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Prezoj en nsonaj dolaroj!
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INTIMECO
Ambau
en sia eta &mbro
for de aliaj,
for de la viv·. Silento
farita de l' bolanta aJ,vo.
Si diras: »Audul
Ce la pinsupro, vento! «

VARMEGO
Urbon Tagmez' eniris en trankvilo ;
ne movas sin folio .
Sur 8nuro de l' pregeja sonorilo
dormetas papilio.

PASIO

Kiel la nedo
akumulidas ce Za horizonto,
sur FuJi-monto,
- miaj deziroj ...
Ne zorgas mi pri onidirojl
Se disvastidus mia malbonfamo,
mi eé fierus vantel
Homopinio •.•
Nekomprenebla estas nia amo.
Ciuj deziroj miaj
aJwmulidas, ceZadante

sin senespere kaj komeucasb'atali sova~e. Vnue li
jetas la kandelabron kontraií la atakanlon. Batita de
g-ia akra pinto SUl' la viza~, Sab'urohjoe ~anceligas.
Intertempe, Ičikuroo elingigas la glaviOn oe sia talio.
Senvorta kaj senespera h:atalo komenc~as. Saburobjoe
suferas malavanta~on havante longan glavon ootantan
la plaf9uon de tempo al tempo. Interhawante ili alpr.emi~as proksimen al la verando. lčikuroo, veninte
sur la verandou la lUllua, sensingarde ekglitas kaj' faletas sun unu genuon. Triumfe Saburob:joe levas la
glavon por hati, sed, tro rapidante, li maltrafas kaj'
entranČAs pro~nde en la traron lrorantan ,' super la
kapo inter la' čambro kaj verando. Gojigita de tiu či
čieldonita okázajo, lCikuroo, ankoraiísur UDU genuo,
hatas per sia -g1avo ·liajn ripojn. Kun krio, Saburohjoe
falas renverse. Icikuroo, kiel homo batita ~is sensento, stel'U~as
SUl' la verando kaj restastie, eligante mallaiítan ~emon.
Du au tri~ ~nutoj pasas, dume esoepte la gemadon de lčik"urookaj" la mortantan Saburobjoe>n, nenio
okazas suila -scenejo. : IcikuroQ fine levas la viza~on
kaj rigardas <lar ankoraií tremetantan ko.r:pon de sia
mortinta mástro." Kiam la tremado tuteeesis, snbile,
kvazaií pelatá: de.'lD.einripr060, li reprenas 1a glavónkaj
estas sin ~.nrtigon~ . ~tratrančante la vehtron. Eu tiu
momento la":elfr8Ďo~,en angulo ,de la Campro movigas.
Ojumi aporas. Si" eS~S' pala kaj wm tremetas, sed
penas kaéi Bill!! ~iii~.#_nj>anikon.)
Ojumi (rigardanteokulangule aJ Icikuroo sin
mOl'tigonta).Vere mi timis pensant.e,kiel tio ~s.
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tiun unikan zorgon:
doni al li tute,
absolute,
mian korpon!

AMROMPlOO
SUl' sekfolioj jen fori~as pa§oj.
Meditas mi pri multaj aJoj.
Vespero . Malfelíco.
SUl' nuda branco
sidanta korvo.
Autun-finido.

SENHELPECO
Mi -volus al li skribi:
penpeza éi aferol
»Diru al mi kelkaJon,
blanka papero 1«

AMEMO
Kial Za lun', aiitune,
Jetas sur la montaron
delican klaron?
- Por ke ni povu nombri,
amoou kune,
tiujn acerfoliojn,
kiuj defalas lante,
pounu defalante .••

Tradukis: G. Wa;inghien.
C

f

Mi staris malantaií 1a ekrano retenante la spiron kaj
timaůte, cu ne estas jillDl nůa vico, se viestus disfend':ita. Mi estis tentata forrui, sed mihavis senlon de
loj;aleoo aJ vi Sajne mortigota. Sed vere vi estis. oon~ca, cu ne? Arikorau , vi ne estas Oe la fiQo de via
sorto. Veninte gis či tio, ni ne devas perdi tempon.
senutile, mj ni kolektu la tutan monon en la domo
kaj forkuru. Oni Sajnenenion rimarlcis en la Čeflog
ejo, nun estas tempo prepar~i. Venu, ni serou la
monon en 1a domo.
I cikuroo ' (dum la virino parolas, jilun forlasinta
la ideou morti. Sed ankorau 'li restas gapa kajkonfuzita.) Ha, mi faris teruran aferon.Perfide mi mortigis
la mastron.
,
Ojumi (ne donante atenton aJ liaj vortoj). He,
'nUD ne estas ·tempo1amenti. Vi ne estas vireca.. Streeu
viajn fortojn. Mi pretigos ,min, dume vi -seroula
monou.
Iéikuroo. Ha,estaste'rure. Mi estas morliginto de
la mastro. Mi, mortigis la mastron, .krimo ~ 'Puninda per
krucumo.
.
Ojumi 0provante lín ' levi): Cu vi ~ "b:atalis por
via vi"o joeČill risko?~en, mj vi OOYa8 ,esti preta.·
, (Iciknroo, kiel ' pupo en ]a manoj' 'de ~ virino,
staritas bj, tenante Sinfore de la' ka<lavroife Sabúr~
ohjoe, iras al ]a bufedo -kaj "ko1Qencasen ~'i 'serCi.
~angaj ~ngroj lasas. la ~aktíloj~gl~~ ~k~j " č~
be SUl' la blanka YeJDafO de ~nlJ(J lignO. '@,UHll
uas en la najbaran ~:ron kaj Dilldá,ií Nlve.Qlls'P"Pide
kun pák&30 kovrita p4'r .tulťo.)

Kiomjara estas la fraulino Luno?
Dek-tri kaj sep.
Si ankoraií estas juna.
Iru aceti teon.
Iru a6eti oleon.
Per soleca voOo malgranda knabo kantas la kanteton ripete.)
léikuroo (kiam li ekiras el la hegpordo, c.armite
de la infana kanto.) Ha, gi estas la knabeto!
Ojumi (irante el la pordo.) Hola! Kion vi fara s
revante tie? (Forte tiras lian manon.)
(Ili eliras. Dum la luno brilas kaj- la kantadto
dauras en la doma, la kurteno falas malrapide. )
AKTO II.

Sándor Nagy:

Studlcapo.

o

jrumi. Kiom estas?
lcikuroo (per mallaiíta v<>to). Nur unu paketo de
kvin rjoojl per nisugin-aj2 moneroj.
Ojumi (mem irante al la bufedo kaj brusereante
inter giaj· enhavajoj). Kion ni povas fari per tíel malgranda sumo? Sercu en la kirasujo. Tie povus esti
mono por militiro au alia.
Icikuroo (iom pii vigle ol antaue, malfermante
la kirasujon kaj suprentenante la kirason kaj gin
svingante). Ankaií tío ci estas malplena.
Oj'Umi (bedaiírante). Li estis konata avarulo, .gi
do eble estus kasita en vazo au io simila kaj enterigita.
Ni ne povus trovi gin rapide. Yenu, ni estu kontentaj
per tio kaj ni forigu antatl ol lU nin vidos.
(Icikur-oo purigas siajn sangmakulitajn manojn
en pelvo kaj refumigas la zonon.)
Ojr.tmi(okaze turnante siajn okulojn al la kadavro de Saburobjoe). Tio ci ~tis mia mastro, ·de kies
bonkoreoo mi dependis cirkaií' au jarojn. Do, mi
Inontros mian respektem kaj aruatlos. (Levas unu
manon kaj· sin klinas.)
(Icikuroo surgennigas silente kaj knnpremas ta
mano;n antau ]a ·kada\TO. ,Di ekiras.)
Ojumi. Vi ;havas la 'Mosilon por la malantaua
pordo, cu ne?
·Icikuroo. Tio estas mia devo. Oi cÍam estas Oe mia
ta1io.
Ojumi. Viguste .estas tiu homo, cu ne? (Ridas
alloge.)
(La lunlumo nnn brilas pii hele. Kiam . ili malslosas la hegpord@ kaj eliras, la voDo de la nutristino ,
aiíditas kantanta en 1a Oefl~jo.
;1,. ~tikva
:!

jap8ria monUIl'úo,~rkaií 10 spesm'Íloj.
Antikva arA'entmonero, duono de rjDo . ' , '

Sceno I.
(Antau la ripozejo mastrumata de Icikmoo kaj
Ojumi Ce montopasejo Torii sur landvojo Kiso. Du
au tri jarojn post la okazajoj en la Akto I. Vasta pajltegmenta doma kun terplanko okupanta gian dekstran duonou. La maldekstra duono estas muro. Sur lH
muro trovigas pordo. Sur la duono de la terplanko.
artemiziaj: rizkukoj, fab-jeleo kaj seKlgitaj persimonoj
estas elmontrataj por veudi. Tie ku~s du longaj benkoj, kaj sur la paperitaj glitpordoj cstas skrihitaj »Poligono « kaj »Varma RizbTando. « La fono prezentas
kriptomerian arbaron. Maljuna Cerizarbo etendas siajn
b'rancojn super la domon. Giaj burgonoj estas §velontaj.
Kiam la kurteno levigas, la Cevalisto, Gonsaku,
alliginte sian Cevalon al kriptomerio apud la domo,
sidas SUl' unu el la l>enkoj kaj parolas internen al la
butiko.)

Sándor Nagy:

Ave Mirjam .
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{}ontaku. He; aňsÍWitu! :N~ paroiu tLel kruele.
K'Onto 'éstas 'kOnto, negooo estas ne,gooo. En la printempo mi gajnos veton, kaj pag'OS por cio. Venu, Cu
vi .ne V'Olus &lsigi la gromblon kaj pretigi por mí unu
rotelon ? (Respondo 00 venas.) He, au~kultul Neniu
ven'Osplu, se vi estas tielmal ica. Kvank'am r~stis §uldo,
~i ne povase sti pIi 'Ol unu rjoo au 'ťlu hu'Oj:l pii. Kiam
la voj~aIitoj iom plim:ultigos, tíel malgra ndan sumQn
lOni akiros per unu- au du-taga laboro, cU ne?
Ojumi (ekster la vidQ). Se vi estus tiá hOIIli9,
kin h'Onest'6 alportus al mi 1a. per1aboritan monon , mi
fidus vin ee pol' kvin aií dek rjooj sen ia ajn vorto.
Sed vi ta:ugas por nenio, akirinte du b'uoj'll au ec nur
du ~uoj'll2, vi iros al Jabuha ra por ~in doni al malmultekosta pub1ikulino, .aií po~ ~in vetperdi, cu ne?
Gonsaku (forlasante la benkon kolere. ) Ne estu
arogantá. Dank' al kiu estas eble, ke paro da fripůnoj'
kiel vi daure vivas maltime sub' la vizago de la suno?
Fi, mi ne f'Orgesas, estis la tagon post Hígano 'en la
antaU1asta j1aro, ke mi aiídis pri hQmm'Ortig'O en tiu
Ci flanko de Jahuba ra; mí ' aliris kaj trovis, ke la
mórtinto estas maljun a voj~anto cirkau sesdek ja1'oj.
Kompatinde li estis prirabi ta je ciQ, de la vestajoj gis
la 'vojatglavo, sed tahakujo falis kaj estis lasita malantaue. Oi ne estas PQsedalO de maljunulo, mi pensis,
kaj kiam mi rigardis gin pii aNmte, mi suprizigis. Mi
sentis, ke mi vidis gin ie antaue. Esplůrinte gin 1:o1'geme, níi ekSciis, ,ke la · Sanilo estis ve1'a, Car . gi estffi
tabakujo fabroot a eD. Edů, malofte tróvehla en la KisoMontaro.
Ojumi (anlroraií nevidebla.) Cu vi ne havigis al
vi 'rizbrand'On per tiu rakonto pii multfoj e ol vi povas
remem ori? Se gi estas via xakonto, ank~ií mi havas
ion por diri. Mi nemem oras Ja datonek:z.akte kiel vi,
sed ciuokaze estis en la somero dela lasta jaro, kiam
la pilgrimadů estis generala kaj' ciu kun omh~l'elo kaj
bastono pasadis lau tiu ci VQjo . sinsekve. lun v.esperon
malfůrta k:nabino de dekses. aií dek:sep jaroj alktrris
plorante, ni ' do envenigis ~in kaj tiam ni trovill, kio
estis ,Ia :afero; nia surpriz o estis granda. Oe laenire jOi
de mo:qtopasejo Torii, éin atakis &lvalisto, ki:u§in subpremis kaj rabis al ~i la tutan monon , kiun ~i Kunportis
,por la vojago. Kiam ni demandis, kiel Ii aspektis, ni
eksciis, ke li havis btovojn densajn klel, raupoj kaj - floosalru. (ridaDte ' maldolce.)Fi! Se gi .estas via
ralronto, mi h80vas ion por ~doni algi. Tiun m8olfortan
knabinon alkurin'tan plóránte . .. kiu estis, kiu' sin trompis
per §ajna bonkoreoo kaj forvendis ~in hle! , servistinon
de teejo en Huk:iUAim:a?
Ojumi. Ou vi dů pensa~, ke mi havigos al vi cion "
.laň vja' volo? Se vi venos kun ~a materialo, ankau
mi
renkon tosvin kun 180 samo. Sed auslrultu, Gonsrun1,
.cu vi iamaií dis la proverb oI).»Ki am vulpó ~stas kapt- .;
ita, mell? ne estastra nkvila« ? Mi čiam pensas tie'l. Se
iu dev80s iri~n ' malluman &lIon, ju ' pii muIle dákio~
paui'O, des pii b'one, vi .sci.as. Vi au tis. ho~o" -kiel tiu
Tacuzoo en Narai, eble honoros min per tia a~ik~o,
cu ně?
". " .
. i'
.
~
Gón.wku (forironte,) Ne ~inacu " min ~ . La pleJ
malbona, . lůo PQvus okazi 801 mi, .estus ..dumviv.amalIih
erigo. Mi ne povas toleri, .ke oni min ~etu (;ID Ja saman
viOOll kun tiaj- ~digotoj kielvi 8omoo:i\. " (Ko:rere
~:
ligas la '6ev,alon ckaj e8hi.sforironta.) . . " "., . .
: O}umi (aPerlnte Sllr, ]a' terplánk'O :la u!luan jQ~fl'

Sur cŮJ.verdakimípo kaj 'past.ejo,
Úl triti:ko
Balimci$ sian kapon, au ,hordeo
Brufll1$tris neni4jo jn 2al jQl'milro, ..
Aiídigru; ~n ~r ~spera veol

En kil) lastqn. 4~Qn

Okazru; ÍíO iledireble a&l, .
Diablá, 1#'irruí káj hontina a ago. .
Ne phi boviiwj sutgeii'l,le maeas
La rifun herbo1l dum j.unw. tago
Nun ldbori;s.loj tie mizkori. .kriJ&.s I
ba . rtlnnnkolo kaj La l'ugpapavo
Jam rrutkál igisde kalkeca koto;
Ne plJu. vesper.e ,sonas tril.:.okUmo
De ,iu mert: gin anstatauis froto ,
De miksile goj por cementa ,Zuto.
Ho, brikoj, brikojl ~tiJjneniame,
Ankora u ne /con'úmt aj post formangQ
De tJutaj veTddeklivoj, volas Some .
Engl!uti tinn cil A/i,kia sango .'
Olro,zm kie mordas vi rug-f~r

kaj' formetante la t3.son uzitan de Go,nsakú) . Gonsakul.
Cu vi n<e havas eC monon por pagi 1a toon? "
GOTiSoku (montrante . abomenon.) Trudpetemulino!

. 'Juna Edzino. Oni diris -Ce Ia Ínontpiedo, ke se
ni 1ros har kilo!;ll.etrojú supren, ni vid6S gÍp malsupre.
, '. Juna Edzo. Cu vi ne est.as Iaea?
Juna Edzirw. Ne.
Juna Edzo. Jen es~s teyjo. Ni ripozu minuton:
(Ojuini vidas iľÍIÍkaj salutas kun vizago plena
de l'ideto.)
_
"
Ojll,mi. VeDU, bonvolu sidigi. Vi devas esti lacaj.
Sur liu či vojo de . montoj kajmontetój, vi devas trovi
la vojagon tre malfacila kun malforta lronulino.
, J:unaEdzo ;(sidígante kun sia el;lzino.)Mi atldiS,
k~ tiu či ' montopasejo estas la plej kruta loko dum la
voj o ; cu gi iras malsupren de ci tie?
.
Ojumi. Jes, jes. Tiel gi iras. Rigardu, cu vi ne
vidas, kie la valo malfermigas kaj latritikaj kampoj
etendígas?
Juna Edzo (ekstarante sur la piedpintoj'.) Efektive.
Ojumi. Tíu liniode pinoj en la mezo estas la
land'Vojo kondukánta al Ja.huhara. Rigardu, rigardu,
vi . vidas tiun grandan tegmenton brilantan en la posttagmeza sunbrilo, cu ne? Tio estas Ia templo Mjoohonji
ce ta 'enirejo al 1,1 urbeto.
Juna Edzo. Oerte, mi vidas. Oi ne povas esti pIi
ol okkilolnetrojn malproksima, cu ne?
Ojlzmi. Ok? Ne tiom; arrenatl pIi ol kvar. E6 se
vi _prenos sllfi6an ripozon, facile vi estos tie antatl la
sesa;
Juna~ Edzo. La: ' speciaJa produktajo de Jabuhara
estas 1,1 kombilo nomata Orokugusi, se mia memoro
ne eraras, cu ne?
Ojumi. Jes, gi estas. Vi deVoos aceti multon da
ili revenvoje.
'" (Du~ iliparo1as, Qjumi preparas teon kaj prezehtas kukojn. La .Tuna Edzino rigardas returne de
tempo al tempo maltrankvile ICikuroo'n.)
Oju,mi. Kaj kiel longa estas via vojago?
Juna Edzo. .Tes, post viZito al Ise Sanlétejo por
pregi, ni intencas voj:agial Kioto por vidí la famajn
10kojll, kaj se la cirkonstanooj permesus, ni poros
čirkaUiri al Jamato.
Ojumi. Koncerne la temp on liaj Ia monon, tio
estas, bonega pIano. Sed malgratl čio, sajne vi ne havas
kUn .vi serviston. '
Juna Edzo. Kien "ajn ni iras, oni diras tion

kaj, niir.as; la fakto estas, kle niekvojagis kun zorgemá
senisto; sed . li malsaniA"is, kiam ni alvenis la kasteluroon de Maoumotok:aj', earkosta:s sufi6e mlllte por
venigialian, ni lasis lín Ce gastejo kaj pluiris.
Ojumi. Post 6io, esti solaj estas al vi. pIi oportune.
'
. ,
Juna Edz() (returne rigardas Ia edzinon kun sen~
signif.'l rideto). Nun ni havis ripoz.eton,· venu, ni do
ekiru. Ankorau UDU paAon pIu.
Ojumi. Bonvolu ripozi liber,e. La sunů estas
atte.
Juna Edzo. Estas oporrul1e alveni la gastejon
frue. Ni muIte vin genis. Jen, mi metis monon por teo
ci tie. (Ekiras.)
.
Ojumi. Dankon. Bonvólu denove vizit i l'C venvoje.
Bone ·vin gardu dum la vojo.
(Ojumi staras lrelkantempůn sekvante iliil per
rigar-c.lo. 16ikuroo daiíre fumadas sonteme. Ojumi,
kvazatl subite ekrimarkinte -ion, kuras en la domon kaj
tuj elkuras denove kun mallonga glavo de lCikuroo.)
Ojumi (eltenan te Ia glavon Ce lia sultro) . . .Jen !
Iru!
'
lCikuroo (malhonhumore, kvazatl ne rimarkinte,
kion si volas.) Ki .. ki .. kion vi volas?
Ojumi (kun iom maldelikata tono.) Ne Sajnigu,
ke vi ne komprenas.Jen estas laboro I Cu gi ne estas
grava laooro?
"', léikuroo (montrante abomenon.) Kio? Trojn
homojn? Vi e8tas senkora. (Ekstaras kvltzaií por sin
forpusi.)
Ojumi. Kiu estas senkora? Cu pe guste vi mem
esta8 tía? Ouste nun, dum mi malpacience penadis
Ciamaniere teni ilin e6 iomete pIi longe, vi sidís ti.c:
fumante kiel kameno. Iru! Ne hezitu, rapidu senprokraste.
léiku1'OO (iom forte.) Ho l Mi malsatas tion. Tio
dependas de la homo. E6 se tio estas mia okupo, forsendide la 'mondo tiel feliean paron, kiel ili, estas tro
k'ruek
Ofumí. Se ni diradus kiel vi, ke ni ne Satas IlUI,ljunulojn, knál)ojn au geedzojl1, nia afero estU$ jam
finita. Nenio estas pIi genaolb'uda-kora stelisto. Ankatl
vi pripensll Done. En la pasintaj tagoj, mi mem ne
estis tiel malSatinda "virinů.) Pro kio en la" mondo estas,
vi pensas, k-e mi, antatle tiel famekonata en la kvartalo
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Asakusa, k~ ,oni eé nomis ~ min Belu1i n6de UmamicS. ,
rampis profund e ~n 1a, Kis~Montaron . kaj- .vivas tiel
mizeran vivOD, kian et, sov~a simio ne vivus? Cu cio ,
no ostas nur, čar mi havas vin, la kanajla n moIýgj nton
de siamas tro, hlel edzon!l
,
.
(UikúrOo staras .siJenf.e kunma llevita kapo.)
Ojumi. R'6kompenCé por,'mi a vivo kun vi, kredeble
neosta s de vi krimo doni al mi tri man~jn cÍlltage
kuj· rizbrand'Ůn de mi ~tatall, cu ne?
. léikuroo (iom Jwler{} .)Ne parolu· awge, Se vi
havas ión por diri, ankaú , mi havas la s,amon, Mi, la
fidela kaj zorgema servisto de mia sin,joro ,kiu, firiinte
la jar1imon de servado selikul pé en la Nakagaúa-domeg'Ů, estus fari~inta pensiulo en Ia· mastrumad'Ů,
estás
dol'Ůgita kaj, hO,w1: uré!K iu en la mondo estis,
vi
pensa~, kiu igis min levi la man'on kontraú mia mastro
?
Qjumi (mokridaate.) Hml Sensellcajo! Cu tio
estas mia kulpo, ke vi freneziA-is pro mi? Estas pIi
bone ne paroli pri tia pasintajo, Cu oni ne dtras, ke
trinkante venen'Ůn , oniA-in eltrinku A-is la lasta guto?
Kion vi deziras, tio estas: drinki dol6an rizb'randon
gis vi dronos eIJ gi, eune? Ciuk~ze, cu gi ne estas. ,la
sama gla\''O, per kiu vi mortigis vian .sinjoro ll? Via
krimo apenat i. povua esti ma~pligraI\digiq nun ~r
Spru,'!O de uun ViVO au du. (lom flateme.) Cetere, vi ne
bezonas ilin morngi . Laň lia aspekto, li e§tas Uliiva filo
de riculo, .dal ee se vi l!e faros krue:Jajon, se vi simp1!e
minaoos lin per lludagl avoi estos bagatelo rabi CiOIl de
.Ji Pensu pri tio! Senspertaj' vojaganloj kun kvindek
rjooj au cent p1'Otaj 1tJn ~ia p<>§o ne. alvenas tre ofte..
Kaj ' kion mi volas, estas la punktita siJ.1.OOkrepo, per
kiu la viriuo , sin, ves tis I Mi vola~ provi, kia senro.
estus vesti min per tia speoo de vesto UITU fojon.
16ikuroo (fine prenante la maUongan glavon de
Ojumi.) »AI diab1ino , diablo kiel edzo, « oni diras,
sed via diableoo estas du au tri gradojn super la mia,
Nenio helpas. Mi do iros.
Ojumi (ridante donas . al leikUroo '. r~onantan
frapon snr la dorsou ,) Vi estas oonulo, cu ne? Sajnigi
vin geJ;lata I
.
'
Uikuroo. Alportu rizorandon, Malvarma sufieas.
, Ojumí.; Prenu gin reveninte. Mi 'prepar osvarm an.
, lcikuroo. Alportu, mi diris,
Ojnmi (eniras kaj elvenas koutraiívole lrun rizbrando.) Se vi pensas tion~edaiíri:nda au simil~,
Yer~ajne vi far'Ůs ian mal~an .erafOn. .
.
ldřkuroo (senvorte trink~gas avide cl la stoptru o
de 1a bareleto,) Ha, estas amara rizbr.ando. (jetante
la bareleton surteoon li foi:rapidas.)
.
Ojumi (rigard ante lin fonrantaQ.) Car ili estas ~
survoje al Kioto post vizit'O ál Ise, ili devas lrupporti
aJmenall kvindek rjoojn. AIilrorau estas marvarme. kiam
la suno éksubiras. .(La ·sonorilo de surmonta templo
ailrugas.) Ho, gi devu estj 1á sotlorilo de la Sesa,
( La kurteno falas matrapide.)
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.Popoloj! atenw"ln },o~jn ·de '· Z' ver'~
Al miprok simigu ' amas'e en hor' j
. Mi estas prote!O seMita dl Úr' .
Kf!:j p,ensojTJ. (Je Doo mi pOrWs en. kpr'.
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Ec krom mi .es tis en patririaSin',.
Altflsis min jam de l' Kreinto S'igel',
Sinjoto ordonis, ke' mi gv:ó,u vin
Al bOM ; ál vero ~ telicokxij 'bet',
"Do, ol mi alV81Nl, oogantoj de ľ monď
Vi . el ebeooJoj, insu[oj" ' monfnr',
Animon ', soifon pacigu, tni - font"
De ľ forť nevenkebla, deobstÍTia tor'.
Mi ~. toreo" ,sanýanta La .rwkton je Úlg',

o

Trumpeťolvokon ta: al

o

Mi - - glavo plej akro! Mi estas Za .sag'
De DC,eligita el Lia sagu j' ! , ..
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tif!ra pedrul !
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Felico, oiíoor fa fanwm ' de ľ féliqo? ,
Fintine jatute- egale!
'j
Kaj grovas 001' la unuso[a kondico:

Sin sentu lakOT idea1.e.

Nllr grvwas, ke ľ koTO pleňiga per .io .
Kojma loperig u OOkIlOIi,
Kaj se gin okupus nur Za ilúzjo . ~
1
E; ga1e. se sén:tas gt guan.
A'
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Validas nur sénto, ne gia deveno ,
Nur la lr(!Viooj' sulJjektiva,
Se jo aperas SlUT' krqrn areno Por kar' estas.g i >efektiva.

.
o

•

· , ~c~kQroo ,~":v~a.s. ,Li . ~s Jl8lc;eton da Ve8talůj;:
subsla brako. LI ngáidasremme de9:empo al tempo.
Kiam li venas
sia domo, li siditas SUl' la soj1on
.'
,kw} gemo. ' detrankviligů}
, Ojumi (aiídant-e per ~j oreloj ). 'Ki'U? Kiu
estas? Ci;! . estas vi? Ou estas sinjoro lcikuroo?
( Ici~:uroo sidas silente kaj ne respondas.) .
i' Ojqmi . (ek$tariqte.) Kiu estas? .Kiu estas? (Malfermas la papeřitan gIi.q)ordůn.) Kio.! Jen estas vi
!amen, cu neP . Ne sídu ludeme SUl' tia loků, sed venu
cn la důmon rapid ~. Vi estis pIi. rapida ol mi. pensis.
(ICikurooéniras. Sed' ankorau li diras .nenion,)
Ojumi. Ki-el iris la . aféro? Sukcese? (Prenante
Ja vestajojn de Icikuroo kaj 'rigardante ilin.) Ha, mi ne
trovas . §irajůn SUl' ili Vi farigi.$ tl'e sperta, vere? Hd,
estas. belega krepo, cu ne? Kiel ajn bůnkvalitaj 68tus
la af-eroj , se ili ,· estus su~pl'ucitaj ~r SaDgů, ec mi
fůrta ne povus porti ilin ; sed nu, arangu vin kůmJůrte,
Varma rizbrandů jam estas preta, cu . vi do. ne prenus
taseton; dwn vi rakůntos al mi. ciůn?
14i~roo (můrt-e pala, eksidante senvorte) . Ha, mi
estas Iaea:
.
.
Ojumi. Ho., vi, ankůraií vi . estas malgaja, Ou né?
Cu vi můrtigis ilin tamen? ' Tiů estas multe pIi certa
kaj lerta manícI'o.
l cikuroo (pere ·balaneante ta kapondenůve kaj
denove). Ha, mi estas malsana, Mi inteneis nul' sekvi
kaj·.minaei mu, sed la virmo frepe;úgiskaj kriis, .,Tcn
estas la toojmastro, « tial mi vole-nevůle můrtigis llin.
Ha; mi sentas ·min senforta en la fundů de la stomaků.
Ha, ver§ual
rizorandón.
. .ojumi. Bone, jen, sed kielgranda estas la můn'sumo? '
.
lCikuroo (prenante du monzonůjn kaj du můn
ujůjn, unu . pór viro, kaj la alian por viri.no, · el la
hrusto). Sajne ili timis, ke iů ůkazos survůje, Car ili
.havi~ gin:. dividitan inter ili. i\.nkůraií mi ne kalkulis
gin, sed 1aií la sento, gi estas kvardek rjooj .
Oj'Umi. Th:>, lasu ke mi . ;,vidu. (Eleerpante la
monon. ) Estas tridek ůraj monerůj, dudek ar~entaj
kaj' kvardek malpligrándaj. Cirkaií kvindek rjůoj , Estas
i'ica' caso, kianni né havis lastatempe. (Prenante la
vestajojn SUl' la genuůjn.) Kaj Ia vestalůj gojigas min,

al

mi

vere. Jen estas lQnga subvesto el skarlata krepo kaj,
blanlťstriita nigra zůňo el :peza silko. (Kv1lzau ok:aze

ekrimarkante iůn..) Afundu, mia kara. Kion vi farÍs
pri la harornamaloj? ;'
LCikaroo. La harornamajoj? Kiůn signifas haro.ruamajůj?

Ojumi. Jes, jen. Haroinamajoj. La hal'ornamajůj
. de. la virinů.
.
.
t,
(Icikuroo ne . respondas.)
I
Ojumi. Kun punktita sllkvesto kaj longa subvesto
el skarlata krepo,§iaj harornamajoj kredeb'le ne aevus
esti falsaj kůmbi10j kaj riglilo, cu ne? Aptau momento,
kianl §i demetis 10. karikeapelon, mi ka§l'igardis ilill,
kaj' ili estis el testud~elů senerare.
' (Jcikuroů silentas.)
Ojumi (alpremante sinal li). Hel Sajllas al mi,
ke vi fůrgesls preni llin, cu ne? Car ili. estas el lestudselo, ili certe kostas sep au ok rjoojn. Se vi, ne fr~
bakitarabisto, revenas sen tia valorajo, por kio vi
můrtigis ? Kiam vi kůmencis tiun ci okupon, ke vi
preterlasas 1a haiornamajůjnpost kiam vi můrtigis
virinon tiél vesti.tan? Ou vi neniam Cesos fari absurdajojn? Kiel vi pensas? Parolu.
lCikuroo (můntrante aHomenon). OlÍ vi ne parolas
tro. teru1'e? Certe ne estas krimů, ke senigante ain je
la vestoj, mi lasis al §i la harornamajoju almeuaií kiel
virinaju malgrandajn trezorojn por kunporti alla půst
moudo.
Qjumi. Hu! Estasdirita la afekta pr.ediko. Se vi
lasos mn ku§i tiel, éu ili. ne gluigos al iu alp elita almozulů, kiel mi.liů al malséka mano? Tuj ekkuru
rapide, kaj' preuu ilin .
.' lCikuroo (kun intensa malamo al la virino). Oni
diras, ke virinů komprenas virinon kaj· virů kůmprenas
víron ; estas pIi oone imagi vin snr la loků de la mor'tinta virino. KÍ'el virinů, cu vi ne sentas iom da kompato
por m?
Ojvmi (mokeme). »Larmůj ~n la okulůj de diablů, « . estas bůne diri.te. Se ai esti.s tiel kompati.noo,
kial vi sufokis sin per tiu punktita vi§tuko.
l cikuroo (fůr§irante ta viatukori de sia talio kvazau
terurita). Ha, mi' estas tute malsana de tiu ci okupo.
Ojumi, Car vi fu~s la aferon. Ne lamentu, mla

pentrartist o

lu.cj Zla cdzíno.

kara. TuJ eklruru. Post nokti~ ne trovigas eČ hundido
sur liu či vojo. ni oerte estas tie ať1korau, do tuj.
alkuru. Cu neestas sensenoe heziti pri tio, kio speciale
venas ál ni'? Kaj vi ne estas speoo, lriu hezitas, ču ne?
(lčikuroo profundi~as en silenton kaj" diras
,
nenion.)
'
.
Ojumi. Ho! Al mi Aajnas, ke, vi estas ofendita,
čar mi kritikis vian mallerteoon, ču ne? Mi ne volas
vin tedi, sed ču vere vi ne intenca'S hi? Ou .vi intellC3s
ellasi la akirajon de cfektivaj d~k' rjoojel viaj manoj?
(Wkuroo enprof'Unda silento ne d6nas respondon.)
Kion ajn mi diras, vi ne volas iri, ou ' ne? Mi domem
tuj, ekkuros. Estas 1a kutima 10ko, mi supozás?
lčikuroo (eksplodeme). Kompreneble. La pinar- ,
'
bareto SUl' tiu či flauko de Jabuhara.
Ojumi (ekstarGte
S'Uyrerifaldante la 'jupon}
Mi do~ros. Estas IU!llumo ·kaj e~tas hele e1stere, kaj , ' !
vi estas g~nigema rllbisto, bone. (Iras cn la korton kaJ
en~vante la piedojn cn siajn paj1salldalojn, esta~ "
~ku·onta.)
,_"
,,<
lcikuroo (turnan~ 18.k4Ul Ti,gardon alSí). Cu Yel'e nkas?
--;\' . '
.' ''
Oj:umi. Kial ' ne?
" ~
16iki1.r()o. Estas ' limo ee en kanajla)o:
Ojllmi. (de . ekste~). Ei, zorg.u vian ,afeton:
, c -tas be!a lunluma n~. (K~tas for.) ii2
16ikrkoo (elista.rante). Ha, fine Ai iris. (Eliras.)

br

,

'~'.

Si ne aspektas homo, kiaIp. si kuras tra la ma~ta stri- ,
itahambuarbaro. Si esta's kiellupokrocanta sin\ al kadavro. (Rigardas mOmentojn post, kiam si malaperis, kaj '
poste sancele eniras la domon. f'renante la ootelon
SUl' ln plado, malpLenigas gin per ektiro.) Ha, si estas
diablino, si estasdiablino min .posedanta. ~(Kapta~ sian
kapon kaj- lOrdas sin dum k~Lka tempo. Suqite rimarkante la vestojn de la viro kaj tuSante ilin, ' tenas la
manon supren al la lurrio.) Estás sango. Tanien, ' es-tas '
sango SUl' ili. (Rigardas , gape antaiien,) Kiam <mi forte ;:
premis, tiuj du blankp.jmanoj 'čirkauvolvis mian inanon
'kiel serpento<.au io simila. Ha, mi ' ne povM elporti.
(Dolortordigaš .kvazaii p?r forskui malagrablan memoron. Post kelk<ij momentoj, kvazáu okaze frapita de ia
. ideo.) Jengi,iCstaS. "Alltau §ia: reveno. (Leviga:s kaj
,~ elprenas du au tri, vestojn 161 la, kamero. Rapide ,pakas
,ilin per '· páktuko. ~Okize rimarkas la rábitajn inoriujojn
.1asitajn de la mino apud la pleto. Metas ilin -cn' Já
brustou de si,a,:vesto.) Ra" mia eterna amomalvarmigis.
(R~pidas .ekster la pordon. ,Stiliite, metas Ja manon ~ur
,la 'monon ;,en la hrusto: SWAs kaj' pripensas. Rett1!:he
pa§Íls, du au tri paBojn kaj pfÍpensas. Fin~i eLpren'as
gin kolere.) Ci estas mono malpura. · (Forte je:tas -gin
~ en ':Ia oomon. :La -orm:onei'oj elShltaS el LLmonujoj k'aj
s,in roll!S dise' en Ja óambrů b,ilanle. la:kur.oo' ~orkuras .",
kiel li nUl' povas.)
,
"
,,'
'

,

(Kurteno.7

" "

Enkonduko: Lacefpersono d!J " la tomano, ďFrarJc
Braun, partopren,as ce fe:sto de virina klubo en New YorK.
,En, tiu festo oni prezentca8;scenojn ·e1 la mezepoka ,historio:
, )jNun ' orgeno' kom'enci s "soni,' ie, rilalantaue. La himo
:i~ís . <maIpli , hela, b1uetebriletantakiel lunbrilado. Kaj
malIáiíta kantadó sonis tra la silento. Vocoj de virinoj,
.'
'
molaj vocoj de ,virinoj.
,
. , ;f'rank Braun fermisla okulojn'. Aiískulti$. Repensřs.
Kie do li estis audinta tiun kanton?
',
.
Gerte tio estis antaií longa, longa tempo., Latina gi
estis "'"";;.:kantado de monahinaj .vocoj ~."
Ah -- iam - ce la rozomonamnoj - en la nokto
de Sánlda ' Johano. - '
,'
' Kiei do e:stis?
, ,
Kaj1i revis reen tra 1a jaroj - revis en la kantado
de la ' monahinoj ~ revidi,s sin, kia 'li estis, tiam. «

.. *

.

Tiam - tiam ...
Beferendario1 ) li estis, en urheto ce la ,malsupra
Rejnó. Lia dismktjugisto ne Satis lin, jam de ,ta 'unua
tag'O. Kaj ciaril inalpli, .post ' ciu se~ajno klJ-j " ci~
.' monato.
Tiam li Jll!llamis La distriktjugist@n,' kiel li malamj~ ' ciun, kiů ne §atis lín.
.
Hodiaií li ridetís. Tute oerte, la , d!striktj~isio
estis prava. POl' klo li noovis refel'eĎdari~.m? Ties ta!!K;O
estis, depreni dé li iom delia lahOro. Kaj kompreneble
de la plej neagrabla, d~ -la plej enuiga. Iomete labori,
eble - tú, kvar, horojn en la tag-o; Kaj poste ve§pere
veni kún li en la vintIjnkejon káj l:asi al ~i rakp!ltadi.
Ankaii: fari ' prQtokolon, en unu ' aotautagmezo ciuseajne, K~j ludi skaton,2) en unu vespero~ Tio estis rajta.
tio ~stis justa, por klo do ekzistasjurista prep.arservo?
" I;i ne l!ldi,s s~,aton .. Li . vep,ií! ja ~n la vintrinkejon,
sed núr unu fojon kafrie pIu. Li deklaris, ke tiů
enuigas . lin. - ' Enuigasť Lin, sjnjoronla , i~ferendarion?! .
'
Li ankaii ' ne faris vizitojn. Nekce 18. urbestro
~ nek ceJadistrikta p.r:efekto, ne Ce .la konsistoria kon:,
. sili sto kaj ne' Ce la gimnaziestro. Al Ja distriktjugisto,
kiu {Xlstulis klarigon, li dj.ris, ke li jam vidi3 ta sinjorojn e.o la vintrinkejo kaj ke pIi intima interrilatado
IJe peI1indas.
,:
" .,
. tTn l:Ifojc 'Ii farisprotokolon en la ju!a kunsiqo,
" ankaií , nur' unu f'Ojon. Kiám li prezentis siajn foliojn
"por sllbskribado alsinjoró ,la disttiktj~isto" ci tiu igis
ruga kaj- pala kaj roo ruga;' '{(aj li,demandis: »Sinjoro,
'
.
;"
,
. )<io ,e stutío?« '
Li résponíiis: »Mia protokolo. «
,
\ Sinjoro ladistrik~~isto batjetis la ,al:tojn antaií
li sur 1a tiblon. Ho, vúlonte lL estus dis§irintailin, se
tio ' ~tus -' estinta (1)la. Sed la DTotokolů' devas e3ti
,'Skribata tuj ellla kunsido, tion
devas.
,
DO ,I i subskriliis, genmganta kaj' do~o1'p!ena. Dms,
.;~re'c pala;, tute pala,: »En.. mia dudekjará -;-: , &udekjara
',';praktik.a' klel
jugišto ~i alikOr;aií ne ~Vidis tian
íuAJaooron «
•
Al ~ diris~ .la referendario: " Ánkaií mi opinia:s
gin fre. málOOBa« "". ď "~'"
ba' distri~J~, ~gant~ rigardis lm, sercts .
c - "

..:.,

l'i

'prosa

'.

'

,

ion, kio povus Čagreni~ lín. Fine elsililis : »Sinjoro! Sinjoro! Iru ál ;elemenJins,truisto, lemu belskribadonl «
KajJí diris:: »~li .dankas. Tio ne pénindas. «
Liestís lieuzébla." Ciam li v.enis '.unu horon tro
í!'m.alfrue e? l~. jugejo~,evi~s laboro~, kieajn estis eble:
Ll 'forgesls I{~on, estis nefiaebla kaj' nelerta. Neebla li
.estis; veretute neehla~, 'Kaj estís jam plej bone, se li
t~ti forrestis. ,
La distriktj ugisto koierekstazis. »Senespera, « li
g1'.Íncis', » tute , se!1es~ra. «
. ,Sed . un~fójc liHamenhavis sian v.en~on.
. Li igis lin vení; faris ~1an parotádonal li, intimimprese, ' pre'$~aií . patTe. Ke ili pátolu pri tio tute
traukvile -: siqe ii-a et studio1 8 ) Kion ,do li pensas?
Kaj kio rezulti't. el cio či ?
Tiam d i dros;,. »Tute neriion mi pensas pri tio.
Enuis-as min , cio či. « Kaj poste, kiam ]a dist~jugisto
enpatosigis kaj npročpredikis, kiam li prezentis al li
eiujn liájn . krirnojn, ; béle enlumigis, bone Drosis kaj
gladis ,ilin, tiam li dir,is . fieraCe: ;liJe DitO, sinjoro
distriktjugisto, raportu tion da át la prezidanto de la
Supera LandjuA'ejo! Skribu ~in do en la liston pri mia
~nduto! « ,,:", . " t ,
'.
.
..... Tio estis, kio h'av.igis al ladistriktjugisto lian
,triumfou.
:. :.»Sinjóro, « ;li Uiril;, »sinjoro, klon vi pen sas pri
oli? Cu. mLm,alboríigu vian karieron? Cu mi?! Vi
rÍciwos la ,saman belao ' laiískeman kondutateston, klun
miskribis jamcentfojeL. Faru, kion vi volas! -,.. Mi
dankas . ,al Vi! , ~ Vi povas , foriri! «
, ~'I 'fiO ' estís' :glata ,kaj" rondavenko. Kaj' tial li malamis la distriktjugiston.
.
-- Tic e~ la ufbero li ham rilatoj,u kun oeniu
hOlu() kro!n. kun la dika parohéstro. Al tíu li' iris,' por
ludisakon: .
"'
..'
La parohestro flegis siajn vinojn kaj amis ilin.
Li t.l'Ínkis nul' Mosel-vinou, klel ciuj bonaj rejnlandanoj. Aií ankau, tiam kaj tiam, glason da vino. de la
SnaJ,' kaj de la Ruwer. Kaj li g.ojis pn tio, kiel li, iom
post iom, ooukis la langon de Ia tef<8rendario.
»DelQ.u jaro?« li demandis.
, , »Denaudektr,:ia! « djris Ja: referendario, kaj- la
pat()nestrokilpjesis. ·Vintrin.kadon li lernis kaj Sakludadon. Li komprenis,ke amhaií kapabloj' estas duone
altů kaj duone sci~nco," Kaj li pensis, ke oorte tio estas
laplejbono" .kion li povus fari en tiu malgranda ,urbo
ce '~a malsupra Rejno.
.
Tiel' rampis la Iílonatoj'.
, ~ Cu vi 'estis Oe la abátino? « Ciam "denove pn tio
demanl,lis lin"}a paroh~stro. Tiatn "Frank "Braun k~pneis
- .šed ciam' rec li déklaris, ke li nun tute oorte en ]a;
proisÍInaj' tagoj iros aJ. la dominikaninoj. Li estis tion
promesinta al sia patrino kaj ankaií al la parohestro.
ti ité forgesis gÍl;l, sed éiam prokrastÍs - tial ti ne
.parobestrOriprOčis 1in.
.
okazis. Kaj
,,'Iufoje' la parobestro díris: »Mi estis en la morulflinéjQ. Lll;abatino igas min diri al ,vi, ke vi estas tre
riM:enti1a. «
,
• !'
, Li itis ruga. •Dio scias,'Ai estas prava! Morgau
mi veturos nenl l,( li ~ondís.
'
"<

ta'

' .

, Kaj" ta ' p4l'9hesho rediris:, »Bone, k~ ví ekkomprena, tion I Sed nc morgaií vi tien veturu - l:a abatino
invitas vin por la nokto de 1iiman~.«
",
3.
:tCu .por la noklo? ~ Ii demandis mirigite.
La parohestero kapjesÍ$: »Jes, por la noktol Je
la dtlka nitien vetlll10s - tiam la luno lévigas; tiam
la monahinoj komencas sian .rozofealon. <1: ' '
."
-Ili ticn veturis tra 1aj:úlinoklo, eo 1a ma1hova
kaleéo de 1a . parohestro. Oi tíu mem tenis la konduk- ilojn kaj langoklakis. ;) ritu, ZOOfke, tiru I « li vokis ,a!
la maljun a Cevalino. Kaj 1a Cevalino ~ojblekis.
. .
:'Ok jarojn mi , nun jam veturas tien en tíu či '
nokto,« diris la parohestro. »De post kiam fratino ,_
Beata ~is abíatino. De post tiam · floras la fcsto de la
rozoj.«
'
La referendario demandis: »Cu de post tiam? Ou
do ;,ai heis ~in?«
.
•
.IlFO RlS HOJ
,
II Ne,« respondis la ' parohestro, » ~i estas malnov
-'
Kiarn
·viro
kajviri no fortapasie reciprok e enega. Tiel malnova kiel 1a monahinejo mem, au · xÍtic
amig~, ~ájMS al mi "éiam, ' l~e . malgraa cíaj disigaj
malmalmulte plinov a. Laudire la UDila abatino,'; Klara
helpajo j kiel edzoj, yepatroj k. t. p. la 'dll geaman toj apvbn Pappenheim, fondis lafestó n,prok simum e, en 1a _ . Qrtenas
,Ilnll al la aliCi laií natllra kaj dia jllro spite de
komenco de la dekkVina jaróenio. Sed, sciu, "Doktoro',
. la le~oj kajhoTJ1-aj statlltoj.
'
- ChamEor.t.
~i jam ne konvenas alla mina tempo a1mena'i.
. - La le~oi premas n.llr ttlljh. kiuj ni i/~tencas mal- .
multaj! ekleziuJojopinias tion. Oni n~nionmalpeTQlesis
, res~~ti ~liTi;sed n~nw~ ili malhelpis tilljn, killj estas
al 1a monahinoj, sed oni donis signojn kaj esprim is
dec!dmta], ne toler! devtgon.
·
dezirojn - do malaperis unu malnóva kutimo post la
Max NQrdan.
alia. Gis kiain lastcre stis nur ankoraii la . nomo: feslo
- Nenwm aliasu penton, sed tuj ekkonll, 'ke " tio .
de lá rozoj. - Sed nia ahaqno~prosperigis ~in. «
_
signiflls: aligi dllan malsqJajon al la Ilnlla. Nietzsche.
»Kion ai faris? « demándis li.
t ..
La parohestro rakontis: ' »Si reenkond!lkisci'Uju'
- KelkllJo mírus vidante,., el kio - lia "konscieflco, ,
malnovajn kutimojn - kiaj ili estas priskribitaj en
4ajnante tre impotw , ....efektive konsistas: ebleel, lvvinono . ..
la kroniko de 1a xnonahinejo. Nur kelkajn tro maldelikda homtim o, kvinono da. jantom timo,kv inono da aT/-taii:atajn ai ella!Ůs. Ho, vi vidos, klel ~i o.k.azas, La Kolnjug~, lcvinano da yari.teco ,kaj kvinono dá kutimo; tiel.
ke
anoj,4) tre kontraiias alai; oni timas, ke.la trinkfesto
_li efektivl( ne !3s«?-s pli bona ol tžu anglo, hu diris mal- ka'e: havi konseiencan esWs tra ' mllltkó.ste. por mi. :' ,
igos indigni Ia piulojn k:aj mokridi la malpiuJ.ojn. Sed
- la ab:atino estas el la familio de la Droste, el.la
Schopenhauer.
liriio de 1a Vischering,5) :sciu; jam tri el §ia genlo
- Nenio estas tiel obátina kiel' fakto. 'Royer-Collard . .estisab atinoj deei třu lllonah inejo.K aj .aia onklo estas
- La ,sataj riéuloj elpen$is, kemalrié~co ' malhonoras
Ia 6efepiskopo ' de M&nz, 'UDU el aiajdra loj la princnen~un. La d~ boéuloi ée plena tablo . instrlUÍs, ke saloka
ahalo de TrittheiQl. Tial oni ne volas ~gi kontrau ~i.
j
pana. tenas rú~aj lQ vangojn. La . kolomb oj kveras . de I'
Tiellon ge, kiel ai viyos. floros 1a rozoj' en 108 nokto
tegmentorando: »Pasero en la riwno estas pIi bona pl
de Sankta ' Johano.«
"
.
kdlomb
o sllr la , tegm!3nto «: ...::.. 'Kaj la· maliaQúlojť pliProksimume je la. deka ili veDis alla monahinejo;
mllltvoCe dec~dis; ke la prudent ulo .éiam -cedu.
la surda ~ardenialo malferIDÍs 1apord on. IIi iris tra la
Oscar Blumenthal.
vasta ~ardeno,
blankaj, grozvojoj, 'kiujn karesis' la
lunlumo. La paoohestro montris sl li majestan oedron;
- En Germanio dioesW s malpermesata~' kio ne ~stas
ki'u 111gregereliefitisen la ar~nta b'rilo ~irkaua.
permesita, en Angli6 éio . estas permesata, kio ne pstas
.
maZpermesita,- ell la slavať Zandoj dio estas per-mesata; kio
»De la Lilianol « li diris. »Oni rakontas. ke' monaestas malpermesita.
hino alportis ~in kiel malgrandan arbewn, juna mona. Autoro nekona~.
hino, kiual~is a1 la infano·krucmilitiró ,de Petro
de Axniens 6) kaj poste revenis klel , ma1junega virino.
Sed ~io ne estas vera. lu Droste alporti s 1a arhet.ón de
. la Liliano, nur antau oentkvindék jaroj, kiuZode la
tria abatino el lia familio. «
.
.' La ~ardenislo' gvidis ilin -en la antaiikorton, .poste
en la k1aiístron kaj igin ilin · tie atendi. II La monapinoj.
yenos . tuj, « li ·diris, »kiam 1a komuna p~estoS
finita.«
.
"

>

,.

t

sar

tY )La Kom-anoj « = ' la KOlň-a 6efepiskopo kaj ali~j
ekleziu10j superaj. ,',
'.
'
fl) Klemens August, barono de Drosle zi Vischering
(fisering) :estis fama ~fepiskopo de K?ln (1713- 1845).
" .6) Petro de :A~lens (pron. • ~J~«2 au P~tro . ~a
,Ermlto , la UDua predikanto aJ. k:rucmili~l.Car li morbs
en, I I 15, li ne partoprenis la ' krucínilitiron de lá infanoj ,
kiu okazis en 12 12. '
-<
"
'1) 8) . Specoj de blanke:j rozoj.P rononc ll: mífétós '(
(greka: n~fa~9), . »hul ,de nej « (franca: bulo de neta) ,
) franciska 'krlgeN (gen:nana nomo). '". w .. ' '

i> Mikonigis

tilIllkanlon' al la ábatino, "mi! .Si .igas~in

kanti, ·nur .unu fojoilóiujar~ ~ eu lanokto de Sankta

Johmo. Mi rakontis al ai pri Jaoopone de Todi12 ":-«
· '"Tio . ěstis launua f030, ke la réfereudario audis
ionpri la »8peéiosa« kajpri 14 Todi-ano.
.
.. La parohestrQ eltrinkis . ~ian g1ason. »Nun ·ili estos
tuj~e, la fino, « 'li dins. »~O aiíslrultu!«
: ,.p komencis,raporti la ,malgrandan his~rioil de
la abátinoť kaj tuj,jam6ela unuaj frazoj 1a refereIidario rememóris,kiontiam 14patrino .estís iakontinta: al ,'h.' 'Sed ,li:·ne interrompislin . .Li aiískultís, revls
en larozojn:
"
. Lia onklo, ~ . tíu havis amikon kaj: kamaradon,
kiu estis leiítenánto kiel li en 1a sama regimento. Kaj
cÍ tÍu > g:efiáúčiA'!s , knn Lenore Droste - dekok' jarojn
si havis tiam .•:Juna si estiSkaj: tre ' b:ela; si donis sian
manogna:l la '}udlronulo el ·}a j:~, kies · patra bíeno
situis apud .la prarezidej!Ó de siag1ento. . Li axnis
sin-kaj- al sili estis simpatia- sed aine sci;is,
kio ~ estas amo. Tiamne.Sed si sciis tion l>óneJ tri
monatojnposte, .kiatn si "koni!is kun laalia, tmn la
amiko.de, sia fiančo - liaonklo. '

•... En , Ía: aserto dé Ánatolě Franoo e.stas subkom,prenigata bone konata teoriQ, k,iesprave~n ni tam,en
rajtas pridubi. Ci tiu teorio estas, ke certaj vortoj posedas
en si ian ' propran, sugestian mUzikon. qNi kreťl:as, ke tio '
estas grandparte 'himera; 1a muziko ' estas muha pIi en la
penso ol en la sonoj. Se iu, .monotone legps .al vi elcerpajon el lingvo tutene seiata de vi, mi vetus, ke vi : ne
pOVU8 diveni, cu 1a lego temas pri amsceno aupri in~eni~ .
era raporto. , EkZemple, la franea Jcoeur« p.avas en si
sentimentan moleeon -'- 'kiuc'etere ne konformas kUn unu
el ~iaj necefaj signifoj , »kura~o «; La germana ,»herz«
Aajnus al franea orelo tre tre maldolcesona, sed ~i jam
longlonge kontentigas la germanart popoton, kiu " havas'
reputacion porti muzikonen la anmo, La franea vor to
»crepe« forte sugestias la tragediajn vu~ojn a~ ' la francaj
vidvinoj, ~isoni rememoras ke ti ankall , 'signifas '»pat':'
kuko «: Ekzistas preskau nenia vorto pIi netezisteble al10ga
por la pcnsool»Carmen «, ,ses literoj kiuj elspiradas .1a
ttítan pasian parfumon de Malnova' Hispanujo. Kiam ' mi '
ekvidis grandlitere la anglan . »CARMEN STRIKE « (velur ..
igistoj ' strikas) mi sentls 'momentan konfuzon. Sed poste
mi re~onis ke tlu magia !llmbolopovasdoni homon al
pIi prozaj est,uloj ol lagitana de Merimée.
Povas esti , ke Anatole Fl'ance trovis Esperanton
lingvo malbela. Sed cu efektive ekzi$tas 'malbela lingyo?
Por homoj ne8l;iantaj la du lingvojn cu éc V olapuk estas '
' pIi malbelega ,ol la, hungara, kiwi lingvon ~i supraje*
I.

~ ~

,

*Ege Buprale. (Rad.)
Cutiel -:~ ltaj ne alie?
, Lenora Droste tin ktéilis ' kaj anuií titi .-kiWi
~i nemam . revidis. Li ' prenis forPermesOD un-ue, v()j~
agis rll ltalio. ,Poste li elírisel laarmeo, transms al .
1a katolikakredo, ~is eldeziula -2.. kie! Ai.
'
Pro pasia ,konvinkeoo ~ tute oerte. Kaj tamcn
arikaií: ,cu li povispli bOne montri al tiu virino sian
amon'?
Ambaií ili avancÍ8 . . Li . ~stis Monsinjoro kaj ěi
ahatmoBeata. Ili ne skrihis unu al la alia, nen.i.aml,
sed i1i aůdis unu pri la· alia. Kaj' nun, jam de multaj
j-aroj, li sendi,sla ciproÝinon por la :('Ozofesto. , ..
.
"
. '
, Tio ' estis la historio.
EI la pordo de la .sakristl~, cl sub' la klaustro,'"
venisJa diakonQ. Sesd~kj1/lJ'ulo, granda kaj forta,,' Iron
plena, . blanka har.aro . kaj, saA-aj okuloj .. La pa1'9hestro 'salutis 'lin kaj ptezentis al li· sian junan arnikou.
ll OU venas lá aliatino? ~ li aemandis.
.'
»Tuj. lli estos ' ci tie:« respóndis 1a diakono. Kaj
li eltrinkis glasón po~ la Sano a~ ]a parphestro. ",
, Ree eksonis la orgeno; tiam mal1ermig-is la porda '
de la k;apelo. ~alrapide la mOQarunoj pdis duope en
la klaiístOOD; ciu portis, h'ran6etoii, káj' aur ciu, branceto lumis tíi rozoj .,
" '"
"
';,
»La vundoj ~e ' Kristo, « diris la "parohe;tí-o. '
II Kaj ensame: la'TI:iúnuo, ~ ..deijaris ll:!- " ~iakoDQ.
II Tri: Patro káj Filó ~aj Sankta Spi~1tor- 'kaj, tamen
i

"

. '

,

i

.

1

nur UDU ; UDU Dia,Jo.« .
..... ~'.
.
'
'"
.'
.Suli l~ k<llonoj, de la klaustro ili ;pa$is, . mallaiíte
kantante, cll'Kaiíe en ]a, ~iístroi eksteJ,'8n en 1a lun. lUDlOll. Tra la .. 'blanb.J vuhlof de :la' rolÓj gutij' lá '

. doJOaj pedoj de Ja,·,pplestrina-.Qlelódio:16) ;'
~

l5}

~

"
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'"

'Pcalestrinu. glori lta1a ekl~zia · ~ůzikisto, mortmtá,

en 1594.
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A. jev/ harp. F .
Brummeisen. Cu 10
fonnon?

, »Nun~ v.enos 'la ma1nova ludo pri ·]a 'm:irakloforta
amo de J~zůo, ~ri la 81,IlO, kiu nenimn oosas,« diris
la parohestro, .»Oni diras, ke ]a unua Drosf,e elpensis
gin, Tra jarcentoj oni parolis gin ci tie eo latina Iiogvo,
sed nia abatiD9 ttádukis gm eo la germanari. Fratino
Agnes gin ~citas.'« , .
'.
~ .
.'
, " La .', j'uoa . mbpahino k;'.>mencis, du~oo , ~9Iante,
, duone kan1;liub'l,,i>.tinutone. Sirak()ntis , pri Ja, ~ amo ae
. Jezuo,; , kiuestá:s~ multé "pIi granda, multepll ~piofunda,
, oL tion ~vas ~grla ooroo ' de homo: Kaj ' Iqom: ajn fU
animo estas sargita de gravá. 'peko, tamen ti povas , esti
savata, se gi veoru" pentpre't a al Jezuo 1a Sil!-joro. sep jarojo la kav:alir.o Tannhiiuser estis firme implikita
'en ciuj· gravaj' ~KOj ce ' sinjorino Venus, la riialbona
diablino, en 1á Horsel-monoo. Poste Ii forkuris; iris al
Roma, por pentófari. -Li surgenuigis sin anŤaú la paro
Urban kaj kisís la·· pinoojn de liaj fingroj . .Li:JronfesÍs
cion, kion li estis., f~rinta, kaj petegis .abSolv<>n. Sed
láSankta, Patr,o . kóleÍis pri 'tiaj gravaj aOOm,eoindajoj,
diris, ke 'peniam Ii ' poros absolvi ' lin, kaj' ke Ji dev?s
hrnu ,eu , pl~j profiinda infero. Ke oenia savo ekzistas
por li, . nenia - ,ke li estas koudamnita por ete~oe.
Siao kuroon bastooon' li pusis SUl' ]a fundon kaj diris,
ke, se la maljuna bastono Írese burgonos, tiam estos
ankoraú espero pOr la kavaliro - kaj- alie ne. ,
La tuta ' hóro de la monahinoj' kantis la severan
respondon de la papo, kiu finigis jene:
»N~ "antaú ol germas ci třu haston'
Kaj elgí.kreskas rozeta bur~on', .
Alie -ne!«' '.
,'" Ífiam' la <;tcityallnp' T~nn,hau~r duafoje 'fál~ súrla
. genuojn. kísisla.. piedon de' la Sankta· Pa.tro, ploregis,
petis . kaJ. petegis.Sed la papo ankoraúpli koleris,
laúte riproeis1in kaj ripetis siau neon!
\

» Ne antaií ol turnas sin kontraií natur'

De cielo al' tero ' malsupren vetur' --:
Alie ne!
K~j triafoje la kavalíro sin jetis sur la f":llidon ,
kisis la polvon f(!Jr dela suoj de l' papo, lamentis kaj
tre plons, Sed Iii SÍinkta Patro persistis en siajusta
\

'

kolero, Pelis ,lín' for de la sanktigita loko, ki~n.li malpurigas. persia Óeesoo, reeo tien, de kie li estis veninía
kaj: ,kje estis 1ia loko - al ]a diablino Venus en la
Horselmonto: Ke neniel kaj neniam Ji akiros pardonon
de Jiaj pekoj!
, »Ne antalí ol vintr.as eo temp' de Borner',
Vin"pluv'kaj roz':'nego falas al tel" Alie neJ«
,

"

': Tiam la kavaJiro levis sin de sUr la fundo, prenis
i~ pilgrimbastonon kaj· foriris. Kaj ClUj en la granda
halo time retiriS sin de Ii, por kies kompatinda animo
ne pIu estis Savo 81 laeterna fajro.
Sed en la nokto aperis al Ja Sankta Patr<> en
songo bela knabeto, tiu aliris al li kaj- diris:» Pre~1}
vian Dastonon kaj sekvu min. « Kaj malaperis en la
gardenoj.
Tiam papo ' Urban vekigis, kaj' estis jam hela
mateno. Li igis sin vesti, memoris pri ,sÍa songo kaj'
ordoriis: ke oni alportu alli lian. kurban' hastonoo, car
li Vooliswomeni ~m siaj gardenoj . Oni' 'a1rartis Ulj.n
b!lst'onol) kaj la Sankta Patro gin prenis kad malsupreniris la stuparoj:n: Li promenis tra la Jardenoj lca.j
vems al la Iigarboj , tiuj esti& plen aj . de matur~ji
fruktoj . La papo ekvolis mangi figojn. Li pusis sian
bastonon eu 1a teron, iris cirkat1 la arboj , deprenis la
plej belajn fruktOjn kaj mangls iIin.
Ci tie la monahioo interrompis sian rakonton.
Fratino-serVÍstino alpasis al Ai, donis al si malnovan
basoonon en la formo de kurDa bastono. Tiúu $i prenis
kaj pusis ' SUl' 'la marmorplatojn, kvazaií si volis pusi
g-in en la teport - tiel gin tenis la malj-quulino, Poste
fratino Agnes prolllenis en ]a . klaústro, faris, kvaza,ú
si deprenas de la arboj kaj mangas fruktojn; dumtio
la aliaj· monahinoj sin premkolekt.is ciřJ,c:aií ~a maljunulino, kiu tenis la bíasoonon. NUD fratino Agnes
revenis, sercante sian nastonon.
Si haltis kaj pIu rakontis. ·
- Kaj lapapo Urban revenis al ]a loko, kie li
estis pusinta sian basoonon en la teron, kaj- ne retrovis
~in. Oi estis Illalaperinta: sed an ~ia 10ko staris rozaroo -:- třu estis kreskinta precize en 1a formo de lia

kuroa bastono. 'Oi portis nur ~almultajn, ' tute junajn
foliojn kaj krome trl malgra ndajn rozbUr~ojn.
La mOruUllnoj m~fenni.s sian .rondon - tie fra- .
tino Agnes retrovis sian ba&tonon - kiu 'estis ornamita
per rozoran6etoj kaj per tri rozetoj.
"
- Kaj,.1a Sankta Patro .plu iris tra siaj ~ardenoj.
Sajnis al li, ke en la trembrilo de Ia hela 'slmo antaiíiras lin k'naJ5.eto , al ,t iu li sekvis. Tiel .li yenis al mrugranda, ronda ' lageto, aliris A'is ties randó kaj em'igardis. La.pini oj reflekt itis en la klara akvo' kaj kreslQ.~
profunde malsupren; sedma lsupre, sur la plej pro!
funda fundo lumís ]a 'blua cielo kaj' la delikataj,
blankaJ nubétoj , kiuj preterflugis sin ~i. ;, .
Ci tíc fratino Agnes ' interrompis' duafojé sian
parolk./mton. Aliris alm ' akvopelvo en la angulo de ľ
korto, sekvate de la monahinoj'.
Jil Venu, « diris la diakono , »tio estas tre
baleta. «
IIi miksis sin' int-er la monah'inoj- 6e la akvo.
Unu cl ilialpo .rtis maIgrandan kartonskatoleton,
tiun gi m~lfermis IDalrapide kaj garde.
.
, »Ůi tiun aktoron havigas mil « flustris lil. 'paronestro al la referendario. »Unu elmiaj, konfirminfanoj
kaptasg :in per mi ciujare. Pii frue~i lotis cn cigark:Csto dum kelkaj- ,tagoj , por prepari sin alla festo, sed
lil. monah inojop inus, ke tio ' estas tro kruela - car
eble la odoro malplacas al ~i. Nun mi melas ~in en
saposlmtolon - sUP:azeble tipli SatasGi tiun ,odoron. «
La monahino prenis malgrandan ran on el la '
skatolo - trun gi metis sur la man platon de fratino .
Agnes. Oi estis rava, malgra nda raneto, kiu b'rilis
orV'erde cn la Junlum o. Kaj '~iaj pruden taj okuloj
rigardis tre miTe en lamon don.
La blanká mano de fratino Agnes ektNímis iomete.
»Oi estas tute malvarma! « Ai diris.
"
Sed tuj- .~i reekpre nissian rolonk ajdekl amis.
- La Sankta Patro sidis 6e la akvo - subile.
malgranda rllneto saltis en ~ian ~alfermitan manon.
»Gi jam st~tendas 1« vokls votohelkla~a. Kaj
tiuj ,monahinoj suh'ridis.
.
»Tiu estas el Vieno « deklaris la parohestro, )}6l
lil. famiIio de Metternich.«
.
La malgra nda verdulo ne gisatendis sim . gNid- .
vorton .Gi "malsuprensaltis -' plumps - en la akvon.
Eksonis 'ah kaj 'ho' - ciuj rupremis sin kaj
klinis la kIlpojn antaňen . c
.
Frank Braun vid,is la malgra ndan ra,non" kiel gi '
saltis k8jenakvi~is . Kiel ginagi s, per rapidaj movoj,
el sub lá herboj pendan taj transla rl!lldon, preter la
rozovolvitaj- kolonoj, kiuj reflektigis en ]a akvo. Al la
lůno kaj alla steloj kaj · malsup ren en~ la radiantan
Čielon - de lil. tero mal!!upren.
"
La raneto okupis .čles intereson~ ~ ,kaj nenlu pIu
atentis la kantadon de lil. mou.ahino. Sia raneto faris
la samon kiel tiu de la S-ánkta Patro - ' sed tiu nagis
tra lumant a sunbrilo. Kaj ~i mala~ris ie, profunde~
en la fundo - nialsupre, en la čielo: .
.
»Mi vidas ~ ~inl « subridimte diris la M<étter!lich.
»Rigard u, tic ~i sidas! «' . "
. ' ,
Ciuj redeiris de . la pelvoondo i f:ratino, . ~nes
slans cn 111' meZ<>. Sirako ntis, ke la papo ' Urban ~is
tre ' medita Imj tře sérioza ~ Ke li &nis ' ordonon '"diljsendi cent. rajdantajtť . kUriel'?]n,~ kiuj, Í'a~dva~ kaj
esploru kaj serÓ'U ImJ revmug u 'la k'aV'aliron TannMuser
allaXa stelo de Sankta Aii~eloP) Ka~, li sidis
.

.

rée, kortaifte préskáií"

al iGiu ·. ÝiVo. '
'' ,
ellaókulO'j
dé ,la' ~hestro Jalis 'd tigraridaj' larmoj. '
.
:~ TiO' estás ' bek; « ' li diris; , »tioin hela!«
Sed ladiakO'nO' ,f}ustris: '»Jes. 'Kaj tI'e - idO'la.« Sed' ankaií liaj okuloj , briletis malsekete. '
ť;," Laaba:tinO" ekstaris. ' Si dms: ' »Meze inter ni '
é~t;~li,: Jetuo, ladio .de f amo. « Si 'Prenis 'sian glaStOu,
etendis la brákonkaj trinkis pOlda sauo de lafratinoj,
" ni 'tintigis laglasojn kaj tririkís. Kaj 'ili kantis
, <!1\JWUIIU

;..;;ij\:;;J\Al-~;.;.(:JaDl' , · .
• ..
.',hi najtingalo.
,p19rsin~lti&la~! m(')~inoj , Kaj

néca.

»NuD Nrkaiíiru l;a glasef
Eu la roZO'j:! '
Kaj restu bela memor.eť
Pá nia ~ojill sOcief
En l~rozoj-l«
~..'

{.

, , Ekstaris ankaií la diakono kaj 1a ·paron.estro kaj
larefei·endario. Kaj ili. k.antis~un la fratinoj: »Etl ...:.la --:- fozOj . «
' ."
,
,
~. ,L ama1junapordístino .plenigis iÍiajn glasO'jn;
sed .) amalgranda n9vicino kaj- la, JUDa . fratino UrsÍllá.
vigle cirkáiíkuris , 1a tablojn, svingis 1a kara:fojn , kaj

enversis ~avinon. Kaj ~~njtrinkis~j kantis. ,
.ď · ~'Poste .. la abatino mansignis lil la parQuestr-O, di:ris
lin 'boriv~ninta. kaj ' -salutis lin . . »Rakontu pri ~a ,naj~/n-:'
gato,Pátro) ~( ~i d.ir;s ridetanle, »kiani vi faros ·vian
raporton por Kolň , «
p.íloohestro promesis: »Certe mi faros :tion.! «
Li alvokis 1a referendarion kaj preze-ptis lin al la
abatino. '
,
..
' Si diris: , »!iu· ci do estas li,,-- tiu 6i. « :
. 'Si . d,emapdis lin pn '00 patrin~ kaj-. pri aliaj
par~npoj . ' Pn ~iaQnklO' §i, ~~ demandjs,
,.' Li' donis respondojn, liaj lipoj parolis. Sed li
pensisn;enlon, čiO', klon li sentis, peilétris en laokulojn.
Li '.nUl' ,viq.is, . vidia.
'
Tie sidis, sUr sia •, hX:?nseto, ' ti~ granda, 'hela ,
viiino, Bonkora,
Kaj- serioza - morteca eD cin .
vivo. Nul' la manojn li vidis, kaj, -J'onde ,eltrancita, ' la '
vizagon: .Cio cetera vestkovrita, severe, eucin faldo
formo plej' inalmild.á'. Ni:gr{)kaj .b1anko 11e laordena
vest? Post §i)a ..alta kurteno ' de la b1ankaj- DOzoj,sed
ru~ajrozoj s'llr ~ia ,gin9 -: kun ili ludis~ia mano. Tiu
~o ,ae " sanktvlino, ~anda; ' dolča, iomete ' f(>uda .
.;,Ka.j:hri)aj, bluaj okUloj .
. Si ,igis por li plenigiglason per ciprovino trinkis kun ,li •
.
ď 7."· Poa~ii 'gepuis: ,Per amhaií genuoj- aur la étupo
de Aia J~.ego:, derise ,entaií éi, 10 tiris lintÍe!l, k:aj: li
";
.'
'.'
genuls ····, · .'
.,~ "UiPtmsis: t Nunmi devas. petiéian lknon'. Sed li

La

_ta

di.i'isnéD:iau vorton.

'.,

" Laa&tinolevis, la.mánon, íO'mete tuěis,nur per
l:l'''fingropintoj, '!iAjn tempiojn. 'RigardiSlín,. silentante.
fi.ogaj:ÍŮš talli tiaiírieteroon,
,
.' .
'
.
':'»K.iali, ~ . Aí ~dhis murínure~ .»kia .li. «

,

orn.
.

"p

i1~ :Jián, 1cep6n ~ kiiÍ\is sípal 1iMmteJnpe.
(kis~ , liaD t;f.rupron, .kaj.tqsis .allí~ii o1cul'Tr' l{is(jjD AfdonÍl!i al li
,: . i .... . ; . ' . .' .
, ' , oD,lÍÍl. , ll" cmo\ietó, Ai :,oopuAiS :00, Ebalti,s,
•

~; ro'

"

"

»Iru'"

.i

diris" '»lfuf«

,

" , >

LF ektrrenis l~;' b'r~6etíon, .!kun 'lla: '~Íúlgr6zQj~"

smt'Y

levis balancige, Aarióelitis ~ Retiri~s . kelkajn pliSojn.
Staris- ~e, la .' paroh~stró léaj la diakoM.. t Tiůj
parolis maIlaiíte , kaf rapide, sed li ne audis, kion ili
diris, Li fiksrigardis transen ~ la plej· bela vinno.. .~
Oú ne estis -ia Dipatrinó,kiu lin kisis?
La ab'atino ~alsup.t:~njris de sia. troua, pa§is' rapide '
tra la portíko. KajÓiuj monahinoj sekvis §in. i
~lbiueestis . en 1á vasm ' klaustro . . Nur la luno~
sur lá marmorplatoj, nur, rondčirk:aiíe, laJJlauká rozomaro.Ah - lumadq. ' ,
.
"
»Ůu la festo finigis? « linustris.
La parohestro diris: »Alie ne. Sedhodiaií - gi
certe finigis . « Li prenis lianíĎa:ldel{stran brakon; la
diakono tenis lín dekstre. Tiel ili Kondllkis lin,. tra .la
klaustlX? Ůe 1a kolonoj Ji haltis. »Unu mQlllenton - «
li petis, »unusekundon ankorau ..,...:... «
Li rigardis I:ee~. Rozoj, rozoj; 'bmnkaj TOZOj kaj
lunlumo. Unu glaso estis renversim - tie l.a ciprovino
fluis .sui' la r.a:dianta marmoro. Ki~l .nigr~ sango fluis
la 'vino. Kajla najtingaJo tr1lmxantis. ."
.
Li kunpr.emis · Ja manon de la diakono. ,»Pastra
mo§to, «' li [hi8tris, ,»parohl. Unu ~rtoJ.l lÍur ":"'" ion
ajn! Mi devas aiídi vian , voÓOn. Mi volas scu, ke óib
či estas ,- realo 1«
»Jes, .les -« . diris la diakono. » Ůi esms vera!
Venu, juna ainiko I « lli ú.is tra ')a "monan.ineja~ardeno,
pa§is tra la' malgranda pqrdeto. IIi eniris en la káleson ,
veturis tra la kampáro: Unue tra la J:>etuJal'baro kaj ,
trans' la ligna ponto <Je la Angerrivereto - véturigis
hiljmen la diakOĎOD
,",
. Sed Frank Braun, vidisnenion, aůdis nenion
.
.revis la klaustrón, el kiula moná~in~j- forkuris, la
lumanta.n korton kaj la multégajn lunToziojn.
, »La ' diakono estas . prava, « diris la 'parohestro.
»rioe.stis la la8m , rozof~sto dé ]a rejnaj I;Iionahinoj .«'
»KiaI? « li demandi8. »Kial? « ,
, La parohestro mrurapide balancis' la 'kapoJl. »TiQ .
estispeko tiam, 'kiam la baroníno Unore Droste kisis
la",amikopn de sia fian~o - kaj §i peutofilris .pro la
peko kaj' prenis la vualon demonahiuo. Si penlofaris
.
pro sia peko ~udek'ji8.ro.ln, gis ..:.-« . . "
»Gis kiarn? « li insiste de.rruillilis. »PaiX>hestro -:-gis kiam? ~
,,
'
.
»H9aiaií ' n~ktť, in~r vino laíj,'rozoj, 1a ' ahlttino;
Beata kisis )~n~von de Bia amiko - au ank'aů: , ree
sia,n amikon . Laií via , -e.!ekto. Tioestis 'pek~ . ~ó pIi
<

I

'

O'ľava
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'
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L,i flustris :» Ou peko estis tio? - peko? «
La " Mrohťstro diris: »Ne lau · vi - kaj eble ne
por mih Eble ' ec 1}!e · lau ~ diakono, kiu esta "ánkorati '
pIi sever~, Sed al Sl, la abát;.no, tio §ajnas estigranda
peko~ Kiso perfidis "la futncon' de§ia vivo -:-- hj lil
fianÓOn de siabea.teco20 ) - JezuoD , sian' ·savillf.íon ''''-:
si fOO ' perfidis "pel'. kiso. Eii tiu či Doklo! -;- Tio certe
estis , la lasta. festo.'--: de 1:a ' rowj - "do 'n i K:01n~anop
estos k<mtentail «
.
1> Kionmi' faxu? « t li- demaDdis ~
, . Lia voóO ' tremis, ti.á:ni la parobe~tI'Q karesis

l~~

,

Evidente, la situacio k()~plikig.i:s nun. - La bildó
tre nete mOfltris kisantan parou. Kvankam la vizagojne estis videblaj, - ili ja, sin ·kovris reciproke, bild- ,
flankon surbilflanko. - tamen oni facile rekonis
Brasikan an)a brakoj de sinjoro ,PomkuJ(. ,
»Hm, hm, « ci tiu provis ruzí, l> lerte . farita, jes,
sed kiu estas la f~sisto, kiukunfu~is tían mistífikajon? «
»La ,:falsisto estas mi, « si trancis ne permesante
kontraudiron,»kaj la mistifikalo estas autentika. Mi
kli~is ~in hieraií, sinjoro. Tute baza~de mi rigardis en
la gardenoD ,el mia dormoeamb'ro, kaj-kion mi vidis?
Ho fi, fi, sinjorol - DanI(' al Diomihavis la fotoaparatou proksime kaj kap.tis la idilion. Cu nun vi
almenaií konfesos? «
»NeJl~U mi konfesos, « sipjoro Pomkuk Jus alkroeis sin al savan ta idoo k.aj jam ridetis. »Mi klarigos
cion ,kaj' vi ' komprenos, Tambura. Jes, efektive" es tis
bierau, 'vi estas prava. Mi trovigts en la parko, kiam
mi aiídis la ve-kriojn de Brasika, ' kiu tute tremanta
alkllris al mi. La malfeliCa, infano apenaií povis paroli,
--- sed jen mallonge, kio okazis. Si kusis ,sub la avelarbe:oj, ~ subi.te si se.nUs ~va.zaií I?ik?~ aií ~'ordon
sm lamentono, Sl eksaltIs kaj JP.on Sl 'VldlS? Vlperon!
Viperon, Tamhura, - si v.idis vipeton apud si. Hajajajl Pikita de vipero. Nu ki~iere savi sin de certa
mórto? En tiaj cirkonstancoj ekzistas Dur WlU sola
rimedo: Tuj ' elsuci la venenOU . .. « kaj sinjoro Pomkuk aldonis ne too fiere: »Mi faris al si la , servon,
kom'prenebl~,' -- kaj mi konsentas, ke de malproksime
,vi :rajtis lqedi, ke mi kisas sin. Sed kia supozo,
Tambura!«
.. La senk~pigo ne estís mallerta. Oi iometa Sancelis
fa definitiv:an opinion de sinjorino ' P.omkuk. Tamen si
deziris rezoni:
.
.
, )~Kiál Vi ne v<!kís la gardeniston por elsuci la
venenon? Samtempe li estus havióta okazon konstati,
ke malgraií cio serpentoj 8 \'arma8 en 1a regiono. «
».Tes, jes, pri tio mi pensis, sed li laboris antaií
la domo kaj, vere mgis, mia kara .• Kelkfoje altrudigas ·'
al ni devoj hmnanaj, kies p]enumon hones~a homo ne
pl'Okrastas ... «
,
»Kaj' kíal mi aiídis nenion pri tiu ... akcidento
de Brasika?«
';
y,Kiel? Ou vi ne jam sufit,e ,maldormas pro la
serpentareroj? Cu neoesis ankoraií pliturmenti vin?
Ha neT Mi severe malpernresis al :~ra5ika eC nur aludi
la fakton. Komprene51e, Se mi est4ssuspektinta, kion
vi imagis. _..«
"
Nu, 1a konkludo de tíu ci keedza konversacio
estis, ke sinjorino Pomkukankora;ií la saman tagon,
kvankam sen ia entuziasmo" sciigit al Brasika: »Ví
povas restiOe ni, ~sed de mm' a~ntu la serpentoj'll.l «
Ka: j "sirij.orino Pomkúk . pripeqsis .sÍan vengon, Car
tion si sentis,- ke sia auloi-itateoo t1nulton perdis en la
:
i
okuloj de ľ servist.aro.
Pasis kelkaj tagoj,.ne tial, ke la vengo estas, lau
aserto de proveroo, kuiPa3o, kiun oni mangu malvarma,
sed 1ial, ke sinjorino Pomkuk .n e 4avisv~glan kombintilenton. Si -atendis taugAll okázo.il kaj tiu ci OK.aZ(),,
v.eria:jnene es'tus baldauprezentigkta, :Se la gardenisto
.ně estiis haVÍDta personan :kOnton kontf-au Já mastrioo.
Fakte si insultis lín »impeftinenta a.zeoo., « car malgraií
la ak.cidenm ,:, de , Brasika.,'liobstinis pretendi, ke en
~riferio de 1ricenl kilomé):ro;'-ooniu iam vidis viperon. ·
,,
Do" •tiun .tagon, sin~:rino Po.mkúk promenis tra

,1
llapide! Rapide! Belega, .suna tago! SeI?hezite mi
matflnmangas, · surmetas mian vintran vestpm\,izon k~j'
oku'asen la eta marborda urbó a1la golfo. La pentrinda;;, viv.aj koloroj de:la havenurbeto, la rugo, verdů,
flavo kaj bluo de 1a etagaj lignodomoj, - (kiel catmáj l
ludiloj) - ' bónh'úmore ridas 011.1 mi en <La: 'serena, vintrá
maten{). Mi rigardas la termometron de la marborda
horlogisto, - stranga homo, tutao. tagon li sidas en
la butik1enestro, antau li la granda, libera, majesta
mam kaj· li rigardadas, observas' polvewjn inter etaj
. §raťlboj kaj radoj - nu; mirigardas la termometron.
Ho! 10 gradoj·! Mi iomete suroreligas mian novan
pelt&ipon, iomete kuntiras la flugilojn de mia surtullOi,
- pardonon, la baskojn, kaj poste mi Konstatas, ke
hejme mi fakte fl'Ostas, kiam la termometro tirne
danoetas eirkaií la nulo kaj ei tie mi Sereaskaj~uas
la malvarmon.
>
Cio estas glacia, la teTO, la golfo. El la · diriikto
de la pJ1oksiroa insulo, - 1ge1 earme -gi malbelas et
la blanka panoramo ~ alvenag ·la unua matena §ipeto
kun plenavaporo, tusadante gi rompas lamarglaci0'!1.
Oi havas malfacilan laboron, gi estas en 1011. kanalo inter
Ja glacio. Sed gi estas ~a unua.... same, ki'el ni pri
Esperanto; kiuj venos post ni, oerte· facile ~om'!lDikigos .
Singardemetbi pa§adas SUl' la glacia teV\), mi
jam scipovas bOne marsi SUl' gi, nUl' unufoje mi Jalis
antaií kelke da tagoj . Sed, vťrdire, tiám mi havis
grandan grandall publikori, mia tuta lernantaro atendis
min. La deroestis tre inter--esa. ' Ča ·soeno. p1'6zentis la
koreografion de tiu ,úkazo, kia,m:Iu pene .volfls fali ,
nazaltere, sed li ne sukoesas. T8men, fine; rezulto kronis
mian §vitan p.enad-on k8:j mi efektive falis ' nazaltere.
La aean aplaiídon kaj rřdegon. dela eeestantoj :i0!Dete
senkulpigas la fakto, ke ,iIi ankoraií nul' lernas Esperanton (kaj la intern,an i~eon).
,
la gardoeno treull1lte post si -piedonpro podagro 'lamantan, kiam ce voj-tumigo §i konsternite ekhaltis apud
sunb'ananta 'serpento. Krio kaj- sveno! La pezo de l'
ko!-'po kuntiris. en ·la fal~n junan rozujón ~j gemante'
Tambura Pomkuk liheri~is eI la impliko de l'dornoj.
nam preskaií rigidigis ' aia . sango en la vejnoj pro
terura konsta1o: . Si estis pikita. Tre senteble ardis
vundeto sur §ia aekstra postvango. Sed rekonsciiginte
§i Iromprenis, ke Ja serperi10 verdire ne havis tempon
kontakti kun la dirita korpoparto, nul' dornoj de ' r "
.r ozujo · vundetis §in. Tamcn necesis ekspluati la situacion, kaj' nal §iaj helpokrioj ekvib'ris ticl alarme, ke
sinj9roPomkuk lasis fJIi sian pipou kaj .Brasika la
kafopoton. Ambau alkUris seuprokraste Jc,aj' alkuris
samtempela ~foro, la kuiristino, §ia filo kaj clu
scivoleinaj najbároj.
.
»Gudro,G'Ildro, « sinjorino Pomkuk ankoraií kus~
anta lamenti.'!, llpro la bona Dio savu min,- , mi estas
, pikitacle vipero. "Rigardu, 6i tie sur miadekstra ... « .
§i diris ll fem.uro « pro; eoosoo de l~ .serv.istaro. ,) Ho
rapide elsucll .1a veI!-enon au mi mortos! '({
Slnjoro, Pomkuk ne Satis fortajn emociojn. Li
"isis sian frunton. "Sajnis ál li . ri<linde sin humilig~ .
gis ua komedio. .
'.
II Trankviligu,kara,: tre ' oerte ne estis serpento ... «
II Gudro, uxA'as, ,~as •.. kelkfoje alti:u~ al
~ devoj- humanaj,~ kieS..-.plenUJllil)D, ~honesta. hODlO n'e
.;

Silr la 'hor'do anka'b nun stax:ada~, 'iradas kelKaj' ,j
indiferentuloj, iJÍÍ1 n.e troinoor~sas la ' marspegulo, "la ~'i'
norda suno" kiu bonteme iraaas Oe la rand.-o de la
110rizo.ů1o, singarile evitantela Cielmezon, kv~zaií eks:- '
rego, kitl sopirplene: rigardadas al la "iama trou-o. Mi
..tre §atas la ~tllalajn metaforojn. ,
Nun mi forlasis La: lastajn domojn, koinencigás
la i'egno de la negokaj ..ab,ioj kaj bruuaj gránitrokoj.
- Cu ne bazaltůj? ' Sajnas al mi;' ke mi :ne ceestis la
lecionou, kiam ni leIJIis pri til\j aJeroj. - !QIDIX)st
iorú mi grimpas supr,en kaj antaiien. 'Silento! Kelkfoje
b~deto ekpepas ibdigne, nun sciur~to ' rigardadas mirl
kun p.~tole filozof~amieno, sed la abioj; malhele, seumove rektigas, . por ke ili iel ' ne. rompu 1011. h~mi()nion
de Jasilento kaj glacio.Slir la' maro,~ la glaciolfu~s
senpeze, .kvaZilíii vualo, mi vidas oone .la .spire glaciigintajn oudspiralojn. "
.,
.
Plen pulme .mi enspiras 1a malvarmon, la puran
blankou, 1a bluancielon;"la horiwnton kaj: lasi1en1on,
Mi ,rigardas suden . J'ie, 'jes,, -8ude, vi IJe scias. tre estí~
mataj' gesamide . "., huhh, mi v?lis deklami, sakrilegio!
Mi pa§.adis, grimpadas plti. Súr la neg,o malmo1aj· ga1ospostsignoj, eble. ll.li,mem lasis ,jlin tie la Iastan fojon,
Kaj' jen, tieeí hund-o sekvis ian rahaJon. Kaj poste
cesáS la piedsignoj kaj ' nemo asertas pIú, kedepost
la ,historia komenoo in Jro:r~gis prirabi la sankteoon de
la norda sil-ento. Mi.daiírigas m'Ían vojon. Silťnto! En
London, Paris, Běrlin , Wien, ,Bl,ldapest'ne -estas silen1o,
tie ,0nL pugnigas Aa manoj:n.;, kaj- -:-' ne, 'mia .k m,
restu, silenta, ne ~rku gv.idartikoloR .. .;silooti ; . . silenti:,
... iipozi en la silen1o.
Rigardu! Riverek. fluas, jes f!uas eu la ·.dekgra«!a
malyarmo, sed subíte ti mala.:peras ,en la ' ueg-o k'ujglacio. Kiegi estas? -:', mi demanda~, kaj la glacio
krakas.kaj I:a rivereto petoloe-mokoe ekplaiídas tirkau xnia
"
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, . '~La tabloestis prini-etita. En Jar~a kaj profunda
telero y.aporad~ fastakuiraJo; la vinagra odoro dispenetris tr-a La domo, pliigante ,la apetiton, kiu jam delonge
kva1tadis en la: ma~plenaj stomaj{>oj. La dublonduletoj,
kun;b'l!;laj 'okul>oj, kun viia~oj rugigitaj de la printempa
suno, inalpacienoe pÍ'Oksi~is al la tablo. Di .tiom
mnlte similis, ke ili sajDis gemel<,>j, Bruna knabineto,
pro~~mume , okjara, sidis sui benketo, en La
angulo .,ápud la loko de r .avo. La maljunulo, blankega, kurb'dorsa, kun okůloj ma1klaraj kvazaií pro dOTmemo, §ovigis preter la kontraiía parto de ľ tablo, kaj
li silente sidigls apud la knabino. La lignokuleroj atendis serveme. La .patri'llo elujrigisla oran mamalig::m
sur lig;Qan teleregón kaj diris a1 unu el la du knabetoj:
. - Petro, voku vian patron.
, o Petro elrapidis: La ma1junulo levis si<!-jn okuloju
kaj ne pIu forigis sian, rigardou de la pordo, gis la
reveno de la kDabo. Arikaií la patrino sajnis ma1trankvila.
.
- Li diras, ke li ne mangemas - raportis Petro
enirante kaj jetante siáncapeloo sur la liron, kvazau.
cagrenita.
r,a ma1juuulo tiom sin kuntiris, ke lia barbo
surtabligis.
o
o .
'
'0'- Kio, cu vi malpaCigis h>oruaií dum la plugado,
Joau? :"- demandis la p.atrin>o kun pala vizago.
- Ne, paujo, - respondis Petro. Pacjo silentis
tulan tagon. , Ec tagmez y li mangÍs pr~kaií neni0n,
tiu)' vórtoj lá maljunulobjne volistusi, sed

lipovis eligi nui:malforiau, sek.an sterWron, ·Liaj ·
okuloj fikse rigardis la tab1on. .
- Cu li havis ian disputon kun vi, oejo? d~mandis maltrflnkvile la patrino.
o _ Ne. Mi estisce la pordego, :klam li revenis
post la pIngado, : sed demandinte lin, tu mar~is la
laboro, li neniou :t:espondis. Li -ec ne rigardis a1 mi l"espondis 1a maljunulo ne movanta sin, kvazaií li estus
el ligno.
La patrino eliris -eu la kórton. Plenvesperigis; la
Cielon kovris pezaj pluvonuboj, Printempa bol1odoro
sv<ebis doMe en la varmeta aero. En la korto regis
trankvilo, ie malproksime I>ojis hundo,
- Kie vi estas, Georgo? Cu vi aiídas, Goorgo?!
- kriis la edzino vane serCal1ta, sian edlOu.
Sed li ne l'espondis, kaj, ankaií en la stalo sercmte
Iin, la ' edzino eniris la domon. Apenaií éi ' fermis la
pordon, el laveturilo, kiu staris meze de l' korto,
levigis . malviglulo. Li malsuprenigis sin kaj iris en la
doinon, blasferrumta kaj brufermanta la pordojn.
- Vi estus poviutaj vesperm.angi ankaií sen mi,
- diris la patro, . proksimig.ante al la tablo kaj KrUcosignante. Ciuj I':VÍgis kaj laute pregis.
-- Ne malutilas al vi sorho díl varmaJo - diris
la~, edzino.
.
. -- Nm mi povu engluti gin, - responllis la
edzo.
.
DWA. kdkaj momentoj est~s aiíd-ebla nul' la so$etado el SiÍ's kulerot La kuleroj de la du knabetOJ kaj

galoS9, sub mi.a plando: ' »Mi e8tas Ci tie, ridinde, cu
ne? « Mi povis savi miajn strumpojn onuc en la lasta
minul;o. - Kaj nuu malaperis la lumturo sur la paralela cinsuleto kaj mi estas sola kun la maro. Senfina,
sfinksa mam, surbordé rokaj, virga .nego, sihmto kaj
verda .eterneoo; . ce pieR-sigdoj ne memorigas pri la. ef.
emerece de la vivo.
, Ec piedsignoj n~ ... Sed rigardu! Kiel strangaj
telersignoj rondigas eu la nego. Jen, deuove du kaj
en- la mezo, malgrandaj, kavetoj. Kiel grandaj piedsignoj-! Strange! Kia hesto havas tiel grandajn. piedojn? Interese! Kia hesto, .. ? Subite mi rememoraB,
mi 8staS enSvedlando. vintro, )lego, abioj', ... glaciurso, jes, jes, Dúr glaciurSo povasesti! Tra mi.a dorso
frosto kuradas. Cu mi imitu mortinton? Oni diras,
ke tio ,estas plej oportuna kontraií la ursoj. La piedsignol mul~as o -eu ciuj ,direktoj. Misvi,tas, Mi timas,
ke mi·tro fidele Ímioos la mortintojn. Terure! Mi havas
nUI' po§trancileton. Mi ridas pri mi, kiam mi gin ekprenas, Kaj posle mi ekkuregaB, ,tra rokoj, arbustoj,
glita j. ~ g1acitabuloj, Spirege , mi Jruras. Malproksime,
tre inruproksime estas la haveno. Mi kuras senspire.
Kaj tiam, tutc ne afendite, aperas anf,aň mi la giganta, terura}}esto. Antaň' semajnoj mi moke priridis
~iajn; parenco,j n :en la ,&h?~kholma zoolo?ia~ardeno, ..
trakuras Ia 'penso mian oeroon. Sed ne estas tempo por
meditl: .. la· minacaj ungoj scivole sir.as de mia ka,.,vo
la Mpon, kiun. mi -aootis antaií k-elkaj tagoj. Vere nů
nemam estis>:Ktií:nila dum miavi':{l, Jen lapuno!Kuit
la b1inda riskemo de ľ i'na1espero omi ekpj.k;as plenforte
la dikan 1e10n de la oosto. Ho, mi malfeliculo. La
klingq , romp~, sed 1a nrso Dun jam ' kolereklakigás
la denfójil. " K'ltjnun ketnencigaá;' sovata,,'hatalo,' mi
f;erWf~, SI;d ekprenaB stouegon kaj' albatas ]a kapon

de la urso. Ekkrako! La urso eksvenetas, sed poste
kun plena furiozo atakas min rec. Abio ' gemante falas.
Vasta rokópeco ruligas a1la m~ro, Rompigas la glacio.
Ruga nubo Sovigas antaií la sunon, La' urso rektigas.
Brrr! Rudo, fantoIm:\" ·f.aoila .gesto kaj' la ' urso jam
desiris mian nazon, Mi svenaS kaj en suhkonscia vualo
mi demandas min: Idal vi havis tíel graridan nazon?
La urso ne lacigas. Per unu movo gi cifonigas mian
helan surtuton. SUfmia jaků. ,ekbrilas la verda stelo.
Ho, karaverda s~lo! Enterigti gin kun mi, se restos
io el mi! Neniu, neniu venas, , Sed hlo estas tio ... ?

Je
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II.
La huso de la ucsO ride:rrie largigas :
- Cu Vi estas Esperantisto? Mi tre, tre bedaiíras,.
kam Samideano , .. kiaJ vi ne hav.as insignon sur la
sunuto .. ,pardonu min. ,mi redonas ,a1 vi .. .
Kaj gi premas eo miall manon mian desiriian
ulízon , .,

III..
Nu fine! Triumfo! Fine mi sukcesis verki Rlůd
elan esperantan novelou , Mogela esperanta literaturajo! Kaj nun mi seudas gin al vi. Mi estas grandanÍnlll! Sed, kiel distra mi e8tas,mi forgesis la Viti.non ,
KaÍ-a ' Leganto, mi jam ne navas tempon, mipeias
vin, korektu eie la singularon tiel: »Ni rapide matenmangis, ',' Cn vi estas Esperantistoj.,.? ... La urso
mems en niajn manojn ni.ajn , de8irit~jo nazojlll ... «
lG} fine
ekstaios - la Virino kaj mi sur la roko
káj dankeme ni interkisigas , Cll ' la rugaj radioj de la
triumfantá .suno kaj vivuas la, origlna1an esperantan
literaturon, el klu elkresm 'tiu~i belega rakonto, .

ni
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Ma ba l:r na "6h an di
Geor go Verd a-

Antau kelka jaro la tutan monaon trafulmis la terura famo, ko Ghandi kaj lia sekvantaro madas aI la
maro por tie eljgi iom da salo el potpleho da mara akvo.
Anglujo la unun eksentis la guston de tiu iomo da salo ,
per kiu la profeto spieis sian nekutím anen la historio
batalon, kaj kiel oni povas konkluru el la pIi posta disvolvigo de la aferoj, tiu ci pinepreno da salo tamen sufieis por la luta ronda tablo en Londono. Ankoraúfoj e
ni konvinkigis, ko kuirado tute ne estas tiol faei1a arto,
prec.ipe la spieado devas esti modera kaj laumezura. Ekz.
Anglujo mem kuiris kacon en Hindujo kaj mi vetas,
ke neniu dezirus gin man~i, inkluzive Anglujon mem.
Versajne mankis en ~i la spicajo, la salo. Car ne suficas
sole regalí per kaco, se ~j ne havas guston aú sťJl.con .
Bona kuiristo mem gustumas la mangajon antau ol
li servas per ~i .
Ni en la t. n. »civilizita « Europo havas kompreneble
malsaman pensmanieron, ol la »primitivaj « hindoj, kiujn
ni opinias nekapablaj por memregado. Se iu el ni, casante Ghandisimi~im gloron, dezirus gin akiri - ni diru per salo, li ne farus tiel naive kiel Ghandi, kiu perdis
multajn tagojn de madado por elsorci el la maro pincprenon da salo, ,..sed li tuj k0nlencus ekspluatadon de kolosa salminejo kl;1~ centoj da saktoj. Respektive , se li jam
ekdecidu s marsi ~ :al la maro demonstracie, li tie realigus
gigantan elektrifikadon:" Ne d"omagas, se oni dum politika
batalo ce okazo faras bonan negocon. T,io estasEu ropo,
tiu de la knabineto rapide movltis inter la lt elero kaj
la bu~o, ili ~is avide. La maljun ulo pii muIte palpludis ol man~is : dum li portis g-is la bušo peoeton
da maizajo kaj kulerpl enon da aeida suko, la knabino
apud li kvinfoje elsorbis S1an kulel'on. Sajnis,· ke la
apetito de ľedzino forpasis. La edzo subite 6esis mangi
kaj metis Finn kuleron sur la tablon.
_ . Mi finis. Cu vi vidas, ke mi ne sukcesas gin
englutií> _. li diris al la edzino, gin rigarda nte per la
ardaj okuloj , en kiuj §ajne ka§igis malbon a intenco.
La edzino ne respond is al li, sed ektremis. La
maljun ulo restis kun kulero etendita al la telero.
-- Mi ne povas mlU'.\gi trankvila, gis kiam uu ci
maljun a sentaiígulo min turmen tos.
- Georgo! - gemis 1a4 virino, jetante la lruleron
sur la tablon, -.:.. cu vi kom?Ic as denove?
La malj'U'n ulo kuntirig is en sia angulo, tiom senfQrte li tusis, ke li ~ajnis tusetí nul' el la bu§o.
- Estas facile al li: ku~das kaj mangas . Li
dormas , mangas kaj ankoraií~ ne mortas ! - kriis raiíke
la viro. Je lin krio mntigIs ankaií la kuleroj d e la
gejunu loj: la du knahet ojpren is siiljn eapeloj n kaj
eliris en la korton, la knabino deiris de sur la henketo
kaj suri~is en la liteton.
'" - Vi malbon igis al ni ankaií tíun Ci vespermangon , - diris la viríno per mallaiíla v,o oo... Mi
timas, ke Disinjo ro punos nin ciujn pro vi. Cu necstas
domag.e!
- - Domag e? Kial?
_ . Li estas via patro, via patro, kiu edukis vin
kaj kies domo §irmas nin ,c iujn.
'
- La domo estas la mia, gi estas nun skrihita ,je
mia nomo. Kial li ne skrihig as por mi ankaií la reswn
der bieno, kinn li ankora u posedas ? " ~ La ~zo .rigardis per malicaj okuloj -alla , maljun ulo, poste li
naiíze kracis flanken :'" ;
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civiJizo, ďudeka jarcento. Kian respekton Eiíropo povas '
havi por diplomato, kiu en sia kariero atingis apenau "~.
malgrasan kaprinon? Kaj cu vi .generale jam vidis politikiston, kiu trin'kas kaprinan lakton?
1'amen Ghandi ne estas politikisto, "sed saokt ' proll
feto, Mahaťma. En "la »senprogresa« .Azio oni ankorai
í
naive kredas, ke no suficas, kiel en Europo , la sola karieremo aú absolvo de diplomata lernejo por gvidi popolon ,
sed nec.esas fajrero da dia inspiro kaj senkompromisa
sinoferemo. Tie vivasan korau la dia vorto, almenau. En
Europo ec la dia vorto jam cesis ekzisti .Niaj hejma]
sendiuloj kiuj kun abomeno forskllas de si ciun penson
pri Dio, pOl' cia prezo vólas ankaií forigi la diao vorton.
IIi ne volasko mpreni , ke se dio mem jam mortis, réstis
tamen lia vorto, kiuamp leksas malton belan kaj spiritaltigan kaj gin oni povas respekti. Kiel ili interpretas la
fakton, ke la granda Ghandi, kiun ili eble apoteozas ne
malpli ol la hindoj, klinas sin respektoplene antau la
sanktaj bildoj de Hinduj o? Sendube, Mahatma estas
religia homo, kiu, ee se li konscius, ke dio jam mortis,
respektas la dian vorton, lian testamenton. Gbanqi do ,
estas profeto , kaj profeton, kiu trinkas kaprinan lakton .
ce §pinrado, nia europa menso kapablas facile percepti .
1'io por ni estas ne nul' agrable-ekzotika, sed ankau
fabele-romantika. Vedajn e ciuj antikvaj profetoj trinkis
kaprinan lakton kaj uzis spinraclon.
Nia generacio estas atesťanto de naskigo de nava
- AIikaií tiu estas la' via, - diris kun. ~eI{lo la
edzino, -sed sciu, ke gi ntmian feliCoD alporto sal.ni. "
-- Cu vere ne? "- demand is la edz.o, desaltinle
de la sego. - Kaj kial ne?
-- Vi tro deziras gin kaj tre multe turmen tas la
maljun ulon. Dio vidas.
_
-- Ne, vi mensogas, - kriegis Georgo , - vi
eksciis ion de la maljun ulo. Li donos gin al mia frato
Vasile! Cu ne estas vel'e, ke li diris al vi tion? Cu ne
vere: li donos gin al li! Tial vi diras, ke gi ne alporlo s
al ,n i feuOoll.
La edzino terurite lín rigardi s: nerliam si vidis lín
tiom §angita , li §ajnis freneza, liai okuloj volis elsalti
el la kapo kaj estis malkla mj, .kiel clu buletoj elkcjto .
- Krucos ignu, Georgo, car ladiab lo tenms vin,
- diris firmvoee la virino. - Vi scias, ke Vasile-n
kaj la aliajn fra~ojn kontent igis la maljun ulo. La parto,
kiun li ankoraií posedas, restos al vi. Vi ja havas liau .
promes on donitan ' aIrtaň kvar atestan toj, vi havas Ja
konsen!o:1 de la fratoj.
- Tio ne sufieas !Li ven u kun mi en la uroon
por skribigi cion, kion li ankorai í posedas, por mia
Romo. Hodiau , ne, - morga ií)i venu. ,Cu ' vi ' venos,
maljun ulo?
La · maljun a homo malrap ide levis siajn ~ pal- ,
pebrojn ; senlima doloro aperis en liaj brilman kaj
okuloj.
_ " "
- Ne, Georgo, mi ne pOvas! --.:. li f,lustris. .
- Ha! Vi skrihigis gin por "Vasile? ble'kis
la "iro. ·
' _ " "
- Mi neskrib igis 'gin por li, ~ respond is ťrank- "
vile la maljun ulo.
- Sed vi skriliigos gin por li! Cu ne vere,
al li vi donos "gin. "
- Ne. Ci estas la via:
- Do vi.,v enosmo rgaií Jcun mi oo"la ,.urbOlIr .<

_l'eHgioep la mondo,la Gandianlsmo, sed niapenau konsciigas ;ll.ni la procezon de ~ia genezo. J;J.m nun milionoj
da homoJ apoteozas Mahatmon', kiu, ankorau vivante,
fari~as legendo. Post kelkaj jardekoj la hindoj fabelos
pri Ia granda miraklo,kiun li faris ce la maro elsorcante
elgi salon, kiu difektis Ia stomakon de Europo. Se en
tiú tempo Irmdujo estos j;J.m libera, li farigos serena
dio, sed en lá mala okazo lia misio ne j;J.m estos finita
kaj li devos ankoraUfoje rev~ni en nova , enkorpi~o por
elaceti la suferantan popolon de Hindujo.
Nun antaunelonge la mondon skuis no va -f;J.mo pri la
protestmalsato de Ghandi. Tio jam plene pruvas la nepraktik in pensmanieron de tiu sankta viro. Por ni estas klare ,
se iu protestas pro malsato, sed - kiel ni vidas - en
Azio oni malsatas por protesti. En Hindujo la popolgvidanto maJsatas por kunligi la diversajn kastojn, ce ni
oni lasas Ia popolojn malsati por tiom pIi disigi ilin. Ni
do ne povas diri, ke Ghandi posedas europan kulturon;
kvankam li studis sur nia kontinento.
ClIla hiIlda profeto volas imponi al Eiíropo per
malsatomorto? ' Naive. Se ni, dank' al Dio, milionoj da
homoj kůnas tiun arton, sed kun tiu diferenco, ke ce ni
ne faras ~in la popolgvidantoj kiel en Hindujo. Alia afero
estus, se ankau ni aj gvidantoj vol us imiti la malsatadon
de Ghandi. Supozeble neniu el ni kontraiistarus tion.
Tamen la kelktaga malsatado de Ghandi estis celtrafa.
(;i estas tre prirnitiva, sed ci;J.m efika rimedo. Kiu el
ni, cu la infanago, ne praktikis ci tiun bonegan kaj
neni;J.m espertrompan rimedon kontrau la gepatroj? Suficis nur elpepi infanvoce la lakonan »mi ne volas mangi '<
por -en unu momento venki la patrinon kaj akiri de si

Č;on deziritan. Do ankali Ghandi ap1ikis !lun infanan
rimedon kaj sukcesis. Ni, kiuj cinike-indiferente rigardas
la ma!satomortadon de milionoj (kiu ankorau povas dubi
la efikecon de la europa skolo?), ni kun retenita spiro
sekvis ciutage la gazetdepesojn pri la sanstato de la malsatanta Hindo. Kaj mem la hinda popolo forte impresi~is
de tio.
Malkase konfesanle: facile estas malsati, ki;J.m oni
dum multaj jaroj nutras sin per kaprina lakto kaj iom
da rizo. Sed Ču Ghandi sukcesus realigi tiun malsatadon,
estante civilizita vera europana man~ulo? Konante la mil
kaj unu mangajojn kaj ' aperitivojn de moderna etlropa
restoracio? Mi dubas. (Tion mi ne diras por iamaniere
piki la europan kuirarton. Dio gardu! Kontraiíe, se la
redakcio pagos al mi ' pro ci tiu felietono tiom, ke mi
povos aceti tagmangon en euro pa restoracio, mi estos
feliCa .. .) Kredeble ankau ni aj gvidantoj ekprotestus, se
oni volus nutri ilill sole per rizo kaj kaprina lakto.
La granda kaj sa~a Ghandi aplikas sajne malgrandajn kaj naivajll rimedojn. Li volas per pincpreno da salo
elmordi la okulojn de siaj kontrauwoj kaj per infansimila protestmalsato eldevigi grandiozan agon el la hinda
popolo. La historio nin instruas, ke la genezo de ciu
religio farigas per ' similaj bjne negravaj agoj de kredo.
Nur ni timas, ke ki;J.m Gandianismo ~enerali~os kaj ~ia
eklezio firmi~os, giaj pastroj ordonos al la safaro sekvi
la voj on de l' Majstro kaj morti de malsato, respektive
mangi salon, dum ili por si mem konservos la rizon kaj
kaprinan lakton. Tiel parolis la sankta Ghandi - ili
instruos en siaj temploj - kaj tiaj estas la simboloj kaj
dogmoj. En la prirnitiva Azio cio ja estas ebla . ..

-- Mi ne povaa!
- ,Ou vi ne venas?
- Ne. Mi volas morti en mia domo. Kiel mi
konas vin: tuj post mia skrlbdono al vi, vi eljetus min ,
forpelus min kiel hundon! Kiel malfelica mi estas, ke
vi estas mia plej eta filo, kaj kun vi mi devas vivi en
mia domo.
.
- La mia, ne la via ! - kriis la viro, rondtumante siajn ru~ajn okulojn.
- Bone, esru la via! Mi volas morti tíe ci.
Post silenta intertempo, dum la filo fikse rigardis
Slan patron, li klin~is iom al la maljunulo, super la
tablo; kaj diris flustre:
- Bone!
Kaj li eliris en la nokton kun kapo nekovrita.

Georgo atente malsuprenigis sin SUl' la Atupetaro
kaj senbrue proksimi~is a! la ligno-am~so. Li iris rekte
al la lignokapro, kie kusis la hakilo. Kvankam vespere
li intence metis ~in tíen por ki) li trovu ~in rapide, nun
li tímtremis ~in ekvidante. Li deziris sereadi ~in pli
longe. Tamen li klin~is kaj fulmorapide ~in levis.Sed
tiumomente li sentis, ke malvarmaj· gutoj fala!! Sur lian
manon. Kvankam liaj dentoj frostogrincis, lian frunton
kovris gutegoj, kvazaň li .estus dorminta kun vizaA'o al la
cielo, kaj la pluvo estus lin plenAprucinta.
Li spirblovis pene kaj tiom hrne, koe li volis rompi
sían hruston per la maldekstra brako, por bri trankvilon. Mallaňte, malpeze kiel kato, li pmksjpl~is a1 la
domo. Je malproksime bundo macís kaj Ooorgo tiel
forle ektimis, ke li faligis la hakilon. La ferajp ~lJrue
falis sur la sablon, sed. la víro ekkatlris, volanta u..n~i
kun la tero. Li preskaň sufo~is retenante sian apir·on.
Sed post iom da tempo li firme lev~is kaj per salto
atingis la pordon. Li ma!fermis ~in tre singarde, sed
je lia timo-míro, la pordo ne knaris. Sajnis, ke ~ ee
De estas el ligno havanta akson, sed nUl' el kllrteno kun
malpeza stofo. Li restis rigida Ce la sojlo. Sed · b'aldaili
li rememoris, ke lieniris nur la antaiíeambron, gis la
Io~ejo j'a estas ankoraií alia pordo. Eble tiu faras
hrnou. Ho! kiom li sopiris fari teruran bruegon, por
ke vekigu ciuj hejmanoj! La éar~ premanta. lian koron
estis tiom turmente peza, ke ~i éajnis kaiízi lian morton
en Ciu mornento. Li svitis kaj kapturna ventokirlo lín
kaptis.
Sed la interna pordo ma!fer~s same trankvile.
La spirado de l' dormantoj estis regula kaj profunda.
IIi tiom laiíte ronkís, ke oniestus povinta tion aiídi ce
de la koUlenoo de ľ vilato. Kvazaií kaptíta de frenezatako, Georgo alsaltis kaj per la hakilo levita gis la
trabo, li fr.akasis la hlankán kapon d~ la maljunulo..
Kia SODO eekalSajnis, ke li .trafis afbotrunkon. La

II.
.. ' Kia varmo regis, kiam li kus~is en la postfojuo, supre en la subtegmento !Estis parfllmita fojno,
delikata kiel Hanelo." konservata por printempo, kiam 1a
laboro de ľ bovo estas pIi malfacila: Baraktante, Geor. go enprofund~isen ~in,eble · pvo tio li svitis tiom.
A.nkoraií penetris en la subtegmento,n ankaií varmetaj
ventondoj, kajlibolegis, guste kiel en kaldrono. La
varmo alti~s preéipe en lian kapon rume turn~antan,
~ la syitegQ tute envolvis lian ' koťpon .. ' Kaj kiom
frosta ~tis lilm la aero kiam limalrapide paSetis malsupren~ur l!i Atupetaro' de la subtegmento! La vento
.ne blo"is kaj "a! li tamen Sajnis, .ke glaciolanooj' pikadas
lín de ciu f1aÍíko. ·La čemiro glu~is"' al liaj dorso kaj
M.usto, kaj ~rgo apenaiípovis spiri inter tiuj či du
. fróStaj metalplakoi Li.aj ' dentoj grincis en ' la huso,
kvankam li ;plenforte klo@isteniilin knnpremitaj ,
por 'kle fari Imwn. Tia':'gilenwgo 'e8tis, 'ke bone aiídigis
.1a spirado de r bovoj en la korto.
J
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tonkad otUj ~is tu{j, konvín~nté
,saltil atingis la pordon . .. ' "
~ ,
",
AH I kiél furn~a8 li,a kapo I Lí ekpalpas SLan kapon '
kaj tni ekSentils ion mal.molan kaj malvarínan. Li alkro,Čas siajn manoju al tiu ajo k,a j tenas ' sin tutforte.
Sajne li. pendas super abismo terureg a : .. ,
,
Fine malf'tlrmltis liaj. obI~(lj kajen la matenf rua
malhelo li n~ 'povis konstati, kie li trovi~as. Li tenis
siajn manpjn .ukroCitaj ~l subt'Elgmenta tiabo,prpfund~
suh la tegmen~. Li estis proksimume je kvin paA-oj"de
la loOko, kie li kué~is ves pere.
'
- Mi ,oerte alpuéis'D1in al tiu ' Ci trabo, ·.kiam mi
foOrsaltis de la maljun ulo, diris li al si. Neesta s IIŮr
inde, ke turnia-i sal mi la ~po.
Dumlonge li neuion komprenis, stulte rigardadis,
kunma noj kroče funant ajla tfabon. '
,
- Sed, - li demaad is de si~ - kiel mi povis
salti de la roaljunulo~is tie ci, al la subtegm ento? Cu
mi ne kuéas en ni.a subtegm ento, sur la fojno? Vi do
vidasoo ne, ke vi estas en la subtegmento, - li ,respon<lis denove al si. Kun fortos1reeo Ji malferm is siajn
fingroj n, kiuj premtenis latr~bon, kaj li ~ntis ekstreman . 'nauron , vidante kiom alk~~is tiuj al la
1igno, kvazaií strigom ortpafi ta de li sur aroopinto. Li
voUs preni la hakilon por aetranči la .du obstinajn ,
sed la hakilo D'tlriie . estis rimarkebla.
- Mi foOrgesis ~in en' ·la ,doOmo! li kriis timigita
kaj lia voeo komé.ncis 1in veki. La du hundoj· k01-erplene oojis, ČirkaUkur.an~j ·la koOrtoú kaj ~ardenon ,
kvazau ilisent us ,subitan dan~eron.
'
En tíu ci mattlnfrúo ' Georgo estis mortint o svit':'
koOvr-i1!l ; sur la frUDto li havis la bluan ' mákulrOn de
puSbatego. Li ne kur~is ' malsup reniri Če 1a tempo,
kiamli devusd oni man~aj()n al la bovoj., Vidante
siajn duk:na betojn ' eliri trankvi laj ~l ' hl. domo, kiel
alifoje, Sajnis al Georgo , ke levi~as mem lasank ta
'SUDO. Do li ne mortigi s ' la 'ina1j:rinuloD? '
'
Sed ve, lia ~ojo poVis esti tro frna I Certe la
infllnoj neniou vidis!
IIi krie volOs sian patron, sed Georgo ne respondis . .
El la domoO elpaSis ankaií 1a edzino, tra pala;
oo'Qeestis videble , ke Si ne dormis dum la tuta nokto ;
fine eli~is ankau ' la maljun a kompatind\,ilo, same piprumanta.
'
>

"
-c. Ne, pacjo., ánkau miiros ,Iron: i1L
,
LaIJ1a ljimulo . restis . muta, aUdante , lá voOon
Georgo . Li retir~is UDU paSou, por vidi, cu li ,estas lií<\
HloO? Li estiS rompita, řnaIjun~inta, sed taIÍlen esl;is
lia filo.
'.
- Ou vi ne ' vo1as veni.ku n 'mi en la urbon? '
. - Mi ne pIu vol~8!
, - Ou vl ne voOlasJ ke mi donua lvi la havalon;?
- Ne.
'
La maljun ulo restis kOnfuzita. Li nenion " p?vis
kompreni kaj Sajnis, lťe li ne a.udas bone~
"
.~,
-:- Vespere vi petis, ke ni IT,U hodiau 'en ÍI;I urbon. ,
Mi n.evolis~ ~aj mi ' .agis IJ?a1boner NUD mi. deqj~.
Ai:lkau vi trank~os, ~diris ' dĚlUrOve la niaJ,jUI!'l1Io
tra 130 pordeg ?
,
Sed Georgo ne'plu povis resti apud la maljun ulo ;
li sviI1gokrakis per la vípo kajel~is kun , Ja plugilo.

de

• *, *

De tiam pasis jadong oj;. En.la· dom~ .de Geórgo
ekf.egis paca vivQ, amopl.ena. La maljunu10 juuia-is,
anstatau II)llijUD~i, ka} , p<>St 1i.a morto, lia parto de
havajo estis dividitii inter la ftatoj de Geórgo. Li .
rifuzisak~ptí e'Č páSlongon cla loko el 1a .tero apartel
l- ' .
inta ar la maljun ulo. Vaned iradis laaliaj , ďratój:, ' ke ,li
devas g-in rioevi, Čar li prizorgis iIim patrou, 'li enterigis
lin.
- Jes, - paroli,s ,al si Georgo en si30 koro, -'sed vi .ne scias, ke mi ankaú nlortigi s ·lin.
"
La .remem oro pá tiu 'temra son~o restis" kiel 00lorsago enpikita en lia ;koro; iIum lá ' ~t~ vivdauro.
Kaj , kv,ankam li fa~is la plej' ooI;la bomo enla vil~ó,
dtl post tiam neniu pIu vidis ;lin ri~ e~ rul,lufoje.
.
El la rumana .; Tiberio Morariu. "
>,

J.

•

j~is

III.
. Kaj dum ' tÍu mateno la .maljUDUJO dekfoje provis
paroli kun Goorgo, ~d la filo evitadis lin, gardis sin
de li. La ruino ektimis vidante lin tiom stI-eóita. Sed
li ec ·vortoo ne diris, al SV nek al la infanoj . La edzino '
nun tiinis eč pIi .forte, kjam §i ýi<lis~ ke ~ edzo 'De
estas kolere.ma, kiel vespere; ne pro ko!~rt> li evitas ilin.
La t~moéana-is lian tutan aspekW;n, kaj _Georgo sajnis
nun beCla1lrinda malfeli~ulo, kompatibda pekulO; kiu
f'()tkura,a de la homoj.
. Finfine, kia~ Geo'rg9 j'ungis la snuregon čirkaií
la korn,o jde l' hOvo -:' li prepari s sin a1 la plugado
- la maljun ul0 ptoksim:itis al li.
,
- Aiídu Geo~go, ekparolis la maljllIlulo, .. lÍodiau
nokte .tí:Ů' ne . fermis m\ajn .óiruiojn. Mi k{)1lstan'te
pensadis.
filo ektrem.is kaj frostis , pro
§nUrego enla.m ano. . ,
".
,
- Mi pripepsis:',u&-urigis la mhljumllo, ke mí ne

La

,,-1VO.

•

"

y-

- Const. Rlulet ,:,'f"~'%

,
Ekzistas Jdaraj pensoj, blankaj pensoj, kiuj superpasas ta. mon~pintojn, kiel la · kisoj de lť.luno,pensoj
ki,ujn kaptas nur la elektitaj animoj, pensoj karaj' kaj
nekomprenataj, pensoj sanktaj dissplritaj ",el la Bihlio
' de novll kredo.
',
'
•
" . ", IIi ne sendis reciproke longajn leterojn, kun
lit~roj iorg.e skrmitáj, 'elÍ rozkoloraj au bluaj kovertoj,
makulitaj de larmoj kaj de ebriigaj parfumoj; ili ne
' sendis I'eCipTO~e donaoojn, uek ,harbuklojn ligitajn pel'
si:lkaj rubandoj, nek viólojn, nek rowjn portitajn je
lá brusto kvazau pór auslrulti la b:atojn de l' koro kaj
nUstá ilin al 'ta al:i.a. Dum printempaj matenoj au
en 1a autunaj krep uskoj , ilioe vagadis tra solecaj'
aleOj, guo--sorcitaj ; porenamigi unun en alian, mal.
proksime de la bruo de la timiga ma~ino monda. Nek
li uek ~i kuragis iam , pripensi lá iqoon k,~ li amus sin,
ke si amus lin. Ambau Silentis.
Eu momentoj , de maIgojo ili tiel multe gojis, ke
ili povas kuri , - ' kiel la avarulo al sia sekreta ortrezoro- kun ciuj pensoj siaj alli, al si.
lliaj pensoj (}Stis klaraj" pensoj blankaj- kiuj
superpasas la móntpintojn kiel la kisoj de l' luno,
pensoj kiujn kaptas nur ta elektitaj animoj, pensoj
kar-aj kaj nekomprenataj, pensoj sanktaj', dissolvitaj
el Ja Bililio de nova kredo: lareligio de I silento,.
,Kaj iIi estis feliCaj, vid.mte, ke tvuj , kiuj volis
ilin. trafi de ,ciu parto, ne povis supozi" ke. restis al ili
unu gojo -, ' la gefa - kaj jupli felieaj eslis ili, despli
iIi havis la firman, konvinkon, ke tiun plezuron clekt~ta~ oeniu kaj neniampovos rabí de ili.
Car 'li neamis sin, pro tio, ke si estis hruna
, au blonda, knabino au virino, blanka au pala; dika
au maIdika, pro tio ke si vivis en certaj kondieoj kaj
ne enaliaj, kiel ankau ~,i ne , amis !in pro liaj bl'Ua'
au ' verdaj okuloj, pro la brila au malheta estonteco,
kiu lin aíendis.
,
Neligita Per ideI ta pasarttajoj, ilia malplloksima
arriikeoo ~ spinita el silento kaj rey.o - povis estingig-i
nur samtempé , kun ili. ,
Ilinenion deziras unu de la alia, - tial la
par?lo .ne. estus povinta utili a1 ili.
KiaJll. ili "renkontig-is; hazarde, se ili rigardis unu
la alian pIi multe kaj , pIi profunde ol estis neoese, ti~
ne .estis oar 'llnuel ili déziris sorci 1a alian, nek Car li
atendis " komprenigon DUr per la' ókúloj,~d "Car .en
tíu Iudo senkulpa, sed dolCa, ili trovis eksclton delika,'t$, apaí'tan, kiu' s\tp'renleVisilin ~~ sferon ' pii taugan
Nr noblaj ~oj" ,
.
,
Ki;UU iu'faris oeraron, ki9m ' ajn ,malgrandan, la
unua siá períSó estis, ke ne _eksciution. 1á alia; kaj
.kiam li 8,-11 sipIenumÍs ian gra!~ agon, tutkore dezirii;- ke lá ' famo alvenu ID la ainika orelo.
, Ehle ili sin an:ůs, sed ilia, amo esti,s nur okaz,)
" por 1 reváao,018trad,d supera, ~uni'li: pérmresis'al Sl
uk, kun senJru.lpa timo de kulpaj , infan~j. Kompa! ·
indaj honremQloj! II ' , "
' ď.'
,

pIi DQvaj temP9j ; lciám. onLedzinigis éin, Ai ne perditis
en senutilaj protestoj, ne provis forkuri dum.1a edz~
no~, pek ~igafdis sian ed~on kiel .I)(~r~ IQ~
amik()n. Kaj pii malfrue, él volonte Vlvadis kun li:
nek nnu momenwn si malamis lm, nenielsi trompis
tin, nek ·unu momenton si malbondeúris alli, n~iam ,
~i amis \in.
Sed kelkia.m, roalofte,' kiam ' siokaze 'renkontis
sian Ulluan amon au kiam §i al1dis paroloD pri li, Si
klinis la fronton srn' sultron, forsiris sm rel ta kirlo
dě Iá' Ci'Utaga) neniajoj, §i ' forgesis cion,kioéin cÍl'kams, -- kaj pensispri li, sen emocio f'orta, sen sento
de malhonol1o, kun pura konscienoo kaj hela rigardo
fikBita en la senfinon, pura kaj fiksita en revoj malklal'aj, kie §i k:lare vidis lian vizagon en kadrů de
senfina meMnkolio.
Nellgtiá per io el la pasantajoj, ilia JIia.!proksiroa
amikeco tJ&vls estingigi nur samtempe kun ili. '
,

*

l 'lUl!ftiniojn mi legis en Jurnalo de sinmortiginto. Li'i6lis juna /roj m:ulte suteris! Kiam mi vidis,
lin, li~
,ll:, Ihs e~ti m:ortinta ,de jar:oentoj, lroankam lw,
korpo
kO/Yll! estls varma. , Ko!} post La legado ml
demat1 j min:
: fí estis sinoera? Cu lia amo es tis nur OkOJZo
por pitltloj kLaraj, kiaj preteriras kiel La . kiwj de ['
lano cq;ud La numtpinto j, .au. estis amo kŮl 6iu alia
amo? En La las'Úl kazo la sinmortigo ne pln estus
misV.era.
, , l'iBl opiniis anJw.u. La jugistoj: nel1JÍJU pro penso
si.n mortigas, - diris Ui. "
Sed, se uere La hontemulo estis sineerd, se la'plej
senkulpa penoo rrwrtigas, kiam gi daiřras, - kiel la
guto trabqranta ~stonon - se?
•
El la rumana: Sigismundo Pragano.

Vespero

ce l' insuJe10

- Aleksa Santič -

Marbluo svemzs,
Venas
'
Krepusk' vespera jam,
Ce I' roko falas,
Palas
'
La [osif! SJllnJl tlam'.
Tra l' stoooj tremas,
Gemas
La soooril-ťlrpeg ' ,
Sasur! murmuras,
, Juras
,La. plebo en Itl preg'.
Én klín' siega8,
Pregos
,
Skeletoj antaii J{risť .
Sed Li rezígM,
DifJne

Nul' 1Wltas aZ

insisť I

La. song' sin treTlils,
Vencs

Krepusk' vespera " jem.
(je Z' roka laMs,
Palils
La. 19sta suna tlam' .
EI la secha: Ivo Rotkvi6
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PaíéÍ , f,omá ntjko

f En Parizo. '~ia 8aÚJkLkafejo estis .Café Sorbonne «
sur la btitvordo Sáint Michel. Por trinlci la posttagmez(ln
kafon, porlegi mian J1lrnalon mi venii ticn ~i. Ne. Mi men,so,getis. Ne pro tio . La kalo es tis pr-eskau netrinkebla; la
flll zeto ,- senenhava. Pr;o la publiko mi, vizitis tiun ci
lokon. Ce ~i.u tablo oni povis aadi ali, n . nacian lingvon :
Vera Babeto. Tíu publiko ne bézonis Esperanton. Kial?
Eble pro tio, cal' ,ili ne det ir.is kompre ni unu la ulian au
pro tio, car lil franca lingvo plene plenuriws la rolon
de la i~ternacia komp'renig'i:lo por iliaj/be zonoj.
Mla tableto ,taru ~ meza punkto, lamen angulel0,
de láe ,'oni povís bone vidi cion. Ce la .najbara talileto
laakutim e sam14ndanoj diskutadis, precipe pri politiko.
Mí" irtieres~s nek La politiko , nelc la samlandanoj. La
unua estas kiflomik sajo, eTÍ' kiu neniám . mi provis fiskap,tadi kaj la samlandanoj ofte similis al senvermaj' hokoj
de malespera jiSkaptisto en la malklara. a(wo de la SeÍne.
Mi ne deziris fari~i ezoko .. '. Sed ~iuÚlge,precize je La kvara,
aperis b",unluzuÚJ~ delikattrajta studenti no . ce mia
tab.lel,o. Peri,mprese interes iamin tiu ci knabino kun
noktonigr,a buklaro kaj ,kun okulporo,. memorigf1nta min '
pl'Í la ombroj de palmoj ,sub la tropika ' terzono .
. Si metis dll kilogra mojn da libroj SUl' La tablon lcaj
eksidis. Precize je la kvora. La kelnero se'nmende al,'portis
tason dakolo kun kvar buterpo noj por' si."Dum tnan~a
li rigardis nenj,en. Gracie 'i te!lis in/er f4. belform aj fingret.oj
lu buterpanon, m9rdis peceíon el ~i. Kiel pOluritaj perloj
elcbrilis 'iaj rizform aj dentoj.
.
'
,
lili konas kelkajn tip.ojn de la homaj rasoj, tamen
semajno jn mi et;rbumadis .PTi tio, al kiu, raso' Jiapart enas.
Por esti negro ~i ne estas sulice nigrq; por esti hino li
devus had ' migdala jn okul'ojn , por esU hind-ol i; devus
posedi ' la ka1VJkterizan orientun nazon " ~ tie! mi Mzitadi s
pť'í'[JeTLse ~iam duni 8ja man~o. Poste mi y~rgesis pri ciO,
Car li fiksis sKIn rigardon .al mi kaj ..ridetis. Stranga
rideto. EII ~i iniksidŮ! ia postsatiga intimeco kun kamaradina int.eresigo prila 'samtob laM.Ne scianLe ta francan
lillgvon mi ne povis alparoli .Iinkaj 'i .. : Ver§ajne sin ·
ne interesis mia persono. ' .
,
Post la rideto li malferm is unu ,el sioj libroj kaj
profundi~is en .studadon. Mi prenis m,ian Jurrl(~lo
n , lajnigante grandan interesi~qn rigardis , la' Literojn, super la
guzetrando mi letis mian scivolon al li . .!Ve unírfQje. Qkuzis,
ke niaj rigardoj .renkon.ti!Jis. Foje li . lai1te ekridis. La
UI'denta monero tmtas her klare sur ta Itono de uraba
mon'a",~isto kiel 'ia rido sonoris. Si, estas arabino
, kuris
la penso tra lakapo kaj mirigite mi · T;igardis al )i. Lá
muta demando en miaj akuloj ricevis respondon. Senvorto! li ·turnisl a Juroolon en mia ' mano. Mi tenis gin
reliversita. Certe mi rugigis, sed mia mullerto alportis
ne/c disigon , ne" pr,oksimi!Jon. C.iutag~ je-Jo .kvara li
aperis, m{ln~is, ridetis, 'stucIis, Slele okulum is ol mi kaj
preci.e je Za kvina li malaperis:
""
""
Tiel daií"is semajno jn, kiamp ro malsan'O mi ,ne
povis viziti ptu la kalejeto n. Post re~igo .mia unua
promen o celis renkont i lin. Ce miataiJ letp sidis fremdaj
student oj. Mi ~irk{JuTigard{s por trov'i li beran sidlokon ;
sed nu sen tis internan hedai.írOl'l pro '. 'ia for:esto. ~Mi ne
scias kiaE, sed 'KI vida vekisen .:mi ' ~trangan trankviJon~r
. M.i ekiris al 'tora anguio, kiam naltigis,!,-in delikata
Ju'o 8111' mia brako. , M.la h igardo l'enkon tisla sO]Jiratan '
viza~on demia ekzotika ~ekohatino. Seňvorle Ai montris ..
Uberan lokon kont'!lu . si:, Per kCfP~~i.nQ danh"(1nle "kaj
ridetunte mi ~siilis. V~~~ť }ian, m~~ort. ,. ,k~ptis ",lin
k01·J.."(1/,CSlt ·' emOC,l O. En Snl 'ngsrdo respeguligts
' surprlZ.O,
kom [XJtemo, ia karngradina 'tpart'opreno eli ;;jiiii malgaja
sorto. Cer/e mia ' (Upekto " perifidis Za fJQstsiYTlojn ,de . la,
operacio kaj de la hospiúi w lito, en kiu mi ku'is ' $e7
majnojil..
k., •
•
"
,
. Ni s.l~is vid-4l-vide, mu.te rigal'dis unu la' alian. ' Ne
longdau .re,bur.,. dum · .pirop1:eoo momeF,lto. Si · dailpigia la.
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. . mirinda i lité1.'3:turalittgvo; · socI. se it1 , fr;;uíCa
de~i.r6~é .rédo~: n;~~~lirl~v~ .kl~ikajori en :.rla
-r••.~·.~:K·. ,." ,la <Úl'.'lgm
. .ala.J~g~J),;~I ' kflI?li:gu,s unue !a . franc~n
due, ',gl řldmdlgusla ol'lgmalon: (TlOn pruvas
uko de. Dante eI). .prozo ritina .p orsamtempe
be~!;lcojnde la:fu;anca4ingvo kaj de la originala
nt~ půstíilu pli d-e n~i lingv.ů .ol giaj ecoj , kaj
pe1'r~l e$as;Vi'D: ~raJ:i~a'li la fa~to., ke; ~a hu~a.ra
Imgvú permesas :proslfJ eto] . res.pegufl. en ůngmalantmo
1a. ycrkojn de : Shakespear.e, C~derůn ; Dante, Goethe same
kij:llavcrkojn de la frimcaj . klasikuloj kaj de la antikvll..i
grt:káj /kaj latinaj poetůj. Esperanto ne havas tian econ,
serl unkaií gi půsedas tiajn belecojn kaj eblecůjn, kinj
ankliral\ estas no sufiee ekilpluatataj.
Viii p1'opono pri apartigů de 1a vůrttrezůrů je komuna ,kaj poezia estas tute kůnfuza. En neniu lingvů ekzistas aparta vů1'taro PŮl' la poezi(), cargia kampů estas la
linsvo ensia . tuteco kaj en neniu lingvů estas tia - sajna
málpermeso _ . kutimo,ke la parolanto ne UZll literatur- .
ajn vortojn kaj esprimpjn en sia proza parolo. Kial vi
insistaspri tia apartigo en nia lingvů? Finfine ~i kon~
dukus. n.in .a~ la neglekto de ~a poezio kaj beletristikaj
vel'ko], car lha vortrezůro - lan Vl - ne estas rekomendindá en lá ,pm:olata lingvů. Mi v'idas la solan gust.an 801v.on ell tio; sení verkistoj penos plene eluzi kaj v.ivantigi
tiun . grandiozan vůrtmaterialůn, kiun . nun havas la. vůrt
a!,oj de E. Boirae kaj S.A. T. O:i donus almenau dek~
jara,n laboron. (Ci tie n(l terna! p~i teknikaj fakvortoj
de la cdivel'saj sciencůj, kvankam la seiencoj mem bezonas
lil1gvoh komprenatan ne mil' de fakuloj půl' ' pópula,rigi
kaj por /haVl efikan rolon cn la soeia vivů.)
, j"'1 ?er .tio ml fiois miar,t leteron al. vi. Certe
~stus
ee malph longa, se pet Vla aluqo pn persůnajo] Vl ne
e~tusdeyi.ganta min parol! ankaú pri ' ili. Mi klopodis fati
bon konCll/;e por ne rompl ' t1,'O la 11teratura;o karakteton de
la .renio kaj por ne doni okazon al p~ua publika korespondado pri tem oj , kies pritraktado eble interesu!! .1a scivolemulojn, sed neniel utilus al la dero 1ingva kaj litera:tUlia. -Mi pensas, ke vi konsentos pri tio.
.'
'- Kaj non, "kara Kalocsay, sen »malgrau cio « mi kore
dozhas a1 vi, ke. er: 1a .es.t0!l~eco r,tenia~ ~i sent~ la prav.
ecůnde la .mot!voJ , kiuJ. 19l5 mm decldi PŮl' {oTlaso de
L.M. Mi deziras sukceson al via granda laboro, car mi
scias, 'kion signifas por vi nia lingvůkulturado. Cu vi
scias kiaI? Car en mi esw la iiproMta pasio al la lingvů ,
kil1ankau al mi donis viv.enhavon." Mi tre bedaiíras, ke
gi perdis multon ceL. M . Nu, sed rekompence mi ricevis .alQ:lenau útílan sperton. Ankaiígi valoras iom.
Esprimante lil. esperůn, ke vi ne permesůs ťati kvere~ejonpor personaj aferůj el L. M. kaj .respektante en
Vl .la .J~randtalentan kůlegon
restas amikevia :
Julio Baghy.

si

Kara Baghy'

*

VOl'tpl'ovizo en de1c jaroj, preskau 1a kvaronpn de laGvid- •
vorlo,j ~. »~jyantigis "., e~ unu <poemo; . K,tankam 61
lh eudu plen aJ ' JarkolektoJ de L. M. apern nul' proksimume 50, M i laCL tia maniero, 1a vivantigo de 1a tuto
bezonus 24 jatojn.
Cetere 300/0 de t:iuj vo;toj estas prenitaj eI Boirac,
la plf.j·pa~to de .la ceteraj. trovi~as če, Zamenhof , Kabe,
Grabowskl, Gros]ean-Maupm, Packn,ess, Rhode" RadvanRipinskij, Pl'ésa Societo, Fulcher-Long, ChristaUer, Verax,
Wiistel'. Kaj se ni dekaJkulas la interjekcicijn, '1a termÍnojn etnografiajn, historiajn, 'p li-malpli teknikajn (daimo:
vikingo, Gralo, zepelino, toboganoks.) 1a nove proponitaj
VOl'toj estas malpli ol 25 % , laň la sumo multe málpli ,
ol kiom Grabowski uiis en Sinjoro Tadeo. Tamen, li neniam es tis atílkata křel idisto aú bolronto. '
'
l\fi devas rimil.rki, ke p,impa, spelťti kaj eskapi ne
trovigas če Bairac. Sminki estas zamenhofa vorto.
Vi di ras, ke mia argumentadQ estasgusta nul' pri
nacia lingvo. Mi havas malan opini0n. G:i estas ~\lSta nul'
pri Esperanto. En neniu alia lingvo dependas la verkista
de la U1l:gv~-kamerwantoj. S.ed por č~ ti!lj ,ekzistas é~dono~,'
de čefverkoJ kun komentarlO. Per Čl tm komentano ODl
komprenas kaj lernas samtempe. Nu, car la plej parto de
la esp-istQj estas komencanto, mi volas, ke, provizore, ciu
esp-a libro .estu lia komeotariita eldono. Per ' tio la poetoj
1ibllri~os de tiu premo, ke ili devas konstante pensi dum
yerkacto pl'i .homoj jus finintaj kurson. Cu yi povas kon:te~ti, ke tia penso estas la plej granda dan~ero por la
e\'oluo de poezio?
'
"
Vja propono p.ri »vivantigo « ne Aajnas al , mi sufjca
. sen ln aldono dll mia propono. Komencanto postdeki,jara
same malfacile lern08 la pligrandigitan vortprovizon, kiel
tiu, ,kiu nun ekJernas 1a 1ingvon.
);>ri. tio, ke aldonoj" půvas Aan~i ,'la tulan fiziono:mion
de la lingvo, bonvolu legí la respondon de Zamenhof
(Orig. Verkaro p~ lI2g.).
"
Poeziaj vortoj ekzistas ankall en ' la hungara ' Jingvo.
UZl ilin en čiutaga parolo estus komike. Cu yi iam uzis
dum inteJ'parolado la v~rt.ojn : .kf1celet . bu,mer~ng, zsang .
arom, ·ara? Krome, ml Ja dll'lS, ke la aparb<>o de la
poeziaj vortoj ostas nul' provizora, ~is la ~enerara disvast]~O, post ti.o certe grand~ p~rto de .ili eniÍ'?s vefSajne la
komunan lmgvon. Sed ~IS tlam - Jen 1a cefa kauzo de
ela apartigo - ,e oni devas ilin klarigtl
··
Pri aliaj ,kelkaj punktoj oble mi trovos okazon
respondi al vi aHloke kaj alitempe. G:is tiam mi ' r estas
smcere via
K. l}alocsay.
,!i~raj

PR! LA, LINGVOSCIO DE ZAMENHOF.
Multrnulte da esperantistoj firme kredas, ke d-ro
Zamcnhof scipovis perfekte traduki el ahpenau nau
~i.n9voj: la angla! fr:mca, ~er~ana, r~sa' ď pola,~ana ,
, Jtdlb, hebrea kaj lalma (J?rI ~l lasta Vidu In~ernatlOnal
, Langua~e, Aug., I~2 8). IIi. d~ra~: Cu. ne .ek~stas en l~
~sp-a llteratu~o v~rkoJ el tlUJ hn~oJ , verko) portantaJ
han nomon krel tlUn de la t.t:adukmto?
"
S~d 18;.statempe esti~a.s n,e,'trankvil~e modifitaj re~
pondo.) a1 uu demando. :N:l aúdas, ke. zamenhof tradukls
la li'ahe]ojn de Andersen ne ' la originala ď dana ď sed el
iú germana traduko ;plue, ke li tradukis Hamleton latí
la germana teksto de Schlegel-Tieck ' {'\Ůdu Parnasan Gvid. ,
\.
.
'.
libron<; .
,
Ni ' iQm retr9l'igardu sur la frujaran vivon.' de la .
'ai:itor~ de, ESp'er,anto . .En Bialystok :tiam <k infaneco, li ,
illldadls ,1a babilon ceff uekvar linswoj ; . . ,' la pola, rusa,
' german~ . kaj .popolbeb.rea. G:?-st~ . bujn 1i~gvoJn li. plej
~9n.e~c~]s . kaJ. supozeb!e .poV1S Ihnpa~oh-lco~preOl , ~aií
lhaJ 11!1obsmoJ' ,Sed ' cí be ' estás atelltmda '1\rlIDarlto de '
Max Butin en Heroldo de Esp-o, Mi (5g2)' pri 1izíio en
"1a traduko de La Rabistoj (p. 35, linio 15). Butin' diras,
ke. »li , ~urigis ,mip« ~sta~ .gravll, eraro.. » Ňi~ , majs~l'o pro. ne tute perfektaJ smoJ de la genIlana lingvo aft pro
miskompreno - grave lCraris. Devas těksti: ~ petegis min

el

(gef!D~.ne.: hesc~w,~ren;. ~gle: ,fu conjure, tl(.implo~e,:
4 Nl
mform1tas · prh mteresa "lákto ~r ' Jlél;J K, pl'Om'{j]
'Vorto] (Originala ''Verkard 523): »Mia gepátra lingvo. e~as
la rusa; sed nun (19.06) ,mi parolas pli . pole«. Sed alb
angJa, dana, kajfranca li certe .ne tiel bone 'álkutimi~i.s
or~le kaj 11iD'ge: Dietterle" konfirme tibó; iliras'::(Origin31a'
V~rkaro 567); »Zamenhof s?povis 1a f5ermanán. lin6von
ph bone ol la rraí;lcan {( .' ~emon el la Ihspana kal la Itala
li lrad\lkis; ni 1.r.Qvas nur ' blkiijnliniojů el la'3:ati,n a ... TI.a
cirekan Novan Testameilton li ne volisfraduki. TioD li
fasis »al aliaj , pii kompetentaj tradukontój <L. Sed la
lingyo.n. de,la MaIno.va Test~errfo li lau '. tÍia opíhio, »ko~a:s
~
en suÍIca 'grado,' por ke ml povu entreprelll 'ia tradukadoD« (AntauparQlo !ll Genezo: Hachette). La , artik.olo
de Pastro pownes en Intern!ltÍollal LaIÍgu~ge," Okt-Nor.
19 ~ 7' ko.nvmke montr.as, ke Zamenhof maJstre enverkls
mqlte da .karakterizaJoj de la hebrea originalo en . ,sian
Esp-an trádukon;. Malgra,u tio, Prof. Waringhien . en
Heroldo de Esperanto (ig30) 'suD , »Pri hi ,Kvara Alddne ii
dids, ke 1a hebreaj vortoj , cateq kaj cela' (Eliro 30/ 4,
38/I l!'--J;5) embarasis Zamenhofon. SalJlloke Waringhien
i?~ iron~e ~krib~'p~i la ZameI;lnofa tr~dukartifiko ,de
hUJ veJ;soJ klel prl limo »ne mentanta estl pompe elmqIítrata kiel ekzernplo de klasika literaturo.«
Sur la titQlpa~oj de Huml.eto kaj la Fabelój , ,ne
estas la. kutima , lini? trováta ce liaj ceteraj ," tradukoj :
»Tradukls el la ... ' lmgvo Dro L. L. Zamenhof«. TIO
rajtigas krlfdi, keZarpennof, ne ,.verkis rekte elJa ol'igin~
alaj. Tiuokaze, kial li ne , metis tien la titolojn de'la
tckstoj, kiujn li uzis, e)..zemple: »Hamleto... tradUkis
Dro L. L . ?:amenhof, lau la. germana teksto, de S~hlegel~
Ticek ~ ? Tiu preterlasoestástiom pIi ' .nekompreneb'la
pro la stranga escepto de »La Batalo de l' Vivo «, en kieS
antauparůlo de Sefer kaj , Lawrenoe ni legas, ke ' »car la
Do.ktor o lo.gis ~n tÍu .tempo en malgranda urbo, li tllte
ne povis rkevi la anglan originalan .verkon«. T10 estas
maIfacilekredebla:; ·cu vere, ke la . Dokto.ro, volante havl gi
al si. ekzemple la .angIao Qriginalon, ~e~ povis .tian tro)'l
elll!! tuta Polujo (ec en la tuta: mon,do)?Cu la, traduko
tiel urgis? Al la studanto , de la afero trudigas la penso,
ke Ztuner:..bo.I sentis sin multe pIi hejmece en la germana
ol en la angla kaj' n e fjdis siankompetentonh~·aduki .el
cí tiu lasta. La k.azo. de Hamletů subtenas tiuri ďsupozon.
..Pro Ja s~prIlLkons!d.erindoj ~ir~tas p'eti tiuin,
Jmi] kQnas la fa'kto)n, ke ~h bonvole mformu: kioefektlve (.
estas la vero pri .la Zamenhoiaj tra,dukoj. Zamenhof sendubo studis de.tale kaj .funde. la struktlJrojn de , eble
~eJ..(luo , dil lingvoj p.mm·taj ,kaj. ~i"a~taj, s~~ li sm rigar(Fs
kompetenta tradukl nurél kvm, mter Iii. ne 1a angla.
Pro 1a simpla 'Vero', bonintencaj -admirantoj de la aminda
d(jktOl'O, Jcajproťa.gan,d;is~oj .de : nÍ'3 mirin?a Ii'~gv,<? j~
de nun devas CéSlgl ,mlSkl1edigaJn trova:staJn aserto~n prl
la tradukkapablQ de laMajstro, kiu estis geóia lmgyo'kQustr(iirito , sed tute ne iu MezzofantL La munumon'ta
labQIo. de Zam~nhqf, pro '~ia amplekso kaj gewo,meritas
kaj ciam pIi kaj pIi gajnas la rekonon dela mondo, s.en
tio ke 1a batalantoj por lia ideo, armas sin per la nefidin'dá ' i1aco de ť . homhasto.; '. .,'
<~''Í.'
,''> ď
(R. Ballham" MeIholÍ'rne, .Austriilio.)

diversaj .epizOdoj de tíu danco, tio estus la t~sko de
japana monografio. Mi kontenti~os je cpriskribo de la
. okazaJoj sul' ta .s ::enejo,donante nur elementajn klarigojn
. pri 'la 6e~co dela .danco mem.
.
.
Necésas unue rimru:ki, ke la »cerizdanco« estas rriontrata nur cluiri lamo~ato , Apriló kaj ekskluzive en la
urbo; Kioto,' ~ťík:va cefurbo. de Japanujo. 'pu ci urbo
sit,u~s ' pJ)ok~irtre ' aI Arasijama; fama loko pri ·~ Cerizarboj.
La fapana Ropolovere amas la floiántiJ.jri arbojn kaj
cen,tmiloj vizitadas regionojn de f!orarboj dum la sezonoj,
En la »ceri:zdanco<r oni do simbo~e esprlmas' tiun. ci amon
al la naturl;> kaj la populareco de la e.lmontroj montras,
ke .~i ankorau torte vivas en la animo de la popolo.
Unue li leganto bonvolu melÍ sin en japanan cirkauajon: ce la eniro ni · formetis niajnsuojn kaj en la
salon ego de la .teatro ni sidigis sur tapison, laií »turka «
mániero, I>.iel oni qiras en diversaj eiíropaj .lingvoj . Neniu
·kvadratcenti.rnetro .sur la planko restas ' neokupata dum
cerizdanco" 'CaF nUr." unu sola teatro gin. pFezentas.
AmhaUflankede la scenejo, laiílongela duonon de
la teatro trovigas flankajestradoj. Tri kurtenoj - tiu de
la meza sce!iejo kaj tiuj de la flankaj - ·subite supreniras. Dekstre sidas dek fraulinoj en nigra »kirnon o«,
ludantaj la. klasi'kan japanan ..kordinstrumenton §amiscll
kaj kantantaj okaze, sole au kune; maldekstre sidas . dek
fraulinoj en hela kimono, skandanlaj la Il}uzikon per
tamburoj kaj sonoriloj, gvidataj de orkeskestrino sidanta
en la ' mezo. De ambaiíflanke eniras dekkvár danc.istinoj
en blu-rugaj kimonoj, paMntaj ilaiíritme de klasika japana
melodio. La ml;lúkistinoj sidas senmove kjel stonaj statuoj,
sur ,la vizagojde la dancistinoj es tas oenia , mdi~id~ll
esprimo. Verdir-e 'Ja japanu. geAo estas numero, ne mdJviduo. Kaj en 'tio trovi~as la cefa di.ferei.léO mtel' japana
kaj europa dancoj. En EUTopo ciu dancistinelo ima,gas
sin »indi"íduó «; en Japanujo ec la plej ceíaj artistÍnoj
de la impecia kortego estas kaj volas esti nur gesoj. Tíu
morů permesas tian ekzaktecon de la movoj kaj tian
dignoplenan prezentmanieron, kin superas ciun alian arlan
prezenton de danco en ciu alia lando, encin alia epo!w.
La leganto,kiu kredas, ke mi troigas, bonvolu konsulti
la ,»Taglibronde Filozofo « de la fama germana .a utoro
GrafoKeyserlmg (Estas .malpli facile rebati liajn argum'
. '
, entojn 01 lamiajn!) ,
V ~rdire"tiait harmonion de mOV0., kia osLas Ia fapan l.l
ceriidanco oni ne .pova$ imagi al .si lau priskribo, ec se
. gi estus :ni1foje pIi bona ol -la mia. Tamen , se oni
bonvoJas atente sehi la sekvantajn liniojn, oni certe povos
akiri sufiCe klarap ideon pri la okazajoj sur la scenejo.
La luta prezentado daiíras iom pIi ol unu' horon.
Por Tetrovi la atmosferon de tiu ci pr.ezentado, bonvolu elyoki mense ~iujn imagojn pci la klasika Japán Iljo:
brilaj kimonoj, granda, nigra hararan~ajokun cerizfloroj
enplektitaj , surdors.e »gibo-« , surpjede blankaj »tiJ.bí« (kie
~á dikfi.p,gro e~tas dividi~ de la ceteraj fins:roj),...e~la . mano
lapaoa cventump~~l .papero; -ktp. Nun la}at,t,cl;stmO). t~n~s
ankllJí~loran:tah 'CeJ.:lzhrancon eu la mano. TrelektpllaJ ,
)l.i pasádas ďrpei, 'malgraridaj ' pa~etojJ. faiarite di,,'ersajn
munikajn ,gl'lipojn, tre halimc;lDio kun Jad:uflanka .. orkostro jam priskcihita. lIi kontrapunktas. sia.n . danconper
. fortá ekbato . de jignosuoj. L.a granda panto~i:mo·. komenci~as~ La má1an'taiía kuliso le~as ' kaj aperas belega
japana tardeno kun pinarboj, ftorantaj cerizujoj , rivercto, ponteto, sinto-pordego kaj en la .fono verdas montoj
kun groteskaf l"ok!lgoj. La akompanantá m,l:Ú:iko estas tre
malfacila.; tre", .eyoluintak.omplikajo , de .. klasika melodio
verkita ~n ' trekompli:k.ita. ritmo: --...-,. , O,oQ.O- -":: O~
ofte legas ..li;
:iíropanoJ ne povas kom.rn-:enJ' ,~aJ tUl
. japanan mUz·
•a aseno estu superfluaka..i, nee~akta.
K:iuj ka~lasi ank.or~u nekonatane ; ;u:,tan simbolismon, tiQj
Ul '~au jap1lllanmuž'jkon-. Necesas
i

iom da imagpovo kaj iom da asi milo, jen ~i(). Mi \tredu,
ke la japanaj me~Odioj estas miriride belaj " kaj m~ nur
bedauraske . m~ ankoraií ne komprenas la del.ika:tan
senCOll de la akompanllj vortoj. Ciu poemeto e.stas dividata
de 1a rapide sekvanta alia, per la t1elnomata »div~dakrio«
de unqella orkestranÍnoj -kiun la rigru:dantoj. i~no.ras.
same !riel .tiujnnigre vestitajn mevideblulojn« klUJ .ara?ga~ la s een~jon ec dum , la danco mem. Komence lb mill
éenas, slbd baldaií . mi iglloras ilill same · ~jel wiaj uajbaroj:
oni povas alkutimi~ al cio ...
Sed ni revenu slIr la scenejon. La san~ode la kulisoj
okazasantaú la rigardantoj kun mirinda ekzakteco, plejparte mekanike.
Subite aperas kastelcambro, pIi hela ol iam esti, en
realeco - kvankam la palacoj videhlaj en Kioto estas 6ufi~e
pompaj malg'raú la foresto de ciu ' superflua ornamaj~
(lau la principoj de la »s ufi~? kaj neceso «: .
Ke~ka~
geAoj aperas nun en doma ktmono,kun cmaJ motIVOJ
(drakoj, or!) sur nigro). Ora capelo kaj pentrita ventumilo ~ompletigas t!un tu:Ueto.n. Ti~ ci necesas ~i~arkigi, ~6
nemu "tentas pn la pledoJ de Jap~a danc~st~n~;.la. fl~1'lnrkind~ punkto es tas. la . : . kolo. ~aJ vere, bUJ .ft~moJ de
ln muzoJ havas veuJu . clgnokoloJn, he gracllaJn, tre
delikatajn. · SUl' l:i. senesprima, sfinksa viza~o oni vidns la
san16 senespriman blankon de rizpudr.o. La spirito de
japana Mezepoko revivi~as anlau niaj mirantaj okuloj. La
vizagesprimo de miaj japanaj najbaroj, kutinle tiel mokridema, es las nun tragika, strecita, ensor~ita. Kaj tiu~
fraůlineloj transe, kiuj tiel infane ridetadis antaií kelkaJ
Iumotoj, esprimas; nun la plej profundm mondo·dol?~on imageblan. La spirito de »busido" nun lo~as en

J

l.h., .
Denova san~o de kulisoj: aperas lampionoj, estas
vesliero. Sur la montetoj en la fon o apera~ ankau lumoj,
dume la firmamento ilumini~as de milsteloj. La bonekonataj konstelacioj de la norda hemisfero brilas s~ l~
,iJuzi-cielo de la teatro, tuto same kiel sur la europa clel!),
sed la arto prezenlita sur tiu scenejo e~tas ja antipode
rn31sama. - Kelkaj dancistinoj envenas kun simbolaj
tall'lburoj. Kiam ili sajne batas ilin, la Sono venas denmanke de la flanka orkestro. Mirinda ekzakteco de senindividueca arte! La gesoj ma1.aperis; la montetoj movi~as
malantaiíe, donantaj la iluzien de boatveturo sur rivero.
Tíh Ciepizoao siinhole esprimas la popularan ekskurson
SllT Ja .apudaj akvofaletoj de la torento How, inter ~erizarboj .
.
Nundenove okazas subila Aan~ode sceno: brila lumo
de lago apera..~, florantaj, rugetaj cerizfI~oj de gaj~,
japana kamparo. Belega gardeno, ponto, flyerO, monto] ,
'.t sinto «-pordego, mirinde ha.r moniaj kaj forlajkolornuancoj, .babapaJe d ancantaj .sesoj, subila apero en la Qtk·
ostro d ~ fJuoo, ciuj tiuj elementOj admitinde kunefikas
kaj la kontrasto al 1a jusa noklo pligrandigas la efekton
dekoble. Tiu ci sceno eslas la fino kaj la ·kulmino de la
ceriZ(}anco. 'La ' dancistinoj havas florbran.~on enmane kaj
·sirobolesirante la florojQ metas, iIin cn la hararon. Mi
atcndas :Su'bitan mallevitElB de la kurte.n o 'kaj finoJl sed
hoI ~, su~piil'lD: aperas vintra pejzago kun 1'le~kapaj pinaiboj. Kel~j dancistiuoj enven,as kuu I!tnbranéeto .8 ur:
dorse -kaj ludas kun malf31ditafalb31o sllrkape. P?roJ
ior~J1jgasi oni . fru:as .p()Z.ojn, fjn.e forI~a_s .la . ~ceneJ~n.
Kaj nun denove sublta .8an~o: aperas e~ ,pIi brJla prmtempo oIla antaiía, maldekstre staras buďhisma lIanktejo
kun granda .sonorilo apude, en la fono estas Iu~a lakumita ponteto, la suno brilas. la eerizarboL pompe floras.
Oni a~-s kanton kiu finigas per la vortoj tire-!iTc
pr6norrca~aj: : m:Í-a-kooo- ooo-dooo-riii... '
~ ~iJj:" J?Uf).,. kara leganto, kvlUik~am :v~ pe ~ ricc:vis tute
fidclari ;lPrÍšKllmon / (~u entute tia . estas ,,(ib~a?) Vl tamen
ebre ~ol1SQligos , .Bjl mi f1ust:ros al vi, ke .-vi iil.meoaU Ap.~is
la erurkostoll, kiu .esla$ 8ufll~e · alta.
·
:I. MaJor
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(X.)GHANDA ~NDrGNO 'EN PAIHZ.O PRO ' LA
DE LA GONCOURT-PHEMIO. Pri la alju~o de
Ja literuLuraj I,>Temioj tuteurope estiJ.S konfllio: # tiun
prognozon pOVlS fari por si cin, kiil observas la intel;nacian literatura!] vivon. La laboradon de la diversaj
jugkomitatoj opi rigardas' cie kun kres~anta malkonfi?o,
sed Ja silenLa rnalkonlento nun eksploals la unuan fOJon
vaste audcble. Temas pri la Prix Goncourt, por kin
konkul'sas ciujarc amasO da libroj. Sed la nnújara defil~
ado supcris CÍUIl ~ismman jaroIl kaj boninformitaj Parizaj
rondoj scivoleatenlis: kíel solvo~ la komitato la preskaft
superhoman taskon ' kaj klel ellegos antau la mallonga
limtempo la matcrialon, kiu ampleksas tutan bihliotekon.
Sed la ju~komitato solvis la neeblon kaj akurate
por ln fiksi.ta tempo ~i. deklaris . sían }u~on: la premíon
gajnis Guy Mazeline, per 640-paga romano, kíes
tilol(iestas.: La Zupoj. La ju~o faris · surprizon, 'car tiuu
ci jurnali ton oni konis efektive lertpluma homo en la
l'edakcioj, sed neniu sciis pri tio, ke li havas altflugan
liter;)tnran ambicion kaj ' ke li volus akiri lauron per
verkista kariero. Kaj poste la surprizo plii~js,kiam oni
ellegis lian libron.
La herooestas certa Sinjoro Jobourg, kiu staras
sola, forlas,ita kaj pelata en la mezo de l' homa sooieto~
La edzino, inúlnoj, patrino kaj la tuta parencaro lin
abomenas. De1ikata familieto kaj oni subite ne scias, kiun
pIi envii? Cu Jobourg, kiun ciu abQmenas, cu la familwnojn, kiuj certe havas motivon por tiu ci stranga kaj
unlllmima abomeno.
Mazeline ja volas kredigi, ' ke lia heroo estas tute
sellkulpa cn cio ci. Kompatinda, lersekutata safido, kinn
denlogrince cirkaubaras la sangsoi aj lupoj. Kaj la kompatinda safido 'X1fn~as el 1a familla rondo kaj . trovas
hejmou ce frem.da virina. Nun oni kredas, ke la malagrablajoj fjniA-is , - tute ~e: la kompliki~oj nur nun komencigas :ni ekscias pri la nemda virmo, ke si estas
eksterle~a filino de sinjoro Jobourg, pri kiu la patro
~nme j~m t~te fOl'gesis kaj kiu maJ.d:l'onas guste en l~
lmageble plej maltať!ga momento el la mallumo de I
forgeso. lom da tempo ja ankaú la malfelica safido ne
~cias, centron dé kia komplikajo li venas; proksimnme
tra cent kvindek pa~oj dai1ras ' la necerleco kaj rine Cio
malkovri/(as. La .juna vidno mortig~s sin, pro la. trafíika
oka:tajo Ia lt'LpoJ ree atakas kontrau Joboul'g, klU Ime,
ne havanta aiían solvon, sin, jeta!> en la maron.
Jen do tiu fama-faJTiega ce;fyerko, kiu ekiras nUli
jam, premiita per la Prix GQncourt, por konked , la
mondon. Lu konkera rondvoja~o versajne finigos kun
fiasko -. kaj ne mjl'inde, car centprocente taiígas la malno\'a konstato pri tíu ci romano: kio en gi estas nova,
tio ne ostas bona - kaj kio bona, tio ne estas nova. La
h'agikanproblemon de patro kaj eksterlega hlino jam
antau longe kaj tre multfoje ellabori,s artist9j multe pF
~randaj, 01 Maze line, per nekompareble pIi 'granda artó:
ci tiu plenblovita, sensuka, longlgita kico certe ne estis
'necesa. Kaj estas nesolvebla enigmo, kiel gi ricevis,ec, lite"
ratnran premion.
.
En la 1iteraturaj rondoj de Parizo laií,dire oni jam
trovis Ia solvon. Lanetrarigardebla amasó de la ensenditaj
libroj devigís Já ju~kQmjtalon ci foje al .Dova taktiko.
Ciun libl'on iH ja ne pov~s legi, ankaú maljustaj ili n,e
\'olis estí, do - lau.la cikano - ili decidis ke ili Jugos
JUůO

La premiOIl (u) . {lIla plej maldika, orl al la plej dika ro-

nu;mo. La plimtilto pr.otektis la la~tan sQlvon. Tiel aImenau
pIi ~ualmultaj l:iomoj rekonos la ruzajon: ja ne trovigos
tra lúultaj het'o-animaj légantoj, kiuj sintrabj)l'OS tra
ses(\'Cht-hárdekpa~á vblnmQ... ·
. "..
'.
Eble .nul' la malico kol por tas ci nun rustorion. Sed
kí~ . d~bas, tíu ~legu ci tiun: ne~uehlan l'omarikoloson. Oni
povas konvinki~i, ke ne estis necesa tro mÍllte da 'malico
.
~'"
por elpensi ci mon hislorion.
SALJAPIN. Kun reziguacio

ni

devas akcepti 'la sci-

igoll• ke Saljapin nun atingis sian sesdekan jarou; Jani

ce gis nim li estís la' mirak10 de Ia naturo; ;sea ankaii
la mil'aklo havas limojn. - Trans la plej belaepóko,

de la fizika · forto kaj fižika ' brilo "de 1', .voČo fari~is
Saljapin konata "p~r 1<1;' ~olld? Car ~um laprandaparto
de la~ plej bo.na'J . Jar()] II estJS okupJta ;per . s~rs.0ps)rtadp ;F
en Ia grandaJ hav'eooJ apud 1<1. Volga. MalpuraJn ferdekojn l~ brospuriiPs, kaj m.alpll:rajn sipostu,pojn; ' Fo~te li,
· prova,ehs prospen cepr()VlDcaJ aktortrIlPoJ, . klUl J,a ne
. kapabJis rimarki Iian .aktoran forton, nék la valoron de
lia voc-materio. - Ne multe antaú la mUito fari~is
intern~cia la gloro de Saljapi . Tte versajne li ekiris~l ~a
ll
~ond~amo. ~1 lao.perd~mo · de Mo~te CarlQ. Ankau be
II vems, YldlS, ver)lns. Lla nomo venls apud la',nomon ,de
Camso : Di amb/ul ne pIu apártenls al la hierai:hio. »Ekster
konwuro p ili estis - malproksime, aniau la unua vico!
Ne soJe 1a .vocp certigis la ,senekzeinp}an sukcesoh ' de:
Saljapin. Li estas monumentala ankaú, kiam ce :ta. fino
de la unua akto' de la ·Boris Godunov n. trairas la ' s4Cnejon kun fermitaj lipoj. .:.....: Neal šÍa historia 1'010
povas danki la kompatinda Boris Godunov, ke cc hodialI .
li vivas. Au prefere: ke li Tevivigis el lá longa :fQl;geso. ·
Kaj ec ne al la .iom ' lirata, iom ....monotona muziko de
Mu,ssorgslá. Kaj malpleje al ~a tekstolibro.. S!lljapin forgis'
el. tín ci ' rusa tTonpostulanto tian scenejan figuron, kiu
estas granda memoro por tuta homvivo.- 'Kaj kiom ajn
multaj grandaj ilustrantoj okupis sin pri lal'omanp de
Cervantes: la plej perfekla ilustranto de Deon Quijote
es
tamen Saljapin. - Kun karesa, modesta rideto li
paSas antau la publikon. Lian atletan fjg~ron tuťe ekvi- '
libras tiu Ci ridelo. Eu liaj gestoj estas nenia »akcento. «
Sed ~a gestoj estas tam~n sueestiaj . Kaj statuece p~Iraj~
' malgraií la senpozeco. Clam h estas" neforgesebla, cU SUl'
koncertpordio, cU SUl' scenejo. Kaj apenaií havas signifon"
kiom perdis sonoron, {ol'ton, flugon - lia YQco. ,
Foje, en iu -sia koncerto li aldone prezentis la francan
Marsejlezon. Li , kantis gin tute mallaúte. Car jam de.
multaj jaroj li spa.ras kI'1)ooon. rT ameu tiu ' Ci mallaiila ' ~ol
kanto efikis, kvazaií hurlus gigantaorkestro, giganta
horo la ťI'ancan '. revolucian . himnon. Kaj tíel efikl~ tiu
ci himno, kvazaií 1iam ' ~i eksonus la unuan fojon. K:vazau
gis tiain nekonata kanto de nekonata muzikvérkisto. La
Ej uhnem 'estasla alia mirind<l. »peco « de Sa:ljapin. La
kanto de: la §il?tren~stoj. de l~ Volga.. Gin tiel !,le?iam
~:,
ankoraú lU kantJs. Gl1i tlel nemani.. pIu ru kantos.
La grandioza fizika donaco de l' vocmaterio kaj la
perfekteco de l' kantkul~uro nul' duone klarigas la Salja~
pin-fenomenon.La alia duono de la klarigo estaš till
neperceptebla kaj nedifinebla io, kies nomo estas individueco. Tiuéi individ'úeco disvolvigas nur, kiam li
,kanta's. En Ia VIvo li eslas tre 'simplallomo. Kun.' , siuí'plaj
apetitoj , s~plaj instinL.i:o.j. "Li. satas nokt~i -;- gi~ f~u
mateno. KaJ ebleec hodlau li ne devus bom ,gardL'Blan
voeon, se la. ~isaten~ó: de,'!' ma!eno ce .la blán~~'. tabl<? > ..
ne estus fan~lDta lia kutlIDO. Ll . plurroJe geedZlgls kaj
ankaú eksteredzece li. hav.as ,infauojn.' 'Ci tiu 'granda
Saljapin-fami1io disjeti~is multloke en Eúropo.
·
Li estas' sincere, vere mQdesta. Kaj afal)l~, interese ·
. komuniki~enia, kiam 1i .r· arolas při sia kariéro. Kaj II ..
satas ci tllm >temon. Kie aJ#aú: , kanti antaií mate.nígo. ,
~c ne ~plU'ante la vocQn. Kla,m tiel, seJlpage li kap,tas.
Ne 'SUl' la. scenejo, ne sur la, koncertpodio. 'riam ridetas
al li ankau Ia okuloj. Ne nul' la buso, Liaj sultroj estas
lartaj _ ... por sakporto. Liagranda manp kl~as maSive •
· SUl' la tablo. Sed tiuci masiva pezo kaj tiu ci milda
, l'i?eto, ~a n,eimagehla naivec~de l.i~ p~s~aniéro kaj · in, stmktoJ faras kune eblé bon, kion m Ja tameD ,deyas. .
nomi: pranaturo. 'Eble 'tamen nul' el tia pra-natmo ~ermas , ..
tuteelementaj efikoj. ~ .
,'~ \f{. B. '"''

.
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hJ fl mem edukitls en 1Jarrow, ,poste en Dxfor71, en la
mezlernejo kaj umversitalo de la eminentaj angloj. Ankaií
lia asjJekto erezentis tipon de angla ~entilhomo: alta
statutó( m,al~lka, 'r~~avlZa~O, ars.ento-gr~zajharoj, mal-o
varm-ngardaJ, bluaJ okulo), delikata ndeto, mallaňta,
retenata parolo, 'kvazaií vera Tomanl'iguro e1 iu Galswortlíyroinano, _ . kvazaií vera , angJa gtandburgo. - La Nohelpl'e~ion ~al:,worthy ne,. riceyis tute , glate. ~a ~omita~o
dens elekb l~'ter Gor!;;!] kaJ, .Gal$worthy . ~aJ gl ele:k:ls
Galswortby, dirante ke GorkIJ estas politrke ekspomta
verkisto. La decido, kiu cetere arikaií ne malhavas politikajn konsiderojn, elvokis kompreneble la komparonde la
veikistaj valoroj de Gorkij kaj. Galsworthy.. Ni ne faras
ofendon kontraií la ' memoro de 1a mortinta: verkisto per
la simp1a raporto, ke 1a rezulto de tiu ci komparo estis
hvora al Gorkij. Gorkij estas pIi granda ol Galsworthy
- sed ci tiu fakto, propre neniom deprenas el la vera,
porciama verkista valoro de Galsworthy. Li ne apartenis
al la plej grandaj verkistoj de niaj tagoj - sed li estis
eminenta verkisto, valora, puritana, nekompromisema artisto de la angla .literaturo. Kiella anglaj verkistoj, li
estis ', moralisto. La rusaj kaj la anglaj verkistoj estas
Ciam moralistoj. La socia mora1umado de Ia rusaj verkistoj estas profunda, amara, cion cirkaiíprenanta kaj plej
ofte ,senhumUl'a. Kaj tiu de la angloj: facila" aforismem a ,
superema kajofte gaje moka. ,La angla moralista verkisto
kritikas ordinare el unu vidpunkto la kulpojn de la
socio. Tiu ci vidpunkto estas, ke la puritana angla bUl'ga
moraJo estas mensoga, la socia konvencio estas ege hipokrita,'- la angla: ~entilhomo propre ja tute ne estas tiel puritana, anime kaj vive tiel neriprocebla, kaj ec ne tiel
klarmensa, kia li sajnas unuamomente. Ci tio estas la
baza tezo de la anglaj moralistaj verkistoj. Galsworthy
havis sufice da morala sendependeco por kritiki, ec ataki
la propran medion, lapropran klason. Li faris ci tion
en sia sesvoluma Forsyte-eposo, kiu rakontas la vivon,
' evoluon kaj falon deangla grandbur~a familio, larghorizonte, kun akra .figurado de karakteroj kaj roultloke
poezie. Tiu ci monumentale ko,ru;truita libro eptas delikata,
mallaiít-voca. s.ed sufice akra kritiko de lavívo, socia 1'010
kaj anima 'mondo de la anglaj supraj rondoj. Ankaií li aj
eeteraj libroj, Fraternity, Dark Flower, Justice, Escape,
Silver Box, Loyalties kaj Windows kritikas ma~varme kaj
ttitemallaiíte, delikate, Ta mora:lon de la an'glaj gvidantaj
rondoj. La riproco, kiUD faris h:ispana verkisto kontrau
Anatole France, ke »li 'neniam scias indigni «, es tas valida
ankaú pOl' John Galsworthy. Li ne apartenis a1 la grandaj
"akuzantoj kaj grandaj iibe!antoj. Li ne sercis novajnkaj
ekscltajn direndojn kaj formo-eb~ójn. Li ne estis maliea
kaj moke satirema, kiel Bernard Shaw, ne estis maltrankvilige genia kaj brile aroganta, kiel Aldous Hu x ley, ne
estis ,sufoke kaj varmege Dioniza, ki.el D. H. , Lawrence,
kajankaů neg'l'andstile profunda: kaj konfuia, kiel James
Joyce, s'ed li superas H. G. Wells, Kipling kaj multajn
aliajn popularajn anglajn verkistojn. La imperio de lia
direnhavo ka~ esprimmani~ro ne estis tro lar~a kaj va~ta,
sed inter si'aj propraj 's piritaj. lidwj li est:isvera, val-ora
verkisto. Li ne estÍs granda verkisto, sed .bona 'verki.sto,
li ne estis aňdaca verkisto, ' sed ,.nonesta verkisto. Liaj
kreajoj ne estis etern-validaj, sedankai:í ne rapide pasemaj. Li estis ,preskau granda vel'.kisto .-:.. )<,aj " ankaú,-tio
jam' . multe s.igitifa:s.
&,
•

grandaj latinaj humoristoj de l' Renes!lt1co, unuavice (fe
Rabelais kaj Cel'vantes. Lia humura romano estas. la plej
brila satiro de l' roondmilito. Sed ne nul' lDelU pn la
n'lilito kajpri.la elmodi~inta militi~nlo li ridas per
laiítege sana kaj , neniige superema ridaco (tiu ci vorto ne
eSI;asforta koncerĎe la »Svejk «), sed pri Cla homa stulto,
pri cia aplombu pozo, pn cia falsa patose. Svejk, la
sentaugulo, ruze malsa~a, fúpona, cehaoficirservisto es1.a
preskali tia neforgesehla figur-Q, kiaestas Sancho Panz~
de Cúvantes. Ankaií li eslas Sancho Panza: la Sancho
Panza de freneza, Don Quijote-iginta epoko, la enkorpi~inta maJheroo kaj malrnartiro. Kvazau glorigas en li Ja
Bobra kaj im pertinen ta »kampula menso ", kiu travidas
ciun patoson kaj mensogon, kaj kun netl'ompebJa insstinkto li vidas malantaií cio 1a stulton, la blagon kaj 1<1
maJieon. Li vívas eÍl malmorala kaj rreneza mondo: kaj
ankaií li mem laboras per 1a armiloj de malmoralo kaj
stulto kontraií tiu ci monclo. Lia stuJto estas nur ~ajnig
ita kaj ankau lia senmoraleco. Propre Svejk estas morala
estajo, car li trompas kaj primo kas la organizitan malmoralon. Hasek laboras Eer la metodoj de la grandaj
eposoj kaj grand aj klaslkaj hwnoreskoj , La cefu~on
akompanas multaj bongustaj anekdotoj kaj - guste kiel
ce liaJ grandaj antaiíuloj - ankaií ce li ni renkontas
la obscenajn scenojn kaj situaciojn. Cion li diras,_ cion li
skríbas, tamen li ne es tas ofenda kaj kruda. Ec: pel' la
senpereco, arda sineereco li estas rekte rava. En la perspektivo de dek jaroj ni povas konstati, ke »Svejk «, la
stulte rikananta, sagacc artifika kaj dikventra oficirservisto per siaj anaBpasoj jam eniris la senmortecon.
JC B.
I

J<; (X.)
STANISLAVSKIJ ESTAS SEPDEKJARA. La
ruSa artista monclo untau nelonge festis Stunislavskjj, la
grandan regisoron, la direktoron de la Gorkij-teatro en
Moskvo, kiu nun atingis sian sepdekun jaron. Staníslavskij ne estas. membro de la komunista partio. La genio
de tin ci regisoroestas la trezoro kaj fekundiga fonto de
la.. B~.enejaarto de ľ tuta mondo. Mllltege lernis de Ji la
regisoroj en meza kaj okcidenta Eul'opo kaj ankai:í 1a pii
riovaj rusoj. Stanislavskij ne konas scenejartisrnajn doginojn, nemam li sekvas riside ccrtan direkton. Li havus
unu principon: profundigl en 1a stilon de l' tealrajo,
serči kaj , trovi la spiriion de l' a.iítoro , la esencon de lia
direndo kaj Ci tion revívigi plej perfekte SUl' la scenejo.
Ciu Stanislavskij-preze~tado estas la ~ezul.to d~ grundl!ga
esplora la:boro kaj profunda studo. TIU CI nedueble larggama artist.o t1'ovaB .cian;t kunem'la sento la veran spir;t(Jn
de ľ tcatrajo, venínta en lim manon, cu li prezentus
grekan , trageďion, au revolucian »Epok-pecon «. SUl' 1a
scenejo de Stanislavkij ne estas »helpaktoroj .« Ce li
.::icevas . a)Jartan subst[0k~n ec 1a plej mal~anda epizod IstO. L1preferas la perfektan ensemblon al la stelkulto.
PresKaií Ciu lernis de li, li efikis íckundige al ciu hoclia(ía scenejarta direkto kaj lía laboro evoluigis per granda:i
e~apoj la scenejan kulturon de ľ tuta JDondo.

SÁNDOR NAGY. La arlistu individuo de Sándor
Nagy estas nolita fenórneno en . 1a mondo de 1a hungara
arto. Nenur en tiu senců, ke Ii estas individuo diferen, cal)ta . de cin alia ai:ti.sta individuo, sed ankau en li aj
artistaj celfiksoj kaj precipe .e~ tiu . vldp.~kto, ke .k,!ntraií
la plej granda párto . de maJ artlstoJ ~1 ne OplDJas lu.
principon de la »arto por a-rto « la plej cefa movforto,
1Xaj~ Jaboroj.n !le gv:idas 1a. artista .meme.eleco, s~d ťel' b
., atm) kreajo) j~ . havall :'CCloJfi truns.l.fant11)n , la hmoJn de
ť a1'to. Mallonge: Sán<;lOl: Nagy estas ar.bsto ne, por La
arto, sed por la norno, II laboras por la ammo de I , horno.
,
Lin J>re karakťerizas parto de 1etero skribita de li al
iú lia arniko: li . •• Kaj kiarn 'je la atentigo debarono
M.ednyánszlcy mi vizitaclis kun mja sveda koJego WíLhelmson la m~gran~~ hUt~Oll. de R~s~-Cl'Oi:I;, por .suci ~n
• nin teozoflOn kal srmboli maJu teonoJll ella lernCJoPautA.veni same tiamw:i vizi~s 1a lerncjo 4e Jules Lefebre
"kaj lioni Robert-Fleury, kie iu adorís la linion, la alia
Já koloryaloron. La .UDU estis fraÍlca rafaelisto en bougreaiía
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senco, ln alia estÍs klar-obskurísto kun gusto »plenaera «.
Tiu Julian-Iernejo, kie ili korektis, en la Rue Fonwine,
&varmis de ' la plej. diversmaniere vidan~aj junuloj . Tie
os tis Dechneaux, li pent1':is per la maniero de VelasCfuez,
tie estis la Vienano~ čion blue pentrau taj , kiuj vidis la
kobaltbluajn ombroJn de ľ čielo en la malpu1'a lumigo
de l' ateliero. Foje Robert Fleury eč demandis ilin: »C u
tíel vi. vidas ~in, sinjoro j? Vi ja estas vere felicaj . .. «
!en la ~l'aD'!a bildo, kiuD Sándor ~agy pe!ltra~ p~l'
reaJa) koloroj pn la arta stato de la Naudeka] )31'0), klu
pteskaú es tas kopio de la nunaj tempoj. El tiu ci surdiga '
hrUD, se plačas, koncerto, en kiu ClUj instrum entoj Iudis
p~r tmu fojo, sed sendépende UDU de la ália, meze
de la
éielskua aplaiído kaj la eterotre miga fajfosono elsono1'i8
per ciam pIi komprenebla celofikso la melodia motivo
de la arto de Sándor Nagy. Li ne klopodis ellerni 1a
rp.odojn kaj li ne dronis en la kopiado de la majstro j.
Vere )a, ke li lernis kaj ec hodiau eminente uzas la ilojn
de sia metio. Kaj lia celo ne estas mem la ar tista kreo ,
car li vidas ilo ankau la artislan kreon. Ilo de la pIi alta
idealo, pOl' la nobligo káj feliéigo de la homa animo . (;i
tio k1l\rigas , ke li neniam timas ke lia bildo havas litel'atu ran enhavon. Al sia formoriceco kaj brila kolol' vido
li povis danki tiUll certecon, kinn nul' malmul taj artistoj
povas permesi al si, kiam tiel audace li substrekas la idean
tendencon ell siuj pentrajo j . Lia fama bildo: »Ma jstro ,
kie vi logas? \( , la longa vÍco de liaj freskoj kaj koloraj
vilroj, samkiel liaj klasikaj iluslrajo j, brile praviga.s tiun
nian tezou , ke la artisto povas rompi sen ia ajn pIi granda
qangero tiun doktrin on de la »arto por arto «, kiu malpermesas la litel'aturan enhavon. Sed la aJ'tisto bezonas la
fantazion kaj taJenton de Sándor Nagy, por ne fali ep la
platecoll de l' genro.
N. Gy .

.,

Kodak-folo

46

NOVAJ
WORTERBUCH DEUTSCH-ESPEH:ANTO~ 184 pg.
Í<ormato: IgX I2; 14-16- a milo. Prezo: 1,20 mkg.
Esperanto-Germana Vortaro. 48 pg. Format o : IgX I2 , ·
I g- 2 I-a milo. Prezo: 0,30 mkg.
Ambau verkis dr. Emil Pfeffer , eldonis Sreyrermiihl
Verlag, Wien. Post Elcerpigo nova preso. nian "uzeblecón
kaj bonecon pruvas laalta eldonkvanto.
.
LA KODO DE KRONPRINCO SOOTOKU, tradukita de Cima Takaisi. Eldono de Japana Budhan a Ligo
Esperantista. Kioto, Japanuj o. 24 pg. Prezo 2 responkuponoj. Konatiga brosuro pri moralaj legoj verkitaj
de disciplo de Budhais:no en japana kaj esperanta lingvoj.
MANIFESTE DES ANATIONALISTES (Manifesto
de Sennaciistoj). 42 pg. Prezo: 2 fr . Eldollis EditioIl:s
Anationalistes, Paris. Franclingva eldono de la konata
broSllro.
LA INFANARO. Internacia Organo por Infan'eduk"do. Eldonis Internacional School Childrem's Association,
3[, Nigi Gokencoo, Uhigome, Tokio. Prezo: jare 3 jenoj.
60 pg. Format o: 22 X 15. Interesa infaned uka revuo en
esperanta kaj japanu lingvoj. Cetere ni trovis en gi »K,naba
Kanto gratulan ta la fondigon de Mangurio. « Ni ne sc:ias
kjom pul'te gi subtenas la pacajn celojn de la revuo.
ED. STETT LER: RAPORTO PRI LA ORGANIZO
INTERNACIA ESPERANTISTA. Eld.Sv isa Esperanto
Societo. Interesa Konatigo de la vidpunkto de la prezidanto de U. E. A. pri la organiza problemo, kiu nun
farigis tiom akre aktuala. Ni esperu, ke gi helpos al la

verakaj ťina solvo,:de la ma1paco, nun reganta
de nia movado.
- .

d~ero

je

la grava

A: MAZZOLINI: . EKZERCILO POR SUPERA
PRA.KTlKO. Kurso de Esp. (2-a eldono. Prezo 3 it. 1. 70
pg.) kaj Helpilo Al Ekzercilo. (40 pg. prezo 2 it. 1.) EIdonis A. Paolet, S. Vito Al Tagliamento. La ~erketo
(car 13, du líbroj formas unu ver~on), estas fundamente
farita lernolibro. Laúspece gí estas analiza verko, kies ekirpúrildon donas prozaj aú poeiiaj legajoj . Tiuj legajoj
estas tute detale pritraktitaj kaj tiu ci detaleco - s-ro Mazzolini havas mikroskop-okulojn - tute superfluigas lOl
gramatíkan sistemecon. La aútoro ne deziras karesi la lernanton, male li strecas la kapablon gis ebla limo; li a deviz<> estas kredeble: kvaliton kaj ne kvanton. Tiu metodo
ne prodnktas grandan statistikan nombron, sed Cel·te
lingvosciantojn. De mia parto: mi vidas mezvojon inler
la devizoj.
Mi povas nur aprobi la inst:ruadon pere de facilaj
poemoj , sed inter la poemoj mi trovis la tradukajon de
nia majstro: »En norď unu pino « (Heine) . »Saepe et
magnus Homerus dormitat «· diras la latina proverbo kaj
vere tiu ci tradukajo estis kreita dum la maloftaj »dormetaj « momentoj de nia granda Majstro, krome: en gi
dufoje estas uzata la vorto unu, kiel artikolo, kiu povas
erarigi la komencantojn.
Kaj fine, mi petas vin, kara kaj faksperta s-ano
Mazzolini, promesu al mi, ke el la »baldaiía (certe)
tria eldono vi forlasos la teruran vortomonstron »muzikistaretaco «, car en mala okazo mi ne povus konservi pri
vi tiun bonan opinion, kies bazo estas inter aliaj verkoj
viaj, la nun konigitaj líbroj.
F. Szílágyt

"
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S-ro Bouvier, Poix. Dankon por via letero. Pri via
propono bnv. pripensi, ke antaúmilite ne ekzistis internaciaj gazetoj, dedicitaj ekskluzive al la movado, kiel la
nunaj ESPERANTO kaj HEROLDO. Tial ni ne intencas
doni . kelkajn rubrikojn, kiujn havis la Revuo.
S-ro {Juterman Ploclc. Via ' abono rícevita. Bedaiírinde ni ne kuragas ankoraú pripensi la eldonon de tiu
verkego. Pri manuskriptoj pripensu, ke ni ne povas
presí ion sinsekve de sama aiítoro. La Nomberg-noveloj
do estos presataj , ser nur post longa interspaco. La Olginnovelon ni ne presos versajne. De aliaj verkistoj vi povas
sendi novelojn. Salutojn.
S-ro Banham, Melbourne. Cio do en ordo. Sonoj
kajSignifo jam kompostita kaj eventuale presata. en 1a
nuna numero. Salutojn de Bleier kaj Totsche.
S-ro Jandík Vzhorod. Bov. atenti , ke post la apero
de la cehoslovaka IUO dum iom dll, tempo ni devas maloftigi la aperigon el ceha lit. , kiel ankaú ce aliaj naciaj
numeroj. Post kelkaj monatoj ni denove plioftigos. Himnórt ni principe ne represas.
'

Pri mannskri,toj ricevitaj
POEMOJ.
Hájavata. La traduko estas bona kaj tre facilflua.
Sed ni devas heziti pri gia publikigo, pro la trol?ngeco,
kiu, ;car temas pri versoj, timigas la plejmul~on de la
legantoj. Krome, ne. forgesu, ke nia ampleksoestas tre
limita. Eble en pIi bonaj tem poj. Sed pri via vesrfara kap. • .
abIo ni goje vin gratulas.
. .La stranga legendo gentila. Ne koleru, al DlsaJnas~
ke tiu be1avervo; kin plurfoje ticl.imprese kaj efekte ekfraF!ls 8';1r viaj, kon:loj, Ci. tie estas . v'!!1e ma]~p~ita al tem~
al gl nemdli,. Krome, mj emfaze knus al ClUJ Esperanta]
poe~oj: lasu. trank~aj la amfibralwjn : .ilia mono tona!
seIicesa, obstma, semndulga ondado dTomgas ec la plej
belajn ideojn en retimiga ' marco . .
-.:.Kiu pooos. Nenio nova ..OD ,teplo, nenio nova en
formo.
. ~. ,
'.~ ," Wilde: Reading Gool. Proie'1:ra8 uki gin : slgnifas
~in tu§j lic maIgrau la plej perfeJ.-ta interpreto. La tri-

ohlaj rÍmoj, kun sÍa senindu1ga refrapo, tiene estas suprajaJ ol'namoj, sed same esencaj , kiel la enhavo.
Gautier: Stiparoj kaj tomboj. Ke vi ,jugis vian propran tradukon inda al pub1ikigo, tion oni povas klarigi
nul' per tio, ke dum gia lego resonis en vi la origin alo.
~onvolu pr?vi gin ~ute focgesi, po~te legu Ja tradnkon, vi
vJdas, ke gl estas 10 senvalorakaJ apenau komprenebla.
Tamen, via rimtrova preteco montras kapablojn, kiujn ,
kun pIi zorga laboro, vi eble povos pIi bone utiligi.
Gralkanto de W agner : forme malbona, enhave ne
Hdela.
Líbert. En viaj poemoj cerle montrigas poeta talento. la granda senpereco fluas el la versoj kaj vi hav1ll!
an'kal1 bonajn ideojn. Se vi iom ankoraú fajlos 1a formon
kaj alenlos precipe pri la finoj, ke ili n e falu, vi certe'
produktos ankoraii multon valoran. Por respondi pri la
temoj de viaj versoj , mi di ras kun Ady: »Nenie estas
. granda gaj' la vivo «. Unu aií du el viaj poem oj eble ni
presos.
Unua plavo. Tre griza.
Sen estonteco. La resanígo. El la du senditaj poemoj
apenaú oni povas pri jugi viajn kapablojn. ni estas la
kutimaj plendaj kaj amaj strofoj kaj nenio eu ili malkasas specialan individuecon. Eble se vi sendus ciujn
viajn poemojn, ni povus el ili elekti kelkajn valoraJn
pecojn.
.
Nomberg: Ho ve kaj hah.aha. Nesukcesa traduko, el
kiu oni vere ne povas konkludi pri ia ajn valoro de la
originalo.
Folietoj el Biblio . Senefekte esprimita ideo. Tro
longa por sia temo.
Al la paska viktimo. Ni ne scias kaiízojn kial gin
publiki.
Mia vojo. Lando fantazw.. Granda formarto, kun kiu
strange konlrastas la malnovo de ideoj kaj de esprimmaniero. Post la lego de l' versoj restas en la memoro nur
la resono de ľ rimmartelado, nenio pIi.
Elťsonu tamburíno. Kun kelkaj korektoj eble gi
aperos.
En printempo bela. Kuragonl Sed ci lion ankoraú
ne .-deúru vidi presita.
Averto. Vívlací§o. (Egiptajoj.) Ce la unua oni senlas
ian senformecon. lel oni devus gin pIi strikte forgi. La
dua versajne aperos.
Kanta pri felito. Oi aperos, se ni sukcesos tin kombi .
Nezval : Telefonoj. Aperos.
Rondetoj de Mevo. Tri aperos.
La viktimo. Aperos.
Crip grip hura. Bedaurinde, Car nia februara nulnero pe apcris apartc ti malaktualigis. Ni ~jn zorge
konservos glS la sekva epidemio.
FiguI'etoj. Tro aera kaj tro Verlaine-a , tra faciJa
versludo.
Ce Nilo. Ne koleru, malgraú 1a bela formarto de ľ
traduko, gi sajnas al ni ne tro valora. Eble la originalo
havas tiajn kvalitojn , kiuj ne estas redoneblaj en traduko.
PROZO.
. /ksiono en la tielo. Tre bona tradnko. Tamen, ~in
pub]ikigi sajnas al ni nekonsílinde. Niaj legantoj, kiel ni
tion vidl s el ilia voCdonado, apenaií bavas nuntempe
tian intereson al mondforaj mitologiaj rakontoj, ke ni
povus tián liveri al ili en tiel granda amplckso (la rakonto
ampléksus pIi ol ok pagojn). Se vi dezíras, ni resendos
gin ' al vi farante CIl gi ankaií kelkajn korektojn. Se vi
tl'adukis ion pIi modernan la:ú. terno kaj aludo, ni estus
gojaj tin vidante.
lnsuloj de karw.tidoj. La novelo kaj gia tradnko
plaeas al ni, kaj ni eblepublikigos tin . . Sed vi devas
haví iom da pacienco, car nc estas facile loki en 1a revuo
ti~l' pezatmosferan kaj tiel longan novelon.
. .8.imarkoj de /.ai/ta. La tono de via artikolo estas
malplaea. Oi ne argumentas, ~ ofendas. Kun gi oni ne
. povasdiskuti, Car gi tícl lerte evitas číun faktan aserton,
ke oni gin ne povas kapti poi: refuto, kaj la respondo,
lciun laofenditoj devus aJ ~ do.n i, pr<> tío vole-nevole
estus kverelo ne- mdli, al ni.a revuo.
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Mariohé toj eh J~pa';tuj.o. Aperos.
SUl' , Za lcvina , elagd. Aperós, vedaJue baldau;
sed daton ~i ne, pov3$ g~r~t~í . ;
.
.
""
.
Sro Bour;on. ' La spn taj OJ kaj anekdotoJ éstas pleJparte placaj ; sed provizore ni ne publiki gastiajn aierojn. '
, Pri iu, kiu elúris servi kl Veron. Aperos post kelkaj ,
glatigoj. La soreospegulo estas rouIte malpli 'bona,
,
Nr,mtcmpa pola · muzilco. ' 1'1'0 longa a'nkau 'cn sia
mallongigita formo. Kroro~ per la mallongigo gi farigis
kelkloke seka akumw o d~ iaktoj , ni ne .povas gin publikigi.
.
,
Teatro de 14 mas oj. Aperos.
En pregeja angulo. ' Tia speco de poemo cn prozo
estas nul' tre Apare <dózebla en la revuo, Ni ne publi'kigos gill.
La plumo. Bonvolu rezigni pri laJubli kigo. ,Nek la
ideo estas tielnov a, nek la ellabóro ti frapanta , ke ili
gin dezirindigus. . . '
,
No1'dlcap. Aperos. La nigraha/'an vil'on bedllťírind e
ni ne povas uzi.

,A,mo

ANO NCE rrOJ
MI SERCAS TRADUKANTOJN
cn la regionoj, en kiuj oni legas ci tiungaz eton.
lli devas:
1. esti kapabla j, bonstile kaj elegante ttaduki
artikolojn verkitajn en ESl?eranto en sian nacian lingvon;
. 2. havi. bon.ajn m~errilatojn~ .gr~v~j. ~azetoj (c!u- '
taga] aú pel'loda) de sla lando, por mstlgl llin al publikigo de . artikoloj, kiuj rilatas ekonom iajn, industri ája
kaj komerc ajn aferojn kaj estos lau sia enhavo v1!loraj
kaj de puhlika intereso .
~'iuj samide anoj,ki uj estospr etaj; labori kun
mi
. (por entrepre np cetere ankaťívalora por ni,a Esperanto""
propagando), estas petataj , skribi al mi tre baldaií sian
adres on , por ke mi ťovu iniormi iJín pri sja laborplano,
kaj por ke ni povu mterrila~i Pli la l:epip.tQkaj kondicoj ,
Kun samideana salu.to
Prof· Dl'. fJietterl e, I::;eipzig, Bcethovimstf. 19.
ESPERANTO CENTRO lTA.LA arangas »Espera~to
P~sko « -n 19. ,I6-:-23-~ ,de aprílo en ,Horna). GenOVá,
MIlano. EksterordmaraJ iavol'o] helpas t:Ies partopr enon.
lntucsa ntoj sin turnu al Esperan to Centr o Itala, Milano,
Galleria Vitt. Ernm. 92.
2-a BULTENO de la , Loka Kongresa Komitato de
la 25-a Univetsala Kongreso sciigas pri la . scii endaj f
g o
pOl' kongresanoj. lnteresantoj sin 'turnu al '
I,oka Kongresa
Kornita to de la 25-aU. K. Kůln , Trajans tr. 25.
EN LA JARA o,ENERALA KUNVE~'10de akciulój
de Centra Esperanto Librejo en Rago (Ne?Jerlando), ln,
dividendo pri 1932 estis fiksala je '6 lh 0, 0 (antaiían jallon '
7%)' Kial kOl1;lisaro eslÍs elektita S-ro N. de' Boer,
Konfor me al la stil-tuto la kunveno decidis donaci.
65 , 23 gu.lden ojnal la Internac ia cen(~a .Komitato de
la Esperanto-Movado en Geneve. ' "
.'
,
.
KATOLIKA INFORMÉJO INTERNA CIA. Ne katolikoj, kiu~ Q~zi;~s infonp ojn. pri l' katolika .kredo, J>Qvos .
senpa~e ncevl llin pere d~ 1 kores~o~dant~] I,I. p:aruz~l,
Koleglo deP. P .. OblatoJ 'cn Lubllolec," SJlezlO, PoluJo.
kaj M. Goossens, ' obelstr, :Io,J3ri eBe"Ne dedand o. Frefere perlelere . .
,
í': ..
M..GOO SSENS 'Séi~gas' a1 ln informp etintDj, ke li
respondi.s ciujn, escepte SOl'.otion kien la CeI}zuro ne enla..<;asJa katolikan 1i't eraturo n. .
".",'
LYONA fOIRO LA g";'" I:9-an de marto I933,P ropagandbrosuro eldonita de la Eoir-Komitato de Lyon . ..
LA LANGUE Il';'TEKrfATIONAI:E. Éld. Be~o-a Es~eranto Institut o, Antwetp enó, I i rUe du Petit Chien:
,Pag. 32, . Espel:anta OrigmalOc ka3 :ft'anclipgva traduko ".
(tradukis: Mam: J.aumottc) · 1 la Fundam enta Krestomatio, klal'Ígante la esencori kaj ideon de lingvo . int.er,.~

," Dllcia.

"

,
. • SA ~U~}l'; KOR.É~~~NDAJ?rkqn ~1Ír~eno,i,., ve~:lako) , cer:emlsoJ, mordvrnoJ, Jappo], voauloJ
) ostJákoJ,
sU1Dojedoj; mongol oj,nlup ,dsukoj , tunguzo j, · >kaj llliaj
finn-ugor-aj. kaj. ural:alt ajaj . pOPQloj, Hri lru~pare~ceco .kaj
lnue kun klU ' aJn pn la tuflsmo , stenogra:tio, ctgana kilJ
aliaj lingvoj kaj fCJ;vojaj kar fremdu ltrafika movado .
APERl SLA REVUO POR .ETNOGR~FIO, folk1eró:
turismo , kaj il'emdu ltrafiko kun mondtr1lJikó. , lnteresigaIitoj skribu' al redákto roToed oro Koyács, ' Rákosszentmihály, , HungarIando,
' ,.
. "
, F'OlRO DE PARIS r3-29 DE MAJO. Propagand~
folio eldonita de komitato de la Foiro . de" Paris 2,3 rue
Notl'e-Dáme-des-Victóires, Paris.
.
CALtE NDER ÁTHLE TlCES OCIAL CLU13. La
kluha ju:malo de la k;tplo-fa brike ' Callender~ o,i iinhavas
esperanto-rubri kon redaktata:n . de s-ano Avoto., Pro , kjo.
ni gratwas la redakto rojn :de l' gazeto, kiuj rekonan te la
grávecon ,de ľ esperanto" cedis lokon en iliabon ega
klUba jurnalo,
'
GVIDLIBHO THA CSL. FERVO JAJ LlNIOJ priskribo de 1 0 éefaj linioj, ,gl'idantaj de la limo kU~l II
geogr. kartoj kaj I~O .hiJdoj. Eldonis ?'Oehoslovaka mi.:
nislerio fervoja. SamideunoJ 10g<!ntaj uoualoke e~ najbc
aTaj landoj, po\'as per letero peti senpagaii alsendon
ce: , Ministerstvo zeleznic, Praga.
,
., ' ,
GLUMARKOJ' DE LA Xllt lWNGRESO DE SAT.
Eldonitaj kaj riceveblaj de,la Loka, Kongresl:l.., Kom itato ,
Stockholm. '
'
II

)

POS".FO DE LA ENeJ,l KLO PED IO

i>.l

AZ eiuj 'niaj lcunlabor<tntoF Multaj tiáciajl ingvoj havas liter9ju , kiuj ne, tJ.;ovigas . en ln. plimult o de ' b
lingvoj, ekz. la dana hávas; nerekte trastrek itan o literoo.
ln portuga la n' liEerótl, kun ondiorm a 'supersigno. Tiujn
kaj siniilajn liter:f;ornwjn korqpostmasino de niapres ej@
ne povas. komposti, do ní peťas niajo, k Plaboranťojn, k,e
anstataiíu tilljn kaj simí1ajn 'l iteriorm ojntt per 1a parenoaj
literfor moj; kiuju posedas .'Dia kornpostmaSino. Krom la
liter?j de la eSJ.leranta abodo nia presej9 havil!' aqkaií 1a ,'
liteibjn á, ' a,é, o) q, U,w , x , y, - do eu propraj
nomoj au eu citajoj ni povas uzi ankaií la menciit ajn
literfor mojn, sed , aliajn n~F Ni IIlencias ankoraií, .ke nií!
P'rť.scjo ne posedas ankau ť5ujn formojn , kiujn bavas
la
fonetika scienco, por precize- sigrtÍ la vokalojn kaj konsorrantojn, do ~i ~~" ,1lZU i!i~, : nek W .la ,n;t0~tro de lí! clparolů de famlliaJ nomoJ, nek aIie, Dl montru
. ln. elpuYO:loll per Esperantaj literoj. - , S-ino lsbrucke r, Hdgě. '
Dankon por .la historio de/la Cseh-metodaj kursoj" sed
ni bezona spli longan artikolon kaj skribos, .al vi post ne
-longe. - - S-1'O Jungfer , Lubbe.n ~ Ni ,ateridas "ian resporrdon, ....,. S-rQ 8u:t;lep, London , D!\llkon !porla kQm~'
pletigoj! :.c-. S-roj Arnessen, Oslo; Ny.lén, StocJ.tholm;
Azorin, Cordob a; MJ;. Cormic k, Dublin; Kawasiiki,Osaka;
Beh/'ť-I1rJ,t, Berlin; P,!:hato, Zagreb; Indra" Rigď;
Schoots;
Antwel'pen: Postke lkaf ,m onatoj c),o devas estl transd'onita al la "presisto, kaj'.ant a(Ie íuildlU la ,rediiktoroj
kaj.: la t:eviziantaj kúnl~boraI\toJ deY~s zorge trar~garai l~
artik.olo]n. Se'kve de tlO bonvolq. klel eble pleJ ' balda!!
finl ' viajn labůrůjll kaj sendt viajn manuskript(Jjn. .~
Rumana E$pertnito-Soc~to. Ni arangi$ cion laii oViaj dC'.l~
hoj, se~ estas . n,ecese {le tran~pa:si la l~daton, - 8-ro
K1'estanbf, S'ofta ., Multan danRon cpor' vla kun;laboro! ~.
15,-,1'0 Dortf.ingues; Rio de Janeiro. · Dankou por la , re
interesa, artiJs.olokaj bió~~ietoj! _Ni a~endas ankauv ian
leleron. -S-ro j Bast/lm, p(lris; Waring hicn, Lilie. Kicl .
rogresa a ~ia laboro? Bonvo lu llaIaau ' respondi. ,~ "

Oomoto Internacia I

AI la hodiaua numeró
ni aldonas la unuan numeron de Bibliografia Gazeto,
tiel, ke ni aj satataj abonantoj ricevas entute. úo+ ú LM
pagojn, kiel duoblan numeron. La sekvonta nro de BG.
estos aldonata al la maja numero SUl' 2Ú pagoj, dume
LM. mem aperos SUl' I2 + ú, tiel farante kune 26 pagojn.
Ni volonte aúdos viajn rimarkojn pri BG.

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

aperas
nun sur 32
grandformataj pagoj. Konstantaj kolonoj
pri Japanujo, Vojagoj, Literaturo, Filozofio. ~enpartiaj, detalaj recenzoj"belaj ilustrajoj!
Ne prokrastu, sed petu
tuj senpagan specimenon alla
eldonejo

Pagantoj al ni
bonvolu atenti. ke nian germanan postcekkonton de post
nun rajtas uzi nul' niaj germanaj klientoj. Ciuj aliaj uzu
afable la polan pstcekkonton kaj giajn numerojn.
1

Restis por ni
el iuj numeroj de la gazeto tre multaj ekzempleroj.
I]in ni volonte dissendas varbceľe al ni aj abonantoj kiuj
sendas por la ekspedkostoj .egalvaloron de 0.20 svisaj
frankoj por unu ekzemplero. La pagon ni akceptas per
niaj cekenpagiloj, per respondkartoj aú postaj respondkuponoj (du ekz.) au UEA kuponoj en nomvaloro. Ce
mendo de minimume 10 ekzempleroj sendu 20 0/ 0 malpli.
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Kameoka, Kioto-hu, japanujo

Universala Esperanto Asoci

"

IVAN MAZURANIC

celas:
Disvastigi la uzadol1 de la internaci a helplingvo Esperanto.
PlifaciZigi la ciuspecajn moralajn kaj materiajn rilatojn
inter la homoj sen diferenco pri raso, nacieco,
religio aú lingvo.
Krá internaciajn servojn uzeblajn de ciuj homoj, kies
. intelektaj au materiaj interes oj celas trans la limojn
de iJia genta au lingva teritorio.
J(l'cskigi inle1' siaj membroj fortikan ligilon de solidareco
kaj disvolvigi ce ili la komprenon por fremdaj
popoloj.
La Asocio estas neutrala rilate al religio, nacieco au
politiko.

LI MORIO
DE SMIlL aGn CENGEJIC
Heroa eposo kroata, tradukita de
MAVRO SPICER
La perlo de 1a kroata literaturo
Sur 76 pagoj, kun ses tutpagaj i1ustrajoj, sur senligna papero, bele bindita, afrankite svisaj frankoj 3.-

donas:

Eldonis La Suda Stelo, Slavonski Brod, Jugoslavio

CARLO GOLDONI
.

'

1\

KURIOZA OKAZAJO
Triakta komedio
EI la itala tradukis
MEVO
64 paga, kun tri i1ustrajoj. Prezo sv. fr. 1.50 .

+ 10%

Eldonis
Esperanto-Centro Itala
Milano, Galleria Vittorio Emmanuele lL 92.

I

Itl Za rnembroj: Membrokar.t on kaj kvarcentokdekpagon
ol arlibron kun la adresoj 'de la Delegitoj , Esperantistaj grupoj, gazetoj, organizajoj, kun sciigoj ' pri
internaciaj rilatoj ktp.
•
,tl Za Membro-Abonantoj: Krom tio la gazeton »Esperanto (~ , internacia ceforgano de la Esperantistoj, kun
artikoloj literaturaj, sciencaj, teknikaj kaj precizaj
informoj pri la movado.
.
Al Za Subtenantoj: Krom ciuj dokumentoj, kiujn ricevas
Membro-Abonanto, premion konsistantan ol la Esperanto-literaturo.
.
Ciu aliginto rajtas presigi senpage korespondan anonceton
• unufoje en la gazeto »Esperanto «,

kaj postu]as nur modestan kotizon
de

5

Fr. por Membro, de 12.,50 Fr. por Membro-Abonanto kaj de 25 Fr. svisa valoro por MembroSubtenanto.

Ambaií haveblaj če Literatura Mondo, Budapest

III

Jam aperis!

Jam aperis!

ANT ·O ·L OG··IO
U n u a vol u m o e 1 1 a I i b roj

d e

A s o c i ode Esp e ran t i s taj. Lib r o - A m i k o j

REDAKTIS K O LOM A N O K A L O C S A Y
KUNLABORIS J. BAGHY, K. BODÓ, L. HALKA, F. SZILAGYI, L. TOTSCHE
En la ampleksa 472+24 pa~a grandformata volumo ni trovas la verkojn
de famaj hungaraj verkistoj, multajn popolajn baladojn, grandan en. kondukan artikolon de M, Babits pri la evoluo de la hUl1gara- literaturo,
portreton de la verkistoj. - Pacila, laiífundamenta stilo, v.a ria enhavo
faras la verkon guo por ciu li teraturemulo. -: Trikolora kovrilo. senligna
papero, preskaií 500 pa~a amplekso, 23'5 X 15'5 cm. granda formato,
multaj ilustrajoj faras ~in o r na mop o r c i u b i b I i o t .e k o.
Prezo: . broSurita svisaj frankoj 12'-; bindita svisaj frankoj 14'-, Aldonu 10%
por sendkostoj.
Por anoj de AELA, pagantaj la malgrandan kotizon, la libro kostas nur iom pii ol la kvaronon. de Uu sumo I

Eldonis: Literatura Mondo kaj Asocio de Esperantistaj Libro - Amikoj

Ne piu krimu kontrau vi mem! Sendu tuj la aligilon al

Literatura Mondo por AELA
FelelO. Idado: Ziildy IatváD, Pe.tvidéki Nyomda VáCOD.

IV

fl..

Budapest, Hungarujo .
IX., Mester ucca 53, V. 7.

nyomdáért BéDik Gyula felelo..

