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1 
Avt"<rto: .Manuskriptojn la redakcio ne redonas. La rajton, fari en ciu ensendita manuskripto 1 

;tilajn korektojn la redakcio rezervas por si, se la verkinto aií tradukinto anticipe ne protestas. 
La redakcio akceptas nur unuflanke masinskr~bitajn artikolojn. k~n sufice largaj ~~r~en? ka:i liniaj 

interspacoj. Escepte tamen estas akceptataj manusknptoj kun desegnzta) aií tre klare skr1hltaJ hterOJ. 

A 

NIAJ ELDONAJOJ 
Verkoj de JULIO BAGHY1 

Dancn Marionetoj, nove oj tolb. 5.40, b:-os. 
Migranta Plumo, noveloj tolb. 4.60, bros. 
Viktimoj, romano tolb. 7.4.0, duont. 5.60, bros. 
Hura! romano tolb . 10.- · bros. - - -
Preter la Vivo, poemaro tolb. 3.- , bros. -
Pilgrimo, poemaro tolb . 3.- , bros. - -

Verkoj de KOLOMANO KALOCSAY 1 

Lingvo, Stilo, Formo tolb. 4.90, bros. -
Malkara eldono bind . 2.50, bros. 

Strecita Kordo tolb . 5.70, bros. - - . -
Rimportretoj tolb. 4.50, bros. - - -
Eterna Bukedo, Internada poemantologio, 352 paga. 

Duonlede bindita - - -
Madách: Tragedio de 1' Horno luksa 5.50, simpla 
Petofi: Johano la brava 

luksa bind. 7.- , simpla bind. 5.20, bros 
Goethe: Romaj elegioh La Taglibro, silkebind. -

bind. 3.- , bros. 
Hungara Antologio bind 14.- , bros. - - -
- G. Waringhien: Kiel farigi poeto ai:í Parnasa 

Gvidlibro bind. 5.-, bros. 
Dante: lnfero bind. 11.-, broS . - - - -

ALIAJ VERKISTOJ 1 

S. Asch- 1. Lejzerowicz: La Sorcistino el Kastilio 
romano bind. 5.- , bros. - -

Grenkamp - Brzekowski: Pri 1' Moderna Arto 
bind. 9.-, bros. 

J. Forge: Mr Tot acetas mil okulojn - Romano 
bi:1d. 5. o, bros. 

Francisko Szilágyi: Poemaro el Hungarlando bhd. 
b :-os. 

Francisko Szilágyi: Trans la Fabeloceano novelaro 
bind. 4.50, bros -

Szilágyi: La Simpla Esperanto (gram. por hung.) bros. 
Teodoro Schwartz: Modernaj Robinzonoj bros. -
La Pentroarto en la malnova Hungarujo, knn 95 

ilustra]oj duonlede bindita - - - - -
L. Totsche: De Pago al Pago studoj bind. 4.- , bros. 
Engholm: Homoj sur la Tero romano bind. 5.- , bros. 
Kenelm Robinson: Homarisma Laboro bros. - -
1. Sirjaev: Peko de Kain bros. - - - - -
H. Weinhengst: Turstrato 4. romano bind. 5.50, bros 
E. Aisberg: Fine mi komprenas la radion! bind. -

bros. 
K. Karinthy-L. Totsche: Vojago en Farem!don bro3 
K. R. C. Sturmer: El Notlibro de Praktika Esperan-

tísto. bind. 4.- , bros. - - -
H ungara Slosilo - - -

II 

Prezoj en sviaaj frankoj 1 
Aldonu 10 o¡o por sendkostoj 
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Niaj reprezentantoj: 
AUSTRIO: Rudolf Foltanek, 

Wien, l. Herrengasse 2-4. Postkonto nro 19.704 
AUSTRALIO: L. E. Thomson, p. a. R. O. Rawson, 

Melbourne 185 Exhibition Str. 
BELGUJO: Belga Esperanto Instituto Antwerpen, Kleine 

Hondstraat 11. Postkonto nro 1689.58. 
Flandra Esperanto-Instituto. Kortrijk, Marekesteenweg 18, 
po§tkonto nro 3268.51. 

BRITUJO: Alee Venture, 
Mitcham, (Surrey) 42 Hawkes Road. 

BULGARUJO: Centra Librejo »Esperanto« 
Sofia str. Maria Luiza 38. 

CEfiOSLOV AKIO: Otto Sklencka, Hradec-Kralové. 
Postkonto nro: Brno 110.878. 

DANUJO: Isosek, sro L. Friis Aabyhoj, Frodesvej 21. 
Postkonto nro: 16295. 

ESTONIO: Helmi Dre3en, Tallin, Postkest 6. 
FRANCUJO: Centra Esperanto Librejo 

Paris 6e, 11 rue de Sévres 
Postkonto: Libraire Centrale Esp.-iste, Paris nro 19601. 
S. Grenkamp-Kornfeld, Paris XIV-e 117 Bd. Jourdan. 

GERMANUJO: Postcekkonto de Vilmos Bleier, 
Berlin 138084 

HISPANUJO: Ferdinand Montserrat, 
Barcelona, str. Provenza 75, 2-3a 

IT ALU JO: Ita la Esperanto Centro Milano, Galleria 
Vittorio Emmanuele 11. 92 

Postkonto: Milano, eje postale 3/18715. 
JUGOSLAVUJO: Sudslava Esperanto Servo 

Zagreb, Primorska 11. 
La Suda Stelo Slavonski Brod Postfako 44. 

NEDERLANDO: Leo M orea u, 
Arnhem, Raapopsehe weg 55. postkonto nro 13848. 

NORVEGUJO: Norvega Ligo Esp-ista, 
Oslo, Bergsliengata 11. 

POLUJO: Halina Weinstein, Warszawa, str. Leszno 99. 
P. K. O. W. Nr. 27867. 

Izrael Lejze:-owicz, Lodz, Skwerowa 20. 
Postkonto nro W. P. K. O. 68273. 

RUMANUJO: Esp.-Instituto Rumana, Cluj, str. Bravi!or 15 
SVEOUJO: Forlagsfo:- eningen Esperanto, 

Stockholm, 1. Faek 698 Postgirokonto nro 578. 
SVISUJO: Nova Esperanto Grupo, sro Hans Pfiffner, 

ST. Gallen C. Gallusstrasse 34. 
Postkonto: Nr. IX. 53.44. 

JAPANUJO: japana Esperanto Instituto 
Tokio, Hongoo-Motomaci l. Postkonto: Tokio 11.325. 

USONO: Amerika Esperanto-Insituto. 
Madison, (Wis.) Sherlok Hotel 

ALIAJ LANDOJ ne menciitaj Ci tie, bonvolu sendi post
mandaton al P. K. O. Polujo, Krakow Nro 403148 
Administraeja Literatura Mondo. Internaciajn postajn 
respond-kuponojn ni akeeptas en la valoro de 0.30 sv. 
fr. por unu. Aldonu 1Q o¡o por sendkostoj. 
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- !farl-Erlk For~Ju~ - ""' _ . 
mon al li, kaj . li melis gin ~n sian f,ornistron kaj roo 
foriris - . . = • ' ~ 
. . Sola ankaÜ li. Ú lloro tam~n, la floro 1·estis 
- si ne povis agi alíe. ,. Si vi vis senfortan vintron )caj 
forv.elkis, kiam venís la printempo ~ si certe ne povis 
agi .alie · aílkaü nun. , · ' · · . 

&d la aVino de-Annika 'Vivika ankaií tilUl t~ foj.on 
havis memorajon - v~von, k'iu kreskis, birdon, kiu ri
cevis katpovon kaj flugilojn. Kaj re~ ·~stis ~~ si, k'vaznií 
si r~ricevus sian junecon kaj· denove vivus sian vivon. 

Estis al Si nur kvazaií songo, ke~i estas maljunul
ino elvivinta, kiu sidas en malaltá cirthoreto puntofar
ante kaj murmurante la tutan tagon. Eb1e tío ne 2stas 
ver.a; eble estas si, ·kiu nomigas Anni~ Vivika kaj kiu 
jus kun trilanta rido forflugis tra 1á stfato kaj kun vib
rantaj flugiloj sin jetis en la viglan gi,jkríantan vivoo, 

Estis printempo, o'oi tion· RenJÍs' en la aero, kaj 
estis foiro en la urbeto. · . . 
· · . Estis pepánta srarm<> da hfrundoj kaj-alaiídoj suo 
la cielo kaj ridanta svarmo P,a junaj h~moj en stratoj 
kaj placoj. Komeneis vesperigi, la sbno malrapide 
proksimigis al la arbaro sur la okddentaj montetoj·, 
kai ju pli gi mallevigis, des pli ruge gi.rflamis, kaj des 
pli senbrida igis la bruega vivo tie · stilie eri la urbeto 
sur la lagobordo. -
·,. Tie .estis bruado kaj kriado, tie . ~tis ebriaJkam

puloj kaj panike kuregantaj ee:valoj. Tie estis kanwulaj 
servistinoj, kiuj iris !lekope k'un b'rakq cirkaií brako, kai 
servistoj, kiuj dancis oolaj kaj rulfali.s unu sur la alian 
en la stratoj. Tie estis b'rokantisto¡ kaj v.ak'sfigurejoj, 
kaj pa:fejoj kaj .k.aruseloj, kaj cirko ~n tendo kWl mult
kolor.aj . afi8oj ce la enir-ejo, k.aj dudek gurdoj, kiuj. 
plorpepis kaj kriegis por voee superi .unu 1~ alían. 

Annika Vivika vagadas inter l:fudof kaj tendoj, 
.k®tetas'' k.aj ridas .en si mem pro ciu cr pom'pO kaJ 
mtizikO: Si jam admiris ciujn multkolorajn afoojn kaj 
pentrajojn ee la budoj kaj ·tendoj, duóne malsanigis · 
ridante prt la Cirkaj · l>urleskul~j· kaj fordonis. sian l. ast~ 
an mooeron en la .karuselo; hu ab110lute estls la pleJ 

1 rava: se 'oni fermis. la okulojn, · estis l'lubite, kvazaií oni 
·glitus antál1en~ en sipo sllÍ' seniina, ·lulanta maro. 

' N~ . si korpencas tediti de la b'ruo kaj votas ~j-
.,;.- · meniri, kiam ~in subite .hilltigás iu, · kiu starigas tuste 

antaiíe K'aj baras la vojon. Si ekngardas. Li estas sin
jo.rp Holm1>er,g. Li rapide cirkaiírigardas, ' bj= ear li 
ne Yidas konatojn kaj cetere· la kr.epusko ph kaj pli 
ci~~a:Uv.olvas la -fo~r.an svapnpnl Ji d~tneta.s la eapelon 
kaj salmas. · , · • . · 

. - Bonanves~ron, fraij.lino, li dirasJ kiel vi far-
tas? -···· .· " · · · ·. 

Si aiídigas eta:R sub'ridOn pro lía ) fraiílino « kaj 
re~_ppndíj:S ·. rilallori~.; . dankon, lXme. 

· . Li ' diras plue, , tente flustrante: 
. - .Cu vi ne. emus protneni iomete - - ekzemple 

al la <>k~dentp.j móntek?j? H~)es?. . 
' · - ~e,, .m1 devas lreJmenm, rma . avmó atendas, 

··· respoñ<hni Anilika _ Vivika. ' ·· • · ,. ,.., 
• - :11~. nur étlm, · etan -pr<>m-enadon¡ 'ii· petas. 

Estas . tiom Wme promeJ,Ji en . la ~ vespere.; estas 
· ti:om agr~I:e T,fV.Í tí e en ·la silento ~ pr.eéipe · IWl oni 
eStas .dttope. - . > ·ir . '1"_ • . 

la rljaro ki:j ·barilCaílita tiom se- ··"' ' Si ~havas rideman . mi~, li intérpretas tion 
kure, 'ke gi neni.am pltr· pov.os sin Jilieri.gi¡ , · · ~l bonan signon káj ekiras. Si iras ~n~ tAl lía flank() 

X.aj -eio,ei; laa uDéto kaj la ~lkAj la' monto-j; ';l'kaf aií8kultd:s &n J:;iiliiüd,OO. Lí ¡}a:rolas pii tio ti kaj 
tío, pn 6io ~j nenio. Nun li subite halW. · 



A 

sut:taleoo 
-A. Puékin-

Frakasi~<m te ~<.m lrai't ro k·, 
Ondegoj sai'tll')as sub sufok' 

. Kaj supre sonas agl<t vo~· · 
. 'l:ra la ;u bar', 

J(aj -per la pintoj brilas 
· De' l' monto-bar'. 
De Úe foje falis §lon' . 

'' ToiÍdra(lte . kun obtuz.a son' 
Kaf vojon en rohegion ' 

Ekbaris .~i , 
1\aj de - Térek' potenca ond' 

Ne fluís p!i. 
](onsumiginte sen JieT ', 
.Tam ~esi$ mugi , vi, river '; 
Sed pos1aj ondoj en ko}er ' 

~l'rabath íor. 
hmridis kun mu~ad-sever' 

· .· Vi tra la b'ord '. 
Kaj longe .sur enroka ~al' . 
Nedeg13linte k uAis fal' 
Kaj Térek kuris post hatal" 

Suh ~ia tru' 
Kaj arkon akvis per vual ' 

De &aiima flu'. 
Kaj estis voj' sÜr ci glaci' , 
Cev·aloj kuris tra voj-stri', . 
Kaj itis .komercul' tra gi 

Kmi la kamel'; , 
E~F nun' blova~ tíé ~i 

Sub l3; ~iel'. 

El ]a. rusa: E, Mihalslci. 

- Sed cu .vi rie permesas, ke 'mi donu ion al vi 
kie1 etan memoraj'on - karamelon aií b'ooóon aií 

diru me m? .;¡., · · 

. En la san~a . momento ili r.enkontas maljunu,lon 
k un tuta fasko ~ hlalonetoj je ~nuro. : 

--:- .Tes, -. doou al mi ~ian, si .diras kaj -~asrigardas,r 
lin ridetante _e:-;; s~ ru~a ~i est~! . · .. '"· . . .· 

· - Bal~:meton, li diras. mirigita~ infanan, Judi~-on, ,. 
ho né? .. r • ' . '.' . . 

- N u, tia~kaze ~i · d-eziras ilenio.n, Ji .responda$-· 
. eúoze. Kaj ~i:.acetas ru~an 11:tlonef?i!l ~aj ~transdonas nl,. 
si la snuron kun tiverenca kuno kaj afekta rideto. f 

Ili ·iras phi e tr:a Lá ·stra~j. Finita~ la urho, kaj la,~ 
arbaro komenci~as. :Ili iras up:r-en ' sur.· fa vojeto, kiu! 
mallatge serpentumas in ter la arb!Oj sup~ ~l .la. plej
.altajo - .~i., élllta:ú~ ~aj . h prokSi~e sekva,nte . . })sta~1 

krepuske kaj silente sub ·Ja_arkajoj 'de la arooj, aiídiga~! 
nur obt.uza ~'llJt!li~_ e~ la m:~o sube. k~_ ~z.a,iíAe~ f!:kvofalq; 
en profund,a va,ló, ~.ka) de t~mpp ~l tewpq: eld,Jnl!ls or~ 
radieto. dev la ~SIJh'i.ro ~nt~f la verdaJ.O J!l~rok~rne; · :

1 S1 · auda$~ Jin · s.ptregt tie malanta:ue, kaJ suh!ite 1 
di ras. . <' t ' - ' ' l ' r '~ ' j 1 /; 

·_ Annjk.; Viv?.k-a; . li · diras. Stranga: noin¿. ' lGal · 
vi nomi.gas." t,Wl?. . . . "'· . 

- Car• Ja -nomo ~onvenas al-mi~ .si .respondas: 
Gltere mi opini~s, ·k-e ~i estas 113la. .. · . 

- Jes.J· gi ,es);as ;tre blill¿l, h-,dirá~ k~nsente. Ka· 
k un pli D}:allaúta : vo6a: Cu m1 povas nomi vin Annik ' · 
Vivika? ·,· . - · · · . ., · . · · 

. - , S, i;~;. ~n de:Li!as, si respondá,g. . . . ' 
. L¡¡_ . k4,lin'!flt~~ ree . ~esas, Si • ifps._;; · · te:~ kw;t. 

halo.neto, J,i:·.pliQM18e pensante. ~un h. ~vas diri , · % . 

"nrtojn,<pli~on~1 o~azon Ji·'ne po.vU ·..:eklijtvi~ St;d kiel? 
,~ 

18 

Dum ·fru_prjntempo eslis :.-.ti, 
... }iam la nérboj kreskis,. .. 

· 1.: ]'oréntoj fluís , ~aj :radi' .' 
En bo~koj piloreskis . 

Pastista f1uto en maten' ~ .. 
· _,AnkoraÜ . ne ~onoris, _·_ 

Ka] en arbara denso, jim,," 
· Filik' volute floris. 

Dum fraprintempo estis ~gj 
.}l:n ombro de betuloj ; 

,,y¡ kun rideLo· antaü mi 
· · Mallevis la okul~jn. 
'~~ 

Kaj mi ploradis anm¡;: "¡: 
V in rigald.aíne~ kar4·, ·• · 
Do:m huprintempo esti§ gi 
,En ombro betulara. · 

.úi estis en .maten' de ;l' jun ~ . 
.Eelico l DolCa plo:ró! · · 

'r~rbav : ! Ho '\;iv.' l ; Hó · lllii:l:.,- ~é · -sun:, 
Betula freAqdoro! 

.• :(y' 



· Kiam li sur-gr:impá.~ : la . supron ,-de 1a ,okcidentaj 
inonteíoj; §i k_u8_as ~e .q~rse en .~ ~ tla yak~iniujoj 
k un la lirakOJ sub ·la lffipo. St moke _phlpeb'rumas al 
Ji, kaj nun la tuta riao estas €ll siaj· ókuloj, iion )ikaj 
aiídas kaj vidas. Sed, je la diablo, kiom bela Si estas! 
La . sane rugaj . vangoj, la nuda kolo, sunbruna kaj 
beiionda, la juna, firma b.ru~lo spireganta pro la kur
ado, kaj la talio kaj la: k:oksoj! La sango ekflu·~gas m1 

· l.ian· ~apon, ;li sentas fortan emon s.iri jeti sur sin . kaj 
suíoki ~gin per firmprerna cirkaiíb'r.ak¡ado :kaj .kisi ciun 
colon de Sia korpo ~ tiam si duone sidig,ás, sin apDg.as 
surla kub'uto kaj rigardas lin per mol.iridantaj okuloj. 

, ...,.- Cu . vi ha vas pape.reton kaj kr.ajoubn? st de
mandas. Li e}siras folion el si,a notlih'reto bj donas ~in 
al Si . . Si skribas malr.apide, per gr.andaj de~gnitaj lit-er
oj, sian nomon "Sur la' papereton ___: Anllika Vivika -
.a:lli$'.as, gin al la snu;o d~ ~a ~aloneto, lasas Jin. ~erá, 
s~dJ.S'as k un la trlallOJ ~umgitaJ sur la genu~J ké!J ~·tgar-

. das la rugan globon, kiaJl1 g¡ le~gas al la nuboj. 
Poste si parolas, ,un:utone kaj ne rigardante lin. 
- Flugú orienten, ·.Uu$U okcidenten, flugü mal

proksiwen, malp.roksimen, 81 diras. Jen, tie sube, ·kie 
lumas la sun0,, ti~ sin ~tendas Mua la,.ndq, hela kaj vasta 
kaj ·kovrita de bluaj k.a.j blankaj floroj. Tie logas hom
oj duope sub la klará cielo en blankaj· aomoj kun a1taj , 
bluaj tegl))centoj - cio estas blua k:aj b1anka en tiu lan
do. Sed ce ili ir .as sola vim, li ne ridetas kaj )i ne ha vas 
élomo,n, nek blá.nkarí , riek verdkoloran - sed li havas 
dan ceinan iriÍlaniel'()n kaj par-on da p.rofundaj okuloj, 
kiam h rigar·gas orienten . ..:._ 

Si e~silentas, ~aj ili_amhaií sekvas .Her la rigardo 
la l}.a~one:on. G-i mal\evigis kaj svebas nun super la 
aTbaro ·same alte kfel' la okcidentaj moní-etoj , gi estas 
kvau¡.ií bela ruga bii;do .kontraú la orkolora fundo de ia 
stmsubil'o. Kaj iom post jom gi igas pli malgr.anda, 
dum si daiíri~e parólas kaj li silentas ~a2'fÜ ,en songo. 

Li " ne . kompre.nas eó .unu ve~rton, siaj v.ortoJ estas 
.. Jvaz.aii fr-emda .)ingvo, aií kiel la sensenca babilado de 

frcnezulo. Sed si.a .voco preskaií dormigas lin kaj devi- · 
· gas 'lin <riískulti . ·. · · 

--'- Kaj iutage ·en .la pri.Jitempo li. ree staras ri
ga¡:dante or~ente.n , si diras, kaj tiam li ekvidas rug.an 

' birdon alproksimigantan el la orbrilaj nubetoj de la 
sunlevigo. Li st;1ras aten dan te, kaj post momento li · 
vidas, ke gi ne estas lYirdo sed svehant.a, ruga glol*JI. 
Guste antaii liaj piedoj gi rnallevigas sur la teron ~ 
je la snuro estas papert: to . alligita, li prenas gm J.ro.j· 
legas. Annika Vivika, li diras. duo:nvoce kaj demande; 
tiujn vortojn li. neniam antaiie audis, la lingv{)ll kun 
tíaj sonoj li ne konas. Annika Vivika, li :tee diras, nun 
pli laute. - tío devas <CSti nomo; virina nomo. Kie 
floras .la laudo, kie la viriooj havas tiajn nomojn? 
Kaj kie la virinoj estas tiaj - car estajo kun tia nomo 
kompreneble estás mirig·e bela. Annika Vivik.a, An
nika ViVik.a! li aiídas .kiel kan ton, tage 'k'aj no k te, én si 
kaj. cirkaii si, la aero kaj la floroj kaj la tuta blu.a, 
!:ando kantas -~in al li. Kaj iutage li diras a.diaü al la 
blankaj domo:¡ kaj f01iras - iras ot'iehten, k'un la pa
pereto en tiu poso, kiu estas plej proksima al lía koro, 
kaj ritme marAante laií la taktoj de kanto - kanto 
kun nur dn vortoj , kiuj tintas ree kaj ree, Annika Vi
vika, Annika Vivika! Long.a '6stos la marAado, tra lan
doj kaj maroj , tra dezertoj k.aj grandaj arbaroj. Sed 
iufoje. - - - . 

éi Tee silentigas kaj -eklevigas. Jen! Si ekkria.."! 
montrante' ·ókcidenten. La b1aloneto estas videbia kiel 
eta mall.uma p~Ulk ~o plej malproksime super la plej 
hlua montodorso. Restas de la s.unsubiro nur m.allaY~a 
lumanfa sfrio ínter. _grizaj .nuhoj·; .k:aj ep. tiun strion 
'Svebas la mállum.á punkto, fandi~as kaj malaperas. 

En la saina morri~nto la ·nulioj kl1rll!as •a;ntaü la 
QtbriJ.a.. st:IJo, 'kaj estas. nokt.o. ·-



\ 

.€t1. ora Me:eti -
- Brian Prlce ffeyrvood-

li'eli~a, toja, gaja mi: 
Mi statas kvazau cikoni' 
Tutsupre de la vivtegmento, · 
Kaj forrigardas kun aplomb' 
Tra dornarbaro, martio, tomb', 
Glatigas plumojn sen timsimto:· 

Plezu:rsekreton ttovis mi: 
N" plu min belas ambici ' 
Al trolaudata konateco, 
Nek strehas al la pleja flug' 
De I' amekzalto; placas j ug' : 
Min konten~gas ora mezo. 

Homanoj, drarnoj trompas nin, 
Dirante .. ke ·l' plej gusta vio' 
'l'wvi~as en hotel o k ara: ~ 
Aroma, dol~-acerba br.ul'. 
J1,1velkoloroj ·por okul' 
Min lógas el -:--- pokal' vulgara. 

Pomp' pufa, gloro, vania tro' 
Bobelon pinglu 1 for hero' 1 

·Ni guu ~iun vivsekundon. 
Amikojn famajn havu ne, 
Séd vibran sanon - jen ale' 
Tra .1' lum': Ni kan tu gojabundan 1 

· 'Raunaro:k 
Br1an Price ffeywood ~ 

La mondo luktas kun si laokone; 
Stertor"as .tra siaf _sango-Aprucoj drone,. 
Tra sang-vual' sin vidas, ,.¡ vonaiíza, 
Kaj ba~as SÍ!l kun batalem' senpaáza, 
Kaj -tm:das. sian karnon blu-kontuze ; 
Jen ruktas gorg' , okuloj larmas puse 
En ll!Oridolor' ; okuloj ian1 
Sangrónkas la' .naztruoj · nun 
Ho 'mondo. iam belá, · ·u~;uu¡.tca 

n~ol~. - beljunulo : Órhuara/ 
Muskolgracia; kun okul' blumara) 

· Kun torenttrila rid', kun spir' -aroma 
Vi ·nun faFigis wonstro muko-voma, 

Vi kadukitis, perdis la vivvoloi}, · 
Elsucis jam el vivo la m.ed~lo~; .' r : 

.La ·}urinaiva vervo: vigla gajo ~,__ , . · . . .. 
·. Jí'c5.l'velkis . k.vazilii apud flam ',: leykojiJ~ '· ·.-· '1 -. 

~1kóriii plúmbajn j~rojn, · .~a,~tÍ?rmentd , 
,V1 trabaraktos malgrau plora · p.ent.o; 
Ne savos vinplu pregoj al la diÓj, · 
Kiújn vi malobeis, nek gemkrioj: 
Vi devos morti orfe, malrapide, 
F'runtadi viajo krimojn l>Íd-al-vide. 
La prafabelo pri l' diar-kr!lpuskp 
:V~rigos _.:._ falis Uro, Kuzko, 
Kaj mil potencoj de l' anti,Kva_ mondó - . 
N':n venís. vi.a,:vic' pm; .la p.ri~o_!ldg, ., ··~ 
F;u;op,o tr!milJar~, pekr?mp1~~~ f' . >" 
Ne 'llnngu ·bra:koJn en angol;'O .. s\'tta, . 
Né ki-iu; aií vi ehle tuj 'su:fokos'.: . : .-. 

, La spiron lastan -:- kaj najbaraj n;okós 
Pri l' m orto fía de la superbela '·\ 
'Juvelkronita princo, kiu jetis ,_ 
La bénojn for, j(aj k un ~iablo ·vetis, 
Ke li la Universon povos lo-gi . · 
En lnferon. Tempo por .mensogi 
Forpasis. Ro Eilropo, ·mi beilaúras, 

· Ke vi, iame nobla, . kote kaiiras .. 
fro ·'r ·tro~ emo al plezui-o fu:ona ' 
Kaj ~~ milit' vultura. Febré _soiiíi.s 

',, · Pl~rglu~a: via · fiq' .. .' · .. ·'\ ~ 

Brian Price Heyrvood- -

Eksl~ré. vipa_s -vitrojn hajlopluv~ ;.'J 
Drivveiítoj dentojn per akraea skr;apa:.'l}ru' 

· Endo.me k usas m.i en la l>ankuvo; . 
En varma, U)ola m~r' korlula ___ .,..,, ~----
Eks.tere jen novembro 

. -';"'''·"?'~-= 4kvazaii · tra 



_ Gas:te.fo proven~ana 
-Novelo de M aurlee A v.eran- Trad. el la franco kaj ilusíris( J. ·E. S edlllot . -~ . .. . ' ,. ' . 

Li -esiis kun du junuli.noj· 
ád~~in'd~j, - unn fiel bruna., l' 
alia.: ti~l h1onda, 'ke ili nepre &t}riis 
esti elektitaj, por ia filmo, , de 
scenisto eÍnega al facili!-j kon
trasioj. · .. 

""'"""'""': levigis; - 'car, ti-e, la vespero ne »fal
.as «, g-i lev.as sin. Tio .ne estas io mortanta, tio estas. 
na:skigo. Náskigo, rande de 1· krestoj violaj el _ v~~do 
pale ko~orata ~r malvo, dum la tuta cet-ero de 1 cielo 
estas ;roza, - . infinite; uaskigo, en l' atmosfero, de 
parfúmoj pli dolcaj kaj ph fortaj, rezina odoro de 1· 
pinoj, subtila elspirado de l' lav~ndo. Vespe_ro de Alta 
Provenco . ·. . · " · · · 

- Ho! kioin carme! - entuziasmis Mad, kaj 
sia brako, ' luma sago, sin streeis., montre al la gaste jo 
antau ·kiu ¡· auto, tute tegita . per brilega polvo, jus 

, haltis. Mad oorte s.atis, _cm: btuna, fortajn cigaredojn 
· et · malhela táhako. · · . 

-'· Ha ! jes; agrablaspekta, - sa_mopinüs Meg,kiu, 
car blonda, fírmkarná k!lj parfumita, similis -al angla 
Cigaredo. ' · 

' K vazaü grimpenia . vinl:krarbo, iliaj afektaj- virin-

'Bestoj k:Lj homof i{l,teramigintaj .• . 
Claude Farrere 

- Ho! Pje1·! Ni gastig-o5? - patosis Mad. 
- Tie ci, ni vesperlllang-os, cu ne? - o.takis 

Meg. 
N~logate per la . kutima melodio de tiu kanto 

ameba, " Pjer nee skuetis sian ~pon. · 
- Hal Ne, ne, ne ci tie, k'arulinoj , - ll lliris. 
Oar li vartis la plej karesan amikecon al amliaü 

cefaj rolantinoj d-e !' teatrajo, kiun Ji JUS komponi d 
sia lasta novelo, kaj ki·l ia.:.O l1avis- .la plej vig]an suk'
oe.:on sur soenejo ae 1' Bulv:ardoj-. Spite al la b'ruegama 
reklamado, al la »vedette«, kiu invadas la afiSüjn kaj
al · la floroj kiuj arnasigas .en la logio> Meg kaj Mad 
estÜ¡ daiíre fre§aj kaj same símplaj kiel sinceraj ka
maradinoj·. Profitan1-e je tea.tre plitrank'vila periodo, li 
veture igís ilin viziti Üan naskig-an ProvencÜn; kaj de 
dekkvin tagoj, laiílonge de l landvojoj , palblondaj 
kiél Meg, 'bbrderataj deciprésoj bruhfrondaj kiel Mad, 
en MarseiUe, en ciuj lokoj kie oni sin amuzas (tiel estas 
éie) , baldaü fami~is por ciam tiu t'rio, du parizanin~j 
kaj uovelisto Pj·er Miguel ... 

.- Konsternigo eksterigis sur amb:ai1 amindegaj viz-
agoj. · · i ' ! 1! 1 i 

- Vi ne volas ci tie gastig-i, Pjereto? Sed -ki;U?-
petas Meg. · 

-~ ·¡' 

- Ja kial? :-- Mad apogis. 
l ci tiu )) hotellerie" ? - ' . 
· · ' _:_ ·Ne. Sed la nokto sin anonca8 nepre belega. 
Ni ankoraü povas aiítpmobili . dum .horoj ~ . u! mi rin 
f·qrvetuiigos al Saint-Trinit, mange kaf dorme. Ak-
ceptit.e? . _ 1 

• : l · í l , j 
·tt. lli ambau protestis, nun obsti.r.temaj kiel du in-

fan_oj. · . . . _ ' · • l í ; ' 
...:... Ne,' ne, tie ci, Pjer. Mokinda J;ia ob'stina<f?. 

;;· Kial vi ·.ne volas? . . . . · 
· Senduhe pro.la disigema ~umo de 1' krepuskOi, 

Pjer viZatis ÍÍl01'te pala. , · 
:i ioriru, ni :foriru, ,_ li _petegis .. 



- Ha ha! cu Vl nin informos pri . 
Ma.(!. . ... 

Hidetan.te, Pjrer flustris: 
- Mi timas. 

-ribelis 

run, ravanta vocduo, la ridoj kunigintaj de 1· 
junulinoj, ekflugis tra 1· aero odoranta: 

- Timas! Vi, Pjer'(:lto! Vi tima> Ci · ti un ravan 
gastejon pnovencanart? Gi · :tarnen ne ést.a,s handita 
kornplo~ejo ... - diris Meg. . 

- Ciakaze, ne tiel gi :aspektas, - opiniis Mad. 
Kurt ginj jaroj , ~iaj genarioj, giaj verdaj , sutr-oj . .. 

- UmJfoj·e pli , ni foriru, - ripetis Pjer mm 
preskau obsti:iífurit:~za. 'Vi ne scüt&, vi ne povas scii ... 
Ha! Al vi gi · sajoas gastáméga;' cu -ne? ci eta . gastejo 
florroba, feliea .. , N u 1 Gi tamen estas l dko kie okazis 
fiatenoo, iam ·. . . 

- Fiatenéo? - Me~ sciv>Olis. 
- Krimo? - Mad· insis1is. 
- .la, Pjer r.espondis, malr.apide. Krim0 . Ebl:e 

pli . 
La ridem<> de Mad pEigis: 
- Ho L sed tío igas freneze amuza, tio! - si 

ehis. · 
- Tre rekscital - Meg apogis. Jen tiom pli bona 

motivo por gastigi en gi ·por vespermangi tic (;i. 
llo, la krimojn. mdategas! · , 

- Vi iakonto;¡ oe · deshto ... - Mad deldaris 
kOTbatmlt-e ~·ojema. 

- Ce 1· 'ilesei'lo - Pjer lautpensis. G1 ne estas 
tre hela anekdoto, karulinoj. Kaj gt ~bl.e n a e3tas »tr() 
amuza <<, kiel VI a.serta~, Mad, ~por vi, sagaj ,Jmabin,oj . . 

" ~ Jes ja, . jres ja! ·- arnhiau melodiis. per un u- ;. 
nura gajoplena vooo. Nu, venu. Pjereto, ni ege malsa:t-
egas. . . . . . , . . 

- Mi kredas, ke pli sag:e estus foriTi, - Pjer ri-
petis, kvazau turmen.tata. . . . .. 

Ci-moroent-e, sulJ la plenarka volbo, emocianta ' · 
pTo la pura kúr'IYeoo, ek.Sta:ris ·. La gasteja -&!iJrvistineto. " 
Apenau ja .pli alta ol la Jaj-oj b::t.kitaj el ;u·gi1o, kiuj 
si11 flankis gastafabla, sen serva servutem9, si portis 
flugilece la simplan kornobleoon, kiu hel?rnamas la 
plej hvmilan -ella virinoj ti~landaj. ; · 

Cu 'neatendebla deziro n<e . es ti vidata, de ti u :;;ud- · 
landanineto, .a.rí Tidinda sitU'ado? Au pli e~zal,de, né- , 
konata soifo sin dolorigi kor-e:~reh'()iri laii lá 1onga vojo , 
kies ekstremajo ·nur esta<; amal'o kaj doloro? ' . 

llm ambau brakpende portante, vivajn b'uK:()dojn, 
li cedis.. -,- la gastejon eniris . . . ·· · 

Tiel floiritan, tie,l feli~an; k!J!l giaj 
verdaj ~Uh'Oj • ; . . · · 

: .. . Ntm . la 'i<espern1~!1go fioigis.., - . adll'¡irinda . · 
vospermango1 'kiel okaza HU!' en la landp ,:.d~ t' trutoj , 

· de 1' ka•nkl'oj; dé:. 1· ·t:rttfoj .. kaj de · l' tul.'drO~steooj·. 1 

. : . Tamen, Pjor e tis manifestinta la plej kruelau· 
missaton pn ciuj ci . kuirattaj mirindajoj , - nepre '• 
male at liaj kunulinoj , kiaj~ ridemaj, iorn festencli
J',iaj1 8ujnis esti u{:)pre fol'gesintáj 1a ID()tnOPvn de l' túj-
,tluua .. :ll'Ja!agral:jlega impreso':: · . · · 

l'ict.oria Regia estas nía amo. Eterne gi verdas su'per .. 
la óndan.la grizcco de l' Vivmaro. Nur: unutoje sin levas 
gia bu,.gr)no ; el la nigra· :Senfuudo • abi~mil, por pmnpoe • 
cldlori mo~nenton kaj poste por droniH malaperi j.nte:¡;,.~ 
la sen~al t~ ': :Oodoj, . post.l~s~te. OUT ,¡~ eb~,íi~~ · p.ar.'f\J_lTifo.]1; . 
la briloq dt~ l' kolorneo , kf!.J memoran pn 1 \e'rupo; 
nerevokebla kaj lamen _vivanta. - ., 

PERLOJ. 
Si sidi_~ k,?j ligis . -~e1·l0jn briJantajn_' sur longm; 

fadenon por ~far.i kolcenon:¡_ ornamon de l' 'vanto, por ~t~lo · · 
negplanka de sia mastl·ino .. .. · ' 1 

, 

Si sidis' kaj ploris 1aúnojn do~orajn, · rulig:Utajn sur · 
~angoj , tre palaj pro laco .kaj' teda · de servo servuta. , .. 

Kaj jen la Tri Parcoj ilin kólek.tis; la perlojn del' 
· .vanto kaj Jarma do loro, jen ilin alpleK.ti's· sur la cenfinlll,l 

fadenon de ··}' · Vivo , ; por ,,.' sufoke tprturi la gorgon de 
rnilionof - P.~~ soifo je . :riCo:~ k3.j konsolo. ~: . .~ ·1- · -~~ 

BETULA BRANCO. 
' 

Ce la f.el,!estro mi sicla:J. Eks ~ere g.em.as aiítuna. vento, 
mian fcnestron hatadas 'he lula branco. , Nuda kaj nig1·a 
gi estas . . Nu.r: uuu sola folie:t.o, kmele tra~titit de la venft¡j 
kaj pluvo., penf]as sur· gi. { " ' .. é. . :· . . 

Bettila branco ... nuda kaj ni<>ra .. .. fl'? , kiom mulle 
povu rakonti tiu ci mortinta fofto! . 

La branco tamburas,sur la vitro ... <lemaxidoritmc ... 
kvazaií gi volus interesigi: cu vi ne rememoras. . . C.u, 
vere ne? 
. Ii,o1 j ~sl .M.i j¡rm vidis. tion ie: l¡t ~ fene~tton ·kaj l::t 
br'ancon :·. : .Miáj pensoj :k¡:~morserce retrogalopas en !a: 
nebulon de la pasinteco. Subite mi vida,s fencstrOI} largo 
malfermita. . . . ~ , .. . · · . , , ... 

Large malfermita 'fenestro. T.ra gi la petolaj liunradioj 
dancas en l a,c 'cambron kafili brile glitadas . sur la plan·ko.< 
Ho, ·tÍI)j ' braj tadíoj! ~ie'l -printempe ko~ctaj i,li cst,as~ 
Sunradi9j, ~ta;tl'ekene:~j l:l:t~_:ih · . fenaskiganta'\' 3uñe :o . . . l ;1t 
folirica b~tula. ' ]n·ance, .· t!i'aidanta tra la fenesb·o, ec 
ridas pn ' ili; la folioj tremetas· pro la riqci. Mía rigardq 
ha1tas ce la ridautaj .folioj .. Kiel .brjle veúlaj, kiel gluec.aj 
ankorau ih estas! · Versajoo . an:taú nelonge 4, matena kiso 
de Ja SUD() - 1iberig.is 1lin' el la . hurgona ma!liberejp! 
Tiuj fres<tj ~betulfp!jetoj ;., Mn\lenaj heró'ld~j d'tl la .Piin: ', 
tén1po. . . ñi:m ~ticl ili sri,gruas, tremelas pr'o feMo ,kaj .w 
:l'idas pri la arlekena lud? ' de .la t:hncan:i'~j - radi~j ·'·. 

Ekkrako ... La malJuna be.1ulo revokas nun al Ja 
. realeco.-En aiíhma verito futtaktas la nuda ·branco kun' ¡:;ola 

folieto ~eka_ ~aj mortinta,,J' . · . . ~ . "'. 
. En miaf p~ls.oj 'Qédaq~o g~'.n~s: :k:i,é~"mfllon~~ ~vi v~y~ 
1s! La ta¡nhü.ra ntmó s.u.1u).a ~ltro saln;¡,> respon(h.: ,,S.eR 
1111 vi.vis, .ken1s la sunv.arm~'M ro:on kaj'li' pluvon kaj hel~ 
pis omami la Tcron. ·· 

... Tta la m'lilferinitaj fenest~;etoj penet . a· mirind
cg.a nokto, pli J:icl,a ol tago~ kaj la cielo, n.un 'tute venk
it:a de la mah'O, fl.ori kvaiat7! . neimagdrla kámpo de 
Iavendoj . . . , , · · ·. •. . · · . ..:. · . ant:aii del.t jaroj mi faris tion ~ . . . . 

- un, ~- Meg :eñketis, · ~ Mo8t' ~9ra, la ra-1·:·.? ,, 
Iwn.to? . r · · ,, "i,, · ·: . --~~
" · Pjer metis &!Jr~ la ciJl(ltQ:j0n la sveltd~ cigaredon, 



fingrojn palajn , de , la blond'-!.lino, ardajn fingrojn de 
· 1· brunulino . . . : ., -~ " .. · , 

••.··· ~ -Nu, kimdinóJ, hbkvili~u;· unúfoje pli . · . ~ 
Mi rak~ntoS al v.i, ke "tio o,kazi~ dum l' . ~pokó de nriaj 
d11d€kdu jaroj.·'· Car" mi · estas riur tridelidu, nun, 
sp,ite mían tempion jam grizap., l:ciu .. m~ll similigas al 
aktoro . ·. . 'Mi ne ciam estis rica, ja ne! mi ee l:lstis 
malrica, karuli~oj_, , má:lriqa tre ~ ·kiel .. maltica povas 
~ti · kompatinda studen~o, de fakultato, · orfa, kaj kiu 
hav,as por viy1 nur .la ·fian sa~jl'Qn de 1· lecionoj,'kiujn 
li ~oruis tie ·l:caj ci tie, . ~ malprofíte, kompr~neble, (ll 
la regular;1j studoj : . . .. . · . " 

,, » Titm jaron, cetere, la leéionoj' estis mirakle 
fr.uktodonaj,_. Tial mi intenCis !ui libertempon en ... 
Aigues-Vertes. · .· · 

---,- TitL~i? --;;-' hpri.s ambaií junulinoj. 
- Tie ti, - jesis Pjer. ·- lnterk'rampe, Mgues-

Vertes " ~llkoraü :ne estis la · famelwna:ta varmhanejo de 
l' hodiaií-o. Aigues-Vertes .Suldas, kiel vi scias, sian flug
ilflustran IJ.Omon ,.al uf Verdelet-'torento, tiel venla, kiu 
.gin banas. Gl estis tiutempe sateginda vila~eto alte-nes
'tanta, -::-" insulet() 'de suno kaj onibro alternantaj, meze 
en la senmova, gliza V·erda oceano, ae l' a1tájoj. Tiuj: 
altajoj, , mitikve tr€1itaj de 1' Saracenaf hórdoj, sed al 
kiuj n'un Stlpren sturmas plu -nure l' invado pacama 
. de l' oliva'rboj .' ... 

» Tien ni alvenis, triope ... 
· ~ 'friope? - miris , Maa': 

- ,Jes, triope ja, ~ aserp.s Pjer, kun sia ·eterna 
ridelo. Yerdire tiun ciferon de 1onge mi ga_fus. Tiam 
mi . ha vis. nu~ , .:mu kunulinon: mi e::;tis malrica, vi vidas; 
. la tria de l: triopo, indulgú l ' ~~prhxwn , éstis mia hun
do . .. Sed .kia kunulino! sed kia hundo! ... 

" C~m .dd~tis Pjer Miguel.:·Sed 11 el~kis per ah
rup.ta eqgluto U! glaseton, da b1anka ribbrando, kiu 
restis gis :nun plena antaií li . . . . · 

· - Klara, li -daiírigis. · Sin ,mi estis renkont'-

DIOGENES 
- F . SiU'ágJil _:, 

Dum., pluva . tag', en . nokto láca, . 
En urba strat', sur .k()~a kamp· 
Mi vagas; so~rcanto paca, 
En mia mano tremas bmp'. 
La Uimpo. tremas, lum'' l)albutas~:
Jen ho:mon sercas la ' solul', ' 

·Sed sen, r~s~nao. S vito gutas, 
La koroo macas vana hrul'. 

La k~ron maeas v.anaj bruloj, 
, ;Hirudoj sueas, rampas gnom', 
· Vultmp j, ratoj. Mort-~~uwj~ 

Nenie já res~ndas· hom\ . 
· Kultur' cindr~as en 'ma:Iamo. 
La · m0ndon ·miná:s · verrtia !Jor' 
Kaj sure rugas . flua f1a:mo 

. :J?í 110.kta hor'}Kaj _blésta plor'. 

· E6l J~ J;Jlpoj 
- l. Blinin ..:. · 

m .Sur ·' montopint' ' en negkovrita alto 
. Per kling' mi cizis versojn de l' sonet'. 
Pasadas temp'~ Postsi:gnojn de l' ponardo 
La nego daií~ gardos en <sekret'. 

Sur montopint', ·en la lazura ardo, 
•-;.En .. goja brilo de la ne!'-kviet' 
·La sun' nur vidis, kiel ponardet' 

., Deségnis· ven.sojn sur glaci-1lme:r~ldo. 

. Kaj gaje !!Stas pensi, ke poet' 
· Komprenos min. Neniam· ~uu bardo 
·,Aklamojn ella val' - kun ~oja kood' . 

Sur.·montopint', en -la mzura ardo 
· Mi cizis zorge versojn d~ 1· sonet' 
Nur por: la hom· de t nega alto. 

El· la rusa: liilda DreS('./1.. 
_r •. ,_. 

iota ce amikoj, en Marseille. Ne Mársejanino, nek 
sudfrancino, cetere. Kaj eble pro tio okazis la tuta voo . 
Ha! Tiü problemo de 1' rasoj . . . Si estis iom liber
ag·ema, certe . . Sed heleta. K.aj ne 8erce. Tre . . . ' 

- Pli delikata ol mi? - Mad' subite seriozis. 
- Pli d·elikata ol vi amhaií sume, - diris milde 

Pjer. Ne cagrenigu- Mi estis dudekdujara k:aj sin mi 
arnis. Tiam, si cstis la plej delik.ata el ciuj·. Neeviteb'Le • 
... Kaj si promesis al mi esti Mia, alte-tie, meze 
de poezio, lumo . .. >> Si estis .al mi, - se mi povas 
rif ki nun la vorton .. . 

>>En cambreto de l' ,gastejo provencana, kie si 
tuJ ·8atis ripozigi sian feán 'korpon ... 

_Ha! ti u korpo, ,karulinoj, - ~i odods pet' ciuj 
inhrnaj odoroj de ¡· altajoj, ~i sorc,.OOOris bvenüori, 
j uniperon, timianan, rosmarenon, . rezinon ... l'~ail hu
mon de s uno hruügitan; mistralon ,kiu .blovas sur la 
dra.Séjo, disflugigante pajlerojn, la luna radiaro, spruc
inunoanta la viLagon sub'noktan, - ~i odoris Provencon. 

, »Kaj mi estus jurinta, ke ' ankaií tiu animo ·eta 
mem esiis parfumiia de l' · odoroj magiaj de mia 
lando. Kiam Kbreta ridetis, tio estis cielo. Kiam éi 
pasis, tiel gracila, kroni'.a, kvazaií aiíreolita per sia larg-a 
Ca~~O, §ajnis ke estas pinastl'O; al 'kiu ,PlacÍS forlasi sian 
loko,n, supre sur l' altajo. Kiam sr proponis al mi 
siajn kisojn . . .' · . . · · 

··~ De si mi estis freneza; dudek'~ujaris. Ka] ~is 
tiu momento, 'ciam en miaj libroj. Do : . . 

»Nun pri la hundo, - admirinda spioo, de 
pur.a . raso, kiun arniko donacis iam al mi, hundideton 
~llertan sur ~iaj altaj gamboj; rm nomis ~in Akela, 
rilern0 re al mía klra Rudyard Kip1ing. Mía amiloo do
nacis gin al mi - cu vi aiídas. Meg, Mad? Hundo, 
;tío estas ·&naceblaj nevendebm. Neniam. Oni ne vendas 
kamaradoo, cu ne? Ec, .kaj cefe, kvarpiedan? Nu, 
J\1-eg, Macl, 'vía ,0píriio? · . . · · 

>í Akela mía . . .-f\'6 rm estas tia, kia nun, jen. · 
·dank'· al ti: Jes, dánk ' al li: Ti<t 'esti.s lia lasta am:ik
pJ,"uvo :al íni, al , mi, kiu · . . . Li .e.stis tiel ~la, ke S-ro 
J)avis, anglo) ktin . kíu mi konatigls en la Kazino, al mi 
ripélis dekfoj~ . ~ge, ke se . mi· volus gin ve.ndi al li, li 
.;ÍP.etu$ gin ka:regf. s~doni ,ne vendas kunUian, Cu ne? 
Rondó, tío estas donac~bla maksim:ume. Sed ven.debla! 
'Ba'! • . ; . 

. , P,jer Miguel ~tis. .. , (Daiírigota) 



,,::, P.Anio ... íi.' 
•• o j_. ,. ' . --_ . ·: ,·- .. ·--~ • -. ; ___ '-

»Por fiksi la ~fe:r~n hone, kaj~_gouste, v:i qe elevas ~ 
:t110 t".ápidi. Dek tagojp .átl pli ~; pacieno<i! Int~rtempi(JI, , . 
estus pli bone ka§i yin de la: h<míoj, · ~·él,.-eble vi .nur~;. 
povas. La óamhnoj ~le da. supra ,étato .estas je ria . uis.:. . ' ·· 
pono -· estu felióaj .kun~ tie, ti:ti,:de'Ziras ,ahri cian pie-¡ ,,, ' 
zuron 1 « · p· _, ~? 5'' , ,, 

'riel paro1is Seiji, kiam li ~koepfis' la -jw.tan -pa110n. · 
Li donis neoesajn, instrtikcion ~aj . avedon al: siáj cdzinQ.;;.· 

· kaj geservistoj. La ,Varma gá!Mmeoo de · la' ;.(lollillllOj: i' 
lasis alili ne1J:iom pli deziri'iilate, la!*rvadon. Támen:, 
dek ·tagoj :preterpasis: ' kaj ec· monato forpásis ,'Sen ia 
ajn ef.ektive oona nov~·o fla~~e Ele ·la boa:tistQ.> . 

. . »Sinjoro Seiji .e; tas lal:iorplena horno kaj, car la 
, ~fe rO, n~ mo~tr~S'as , ~ti~* ki~J li ,.p&~~~¡s; ppyas ~sti, k1Jt 
li ka~s de m c1on. « ;·· . ·. ; ·· 



!-avistinoj 

-~~rí ara~i~tan en virgulina stili. ~aj ~iaú malavareoon 
$p.no~tns, ~n la llokoo ~e la dek.~VIna, la. tago}le kam-
00 fo1ro, un u el ,la lástaJ oka:lajOJ' de la Jaro, sl donaw 
fiíerentis tri malgrandaj~ o~pesojn por ke ili estu dis
fna.· taj , inter la ges.er~stoj, ~iel s~ · memorajo <le la 
y~o.. _ · . ¡, , . 

l'. · • .. Estis post tr1 tagoj, frue ·en la vespero. Sinsuke 
· · . saj , Cuja estis eksidontaj. al .la taMo, kiam Santa, unu 
··;~¡el IJ dungitaj ooatistoj, ~nis kurrapida:nte laü la stup

;; aro. i> Mi alportis l)onegan novajon por vi, « li diris al 
.· Sinsuke. ~M1 venís pqr transdo(li la vortojn de nia 

~fo?",Li .tüm estas kumr kun viá patro · ce la testoracio 
l{auaooo en Janagibasi. La afero .iras tre -bone, Ji diras, 
kaj tPensas, .ke gi~ajnas' esti tuj solvita~ Li do diris al 
.rni fuj vin ~·venig1 ·~p:er si peto. Sed li perisas; se vi Hmo)! 

ambáií, tio ne éstas iom ·oportuna por daiírigi la kons
iligon. Do, ·estas »edaiíri~de . por la fr.aiíli.no, li diris, 
~d lí petas sin· ké 'si restp ci tie; << li tu:roi.s sin al Ou ja;. 
)) Aúskultu, fraulino! Sájne vi t~o kare'fas la sinjoron 
pretendánfe_,de li la futim .ta~n . . Ec .se vt .la<ms lin foriri 
al~1aü ' unu fójon: en 'Ve~ pero~ · sU:r . vin fitlos nenia 
puno. « · ' ' .' ' 

<e )) Sed mi timas ion, . --:- ial, « diris Coja, duro 
si s11bit-e . stmgis la Vizagk(>loron~ proftiiidigante, 'en mal

' ki.Iragigi~ · ·humoró. Efektive .tío estas J.)ona nova jo, 
se.!} 'Cu ne c-.Okazus tia afel'Q, ke li ).lun ioriros por ciam, 

' k-e "o~ fork.Ondtili:os liii .'al · lia patr.a domo: 'Timo sin 
kagtis; div-ers.aj timoj preui.is sian koron. Ankaií Siri
sulie estis 'ell ne ph oo~a korstato. V'(lre cn.tis , tiu, ci 
úJ,OO:íento; 'kiun li· sopiris tiel lónge, 4 kaj ta'Il}en, nt111 
veninte vid-al-vide, al ~i, ;Ji trovis :sin sénhelpa . kontrau 
serio ,da Jimoj, je·tantai ~<!jajn mnh'rojn > sur liap 
koron. Kiowa~ris alli .krellaJ>Iej dulia:JI>artd ·ae la at:: 
ero _ -en la nuna perspeldivo, e¡rtis la ideo malmodesté 

T tren! ;SÍ.n_ 8I_ltai't la~t~n ~r pef.i. Jian fav~~)ln!'or~ü . 
ne ·sén"kUJPtgante s~ antáu Lá. mastro, 81: kiu li llglS tiel · 
mallione, ke li tiínt:remas ee ~r. pensi pri tió. »Nu, 
r.apidq? r,.api,dú! «. ~jste ·ur~ liJ,iSan~~ iaj ~- jqn,ulo ; 
r~~:p!d.e sHi prtí~gis;·kaj iris ma;ISUpren la. u la ~tup~, . 
sümillante al 81 la ·pezan KOI'JOP. · , · ~ -

, ""' P~kau · e!l la sama m~roertto, Cuja ekkuris post 
;~~- junulol plliiJt¡a ka!lzo, J~ui -~i_ séüs. Guste kiam la du 
viroj . eáiis ekpasontaj sln:sipen; 'Ai k'aptis ilin ce la 
maniko. i 
, . ~ Si:njoro :sa.ritli, « si alparoiis la bloatiston, »ne 

' b fen'do al vi: nii vin certig-as, sed í:rii sentas - ial -
ion m.allxman.· · Prenu .ankáu mi:n kune, mi petas. Al 
V1 vellOS nenia· malfaéiliíjo pl·o mi. Mi ZÓI:gos por ke 
gi ne venu! « · · · 

))Ah a, ha! K ion nii aiíd.as, fráülino? . J a · ·sensec
ájo! « Jam saltinta 'en la sipeoon, Santa ri~~is la~ge 
m.alfertiiante la bu8on, ee komenca.ute malligl la 'Alp
Snuron_: )) Vi · j:a estas kvaz.aií infaneoo dorlotita. Nenia 
malf.aci}njo, ne~· jo sim~lal Sed p1;o kio estas tiu ei 
ekscitigo? Kvaz.aií iu estus engiutónta vian k.anilon l 
Ciou lasu al nía cefo, kaj la af'(lro iros tute bone. Vi 
devas -~ii '--- vi ja sciás, cu ne? - ke vía akompano 
nur signifus, k'e vi puS.as Ha,stoneton en la radon -
kiam gi iras bone l « 

>> Se· estas tiel , mi ka8os min en iu alía eamb'ro 
kaj .ateñdos, dum la konsiligo 'dauros, Do ne iru sen mi, 
esfu bona. Mi ne scias kial, sed mi sentas, k~ mi ne 
(!evas lasi lin iri sola hodiaií nokte. « - Si rapide el
prenis malgrand.an orpeoon el la faldo de sia lar~a 
zono. 

)) Ne estas c.iuta§'e, ke Ini petas-al ,vi tian afm'Ón, 
si:njoro Santa,« diris, Cuja ka8e prezentante la monon 
al li en la manon. )> Un u fojon nur, en la nuna . mo
mento; faru al mi liohan servbn, - nu?« 

>> NÚr ant.aií , kelkaj tag()j . vi donis al mi f)onan 
pec:on - ne, vi estas tro donaoema, ~ nía cefo ne 
Satus ii1m. « PQst momento da nekutima nedecid~mo 
~ tia a'fero, h redonis ·al §i la ·pl'Opo~itan monon. Al 
tiu ci j.una boatisto, s!l.jne la. plej influohava inter la 
dungitoj de 8eiji, ,Cuj~J:- estis ' tre málavara; pri Ji si 
-estis plej zorgema. Do, lia §tooa sin:teno, kiun li mon
tris guste kiam si bezonis lian helpon pro sia m.álfacila 
situaeio,' tiom pli v'undis siah koron. 

»Mi -kore dankas pro via zorgemo, « diris Sinsuke, 
t~ sed, se guste <via akompano . ne estas dezirata de sin
~:ro .. Sei.ji, mi :ne· volus fari Jion spite la volon d-e 1' 
horno, kiu prenis sur sin . la tutan zorg.on nur por nin 
ilielpi, .:.::- kredeble, pro tío mi' ne povus senkulpigi -min 
J{~Pste. «' Lía videbla provo, kvietigi sian maltrankvilon 
kaj konsoli sin en no.va vidmaniero, --estis tamen apenau. 
pli sukce8a al si,_ ol estis al li · mem. Car, kiam Ji staris 

.ce la ··nkvórando en la pli kaJ pli kreskanta vesper
krepusko, lia viza~o estis strange pala, kaj liaJ sultr-ajl 
daiíre tremadis . 
. .:.:. · »BO:ne, do, kia .ajn ~alfacil.ajo venós po~t la 
konsiligo~, certigu mm - cu blone? - ke vi revenos 
al mi antau oJ:vi f.ato.s ion ajn.« ~ · . 

' >' Vi povas fidi al mi "'-:'; « respondis Sinsuk-e; do
.:nante 'emfazan .k.apjeson. »Kvahkant mi kredas, ke vcnos 
, nenio :fi!ffinda. ~ La :nokton 4eJ' nokmj, kiam lia longe · 
. sopit,atit deziro_ -estis plenumota! - Ji devis esti a-oja kaj 
t1~lica, sed, ial,_ li sel1tÍ$, kvaz.aü Ji tuj ek,plorus. Kial li 
ne' prenas sin tuj ci ~ie kaj n,e forkur.as denove, li de-

. íp.andis al si, tal· li !Sentís, . ke ti.amaniere -lia koro li-
lierigu~de sia, 8ar~o. <" . 

< , - , E}l tiu tagoJ jam de a,nt:aiítág~eze, blovis suda 
ventoJ maloft'a en vintro, alpórtante mirinde varman · 
..aeton. De la mateno Cuja pltmdis pri kapturnigo kaj 

.. metis resanigau plastron sur la tempiojn. Dum si · argu-
~~tis . kun · la ooati:Sto Santa, afli.ktigo malsekig.ís 
~íajn okúlojn per larmoj; kaj si sentís senhelpa,n mal
,&rteooñ de dll9ll~alsaoo. rr'~Jllen, per la okuloj larlllo-
¡g~lanta'j, g¡ sekvis -rlgarde .la Aipeton, sin apogante 
:s.ur·-lat fenest~ de la supra e~. Estis -ankorau · ~ro 



~ 1J~ op~rnisto ' asertas .lit, vi v.on ; la p~situisto - ~in neas,:ti 
Malg,llll~l ~~a~ea.d o}'_la pesumsto tatnep. smil!tena¡;, al l.a a 
I'Ubl~' k\tll:no, v1vadi . . De ternpó al tempo, la horno n¡;>e " 
nl st 1a seqrnortan de.mandon de Hamleto: »Cu csb au .. 
~e esJ)_l? <' • Se ]i deci~as.; k e : ~n!ule ~s~~s "p~e~erinde, !l$ti ,.pht· 
ne ~~~1 ,_ h c~tas optHl'lJsto, · e~ se h mta.;las. Scb.Qpeflhaueri!J 
tlil la.'hiblian. prové.rbon, ke roo estas van,tajo. 

,;'Mi ptimisto. :. ~: , , fi;,; ~' · ~·~~ 
Mi as la vivon. :Cár, kia ajn estú -~la ' sorto. de su.i:-t 

-n?j kaj ·uni\•c:rsoj ~sq1vigaotaj •. ekzistas .ti?,: kion ni;. nomas . 
pr·ogJ·eso, Same ·eh1stas evoJucto en la mido de-.i : lloma . 
sr¡eco: ' 'kicl 'ajn ·mallonga estú ~ia ckzisto mezur.ata en teí·2l . 
moj .astronomiaj. · . · · .. 
. · ~i esta~ o:tltimi~to }nttlgraií '.l~ · pilahig1eco, rriJU:sateg?¿ 
n~alkpntent,o kaJ ren~sk1~,0 ge rmhtemo, - .la J\:~~r Ra]-J-t 
dlSIOJ de ·1 Nova . Apokal¡pso en sanga sekvo ae l Mond-' 
mil~to; · . ••· .··. • · . , ,. · · ·· i i ¡ 1 1 ¡;· 
. "'Mi. ' estas-~ ~pti~í~!sw . rn~~raü ·la ~~ner_aia su.hprem6 · def 

1 tajlOJ di;i J _ mdmduo. km postsekv1s la amb1c1an pena-, 
. dou s~~ urigi l-a mondon per )a demoktatio. Estas 1¡r ha talo~ . 
de l' "animo 'Io,div{dua por ieaser~i ·s.in, kiuJ . .;arakterizas la ·, 
epokon , en .liiQ ni viv~s. Nén.iu ltóm~ kar.iilil~s trovi sian 
propra~1 anuuon,. antau .ol l1 sukces1s bilanc1 la .. kontow 
ml~r,.;; si · nym1 .kaJ la'• so¡¡to .• , . , ~-· .: . ... , " . , 

' S~ :~¡ · prin:ie~itas nian. ~ívon -kt~j _niaj~ esperéíj1l, n:t'; 
T~!·c~k~t~ CIUIYI ,el~o_yas, ke maJ plenwnoJ ~aJr.p~naq{)J. cat;l's 

. ):u' ITW mterple~titaJ, kun la ·ekzJst<ldo; .cle 1 ~lraJ .. :N,:1 rJmar2· . 
kas~ · gis kb:rgr.a?o 'xíi simi{w al_ ~liaj. hesti-Gj vivaútaj d:i .. · · 
araJ komunumo;. La D1lt.t'}!J9, Júun. m man~as, estas en-; 
g~·e~jigita ~fj preP,ilri~~ .POÍ' .ni <:le., n.iaj K(\Il~ot An~a~ · 
ruaJ rvcstaJo.n estas teks1taJ .ka) ' modehtaj ií.<le -ahaJ <~ hennoJL . 
A.Uuj{~wnoj ~ol n..iaj kól,IS~ru1s la d.fugejon, 1d-un 'ni .oomas · 
m a he] m O ·a u m a labore JO. .. · · : x-. t 

•· ~iaJ kó~r10j kaj kr · doj-~u$tas pleJpartt' .héreda~oj .. 'Ilt · 
preskl,\.ü en tute estas transuo¡litaj al. ñi -de aliaj. Tiuj aliaj~ 
d? lyngatc,!:nt'e kolcktitintaj ·. al siaj . :patr?j' . k~eis la ,rirñed- . 
OJil., . ,¡;¡~;e h-!J..c}a · ~?~p,renad~ veua&,,al .m a ce_rho: ~ere,r senl, , 
la patoJo, maJ memaJ2kofroJ eS~ús· twtlplenaJ , ma mtelekta 
ho:tizonlo et~di~us apehaü , pli l;Ila:lproksimen ol- tiu de , 

.- ' --~ ' ' ... ..!: 





·Ostas tro tona - 'p;reskaií rev.elado, ki;a 1i sentis ~in .. 
Li ma\levis la kapon, :ldinis s-in sur la mánojn, metafajn 
antaü si sur la mato, en teniA-o de huinila dank:emo; 
Jarmoj gutis sur li.aJn fleksitajn ge,nuojn. ·., 

»Jen, tro pa;rolante ni tute forgesis pri la tablo ;~ 
1-.e~emoris la boatisto~ »Ni havu la plej grandan - cspet;~ 
·Ón; kaj d~meni tostu por la finsúkceso-. Ni drinku kor~ 
k~j sufieeJ Estos búne havi Kej~jn, séd, ear .vi .csta'S 
tro pela knabo, mi n~ devas ~angi tiamanier·e p[.i'' 
da eufalejo sur vía vojo! « . 
. . Seiji pre~kaií devigis lin a\<Oepti glason po3t gl.á'§8, 
el ~ia malayarem?; kaj la j~u1o ~rinkis; ~ulte. Li 9~ . 
;esli.s horno de tia speoo, ktu ·kutímas ·gm la gustOfi 
de . alkoholajo, sed estis de speoo, kiu neniom perdas 
.sin en ebrio, kvankam li povas drinki tre mul~; tío 
estis eble pro lia fizika forteoo: Malgraiívole li akceptíS 
cilÍiÍl glason prop:>nitan al li rapide kaj sinsekve,. kaj 
malplenigis ilin kun '<lanko, pro sia respekto -al la aero 
·qe la oRazo. · · 
;, :. N un, la antaudiro de Santa k.omencis pruvi sin 
vera. La eiélo plene riubi~is antatl ol ili · rimarkis. ~a 
foTrnorton de la vento jam sekvis grandaj gutoj . de 
.pluvo, .kraketante sur la tegmentpendajpj. Kaj· jen gi 
ki-.e~kis ·en torenton . kaj verse komencis . fali, k'va~ 
la ei~lo k~j. rivero est.us um.Iigin.taj . . Dume ~aj· vo&jj 
oít-e. perd1g1s en la akvofunozon, km . daiíns k un tw. 
for~go, ke ili timis, . ¿u ilia malgJ:anda eamhno ne ck
~lúugos. IIi 'tri arikoraji plu dTiukis dunL kelka ·oomJ>?. 
'f¿¡.men o ni ne . povis viéli ce sighon pri la malvigligo de r pluvado. . . ¡ 

»Jaro baldai:1 estos la deka hoTo, << malpaciencis . 
Sc)ji. »AnkQraií mi havas af>ewn · k~j d.ev..ás iri gis Ko.
\lme. Sed kion fari en tia vetero? << Plendante ' li laiíte 
kunfrapis la manojn por vemg1 servistinon. 

»Pardónu, Sin-don, ke . mi nun iros antatl vi: 
Jam ne restas t.empo, ·se mi .ne Fapidos p er palank.eno(. 
Se~d vi restn kaj ankoratl drinku kun · Santa, kiom 
longe vi deziras. « . 

Kun tiuj vortoj li. for1asis ila eamb'ron. 
lli restis poste a~korau pl'Ok,simume mm horon, át-. 

en dan te la san~igon de la ve tero, sed Sinsuke fine k:o~- · 
~~udis, ke ili devus ,atendí tro longe. Dume Ji ~tis 
lfe · multr.a'?kvila pro Cuja. Li do diris, , ke Ji V·dl s 
heJmenin jaro ne ti:m.ante malsekigon. 'Estis pro¡xmite, 
ke li _. prenu ·palankenon, ear·; Santa pov~s porti la &ip- · 
-e.~on al najhara boatejo kaj poste sekvi p~ede. S~ . 
Smsu~e 11~ volis ~k~e~¡~ti la pmponon, insistante diviili 
k un li la sorton ptedm ·en pluv~o. . 
. ' » Bone, u.e -estos tiel malfacile, malgrau ciJ , '1 

diris Santa konsente. »Por bona piedirantó ja estOs 
n-agranda ~o . kuri . gis T.akab'asi. Tie , ci pruntepetu 
omlitelon, kaj supriluf.aldante 1a vest·oráííd.o:n,, ni kut h 
la vojon laií la rivero. << .. . -~ 

Felice, la "enio ne forte bl.ovis ekstere. Santa · 
po'ftis lanter.non prui1tedonitan .. de la r,estoracio, ·' kaj 
JH<.eparis sin por la ·voj.o. Sinstike portis 8nurligitP._n 
skatolon da . manga)o, oonaootan .al Cu.j~, kiel memor
a]on de la hodiaila foesteneto. Ambaií alligis siajn 
~taojn al sia zono 0e .. la :talio,· kaj kun piedoj- n~:qaj 
·grs la· genuoj, ili forla.Sis la restoraéion. · · ' · .é ' 

. Nek unu, nek la alia pilí'Olis, ear ili donis sian 
tu tan korou al la pluvtorento bj mallum.o, tra kiuj ili 
t~is' Ja_ rojon. Bal~ií ili jaro estis- 'l?:lene m~Sebj· 
g.1s _la · h.auto,. ,Ce .la 1~a ~e ·.la . '}>Onto · J\JOOgokuh!a~ . ili 
s~.turms dékstren kaJ ~ms antau la logejop de grayd
smJoro . Rosok.aiía. Preskatl ~ :)a sekvanta momento, 
S(l'nta donis.;tp.hllaiítan :Nekrio.f:l,:t:kaj . lia temo Mov~-
tingitis; - ti~, 6e Lf rivi!ro, '1.8: ventó viS ~e fotte. 

. Je tiu 6I · n1hlfru:a···n~kfuhor; t;o~iS'ne.rrlu ' por :_doni ·llÍ;.: 
· · ili · lúmon sur la riverborda vojo, kiu ~ en ordi.naraj . 

. tagoj estis soleca .kaj forlasitl!, kaj ntin tiom pJi de.zerta.' 
pro la storma plqvo. Post kiam la . v:entó. b~v.estin.giS 
la lumon, ' la mállúmo kovris iiJin ~ misteta fotto, 

. kvazatl ~i minacu~ .ilin ensoci ~n sia:n nigran abismon. 
Kaj cu .estis trompo de ilia. propra koro? - la pluvo 
-nunl ~jnis hat~ .. ili;ijn .ordójn ·per plh,i,nten&a; ior.ta k'ajl 
pli :ákra hruo. · ' .,.,;- · • ,; .• ,. · · ' · 

. · »Mi nagas bOne en la mallum~, sed vi iutgu pri · 
vi, Sin-aon, « Santa kriegis ·averte .. >> Ví ;iom .. tro drinkis 
hodiaií nokte, 6u vi scias·? « Estis vere., ke ·li;:: drinkis 
tre múlte. - - eirkail du lltrojn, Jau' 1ia . kor~ezuro.· 
Santá ka:j lia mastro, pro sia. zorg-emo al Sinsuke,' 
ripete lin demandis, »Úu vi senta~ vin bone? <<' Tamen 

· li ttX>vis' sin >en neniom ·pli · ma1lioná ,.~ia.to, ol ee:}a wrua 
,. ekebriigo; liaj pi~oj < sentis lá teion firme k'áj ; certe 
ee eiu paS<>. Prefer~ lia ' kunulo biezooas sin , zorgi, li 
pensis. ' . . , . · 

;' »N~io ·dan~enr al mi estas,·. -:-::. sed aF Yi estas; 
. mi timas. « Li streeis sian voron por krieg'i responde. 
~él tÍo eble perdigis en la platldego de l' aKVO, W 
Santa ne .donis respondon. . · .. . 

Kelkaj moriientoj pasi~ en sileúto: Di ifl~~is plu 
kvar au . kvin metrojn SeQV•ó.rte, ki:3_m,' tu~ ;;ab'rupte; 
insulta voóo kriegis tuj súb la nazo ·de Sinsuk'e. 

, » l<;EJrmu la ~'u§on, ebria .porkoH.' , , 
· Si:ÍisÚke a~éná.ú ·ha vis ''temp()n reíoni, :ké la pw

vokQ ne · povas v.eni de Santa. Jen, " tiumomente mal
. varma pinto de klingo ektusis Han. sultron~ Rapida: 

,e forturnQ. de la .Korpo sa:vis . ·lin' dé io· seri9zar ~¡¡ · sentis. 
Sed subiía paraliZó trakufis la d-ek.st~an -duón·oo 'üe 

· lia kolo, laj su.pren; - mortosento, Jcvazaiih .estus · 
· gratita d-e akráj ungoj, kaj .duono deJa·vizago sensént--
i~isJ kva~tl ~i estus deha,kitá. · ·"' · · i' · ' 

· ;-· >> Kiu n estas? Pardlu! << krieg1~ · Sinsuke,v ¡~nante 
firmigi !a 8anceligantajn piedojn por· tuj fork!lri. · · 

- » J?:?rko stulta! Cu vi né I '·eko,nas mian :. voron? 
Por n.ül.' cefó mi}iez:onas. Yian kap.Qi( l{aj do mi' kon- :i~: 
dukis viií ci tien'' por gin~wnriY La .atakanto ántaiíen- . 

, saltis por ataki sian, viktimQn, gvidate de lia :vOC.O. 
·.. Sinsuke fik~ .• ,preQii,.; · sian dor".soo al 4t ', stukita 
'mUfO q:i _h lo~~JoO dirita; :kaj e{rkausv:ingis 4'' te~iJ00: '~ ~ 
qe la ombre1o en furioza de.{:endo. Du-tflfoje li batforpus
is la alían; kiu tamen ra¿ide reatingis:k~j ~tegis I~, - ie 

; ~n J~ J;Ualst1pra eal:t9 pe lia kotpP. La riro lf:aptanw: I:n óe c•.,, . 
' la brustQ , ~in alk¡yeis firm~-:3.1 li, :kaj penis hattnortii'i "' · 

· lin per la glavo, kaj li.a:j ·b'atoj, kvankam · ,·ne' hone · 
celit~j, : -estis taro,~ tre fwiozaj . . P.oste neniu, el ' jli _ · 

,. 1-pe¡:noris.~ k~~J tio;· rlaúris. ,JJi ' ,kemi~~ mpgis ¡;.Jciel . du.: 
'' hestoj .l!atalanlaj :;;unu konirau la ' alia;' mál¡,:¿itoj bj ~ · 

insultoj- ,hurlis aú tie, · aií pi tie, dilm ili.a .OOr.espera , 
, naraktádo dauiis en .slimo kaj ak_vO..> Sinsuke kolektis · 
. ciujn fórtojn al siaj .. amllaií bráli~ . kaj ' tó¡:flan~e . Lá 

·. dekst.Fan"' ma:ó.ori ,de la ko.ntratlulo; "8eJl.03.cien~s p.br , 
· f~r,~~eni Ja hatálilon el lia P.u~o. IJi je~ k~is •. · jen 
gi~tg1s nur por d~ove ~~~~ ~n JDálespe~~ ·~~.: · 
k,aJ d~me .Sms'*e drsentís sm ti~l' ~raya; ~"ti ;~ ne ·· .. 

' imagis .Sin anta: u~. : :Santa/ lOU ~<·estis ":~ pli' 'ln:lUblona ~ 
londiüo ·pru la drinko, nun komericis 'Oedi ~m1taií la · 
pligrm1da_ muskofforto, kaj fine li lasis la glavon el si:a. 

lman~' ~~a an~oraú . ~time;li sin · j~ti.s ~ko.ntt~ií . .8~
suke. len, súhite,, e!! tru ffiQU\ento Smsuke ~.tégl.s liri .· 
teren rajdis sur lá kotpQ, bati.s tiail :kranion per la 

.. gla,'O, >Segis kAj gratis sandOke ~us.te kiel ·rato skrap..: ~ 
.; mo;rdas. O§ton. ; .lial¡ viro taj mort.iS. ;: , · ' 

'(DaiU~g~!~) . ~ ~ .ja~a·: J. Si1domura: 
i 



_,V;'__ >:·4'; .--\~-~- . - ' - -:_~r,-[t4:_,_-. 
~r ·nigráj · Vir6e~~2;: ptemsJfu 

itig¡;aj .k<;>rvoj akómpánis J.a:,vetu~ 
sidis antau·Ja cerko. Nun la tornoo.:;' 

m~ltpt(lqa '; . , ;;Dum· S.Oin.éra···variñif3&ú tie: ~stas 
. · enrampi ti.~n .. ·}e'<< :- < · · 

v .. :raioiín.,•'· . . • 'ne pl~ enterigas . mortjnt~jh . en ·' ia . 
torn:t)el(]ID . )a 'patrino.: . · . '' ··· , · . 

. nÍ8loft~~<, . :es.Pondis Ílzite .kaj miltr-I!Jl'k\>ile ' 
e\Ono,'Utts' sur· _sia hloketo. »Séd 'nun .m:i devas .o:rith<:.· 

:':J.-.a"J-JP.flt.rlllLO deziris .reten:i la malfman gastih-on ~.u.j 
·.. . . . • . .· ·kaj noktejon súr 16 varma 

mpreto Ae la forno, _Se.d . · ne restis 
~- ,;>N·I,l., ne << , ~~ _f~pi~-~ ripe~s, envol:is sin P..li {iriuÓ 
en la· pleJdQJ?. kaJ forms. · , ,. ·· 
. ·:n: .. a. · vespero esti~ :malva_;rna; ~jis hundo; sed 

la'",pat:r¡~o. kvieti,gis ~UJ. s.i ~~O~Jlpartis Uzite'n ~is lfi 
g;~~d~J>O~· ordonante ~ ll).l gardt)a fájrujon. : . , 

·~· · Mi_ ~tis . strang~ timon -enirante' · la kuirejpn , 
kv:~~m ,Ul.l · vol?nte ,;tHl s~dadis .'. lí.espe~e k~j. hajtis ''ln 
f41f'UJ?!l ,anstatau _ la; patnno, kiarn 81 kums· vespQr.:. 
D1a9-~ori é~ . -la .malgranda kaldroneto sur ' la tri'pi~d(>~ 
~jni~ ~l nii-1 ke tie- ci apud la p~tri.po sidis ]a frosfb
trOOianta; Gitl~~IJiiOO 1.-:aj postlasis ', san)üan tirrtegon • . ~ti 
kv.a~aií Vld.is· sm sidanta apud rni en krepusko .car 1i1 
faf'O~j~ p,r~skaü .:estin.á~is, ka~ kiam m! ~~tis en _ 1~ 

. ffaJ_·l'J:J,t JO_IJ : I:J:~_Y~Jn}il~·anóóJn., i.la ~aj~ ekbrulis per duoblá 
'QT.fr. . •. ' . - . ' . . ' 

( .. !f. !;~ · patrino . ~ev~nis .· post · la akompanp de . ·la ~as
tmn'. ; St. diri~. ke Il~H~ 'es~ malsate'ta . . &miere sk,va• 

kolektante PefuJn. kaj fungójn.· Nu'n si ~kdetiris . 
· pare:Qcinon eri la farmodomo LiCisi :sed· de-

·'"'0'"''··- ''" '>·:::-'"" ,.-;< "' ;/'-··· .¡-/ ' ... :-": ~;. ~¿ 





ltfir·· ~n ia ~tlJltr~ ,ae· la hi~to~6 staras Gabrilll , 13agradtan, -
,· .. ~\'Íd_!l~to .~e la -a~P,l~naj -.ribelantoj; ki_l, _oféra$ k:~~ier~n.¡ 
., ~?'':rull.an •• 'VI ~3: · c,¡~;ll ·ce~e~an . .k¡~~{orto¡;r. }?OI'I :gyidl 
·la~~se~depc \llito~v de su¡, <J>:<?polo .. ,Bag . , . pm¡1g~s 
Jo~a]·n ,JUr , en' ~UXO.Jl? • . e.dz1ms.as .r!c.an · paman fra~h-;-
. on, kan kredas . estl déiinrtiv~ asli1ub~mta a1 la. europaJ 
cirkonstancoj: Sed ne eblas ,rifuzi la vokon de sango. 
~aj, :ki~'!ll.'post lon~a f~re8to Ji yen.as h~jmen,Ji ~vidas, }'.~ 

· y~as ClUJ . SU'f!~!!1aJ .k,aJ . eksl:e.ra:J. n\atOJ, · Yl\Il l!;~, geografH;IJ 
- ,~ar t!lmJ>N di~~¡m~oF' ~~d~~e .. ~~~n p~trujo? e,p. d¡m~ero, 
.. li.~ ~~~pnpens~ -dechcas s1~ tutW ''torto~ ~ptálenton P.?:t 

h'illpr Ai:memon, , malg:.:au k-e mrilton h rBkil,lJ . . Antaü 6o 
'for1asas ]in la edzino, tr(,)dorlot'itá, iom facilaoima pariza 
'mino, al kiu cío venas en la k,apon. escepte 1;¡., oferon de 
~iaj . 'komf~rta ... yivo ,kaj d~~!r~joj .eor k<;Jri,fuzaj líher-
1t;JieoJ. P9,ste h, .. peJ;da_s · a~kau ~~ f~lon ,.k<lU~ola ' stms ,.· 
~p: ;ia·, mo.mel;lto phle pleJ malfac:ala de s1a VIYQ. 

,r t - , .,., . " " --""' . ~ - . 

1 
'", Es.las kruda ·Jukto, kiu terrip~stas dum. ~~ar~ek t~goj 

ce 1 .p1edo de ta " M~a Dagh. 'Kiam la mdihsloJ laq~a>, 
· >aper .. as la ~nem.v?laj tr?poj ae la_ p~ca ~o~<_L!ltaro, viri~o.j , 

mtllJunuloJ kaJ ~phnoJ. Per arrmloJ , kaJ léiam.la mwucio 
jám ~lCerpigas> . ,p,e~ nupaj du ~.anoj. $'i~ la !asta spiro 5li 
iie~:ndas la · t,r~aim,311 :n~kote~o~ · ~e , s1.al prap¡¡.tro~ , mnl
gran ke - kaJ -l~ "' klarVIdulo}':scurs ,bon ekdé la un ).la 
mmuto - ci _ti).l.Jukto estas seilAanca. Citkauita ·de iniloj 
da malamikaj h:upoj, sen ia espero de rezervtrupoj kaj 
helpo. ~is kiani povus sin ten~ ec tia heroa Ínemofe¡:o? 
J~m ~io > asl'ektas. sen~anca kaJ ; ciu ., ~o . de ~-la., 1ncnivo~aj 
1fUPOJ prepa n all.a hero~'lllcirto, kla'lil . .sur ¡a honz
on;to aperas l 'UlllO.· de franc¡i,J míJitsipój ka j la fumO 
signifas la sa von ' de la . defen(;lantoj. Sed 'Ba:gradian ne 
f~~!ls: Li re~tas _sur la: loko, kien la sorto lin starigis kaj 
he murdas Jm !ll~frila turka ktiglo. 
-~ -~ Jeu la historio, kies :fluo ckomp:reneble of-te alternas 

-'i_un epizodoj Jaj ,~wl • granda,~ aro de r,li-malpli· ~rava) 
j1gp:¡;o3 . La. ep!zQpOJ 'eble )111.-a,p~tei)as str.íkte a~ J::t. hiStbú..> 
.q. ~-J'l Musa Dagl1, c5ed refreé1gas la legan ton laCl~rp'tan pro 
la. kelkloke longema tekstado. La libro . versajne atingus 

.. plj gr311dan publiko-sukceson, si Werfel estm kuntirinta 
je S(,)la l'olumo ' la -eventojn de la ai:mena liber~batalo. 
Tamcn, tiel la . libro sendube e~_tas pli granda .. po~ta ple
ó~~o1 · bj . in~e;r ·:la mil cent págoj ti:oví~as .cirl<aiL r,5:--'20, 

.K~UJ ankoraü lónge ~Qnoras en•la: anÍOlO de' '1a legaptoj. 
· Hi:-20 pagoj.':' tiu}t kv.anton o~ ne 'konsideru. hagatelájo, 

Car nuntemp<l la eiirópa legarito ne estas tiom dorlotita , 
~e pN r5- 2o neforgeseblaj pagoj · li ne opiitiu inda· la 
pl}egon de du . dikaj volu~oj. .. - ' 

r:- • 



Ínfanoj al sa.af.plenlltulof esta8 ,·kelkokaze· terure seka kaj' 
senvivá. ~ · : ·" · · · · . . · ' . :1¡p 

Komprenehle $lr~go kaj eta frenazo · mkorau n~, 
sufi¿as. Ner-esas ankaü talento, fantazio :!>a3 kapablo kom.; 
preni la grandajn ~ilatojn. Ce tit;t ci ~~tí!itP ni trov!~ ~i~n 
- !IDO ella vorkOJ plcJe admonanlaJ JO pensado n1 v1dJs~ · 
Kaj malgraiíe, aü ~uste graue, ~i havas gFándan sukces'on. 
John Bridie estas p8eudonimo, la aiítor6 nomi~a,s ' d-ro · 
Mavoor, kuracisto en G!asgow, jam ne tutejuna, kaj CI tiu 
estas lía kvara verko. ·:I{redeble 'li baldaü fami~os ankaií 
eksterlande. N un retr?. · al la teatrajo, kiun d-ro Con~s~ 
resumas dutn la muztko de la pastra ron:kado. l'..lr 

La unua bildo scenas en 1867, en 'la cambro de 1~ 
juna baktecioJogo Oame.fon. Tiu junulo e,stas mot·te ma :: 
sana, li estas en la lasta stadio de tuberkulozo. Tion li an
.kaií scias de sia amiko kaj kuracisto, d-ro Marshall. Se h · 
)i veturus al la marbordo, eble li sukcesus plilongigi si¡¡. 
vivon .. . Eble. Kaj tiel, kiom ' da tempo mi ha vas? '-
·demandas Cameton. Kelkajn monatojn - respondas la 
kuracislo. Cameron krcdas sufica ti un tempon por .fiqi 
siajn baktero1ogiajn malkovrojn. Car · ti u horno estas gem
uiÓ kaj farigus 'lnondfama scienculo, se 'la malsano kaj 
]a· supererotilto kaj krimemo, devenantaj eb,le el la mar
sano, lin ne ruinigus. Tio kaüzis , ke li delogis· la fratinoiv 
dti sia amiko kaj kuracisto. Si senesperi~inte aperas ce ]i · 
,kaj petas lin pri sia. edzinigc:i, car si. havos infanon. Jh in:. 
'lerd,1sputas, la knabmo dej~tas en s1a kolero la bacilokul- . 
turojn, Cameron mortas anlau niaj okuloj, pro la ekster
OTdinara eksciti~o. La histodo vere bon~ . komenci~aii. 

Sed ~i dai:íras ank,oraú pli kruele. La infano (knJ
·hino) nask~~is -· .la patrino ~orlis ·-:- 1a · hona d-~·o Mar
shall alprems la mfanon de s1a fratmo. La knabmo he: 
redis la facilan. k~rakt~ron de la p¡¡.tr~no ka,j l.~~; senbride~on .. 
. de la patro. S1 senpnpense oferas sm al la JUna sen1sto 
de sia onk.lo. Poste si ekamas . leütenanto~, vola~ geedzi~j .. 
j(un li,· ses} •..J.a servisto· jaluzas kaj minacas per malkovr9. 
Wilhelrn}.pa ·ven en a~ la · j unulon: · Oni , s.~~esas ordi la. afit 
ron, la JUnulon 'Om d.eklaras memmorhglJltO, sed W1lhei~ 
mi,na n~skas . eem~l?jn . P?St ~e~ ID<?natoj k~j n_elonge .P -
lé m ortigas · sn'l. La bbna d-ro Marshall "--- kwn far1 ~-.e; 
alp1·enas k.aj edukas ankau la irifanojn 'de Wilhelmina. 

L'a gemeJoj, kie1 ti o devis okazi " laií Ía hei-.edo-teo;ia;· 
fari~is ne multe sátindirj it;Jfanoj. La sekvanta akto okazas 
e:n . J 90? ; ~i monvas ~a j unan :·cameron ( nepo 'de 
ti u Cameron en . la , unua akto), kiel sentaiigan, facila
nim8J? J.}llb~n .. ·rx kaU.Zas multe~ajn_ . rti~sajojn al ~¡!1 
adoplmto, k10 ~uste nun devas rehbeng1 lm de la pohc-
ejo, ki~n Ji venis pro ebrie faritaj friponajoj . Ankah 
lá knabino, Hope, esta.S málagrabla estajo, tro rektvorta 
kaj n~rv?za. ~ed , pos~e .evl?luas. jlia }~~a k.a,ra.ktero. B_onaj 
ka] :mlllaJ eco) luktas en la horno kaJ cmsp~caJ talento] be
redit~j dun~ g~neracioj; ~ la dem~n~o est~s: l_ciu forti~o~ 
stíb mfluoJ gis nun: ne malkovntaJ . · KaJ k1el e:voluas, 
t'ezulte .~ de la .kemiaj · procezoj de !a korpo, . la ckstcrf 
strukturo de la homo, same la anuno; la ka:r:aktero, la 
lale~t.o. tr~viv.as . tiaj? sékre~~jn san~ojn, ~is ili rice vas siajn 
Jelmih:valn .·. 'formoJn. KaJ e~tas granda prohlemo, ·cu la 
hereditaj perversaj ec~j ne p~i. llone deler~inas la evoluop, 
. de talentoj kaj genioj ol la ordinara.; san.a J:Iervoko:óstitq,~ 
cio. Jen, Cameroó ekintéresi~as pri la bakteriologiaj' 
problemoj .d.e sia ·avo; kaj . ki~ la frue IJlb.rtip,ta avo n:e 
povis; tion nluí efektivigas la'nepo: Li faras _grandajn ma ..:. ·· 
kovrojn, kiuj okaze He granda .epidet:J:lio. -:;- la .proksü 
akto okazas .en la -estoñto '!..... savás k homaron de ·gran~ 
~is .tiatn nekuracebla . ma,lsano káj Cruperon fax;i~as un u el 
fa plej grandaj . . Hope, pér sil!- ,altá · int~leK.to, g:vidro~ 
funkcias en Ja intermi.cia popolpariaínentó de) estonto. 

Titil finiga~ 'Já t~at;ajo, kiu tuias f¿rte .;Ktualan te
mon. La~: .la. ~odefl,laj pr~ci~j d~Ja;euge!liko, .la Geq· 
·ol'da f;umlro Cameron tlevUs. est1 st.enhzata tur-en s1a unu.a 
viro. Sed tiel ne es~us en la tria gener.acio la geniul , 
pli utiJil ol4a ordinara ~mpliig~ de. dekíniloj; t., . 

Kompreneble teat.rajo, kie la ~i).toro lal)plaee fot:ma.s 
. la histor.ion kaj tolantojn, ne e,stas scienca argu.tp.énto ·#r 

au kontrau .iu teorio. Sed m · tie la autoro tiamamete 

Pone"ra ~-o 
. La serio de tiuj d~l~ra:j p~rdaj, k.i~jn 1á ¡speraíltistaro ~ 

suferis per la morto de s-anoj GrQsjea:n Ma.upin kaj 
· . Felikso Z.amenhof, rsenindulge' kaj •kr1:1ele d.aüris plu .en llJ,, 

lastaj semajnoj. _ · .. ' 
Kun la p1ej granda áffimt)lsi~o 

pn la morto de ·s-I'oj . 

Alessandro Mazzolini 
Henri Sentís · · 

· 1 .eofio Z~enhof 



B A L D A Ü A P E R O S 

Enciklopedio e Esperanto 
lniciatinto-eefredaktoro; 

A 

l. Sirjaev 
Redaktoro: 

Ludoviko Kokény 
Redakcianoj: 

Vilhelmo Bleier kaj Kolomano Kalocsay 

Cefkuntaborantoj ciuj konataj esperantistoj 

La verkego okupig!s pri la tu ta movado, pri gia historio, 
propa ?;andaj metodoj, literaturo, lingvo, organizo, laborantoj 
en gi, eio en maniero de scienca Enciklopedio. Kun densega 
komposto, en granda formato, almenat1 600 tekstopagoj kaj 
pro '<simume 200 bildopagoj gi estos la plej granda esperanto
verko d~ la lastaj jaroj . - Mem broj de AELA 1933. ricevos 
la verkegon por sia kotizo pagit a, membroj por 1934. rajtos 
ae~ti U 1U ekzempleron por la prezo de 14·- svisaj frankoj, 
La verko post apero kosto 1 minim ume 30·- svisaj frankoj. 
Eldonas Literatura Mondo kaj AELA. 

Universala Esperanto Asocio 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliUIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIUJUJliUIIIUIIUIIIJIIIUIIIIIIIIJUIIIIIIUIUIIIIIIIIIIIIUIJIIIIIIllllllll 

celas: 
Disvastigi la uzadon de la internacia helplingvo Esperanto. 
Plifaciligi la ciuspecajn moralajn kaj materiajn rilatojn 

ínter la homoj sen diferenco pri raso , nacieco, 
religio au lingvo. 

[(rei internaciajn servojn uzeblajn de ciuj homoj, ki~s 
intelektaj au materiaj interesoj celas trans la limoJn 
de ilia genta aií lingva teritorio. 

f(reskigi inter siaj membroj fortikan ligilon de solidare<X? 
kaj disvolvigi ce ili la komprenon por fremdaJ 
popoloj. 

La Asocio estas neiítrala rilate al religio, nacieco aü 
politiko. 

donas: 
Al la rnembroj: Membrokarton kaj kvarcentokdekpagan 

Jarlibron kun la adresoj de la Delegitoj, ~sp~rant: 
ista j grupoj, gazetoj, organiza j oj, k un scngoJ pn 
internaciaj rilatoj ktp:. . . . . . 

L1l la Subtenantoj: Krom CIUJ dokumentOJ, kmJn ncevas 
Memhro-Abonanto, premion konsistantan ~l Es~;~er~ 
artikoloj literaturaj, sciencaj, teknikaj kaJ prec1zaJ 
informoj pri la movado. . . . . 

Al la Subtenantoj: K.rom ciuj dokumentOJ, kmJn rJcevas 
Membro-Abonanto, premion konsistantan el Esper
anto-literatura. 

Ciu aliginto rajtas presigi senpage korespondan anonceton 
unufoje en la gazeto »Esperanto «, 

kaj postulas nur modestan kotizon 
de 5 Fr. por Membro, de 12,60 Fr. por Membro-Abon

anto kaj de 26 Fr. svisa valoro por Membro-
Subtenanto. 
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Nova voeo en nia originala literaturo ! 

jen per kio ni povas karakterizi plej bone la verkiston 

Hans Weinhengst 

Lia un u a romano 

Tur-strato 4 
prezentas al nt Jam plenkreskintan verkiston, kiu 
pentras per maturaj penikstrekoj, per realismaj koloroj 
la vivon de junaj senlaboruloj, la mizeron de sen
laboraj laboristaj familioj. La romano ne a par tenas 
al la gajaj pordistraj specoj, gi prezentas la krudan, 
malgajan realecon, sed gia stilo, gia koncepto faras : 
gin nepre f a e i 1 e 1 e g e b 1 a kaj pensiga verko. 

La romano de H. Weinhengst estas la uuua eldona}o 
el la serio de AELA 1934-a jaro kaj estas donata 
al AELA-anoj por sia kotizo. - Por neme~broj la 
prezo estas sv. fr. 3.50 brosurita, sv. fr. 5·- bindita, 

plus 10 procentoj por sendkostoj. 
Formato 20X l3.5 cm. -- 176 paga. 
Kun dukolora kovrilo. 

Eldonis Literatura · Mond-o; Budapest 

Post ,Morgat1 Matene" kaj "La 
Norda Vento" oni ne plu devas 
konatigi al la esperantista legant
aro la nomon de 

FREDERIKO KARINTHY 
Liaj nun eldonataj noveloj, la guli
verstila 

VOIIlGO EN FAREMIDON 
kaj la historirakonta 

A 

DU SI POJ 
Unuigas en si la filozofon kaj fa
beliston: la filozofon, kies senin
dulga logiko, kruele malférmitaj 
okuloj, nesubacetebla sinstreco al 
la perfekto gvidas nin super terure 
profundaj animoj de la homa penso 
kaj la fabeliston, kiu per neelcerp
eble abunda fantazio, per sorcist
mana facileco. per pika satiremo 
vekas la malfacilan temon en facile 
gueblan, interesege fantazian ves
ta]ojn kaj tiun vesta]on majstre 
imitis en sia traduko Ludoviko 
Totsche. - La verko en formato 
de 20X 13·5 cm. sur 84 pagoj kos
tas 1.20 sv. fr. plus 100/o por send-

kostoj Por membroj de AELA unu ekzemplero kostas 
50 centimojn sv. plus 10 centimojn por sendkostoj 

El la Notlibro 
de Praktika Esperantista· 

nomigas nova interesa verko de 

K. R. C. Sturmer 
Gi pr~zentas tre interesajn pensojn kaj konstatojn 

el ciuj terenoj de la vivo, cefe el la vh·o de 
esperantistoj kaj esperanto, skribita en la 
formo de taglibro. 

La erojn kaj la tutan verkon preselektis 

K. Kalocsay, L. Totsche 
k.aj V,. Bleier 

kio ankaií estas garantio por vi, ke en la libron venís 
· · vere -interesaj 'pensoj de la bone konata recenz

isto. 
La verko ampleksas c. 130 dense presitajn pagojn sur 

formato 20X13.5 cm. kun dukolora kovrilo. 
Prezo brosurita sv. fr. 2.50, bindita sv fr. 4 plus 1Qo¡o 

por sendkostoj, 
Membroj de AELA rajtas aceti po unu ekzemplero 

por 1.- sv. fr. bros. kaj 2.- sv. fr. bind. plus 
15o¡o por sendkostoj. 

Tiu favora prezo · rilatas nur AELA-membrojn en 
1934-a jaro. _ 
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· Eldoñas Literatura Mondo, Budapest 

IR ATO 

kaperas · ciu monate 
: Kajer_o j . por Satir!J, Humor.o kaj 
Libereco •.. reíativa. ~ Sipestro: 
Ray_mond Schwartz. Hejma ha ven o 
káj adm-inistrado: J. S o 1 S o n á, . . 
9, rue Hallé, Paris-XIV. 

IV 
Felelos szerkeszto: Dr Szilágyi Ferenc. - Felelos kiado : Bleier Vilmosné. - Pestvidéki Nyomda Vácon. - A nyomdáért Bénik Gyula felelos. 


