu labol·i.s . tiel zorge kaj konscience, tamen 
~~jlip, íIi nepre devas esti kelkfoje neeviteblaj . Kajkio 
estas neevitehla en lirÍ;gvo, tio ' devenas el la na,turo de la 
lingvo, do oni ~in ne hontu, oni prefere faru el ~i regulon. 

".!;,.)::),yp. ~i v.ol\lS:tespondi prL b , afer~ de ľ logiko . 
. Nu,' kOinpreneble mi ne volis senkulpigi gramatikajn 

-;~~aroln.~ivoli§pur em,iazi' JJfe; la ' poeto povas kaj devas 
.libe,e uzi tjqn flék~ebl.eéOi!, kiQIl havas nia lingvo, čar ja 
gusta , t~Ui .ci fJekseh1e·co gin taiígigas, p~r poe~io. Kaj kon-
tr!\ji:" tio . onineniel pqvas argumenti peI: III ekzemplode 
.Z~Ip'~~~lof·.,Jep, la ) é~rj~j 4e "i. s.taI?-pi!ajgran~p~te ja 
hav~s .~ju;p~ajojn en .. laz~enh?fa lingvuz~. KVlnJam!>Q 

. .estas pra'Vlglta "per f!e/1.tjan(); fluida per aCldo; apostl'ofa. 
:apptt,:,ofha,·a), akcenta (akce":thaya), ~manka (mankhava) 
per eagr-!ma (cagrenhava), fiksa (fikshava), Jtona (Atoil
hava); l~aSo{~asiteCQ) per em?a1:Il$? , \emb.ar~iteco) . Pr~ 
hoki, mi _, atentlgas, ke ' substantlvradlkal verbQl povas estl 
u:iataJ netraI).8ir~, kiam, Hi sigq~ ne lp.borqn pel'"la l'espek: 
\ivaubjekto, ·sed.Ia funkcion de 1a :obje~to mem. Seom 
diias ; .. :ki~ro . martelas, (funkcias. i!:iel ~!U'telo)., cu ·onj 
I)e ~>vIis' .d4i: ' 1a mpstQ hokas . (funkcias kiel hoko)? 
TflSki, df!.JJ,pí; J,.apOfl-t~ eble. éajl!as ·strangaj kaj ·dUbaj en si 
mem, sed kuň ta teksto ili. estas tu~ Wlusencaj kaj unua
vide dda:taj, ,ili dotute respond~ alla', príncipo lSufičo 

"kaj neceso.. kaj . krome ne p.ekas . ~on~raií .. fundamenta au 
. ~ťra4ióia' fifau!ó, ~~j ~se 5; b?nYolis . hqpori miajn .versoJ.·n 
per..~a. l~auqo,:, ke ili ~donas sup-pIan ~o1pp.renon(, bo est~ 
:sů~~ prQvo; "ke uz~!il la fle~bl~n .. de.es{l-o, lapoe~D1 
~arsas sur tre bqoe n-ehla ÝOlo. KaJ . se, i Vl tlmas, .ke hUJ 

' erai'e~oj kYaz}':ií iDfe~ros~ ~ . es~r'W:iisťQjn, midevas ~~i, 
'11:e c RJ.! ;tre ~aus~ ~~ ~n, iM,af !r~toJ . ~~. trovus ,9,UI'ba)n 

. i!rllrétoJD. ..\ ." " . . . 
ff. Tri.e;. pa.lol~h~;· PI; la n,eo~<?~fP~,,, p1i ~re, éojas.: ke 
antaií vla,·klarVlílo ml né devas mm' defen~ 'kontrau 1a 
akuz9 pii »íníana "vortfw):ikemoc' ltaf »'nekapaJ;plo preciz
igi ideoni . Vi ja mem ko!tfesas, sciante !ion ~l praktiko, 
Xé :tulUasika: Espěranto tx estáS tr~ . ~a~le uzehla por 
:VemJjc: Nia} ..<,~jof divértasn~": ed tio, .ke [,YÍ p!efere 
"rezi'gnd ~ pri: /~ poeíjo~" dwn ni v~lá8 la l#Jgvon portio .. 
~Jtte . . .... ~ . ,; 

F ........ e .., . . " , i: ,,;:- >";~. . -)-~ ~._ , :'B 

'Nu, u, díri, ke··ei-rilate ni eátu pIi PíneDhofaj 
_'" ~ ""t-
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01 ví. lenekzemple extajo él la ' Lin~ajReIlpondoJ: 
»Esta. tre deziri~de, ke ·ni ne evitu ,rríalfacUajll tr{jdUkojn, 
sed kontr(lue, k~ ni , ilinsercu . kaj venku, CarilUr~ .. tÍiJmani
erc nia Ungvo ·· plene -ell.c.b.origos. Unu el la pl~j cefaj 
taslcoj de niaj verkistoj deoosesti La, eUáborado . d~ nia 
linyvo·.«,l{aj ke.' Zamenhof ci He !lea.b,l(lis nur pri mal-
1aci~ai promj teksto), tion rnont:ras';" Krom liar versaj 
tradUk.oj, ke estis li, kiu ne cesia kura~igi la qubanlan 
Grabowski por la traduko de Sinh>ro Tadeo. Kaj mi 
éstas certa, ke "li ~oje audus, ' ke íu kiua~is éktraduki 
la lnfel'on de Dante, 

K.aj kien signifas ja nu ellaborado de la lingÝo'ť 
Corte du aferojn: plifleksebligon kaj pliricigon. 
. lom posl iom i :;:-' diris Zamellhof -:- kajprave, Sed 

hu LOm ankaú ce li ne ruam signitís iomete. Granda'j 
taskoj cérl~ postulas iom ' pIi grandajn paAojn 'ol mal
grandaj. La tlibllo "pIi, ol la}<'abeloj de Andersen. Raj 
{';injoro l~ad'eo, . Etema Bukedcí kaj lnfero de Dante ec 
pIi g~andaj~,. ciJ:; ili ja es tas ~n .yérsot ;La ne?Iopi~lIlOj 
de m.l re)'lvlgltaJ au enkopdukltaJ . nask~tls el clbuJ du 
taskoJ' .,' ','. 

Vi diris, ke oni prefere lasu la poeziollen gia stato, 
a~merL(la nun. Sed tis kiam do ni ' prokr~tu? K.íu diros, 
kl~m ~h'e:nis-la t~mpo? ~aj, se esp-oT.kiel vidiras, navas 
ph g~avaJ~ ~~.oJn, ~l aa ,ccrte . lra'V~~ . ~i:í. ,hayos "~taiígajn 
homoJn, kluJ llln faros. KJon faru bu, lúu sentas en si 
kapabton sol.e por la poezio? Cu li ~ksilentu, cu li ne 
faru .la laboron, kiun li deziras kaj ari.kau k<!.pablas fari? 
Cu tio .ne est.us· perdoporla lingvo? Cu Esperahto povas 
permesl al Sl ln lukson, ke . gi morligu siajn poetojn, 
Citl' ankorau ne alvenis ilia tempo? 

Endangerigo! - jen la tirno, kiu naskis en vi ci 
ti.u~ lIcrodan ppstulon. Sed cu vere ln pliricigo endan., 
gel'lgas Esper~tbn? C~ .'la literaturaj vortoj eksprese pen
et1'os cn la : clUt~gan hng.v~n .P?T gin ~onfuzi~ Cu ~aj 
komen~antoJ rapldos plemgl slaJn lete1'oJD per Jusnaski,taj 
neologlsmoj por 'la senkomprena :miro de ilia korespon:' 
danto? . 
. . 'Vi. certe. ~e~ ridetospri ? t~u. su.pozo. Al clu esp
l~to plej ,~~llharaJ. estas ~a vortoJ, klUJn II lerniselsia lerno
l~hro,~l ,tiuJ vort?l' do II kunmetas sian ciutagan parolon, '. 
Sl~ snn,plan sk1;lbon. Por: uzi pii' grandan, pIi »altan {( 
vortproV1zon, om bezonas Jam certan 'forto-stl'econ, kian , 
oni lar~ nur, kiam oni metas pri ' la stilo pIi grandajn 
pl'etendojn. ,lntcl'ese estas ci-rilaterirn'nrki, kielmalofte 
oni. uzas e~ ~. la o~d~llaraj ,parol? kajskribo ce tiujn ofici
á.laJ!l vorooJn, kiuJ , tróVlgas Jam " trans la sfero de la 
slmpla stilo. ' Kaj -tametl, ciu hona esp-isto konas kom-·. 
prenas ilin, ' , , 

Do, kompreno 'de vorto. kaj lito de vortoestas 
afer~j malsa,maj, Multe pIi , ft\cile . oni lCl'I~as vorton kom
prem ol , ut:. Ekzemple ml komprenas preskaú la tiltan 
g~rman~ bteraturan Ivorttrezoron, sed · la ' vortprovizo,. 
klUn ml. pOV~B senkaprQmpe. uzi, estas tre . m~~e:ra. Kaj 
s~mee~tas .. prl ~sper~to kal sa~e estos ~lS .bu tempO, 
kI~ tl fal'l~os por clU.1a dua bngvo, le.:r.!uta jam infane 
k,aJ uzata se~cese. Séd ti~, cu ne, ne gri'Vos pIu, ke. tín 
lmgvo estn tlel fahelo faclla. : '. Ý , 

" La' ,s~pre ~olT!it!i ci~k,onstan~o, l~u mia op1nio,,per-~ 
f~kte cert~~as, ke.la poezlaJ vorto] ne mvltdos 1a komurian 
lmgvon, ,lh dó ,ne t?SÓS ' l~ .cirldoj~ de :fa »simplistoj «, 
Sam~, kiel 1~ ,fran<;.aJ 'p0ezlUj v?rtoJ . nemam ~stas uzataj 
~~ s~lpla p~olo au 'en gazetartikolo. Same" klel la arka
Igm~aJ v~rtoJ ~ftr poetoj; ' kiujn" oni stI1-das '.en 'la lernejof; 
nen~~ sm n:u!iass.ur .la langon d~ · ~a lernanto, ki~ li 
babllas kun ~laJ amlko] .. L~ . propag~di~t.oj kaj ignoristhj ' 
do puvas esti tute trankYllaJ, la poezlO. ilin la"as tiaj. Sed 
ehle ~aii .1::,- ' poetój pdvaspeti xecipr:gk-e, ke tiuj ne eks-
j{olDl1D1.ku ilfu. ,t~ iY~. 

-, ~ar ~~telDpe o~ · ofte faras" tiajn eksko~unikojn. 
Rc pu, ,9~ . ~v:uaii ~ask~'n~k} la .esp-istojn, ke ili 
nepre ~evas. esti :~naldl~gen~aJ,í' !Slloremaj" ee stultaj,; ili "' 
d,evas fl{UZl lerm .n~v~JQ.~~t.?fn, .ce .';se)a .~iitOl"08Stas 
bel~om~l~~ ke li ll.Stlgas. iI.m Je la fino de 1a lihro, por 
.parl Ů ili , kapromponkar ·sercadan. Pci 'la lcnndek tis-; 

nunaj neologismoj de Literatura Mondo (Bur lproksfmtini~ 
1000 libropa~oj) esti~is tuta aparta literaturo, oni parolas 
pá »sufokaatniosfer-o «'. Sed . oni forgesas, 'ké,cti estas li
teratura reyuo kaj dona;; mu1tajp poemojn; dl,) ' ti uzas.joDe '. 
nur 1a komunan "1ingvon, kiel raporta 'au propaganda; gaz-
eto. . .'1: '."'"'. 
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La plej nobla rolo de 
Esperanto estas diskon
igi la Penson de la mal
proksima Oriento! Tre
zoroj kusas en la verkoj 
de orientaj filozofoj. Ek
konu \a arton kaj litera
turon de Japanujo. Akiru 
vere tutmondan horizon
ton. P"etu senpagan speci-

menon al 

"OOMOTO" 
K a m e o k a (K i o t 0- h u) 

Japanujo 
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Valora, interesa Mirindaj aventuroj 
A 

KAMCATKO LA SOVAGA 
la lando kun la plej granda vulkankeglo en la 
mondo, kun la vastegaj tundroj, kie la timata 
purgo en kelkaj horoj povas entombigi la ve
turantojn, la lando kie ta salmoj sta ras den se 
en la riveroj kiel sardinoj en skatoloj kaj la 
zibelfeloj estas monunuo, estas vigle priskribita 
de ta sveda sciencisto Sten Bergman en la libro 

= Tra sovaga i(amcatko 
Dum du vintroj la au oro kun sia juna edlino 
veturis per hundoj kaj sledo inter Ja sovagaj 
indigenoj en tiu nekonata lando de nego, stormo 

:.::::= kaj frosto - kamcatkanoj, lamutoj kaj korjakoj -
logis en i1iaj jurtoj kaj mangis kUll ili en ilia 
primitiva maniero. Preskau superhomaj penadoj 
elcerpis i1iajn fortojn kaj multfoje ili riskis siajn 

"TR~V~;~~~~: ~;i~;~:~:: :alkOVri 
estas eldonita en dekdu lingvoj 

= Mondkonataj jurnaloj kaj revuoj laudis gin ne 
nur pro la scienca fidindeeo, sed ankai1 pro la 
kurago kaj sentimeeo de la verkinto kaj lia edzino 
276 pa~oj Eleganta eksterajo 

Prezo: bro§. sved. kro 4'50, tole bind. sved. kro 6·-
-z::::: (au egalvaloro - Por sendkostoj aldonu 100ft) 

~ ~!odOOs~S~~~K~~ť~~!!!?o 
Po§tceka konto: Stockholm 578 
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~I----------------, 
Jus aperis ta 

TEKNIKA 
::111111111111111111111111111111111111111111111111: 

MEDICINA VOR TARO 
==111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"IIIIIIIIIIIIIIIIIII==: 

de D-ro Briquet ~ 

360 pagoj, tole bindita. -I 
Enhavas 3.675 radikojn 

kun necesaj klarigoj en 

Esperanto kaj traduko 

en diversaj lingvoj. 

Eldonita de InternaciaMe

dicina Revuo, 255, ave-

nue Longchamp, Ucele, 

• 
Prezo: 2 Dol. H:vre:~:Il::~::I~U~O~;tera_ ====1 

tura Mondo, Mester ucca 53., V. 7, Buda
I pest IX., Hungarujo. ~ 

~I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111111111111111111111111 1 111111111111111111 1 111111 111 11111111111111111111,"11111_ 

A 

CU VERE? 
EN OKCIDENTO NENIO NOVA? ................................ ~-

SE - vi volas esti plej hone il'1formata pri la 
progreso de la Esperanto-movado en 
Ameriko, 

SE vi voJas farigi sperta pri la plej modernaj 
reklam- kaj propagand-metodoj aplikataj 
en Ameriko, por prosperigi vian lokan 
movadon, 

SE - vi volas pensflugi trans ta obstinajn 
barojn por koni la verajn morojn kaj 
vivon de la homeeaj Amerikanoj per 
A m eri ka Esp ~ranto-Literaturo, 

SE - vi volas ekzerei vian seion de ta angla 
Iingvo per paralelaj Esperanto-anglaj 
lega]oj, 

A BON U 
la ptej vigtan nacian Esperanto-gazeton 

.AMERIKA ESPERANTISTO 

Jar a bon o 1.- u50naj dolaroj, ee 
ESPERANTO - ASOCIO DE NORO-AMERIKO 
Fort Lee, N. J. 
U. S . A. 

Petu senpagan speeimenan ekzempteron 

III 



"Vi 
KRIMAS 
·ko nt ra tj 

. 
VI 

I Se ne sufi~as al vi tempo traJegi Ja 
tutan verkaron de D-ro Zamenhof, 
a I In e n~ u" k a p tu gian esencon per 

ZAMENHOFA LEGOLIBRO 
Plej modela , legolibro por l'uperaj 
kursoj, enhavantaj eltiraj9jn el Zamen
hofaj tradukajoj kaj odginalajoj kaj . 
pTi Z-aj ve·rkoj 
Bro~ , 13X 19 cm, 144 p, ' DoJaroj 0:34 

Arisima: 
Sen b e d a ti r e Am o Ra b a s 
Majstra verko de I' autoro de ,.Dek
laraCio", kiu sinmortigis kun la amat
ino pro ama af~ro 

Bind. 0.68, bro~. 0,51 

Isihara: Verda Karto 
Premiita romano Če konkuro temanta 
post-50-jaran vivon Bro~. 0.5 t 

I. U.: Ve r d a Par n a s o 
Originalaj poemoj kaj tradukoj el ja
panaj poezioj Bro~. 0.57 

Akita: Danco de Skeletoj 
(Teatrajo) 030 

N ac ume: Turo de Londono 
. .. -- . (No'veleto) 0'15 

, Jam a mot o:. E ~ I a :N e b u I o 
(Radiodramo) 0'15 

'Ossaka: Fabloj ~te.' Ezopo 
040 

Cujuki: . 
Stahl Biblio · de Samurajismo 

0'15 

Tokieda: 
Pri Origino de ' japan a Popolp 

• 0'07. '. 
Granda Lernado 

kaj- Doktrino' de Mezeco 
Unua libro de Konfuciismo ' 0'43 

. J a p an a · S, 1..o :s 1. 0 
0'03 

Prezoj en usonaj dolaroj afrankite 

Eld. de Japana Esperanto-Instituto, Tokio 
Mendeblaj ce LITERATURA MONDO 

mem! Vi ne sendis la a·ligilo·n , al 

Literatura ďMondo "porAELA"o 
Budapest, Hugarujo, IX., Mester ucca '53, V~ '7 .. :. 

Peatvidéki Nyomda Vácon. Feleloll azerkeszto: Bodo Károly. Felelos kiadó: Zoldy IstváD 
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