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'-T.eorie mi sa.fas lá honiojn ka} povas diri, ·k:e inter 
ili estas multe da' JJeláj ekzempleroj-. Sed . de la t~m~, 
kiam mi en · anatoo:iiejo · imu:afojoe desegis kruron doe 
kada,v:ro .. kaj posté ·dum ; tuta " vintl'IQ okupi~ . min' pri 
'sénnaiitigado, mi' $nkonsc1é 'sulkig.i.s 1a frunton kaj Ia 
mond? igis por mi muloo pli senerlhava. 

. :~o, . ~u~_je . e~tis' !~el nooltell~ble, k:e e~ str~~;n 
transn1 m1 ne poVIs. ·Cmn preterpasanton rm kus1g¡s 
sut:, la -marm~ortablOO. Al .r;ni · ~jni.s, ke mi ).{onas ilin 
p1i ol neóese, -ke ilia,.j mál:puraj 'selú~tqj' por mi plu ne 
estas .s~kretoj. -Floranta vitino .transk'uris la trótuaron, 
kaj mi,iel .subite ekpensis, ke en sia akselo puwplenas 
abomeiía abceso. Cu ofte ne estas tiel? Cu mi ne estis 
Üón Viillnta'? Jes, jes - farrÍ<Ízio gi ne estis, kaj pe
k~ma ' ~antazio , eC ue tiom. J(aj -j-ea1, guste tial cío 
sajnis abomene nilloona, Du'OOO de la ci-teraj . _bela
joj por mi 'plu ne ekzistis. Mi cstis perdinta tion, kion 
oni n:0mas sento. -de di,skreteoo kaj sen kiiQ nenio be1a 
estas bela kaj neniq senmanka ::___ senmanka. Kiam la 
junaj teologoj, rigarilante 1a pentr.iudan bruston de iu 
sinjorino -asistantedzjno, · ekhimnis ,la Altan Kanton . de 
Salomono, mi povis noti nur la noffibron de siaj lakto
glandoj, kaj tiu tute~ ne S.ajnis _ laüdind~. Ve~e, bqn~ 
·tío ne esti,s, , k.aj neniu horno far,as en sunila)' · olffiz:oJ! 
ti;el. Sed por mi formo -plu .ne kasis la enhav.on, ~imo 
la kámon, kaj tiun malbenon f.orskui mi ne kapablis·. 

. Ef~ktiv~, _sole en formo !:JlÓnt~igas la lall~mo,, ~n la 
miida-j movoj de l' membroj, en m.~miko, ·en gestOJ; en 
neeksplikebla cerboproduktado; kaj ~i,a tasko - in ter
alíe' - estas ,,forka§i la altnrdemari k:arnon, ci tim1 
viand:opi:J~n. tiom plezurigantan la hirurgojn. Sed por 
mi·~i;,j~m, ~sis pl11 n~nio:n. •. . · . . .· . ,, . 
-~' ,J D'mn1l m.i genis min demandi la koleg:ojn, kion 

- sentas il~, viz!tante lli ,k;ada,vrej.ón. Cetere tiu demandio, 
· · sajnis .superflua, sensi,gnifa. Inter ili estis .aü Don-Ju

anoj, kiuj'-povis resti fraüloj nu_r pro tro fnua ,SAmfort
i~o, .ay)~.om:oj, kiuj povis ciut:age skribi al virinoj · tiujn 
netole:r.ehle ,mals,ag.aj~':let~DOj!ll¡ killj . odoras ·je bebo. 

· .(lü estis felicul-o:j; ili ·:nepio.n j:JOvus res,po'ndi .. , . 
. :: l'tJj; kifl.m en parkoj komenci:S fajfadi la J?&loj, 

ini kui:é i·apidis for de la urhQ, ~sante , neniam plu 
r.eyen1 · en la mfer.On del' anatomiejo - tióm mio 
suf.erigis la lasta vintro. Mi. prenis kune xieniun el ]a 
librog"· ~· .. ·~i?j .sut ~ci:u~ pago · amasis. romr!t.aj . os~~-, 
nasblitaJ :tu·moJ ka~ ;-.er( frenew.m,alfermegitaJ buSüJ, 
Ec la:, püstra'QMon ~i ne Jruñp~nis. • · ··· 

;,fntan soníeron, !ni · Iaberadis llqn la hejínanOj sur 
herbejoj .bj agroj, ,dqm .tut.aj tri inonatoj , mi, ~n~is 

. ~ur p~i3-9jne.joj, fojriamasoj - ka¡j )a bruna trifolio;. 
Nénill-Jvenis al, mi .pJX> ~etitodolo.rioj aü reün;u1~ismo,, 
bj'. tío, '~stis bon~ga, ~i ~Viv~s-. kiel e~v~OO. sur _p"'as~jo 
- · senzorg-án kaJ san~an · VIV<>n,_ KaJ finfme nu multe 

- ~gis·: la v.ango'j .igis kv.azrtü'.panbuloj;·'fiauto 
kvaza~ ~ka 8elo~ Káj ne nÍir ·~tio. Kiáin . lni aiítuoo 

. reve~en ·i~ U,rbon. \mi oc ne MJ!SÍS plu pfl"~· ~ila 
de~idb)i, <:>lulzis io nw.ia: , ~' ek:vidis virinon, · ~iu al 
mz .plaéis.. . , .• .. . • . . · 

· Estis eroksÍ1núme_ la dua· ~ro.: Mi sidis én park~, 
kiam ·~i p:reteriris. KaJ,~ kvankaín nerriu ankoraü oomis 
min ;jcacll.anirna, en"' tiu_ momento miaj_ pensoj estis .tre 

,, P.~m ·. f!u . .' Vi4t;t~ i:ói diris ~at ,ll!i, j eJ;I: est.:':s, 
la )e>, ~o tempo: ltP.presis ~ · 

. -6 . en :e::· ~iaj · or.elQj· •.l)l'ulai 
eWktraj J.áín~tQj kaj Ja·. kol'O dancas Jau tiuj 

. ' ' 

reguloj? Malsagulo! do kion . v:L. penSflS? Tiel oni ne: 
akceptas tiajn maloftajojn 1 

.les, . cu mi ,'d.o devus levi~i? Mi 1evis min. Kaj • .. 
kaj mi devus) r%·? ~~~~ eft;ktiyet tiol} Jn!.. _l}~ - ~~~·· ~udi. 
ci ti.un m.okfajfat.a:n farson? Ne, tio supel'IS ID18Jn fort
oj.n. Eble. alvoki iw1 b'ubon, ke li sekvu §in gis 1a hej·-
m.o? Aü, fin.fine..,., fari ~1euion! · · . . · 

Sed apeflaü ia fraülinon fX>rkasi& parkangulo~ oka
zis ree io neu:tendita; mi ekmovig-is k:aj faris pa$on 
antaiíen! kiel strange la tero stih mi. rte fendigis !. Kaj 
nen_iu ekridis! M_i. faris ankaü)a duan pason ka) plu 
ne lasis sin matí).peri. Nu, kion do finfiné ...::.:.. ja diver-
sajn vojojn necesas iri! . 

Mía miraklo pasis iom ru;ttaií mi. Qi iris - j ea, 
e u mi povas priskribi, kiel gi iris! . Sed tion mi., scias, 
ké ~i tirus min tra la tutan urbon, se .gi ne enin-.a_ 
jaro post du stratoj jun f1av~_l$ <lomon. Post mo
mento ankaií mLes1is tk Mi metis unu piedon sm la 
slonan §tupon kaj ree ~in reti.t:is. Tio, vel·sajne, est.isi 
tre ridinda, ear 1a kortisto, kiu ir.adis ant.aií la pordego, 
dem,andis: · · .. · 

- Sinjoro, kion vi deziras? 
La k-ortisto S.ajn~s es ti bona horno. Mi diris : 
- Mi devas renkbnti la fraiíli:non , kiu jus eniris, 
- Fraiílinon? ·, · 
- Nu jesl 
- 'fju fraiílino ne lotas ei tie, si nur ven.adas. 

por tagman~i: ' · . · 
Mi, verS.ajne, nekredeme tiris la Sultr·ojn, · kaj li 

i.om pli grave aaurigis: . . . 
- Ciu horno ja tagman~as! i'u hej:m.e, iu en 

reStQraoiÓ, sed la fraiíÜ:no venadas ¡ti madame 'fupsik: 
/ - Al ·JO U.· roadame? · 

- Nu, a:l nía in.adame, ~i havas pensióilon kaj 
oni ta:gmangas 6e si. 

· ·un la af-ero estis klara. Ko'n'lpreneble, ti~ atendí 
mi ne povis ; do _ mi .adiaüis kaj iris plu. Dum 1~ tut.a 
posttágmezo . micv~g.adis kv.ll7..aií ':en arbaro. · Mi zun:l
kmitis ciujn scía1ajn, melodiojn; ili ne estis multáj, _sed 
mi komencis refoje.- Kiam lá suno jaro dronis post la 
tegmentójn, mi devis la .. promenadon ces}gi. Ja ki'0m 
lorige oni povas tiel vagadi? ·Post duonhoro la flaveta. 
domo re.e staris antaií mi, sed nun mi eniris ~in, 
kvá:zaü ·gi estus aükciot.a kaj mi intencus ~in aeeti. En 
la dua eta~o ::aromis kuriúno: .Jes: · tie estis pensiono'; 
mi sonorigjs kiJj peti,s, ke venu')a rru:lCl.Qme. m~m. J:lo
noroñ al La honorinda - ~i · estis laiías~kte mastrino 
kicldecas. Ktút tuta respekto. m,i eldir;ís la ~ziron , esti 
a'kceptat.a en la pensionon. Oi. tiu ~gajo ,igis dezirm
dA min pli bon:C 'rigardi, :.káj ~ petis rnin enveni. , 

" · - Sed mi. :d~vas diri, .ke ei 'tie oni ricevas nur 
tagmao~ojn. ,· , . . ~ 

· - . Absolule strliee. Mi man_tas nur unufo3e mge. 
;: ~ Tiu ~eklir~ ~in maltrankvi-Y$is. · 

·. - Tio ; ... ti9 . -estas tro ~ulte. . ' 
' ~ - Nu, ki~l 'Óni rigardás la áferon. Iuj el miaj 
koregoj tute :n.e ma~as. ' 

._ Je-es, . -~ ~ligis ~einspiro, .- k.bmpatinduloj. 
Nu._ pr.o tío ili \(as p~ da 1émpo por ~tudi. Vi ja 
sthaas? · · 
, .. ~. Tute ' .: , • ,,_ ,,, 
. i · Kaj ·rie;·?' ro:::forportu, "ial "&- ne- p1a&, ke· mi 

haVis la aroganteoon studi. 
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_: N u, tiel ~ , . Vi elevo$ ~taiípagi :l)!(R _ u nu se.,. , 
majno. ,;; . -" '_ 

- Estimata¡ eble vi k®sentus ak'cepti por du? ..• - . 
l>er tio la ir}terparolo :estis pl'eskaií .finita. Sajn~ V"· 

al mi <estis pardo:qitaj i ciuj mankoj, car la mastrinq 11r 

ec lumigis en koridoro lampon, per ke ll1Í e;n mallumo . 
. ne pu~fal!l. . . · 

. La sekv.an ta:gon -mi ah:enis kuri ioma ma1fruigo. · 
Loko pq- mi estis rez·ervita kaj mi, riv·erencinte al tele- · 
l'Oj kaj forkeroj·, okup-is 1a sego:n,. La i,nterpá.rolo:j ce l' 
tablo subite 6esis, kaj tio igis min sen ti mi:n iel kulpd. 
Strange, kvazalí mi ne pov-us malsa'ti, kiel ]a aliaj! 
J\aj ni l'l;lilngis kw.!.~ií koleraj. Teleroj tin!adis, kuleroj 
frapigadis, kaj se iu aiískultus post la pordo, li supoz.us, 
ke 6i tie estas ne la pensíono de ;madame Tupsik, sed · 
teleg~afkontoro au . s~ribnia§ina oftoej:o: Mi k~se alri~ 
gardts la samtablanoJn. Jam .nlUltfoJé trom¡nta de l ',, 
fato, mi tute lHl surprizigus, se ini ne ekvidus in ter ili . 
mit111 m,iraklon. Tamen 6 tiun :fojon l.a fato kondutis 
kiel vera gentilhomo. Mia fraülino sidis, jam fininte 
m~i, ce 1'- tabl;i_ fino, kasinté la pugne.tojn sUbl la 
mentono. K16 la malbona! - mi ta.men ne kapabl.i.lj 
~ri · pl~ fik.se · alrig.ardíl Ou tio sigí}jfas, ke mi ank'aií-

. n un estas sub §ia poten.oo? 
Dome la ·oote:rajn mi ob ervadis tute sen~ene kaj 

finf:ine sukoesis kalkuli tri sinjorinojn kaj sep sinjorojn. 
Ili .§ajnis jam tiom emancipigintaj, ke ili ne ligis 
siajn pr.ofesiojn en kravatojn, kvankam ~e.nerale nenio 
elstara 6e ili rimarki~is. Nur unu. sinj-oro clifer.encis 
de la aliaj, similante fireran ;rosmarón _;_ tiel mirind_a ' 
estis lía viz.a~o kaj la peie pendantaj lipharoj. " 

Oe la clisiro mi alrigardis mian miraklon kaj 
facile salutklinigis. Ni ja estis sámtablanoj :kaj mi 
kura~is .fari t,i.un etan ':esoepton. Sed §i, ver§ajne, tion 
tute ne atentis. 1 

Jes, kion do ·mi povis iari? ' 
. Jam báldaü. mia 6eesto plu ne -g.enis lá pens~on-
anojn de ~dame Tupsik kaj ili rekomencis sian gajan. ~. 
konversacion: El tiu mi baldaií eksciis, ke la- rosmaro 
tute:ne estas l'OSmaro, s~d, pro ~olstojismo., ~egraditain7 , 

$trw.stb, dum la oetetaJ staras 1.nter raportisto-komenc
anto kaj agento oe a.ntaií uelonge bankr~tinta . firmo . . ""'. 

lli eiuj ~stis tre paroletnaj, kaj íufoje -estis mal- ' 
facile diJ,'i, cu ili pli »'langas aií. par-pla;s. Nur pri la, 
lm.üljuna pedagogo oni povis .oerte diri, k..e li nnr 
ma.n~as. · , 

- Vi devus pagi por )a tagmango clnoble . pli, 
. ~ rimarkigis la najbare sidanta pe.nsiqnano. . . 

- Tu.te ne, sinjoro sekr:et~rio, - profnnde__g-ra-vis 
el . $Ub la lipharoj;· - Tolstoj macis -ciun, mangopeoon .•. 

· tridekroje, mi - oerte, · 'oerte, tridekk'v.inf<>je. 
. -... Kalkul.ite? ~- ektidis' alta vroóefu. · . ~~. 

- Kalkulite, - obtuzis la resi>ondo, ...:.... kroÚH', 
infanoj, vi 'devas scii, k~ p.arolante kaj ridante clum 
man~ado oni facile povas ' misgluti. · ' · · .. 

:, Nun ankaií ll.1i, pt-e~ií -la UllÚan fojon; ekpárto
prenis la oetab1an k-onversacion,· diiante, ke :mi pretas 
aLCiu gajemulo eltiri la lllisgl!ltitaíl:· oston. S:ed tio :ne•· 
estis tre pi'udente íati;tii. Ri®.nte on'i demandad~ 

~ min ! ,- . - ·; ' '·~· ' ' .., ·, ~ . 
. - Ou vi eStas .sanitaristo? sa.nitaristo? - pleje 

· tion ripetadis iu el la fraiílin6j ; ~;elante ofe.ndi ·m.ian· 
eluzitan stud~t&ip<m. · - · _ . 

___,. Véieriñaro, .:.__ ·mi respóndis. -' · : , ' •: • 
- Jen kie.ll - ~kkf:üs la v~ooma' fraülino kaj;-

diris plu ne;n,ion '' _ · ·· ~ ' ' · · ;. · · 
· · KQmp~eble, §i n1erl~ tian re_s~~· . . 

~a nu·"tte ·malkontentls pro ~. fJ.Q.Ski:nta, debuto, --



Mia l:iomo, brava homo, 
Vera ·gloro de l' nacio, 

· Lan.co e-n la mano, marsas 
Antau 1' 'rega p11ocesio. 
De foúr.o \ •ia eesis 
La há~·aron mi arlmgi, 
C11 pol!Jado al mi rñankas? 
V~,~, al kiu placu jam gi! 
PJuvos certe, pluvos eerte, -

' Rec brila sun jen penda~. · 
. Soyirante al Vi, kara, 
Kapdoloton mi ne plendas. 
Kiel oni post la cambro 
PJantu 'forgessukan floron? · 
Car sopiri al v.i, · kara; 

. Kailzas ·; al . mi kordoloron. 
,,. 

f. 

Mj volas ·kun vi amikigi , 
Kunvivi; neniam disi~i . , 
Gis monto solvi~os j.e cindro, 
Sekigos ltt ~kv! " en ri;Ver', . 
Fuhnton,dros rulbruc en vmtro, 
Kaj' falos la· neg' en somér', 
Kunitos cíelo kun ter': 
Nur tiinn :fiili~os por ni la afer'. 

car, li .• ~i~is, li havas Ílnkaü ' tiajJ1 ilferetojn, ki~jn aüs
kulti ~pabLás nur sinj.orin~j, Tio lasís konkludi; k'e la 
spritajój de . tin sinjoro jam eleerpigis, k:aj Jank' al 
Dio, .C.ru: jam tro li tedis. Sed la deziro esti en cies 
alcento instigis lin .serci ion novan. Demonstrante sian 

. kuragon Ji ll.Ílll' cÍam· genadis la ÍraülinlJjn, gis PQSt Íll 
nek:On:t!~n tiga :ta,ginango li · deklalis, . k e deserton · mal
havi li 'h~ kutimas, k,aj 'antaií cie3 okuloj• kisis fraiílinon 
Saulite:· ~lorgema ekkrio, la kríahino :flanken'kúris . . 

- Vi, koee1iol · -;:- mi ekkriis~ saltlevigis )mj re
g~is lin p:er pugnohato. 

. La kanajlo ne esperis helpon k'aj malape;ris. Sed 
frauliuo ·saulite., tremanté,.. kun larmoj en )a okuloj, 
dankis::ID"m. '~ .· , ' , · · . 

' ' \ . 

Scnn~ba 'estas la ciel' vesp~ra, 
P.rintempa . brizo blovas tute miMe. 
·Ebria haza;ií de la bela l'iokto, 
KnahiQo gis tagi~o kantas birde; . 
P1;o~unde~ si sU:spirás post la kant', 
Ilomkoron forte tusis jena penso: 
La luno hlanke brilas .:en nubar' 
:Kaj floroj poll)pas en la foli-denso: 

>'1<1" • Ja ciuj· J.a '. mornenton ·.g1ore' festas, 
Kaj, poste tuj, .al ili kio testas? 

KANTO DE NORDA. POPOLO. 
Cii'lcaii ·5- 6. ja_;.cento . 

J~:yÍrifutan g1avpn antaÜ tago3 mi UCeUSA 
.Kaj ~in pendigis sur kolonon centra,-halan. 
Tri fojojn mi tin mankaresas ciutage 

,. Kaj gm pli ~mas ol lmabin:on dekkvinjaran! 

PRINTEMPA MALGAJO. 
[(in Can Su (6irlcaa 9. jcrcento). 

Forpelu. j~m la najtingalo~, · 
Ke ~i ne trilu 'sur la bianc' 
De l' tril' roinpitos mia . son~o 
Kaj ne ~isvenos ~ l' fianc'. 

,· 

. :--:- Kion? - ~i suhite ekridis. - Cu vi pcnsas la 
baton? . · 

, :_ Ne, ne, mi pensas ion -alian. 
Si rugigis, sed tamen ni ridetante alrigardis unu 

la alian. 
- Ne parolu tiel,- ai diri~, - mi vin petas. 
Al mi ja esti:> egale, pri kio paroli . . Kai efektiv.e, 

.C:u ne ·estas sendiference, pri kío oni parolas - pri 
hundo, pri kato aü pri brasiko - en cio ja respeguligas 
homo; se · tiu nur estas horno. 

- Cu vi r~pidas al lekcio? 
- Mi volonre ankoraií · akompanus vin . 
""'* N e, tio nún jam ne estas bez.onata. 
Si etendis rpanon kaj ankoraúfoje dankis-. Tion ~i 

faris tiel kore, ké ini ee kortiuiigis. 
- Ho, vi ankorau ne konas niajn pensionanojn! 

Ili ciuj starigus . apud tiu, se íli ne ektimus. Do per
mes.u danki . vian belpon pli, ol mi d:ank'us en alía 
okaW. , ~ · · · · . 

;,_ Bónvolu,. bonvolu, se tío fáras al vi gojon. 
- Faras, ~ kaj, kapklióe salutinte, g¡ eniris 

flankstraton. ~ . 
. Do. Nmr r:ni i>ovi.s iri hejmen. Sed cu tio decus 

posf tia okaz.ajo? Ankoraü dum:.tuta horo mi vagadis, 
pensante: jen,· kiel sb:.anga estas la amo! Vi pretus al 
hom.o ee ripojn enrt>mpi. Sed a~aií manon · etendi vi 
kapablas. Jes, lrioo fari 1 ••• · · . . 

· U'amen la remP<> mem helpis al ni. De tago al tago 
niaj rilatoj igis pli intimaj . . ~ en la pensionó ni tut;Q 
malklisé el:montti& .arentemon unu al la alia.· La seotau
gnlo plu ne rpoptti~is, k;a<j ni sentís nin libe.raj bjl 
sen~enaj.: . • . . . 

Tiam veJlis sur )a teron grandioza oktobra dim
anC9. Estis prujnQ · kaj frosto. Sur :Ja. arboj ardís ciuj 
.jaroozonoj: fla";;tiikaj bLanka, p~ptp:a kaj verda. Ni iris 
laií . :lA c~a st~ato . .kaj. malape:cis .en k:ampojn. N".i¡aJ 

. p.a.SOj·. bruig sw; .. ,~~ 1ro.sti.nta t~, kv..az¡¡lí, tuta: arnieo 
,maiius. sea JÚ 'e$.tis nur mi .. Efektive. Ciuj ceteraj · 





;. lí ~~!i~? .K:ompr~ebl~r ~. e}~lílt. 
kion .CI<> ate tis . Já:Jhezttado, la: ... Sé'l}.aeQld1'l'lll<O, 

la mank-6 ' de . kur~&.o kaj síiicereoo? . La letero) kaj la ' 
af;ekta . ~idelio? .N un ·mí ~ k~mpre:nis! : " . . , 

~{l;t:. je:n: . -'~~ kval.aü _,:~opr~ita .. J:J..e < ·fatci:I.O;·:""mi · ek..: 
§anoell~' 4(aj f-alis V. 1<~r·eñ: ~íam t>rOksimigi,s mill in:
fuuo, mi dezicis -ikrü: ne voou!· ne . v-enu! . &d - , eu ' 
mi ·plu_ .. p{¡vis tiorr'? . Si vena~i~ Jcj{ll _au1;a~e, ,. igante m.i;ú 
nepds'J<ci1)eble teli~~ .-.1aüt: l't)i-kt'edis:• lte 1g1, e$fas. fimól. J> . 

·.~.-' Nun mi~· sci,is: ' tio esfis gll()"pro la bai.akta.nta:viktimo:·", 
. Anstatá'ú kada,wi mi sentía c\livan homoñ! -' ._ . . · 
. _ .. . rigis- .]á,:uela. · Mt $iegis Sin · a{>, éi:uj f1ankojJ. 

·"'··-·Se ta:g . Í•·Sur.genue kuals•áfitaií<ii, ves:eei·e .$1-ricevis > 
· letel'on~ de . h<>mo; levanta · ~pon .en. superhoma mil- . 
h.pmilo ' káj fiero . .Mi bt·~s l3in ~r inkviziciaj fta:. 
mojr ~-. traneadis, _mi ·. dis~ir~dis la j ·tinan ~on. Sed . 
apetiav rttli ;timatkis; ke §il" tr<> . pr\')k'sitnigas ":at~ mi, mi 
':adriiu.mg:•, .Fía~lio1 ''estiruatá:. Sinjoro! Kropod'i( ké viaj 

· letetuj. eslu briJájJ Kaj mi. he· deVI's looge ate~di ~ §i '~ 
' ·. mal~r, · .ka: · · éra ',emb'ara~ro .fur&dis la 
~,,_,·¿·e;. ,- .. ~;tt": 





- or-Marcen J a nkovtes _- • 

J~ngfeUow,- i~ lasta i9ealisto de Amerik:ó, - hayas 
belegan romancon,_ !dun li dedicis· al la trovinto · de Y 
Nordkaho. (»The_ ~c~verer of the North Cape,~- a -Ieaf 
:frorn King Alfred_'s Orosius. = La trovinto. de _la· N-orda
prpmontoro; pa~o ' eJ.l.a kroni.ko, Orosius de -r'!lgó Alfred.) 

,Aifr~d, _la _l}_sJto 'A¡¡j la , a:nglosaksoj, ~1íi és!; s;,.amikq 
de l' ve.ró> tenas 'Sur ~iaj, genuoj la grandan Ji~ron, en • 
kiun li notas- ciori-, , kion li aüdas pri la nekonat!l nordo. 
Alrapida a:ntau lin Otherl}, la maljuna mari~tokapitano, 
en kies pajloflavajn bukloj_n épinigas jam argentaj fade
noj, sed kics okuloj estas brilaj kaj -viglaj, kiel de bon
humora knabo, - car ili cigardas malproksim_en. Kaj 
Othere fabelas pri.'1a malproksima nordo. Li, est;is tie, kie 
antm1 li ankoiau ·neniu. Tie. ·!pe la tago farigas pli kaj 
pli longa, gis est,jgas _unusola tago, dum kies noktómeza 
fantoma horp a9k--aiLbi~as la:, sangruta 'steló: ,,_ _ -

»±h.~ '~¡~ii~ g:e.w l~nge.r and longer, -.( . 
Till they hecame as one, 
And no.rthward tlirough the naze 
1 saw the- suUen blaze 
. Of the red midnight Slm. ~ 

La rego aüskul-tas mirigitc kaj li notas preciz~ cion. 
En tiu ci ruga brilado aperas subite fantomo. Gran

dega §tonbatalfrapiló, kiu ekbatas en la biímantan maron. 
La Norda Promóntoro : · 

Íl_prosll ·hef.cire. me, 
aote.r: s <-edge, . 

The hÍ.tg d hagga¡¡d shape 
Of' the unknown North Cape, 
W~ose fotm is like a wedge~ . . 

La maro ·stofl'qas. Falas la prujno, bajlas. La nebulo 
kvazaií griza fantoÍI:lo priploras la malaperantajl) bordojn, 
sed Othere penetras kaj penetras plue. 

La plumo de .la rego kraketadas, de vort<> ' al vorto 
li skrihas la rakonton _de la maljuna maristo, sed ;-nekred- . 
eme li balancas siaa ka pon. La alía ridetas. Li · pruvas la 

• l'erccot;l de la . diritajoj. En. s:í,a sunbrunigita mano . _li 
kasa~ ipn nll~lilankin. Li ,ttansdonas al A~';f:re(l._la~ Grand-a 
la rosmardenteg9!l ; ~-kiu atestas, ke li .~tis tie, k:!e ' horno 
ánkOraií n;l)n'Íam· . . ; ·•,_¡ * ~-r · >· 

Preskau. la -tuta romaneo estas vero: 
Alfred la Granda' (84g- 8gg), la glora rego·· de la 

anglosáksoj, ne nur la glavon sving.is heroe, ne nur legojn 
skribis sage, sed li volis a:nkaii scii cion, kion honio povas 
ekscii. Kiel unu el la plej grandaj sciencul()j de sia 
epoko, Ji kolektis ~ion, kion rak-ontis vidatestantoj pri 
nordo. Li estis la. unua Maecenas kaj kronikisfo de 1' 
polusa esploro. 

En la jaro--86o-a okazis, ~e Othere, "'la -Oórmana 
maristo, ., 'v~fis " esp!ori?.- gis kie etendig~ J~or,vegujo. Li 
cirkau~ipia la No,dali :iP.roO)ontóron gis lá Bláíi!-a M'aro 
kaj pri .siaj spertOj li ~;apo.rtis al la plej inda- scienculo, 
r~ Alíred. e , :__ • _ 

Kiajn ani:rDsluÍajn tra"ivajojn devis sperti tiu kuraga 
viro, kiu sor eta velÁipo Jcun k.vin ktmoloj {Js:ir nor
semenc-) ekAipvoja,t.is al la nebuldronll}ta Nekonato kaj 
unoa li eh-idls la veran »ma:nepalpebla,nc finon de la 
mondo, la Nordan Promontoron, li estis la unua, kíu 
spertis, lre la .suno .JiJas. nur gis la horizonto, l!éd de 1ie 
nevidchla mano -ñen0ve relevas gin sur sian · r~an lum-
vojon ... Vane li.,·\Orri.is- dudekkvarfoje la :sab d+n 
sur la buaprito de l' :tipo. .ne . farigis plu n e ppst 
mil )aroj ru' povas envii Othere~ pro tiu 6i- 1Y.l!!1o, ke 

unue li ekvidi~ la »finon« de la mondo, - ke -li travivis 
· unue. la ~enn.oktan tagon. , ,. _ . 

·Kiu havis Ja· .bon~ancon stari dum la_ minut-oj .de 
.somera npktomf)zb supre sur la Nordk~oo, tíu po~a,s ligi 

. in~er siajn ·.·,memer~jn' tian 'sentoperlo~/ !<-i~ ~go:rdos lin 

. je, pr0fu'!ldá' pietismo kaj. dapke.mo ~nk~~:l¡ .d~ lil( m.al
frua maljuna~.o, ikiam ni palpetas jaro nur lapi'emorojn, 
kjel la unuformajn .erojn de 1' rozario. Sed, sé :}a fing'roj 
de nía anim<i ektuso tiun ci memorperlon; ni ekti:e
metos - kaj denove ni travivo malproksimi~intajn, sed 
neforgesitajn belajojn. 
,. Mi staris sur centoj da altegaj montsuproj; sur 

rokoj, kiuj _.aiídace fendas la lazuron, sur la italaj campa
ni/e, sur la blindigaj ne~o-calotte-oj, de kiuj mi povis 
nombd la suprojn de 1' Alpoj , aií la ru~fegment'ajn urb
ojn de Lombar9io .. . : Ciu montopinto estis un u diservo 
de mía vivo, sé~ \ll>le 1:\Cnic mi tiom sentís lá málp:rok
simi~on de la, ·'materialista mondo, kaj nenie · mi · povis 
saluti tiel proksitne la · triumfon de l' idealismo, kiel sur 
la supro de 1' .Nordkabo. Tiu flavru~a firmamento, ti u 
senfina maro_; trans kiu nc ckzistas homoj kun sopiroj 
vagantaj en polvo; mem la roko, en sia orleco, solece 
rigardanta kontraií la vanaj koleroj de l' tempestoj: ~i 
estas mem la idealismo . . . 

\ .'Renkontigo 
· - EMBA " 

Ondi~is ·-greokiampo senf:ina, mara . 
_ .. ' oo ·rand' arbara. · 

SiriA-is :Íl-ebulo de 1' herl:)a valo, 
La sun-on matenan salutis psalme 

la najtingalo. 
Lultenis nfu febre en sia sino 
La kampa muziko. Cu vi memoras 

ho, amik.ino? 
--·.;...·: 

Odoris 1a fioroj pompant.aj, majaj ; 
,. ' ni estis gajaj: . . . 

Ni kaptís.,la,.c3:iunon · sen oeloj, pl-ilnqj;' 
· Kai:esis :tiin v-ent-oj varmetaj, · vagaj · 

..•. ":'per rrro1aj maru>j'. 
Sekretojn ·fabelis al ni tilioj, 
Ridante ni kuris en ros' ar~-enta 

ix>st p.apilioj . 

H-o, tiam ja majo sunbrila estis 
ni ~jon festis. 

L' OZOJ}()' de majo dum pasis horoj 
A~ermojn infa:ne naivajn plantis 

. ·; -en!llaj koroj. 
V-espere :eksonis §afista fluto 
Kaj ·gardis nin milde la sontantelo 

'dum nokta muto. , · 

Ri_garduJ ... non estas ·doo.ov-e ma~ · 
-sed kun malgajo. 

un 8ar~ nin vivo kaj UJ'bo. tumas1 

Sed ~ian m~jon memoroj beJaj 
· je ~j' parfUllUI$. 

P-ost dekoj da jaroj ! . . . Cu vi 
Ni 1udis j~ ku.ne ... sed bo!. .. 

• kial ploras? 







. Nun, Sinsoke '··m!f,)m 'ne ~povis . ko;np.r.ení; kiai Ji" 
mortig:is lin, kial li 'faris tian kraélajon,.'' I¡.i ne ; p~~~ . 
ptmsi alie, ol ke . lin in¡¡tigis se~~~ra · kl().!lvinko, k e li · 
povos sin fO:rsavi nur, se li mortigos . la viron, kaj li 
inortigis lin, kvazaü en duonsongó. Aparte d-e la ner
VJ()skoo, li sentís én si, m.algraií kelkaj ytindoj· dolor.: 
aj, ank-oraií la 6eesoon dé li.om da 'spírita forro, ke. 
Ji miris, )) Kiel faene "Cstas morfigi nomon! (( . ' . . . 

Kio okupis lía;p: perifl?n ·en." la . s-ekvanta mom'en:tf>., 
estis la demandó, cu li forkuru, aií kapitulacu :.'!ntáj1 
la lego. úiuok.az-e, .li ne mal.frqos, 1i konkludis, se li 
ÍT{)S • Unue ' por wqi §in k'aj- posoo eléktos .la voj~m· 
il'otaR La aspekoo de la korpo .de la viro; j><>vinta ti:- .· 
di, kóleri kaj batali ~is ruitaü .rrio~nto1 nun · simpla, . 

· ntaso da karno, ku~nta; tie kiel Qtipq, ti.el subite perd
inte la par<>lkapablon, - nun sajnis .al lí p11eskaií ri
dinda. Li tu§is la . korpon per siaj piedpinooj·, ka;j; 
lía s-ento de term-o - strang-e - miksigis kun tiu 
de amuza mokemo. Ial .al li Qajnis, kvazaií tio, kión. 
oni nomas horno, estus nur treege interesa mehanikajo 
elpensita de ekstrema genio. Por eviti proviwre la 
malk.Qvron de sia krimo, lí j~tis . la kadavr,on kaj la 
batalilon en lá. riveron, kaj tra la pluvo ank<lraü forté 
ba~pta., li rapidis kure al la hejq¡~ de)a boatisto en . ·· 
Takahasi. · . · .. 

. -¡¡Por niá ~efo ¡:ni bezonas vian . ka.ponil : - diris 
Santa.· Do estis facile nun vidi, ke Seiji .estis, je lí:a 
miro, granda kanajlo, kaj lía domo devís· esti nenio 
.alia ol nesoo de k.anajloj laborantaj subl la masko di~ 
boatisto. Estis facile vidi anka,ü, ke Seiji intencis lin' 

.m,ortigi, ~r li volis fo1;rabi Cuja-n. Sed se la tuta do,-
mo estas unuitiilta en la lronspiro, la foresto de Seiji 
tute ;ne signifas, ke li povas tien reveni sen antaiízorg;o). 
,Qiuokaze, pensis Sinsúke, ne estos tiel facile revidi Cu
j.a-n . .Tu pli long~ ~i mie~itis, ~es ~p1i dio1or~ -~grenis 
lin la penao:, k-e li :tte.l fac1le falis en }a 'ká¡ptilon ·de la: · 
diabla kanajlo; ·kaj lia 6agreno plu kres!<is, _tis fine so-' 

•vaga malamo alla ·hoatisto kaj pasi<;~ de vengo ekkrevis; · 
en lia koro. · · · ·· · 

»Mortigi unu, mortigi du - kia dü-erenco? Se 
neoese, mi mortbatos tiun hundon. Kaj tuj tie mi 
mortigos min pro justeoo! « En momento de senesp-

. ,ero li pensis tiel; tamen, vivi li volis je ci~. kosto ~is 
' li Tevidos sin, amatan sinofere. Kaj kión fari, se li 
1.1e povos §in i'evidi --'-: .revidi neniaw. plu? Antaií 1a mal
, ~ojo de tia penso, la: pasio kontraiíll!. boatisto Sajni6 
.velki for -de .lia koro kaj gi nun pl~ig~ de . dolm•a 
se.:nto de rnizero kaj soleoo, nereten®la . kaj neregebW· 

, Por sin steli en la domon kiel eMe ylej senhru10, 
li komencis eviti la piedbruon jam kvar .. aü kvin meti
ojn de .antaü la.domo. Cqkaüiri:nle en. la mallarga pa
~o flanke de .la domo, Ji metis la o:oolon al la Ji:ui-

.l-eja .pordo, preskaií_ derirante aüdi plork'riOn- de Cuja; · 
ed nenia voOó interne; ciuj 6ajnis nun dQrmantaj. ~ 

vetero n-eniam povus ~sti pü favor.a por tia taslro, kaj 
ü pe:qsis, ke li povas fa.ri iom da bruo. Li maltime 
decidís per:fó.rte demeti mru ella glitp6rdoj el la . soj~ 
sulko. Sub lia · .kolektita forto, tamei)., tUj ee.dis )a 
pordo; gi eble ne es ti$ riglita., kaj facile @iti:S"flán'ken:, 
En la. in tema, .~~ro .li .t~ris lanWnori ,j,ll,t;anta l.JU'J;. 
fortan Jumon, sed ;nemall . st,gnon d~ ·anf¡llwrmta ok:az
ajo. T,amen; li ne forges,ij átltllÜZO.rgi, sin tarmante per . 
fi§tr.a:n6lo, pendanta apud la defluejo 'Ue ,la kuirejQ. 



da vireco. Sed s~b- hato donita sur ia spínon"ktm ti-el 
granda forto, ke gi pr-eslmií sensentigis sin, si rulfalis 
nun senpova antaií la viro. Nur unufoja . sp~rto en 
hommortigo doiris mirindan progreson al _lia arto 
lerte fleksi, tordi, pusi,. premi la homan korpon. Estis 
negranda laboro al Sinsuk,e ligi la kvar memh'rojn de la 
virino kaj stopi~ sian bu§o,n, . 

K un ·la helpo de _lanterno, li supr.eniris ' la stup
arcm: )'::amhroj, loomeroj~0:malantaüo dé la ekranoj: 
nenio restis ne traser.eata; -sed li ne trovis Cúja-n. Li. 
jam antaue supozis tion, tamen, firie {)ertiginte, J¿e 

. si .estas 'f.orrahi.ta, ~·li sentís sin senhelpa ·-lüel · infaneto 
forlasita kaj vojperdinta. Mallumaj pensoj ntakis lían 
koron. Kt'ln vizago tOI·dita de auonplom, li malsup
Tenkuregis _la s~u~ kiel frenezulo. Sin alkroCa:nte al 
la jaln perdigonta espero, li trairis ¿iujn ealnhrojn 
de la malsupr.a etago, kaj , rigardis oc sub la ver-a;ndon, 
sed ·nenie li povis trovi Cuja-n. 

- »Nu, diru! Kie vi kasis 13in? Alie vi perdós la 
'~ron, (( . li . diris, ' k.aj .foimétis la stopilon el sia huSd. 
Kaj dú$. li demandis; 'Ji . frapis siajn vangojn per 
plata flanko de-la trancilo. . ' "' J:.· · • 

La. virino silentis trankvile kun fer~j oku1oj. 
Baldau si iom .rñruiermis la .okulojn kaj· akre Figar-
dante liD, si diris: . 

»KiQil povas .fari vi, :azenulo? Vi mortigos mm? -
bone, neniu vin mall1elpos«. _Si ree fermis la okulojn;. 
Si ue plu movigis, firme kiel stono. · Okaze li rimarkis, 
ke li ank'Otau he sercis ~n . la eambro ae la wrvistinoj\, 
ka j k e '.estos -pl~ · prudente devigi ilin konfpsi; ol · van e 
torluti .Ci . ti un qtalmolkoran virioon. Li salte rapidis 
tien. 1\aj, tre strimge d~ilove, li trovis nen_iún e~ la tri 
Mrvistinoj, kutime· dor¡pintaj tie. Sajnis; k,:e- orii antai;íe 
forsendis la dómanojn kre~eble kun komisio;' por, ke ili 
ne bru=u la . vojon . de konspito. Sinsuke ,nweqis''do tien, 
ki~li lasiS. la virW<>n kaj; el k-ia. kaiíto? tuj walligis sin. 

.. Jetimte síu anta". la vir.inon,. k:urr ~ m:.allhvi~ gis la 
plan:k,,o, li kunmetisla manojn fll gesto de publika pr:e
~anto, eu 11e. Ja iaanieoo kaj hUlllileco de. Su_TSlrata 
almozulo . r 

»P~raono¡¡, 'mi Retas! « li <Cslis fervOl.'ll. » ~{i pen
tas pro tío, _kiou mi fari~ k~ntraú. vi. :Mi pentls, mi 
petas Vin ,_....!· vidtl, ni petas! Pro. via .ko1)l'~t"mo-, 

· jam ne kolem' k . .mil :Havu ko:mpaton · :· .~r jiavt.J 
k,Oron - r,iur' diru·;¡umini, kíé estas . mía. Gun9o r /en 
ésta~ ~iu, kioil mi )·,Q~ demandi, -:: mi ~lash .. 

.»Nu, vi devas scü; vi sercis en la tuta domo. Kjal 
demandi al mi do? - Tío ne e tas 1Ui.a afero. (( 

»Pro kio nun _tío sajnigo? - kiom gi utilus? 
Por mi ne estas malf-acile Vidi, ke vi ciuj unuigi , kt~j 
ien f'Orkondukis mi~ knabinon. Nu, cu vi ne vida , 
kiel honesta kaj ·malkasa mi penas esti al vi? Cu mi ne 
db:is al vi, ke . mi mortigis Santa-u antaií ol mi venis 
ci tien? Mi ne diras, ke mi :volas trovi la kinabinon 
por fal'i ion ){un ~i; nek ke mi volas kapti -viall edzon 
por min v-engi pro tio, kion li faris kontraií :mi . .Mi nun 
demandas ci tion '.nur, ca:i: mi volas - mi d'evas -
revidi mian Ctmjon- ankoraü unu fojo.n en mía vivo 
- por diri al §i. adiaií; ear morgau mi donos m in en 
la manojn de la le~. Nu, pensu pri ci tio, mi peta~ .. 
Eé se mi haV:!lS ion kontraií vi, domanoj , cede pri 
nenio "0. povas min juste akuzi. Ka j kiam mi pr-ewn ta.'1 
al vi la lastan pefon de mia vivo, J,cial vi povas gin ne 
plenumi? Phmmrru gin po~ mi, k:a.j mi donos al vi la 
vórton de viro,_. ke mi . diros nenion :por kuntreni vin 
aú. .vian edzon;en • malfacilajon, tute egale, kian ajn 
tortoron mi d~vos suf-eri e.n la j ug,a, korto. « · 

»Nu, .aüskultu, Sin-don. · Mi 'aú.dis, ke vi l)abilas 
j-r..il pri nía .unuigo, jen pri kuntren() en malfacilajcm., 
ka j pri. cío ci lliúl' vi so~ scias. Bone, montru al mi 
la pruvon de t iQ, pri kio vi parolas! Eble vi frenezigis 
pr-o tio, ke vi mortigis homon. Kion ajn Santa faru , 
tio ne estas afe.ro de mia edro. Sen~~e iru kaj donu 
vin al la lego, aü vengu v;in kontraií la cefo, aií faru 
ki:ojn ajn vi safas, tute .laií vía pla~. « . . 

· »Se vi estas ti-el senkulpa k.aj pura kiel vi asertas1 

~fl} vj. ~e dir~;.a~. mi, kie si estas? Kaj ciuokaze, kien 
ms SmJoro Se~Jl?« .. . 

· Videblé .la ririoo farigis pli l<:ur.ata. Kún . mal tima 
sinteno de insúltemo si tigardis lin, kan manoj enS.O
vitaj en la sioon. .Sia vo6o portis trance mal:vannan 
mok:emon, kiam si :diris: . 

»Kien · iris mia edzo, vi demandas? - Lasta-
1:empe 1i 'eliras l:iunOkte; kiel do mi pov.as scü &ufoje., 
kien li iras! Prí Cunjo; si diris, kiam si .eliris fru.e en 
la . ~·espero, kimprenante la servistinojn, k:e si -iras tis 
H.íroliooji por vidj spektáklon. Sed vidant-e, ke Si t~l 
malf:ruas~ eble obris al st io r:n;.t]hona, mi supozas. « 

Dum Ji aií.skultas la insulton de la viól}o, lia k,(lro 
denove pr.enis- ierurán turnon. » flundo! . Kion fari 
kontraií la: VÍl"ÍI;l.ácn? <d i hla:.s.femís. éir . sia koñundo. 'Se 
est4s oort~.Ite li ''jam tm povas trovi ian ajn rime®npor 



" PARTO III. 
;En. !~. tagoj, kiam ahko()~a\1 ·~insuke :vivís ¡¿un '~i~j 

g~pa.tOOJ, lill 'Jl:llt~ · ofte p11em,s lín al la hejn10 de iil, 
óef~_:de vetludist<_>J, nomata. ~zoo, ,kon .kiu 1á patro 
haV'ls wrsanait. nla11Qn. •Estis lia· dOmo, " kien ' Sinsub, 
h~vatrf~ neniun ~1ián _lokon, .devi~ sin tumi en lá n4to, · 
kiam li plenurms ' la teruran knmon. · ·;.,. •.. 

. ·En sia2'juneoo, ·,, K:in$ kondulüs · sian:· vivon ' iÓ.í1f ., 
:t f . ' 

*' silko ntJ 'tre horie ellahoi-ita: 
~ . .,.,.. ~< -- ;_1-' ~ 



~a -b _Janka ·po-rdo 
-- Eduard Valehta -

, . 
. Ne, s~jorin',_ ne opiniu, 

Ke venas' mi ,k_uil almozpet'_. _ 
·. Nek vojagísi'.m~A estas; kiu 
, ;T~plogos vin - per lotbílet:, 

--- '. 
'· 

: Pri sap' n~góoojn mi ne faras, 
Mi· ne · b~kan_tas pri la ves ti, . 

Nek akvotubojn mi riparas, - -
Nek -petas mi_ pri man~a rest', 

Ne est-ás rp-i, fripon' senhonta 
KIÚ'l ruza pens' pri g·elprepar' , 
Ne~ estas mi. stud-ent', luonta 
De ·vi -camhre~on kun meblar' 

1, ... ~- ' ' 

Mi o é;tas tut:e simplá homo 
Kaj , volis · pr~teriri nur, o . 
Sed -en . fenestro de ci d.::>mo 
Jus via montris sin statur', 

Mi sclas, -estis ~j hazardo, 
Min 1p.em vi lasis sen atent', 

-Kaj . :tarrien via e~igardo 

· Plénígiso m~ o per carma wnt', 

'L~_ · §t~poj \:ol<,is min invite 

Kaj balustrado kaj' la mat', 
_Nun sonoJ.igas junigite .-
_úe · blanka pord' mi, nelronat\ 

~i n~ atendu '~mozpetojri 
Jes, f-ermu pordon, sinjorin' -

· Mi ine kolporta13' lotbile:ojn, 
.Mi sole volis' vidi -vin. 

~ - -· 

' El la üehii : f!1 ilos LukáS!. 

·l;láldaü la jaro fi.Qitis, kaj venís l~ . ilOWl, la oka 
jaro (le la Buns.ei epoloo. * Sinsuke ciut.age vagis en Ta
kaba~, &-kaií la) :lomo de la boatisf(). Kiam <?-_penaií 
pasi~ dud~le ·t~j' aií ~om pli, . jam _tro~gis ~ tria _ed
~o ce lia· d<i~. kaj li~ negooo pros~ris kiel aritaií~. 
Jam estis néduheble> 'ke oni, forvenilis Ouja-ll en 
ser\'uronJ Sinsuke koosiP·eris. Por · p.reterlasi nenL¡¡p¡ 
sanoon, Ji iris al :faGibana~Oo.o; kaj kák rigar~is .. en l;a. 
bU'iikon, kie li .anta'líe servis. Li toovis., áü fantaziis trovi. 
la lokon plen.a .;q-e 4e~erta s0leco, kia•nl{ neniaíÍl an- , 
talio vidis, kaj tíe trovigis, kompr~e-ble, -nenia sign!JI 
pri la juna filino reveninta. Li ee aiídis fa)non, ke la 
!m8$tro, korrompita pro la forkuro de sia filino, n~n 
ku~· grave malsana, depost la lasta jaro .. Tito k'aiíZi¡s 
al l1í tiel ·neel¡xn:t~hm mal~o.jou, kle li -fine decidill 
neñiam plu s~ tUrni al tiu lo~. • 

. -Li . élecidis • ankau ne serci ptoviwre en ' la cirk'aií
ajo de la kanal.Vüjo, ·Li do seréis en pr~k'aii ciuj• gaj:
k:va_rtaloj de la · urbo~ kaj etendis la sercroa.nojn et ~is . 
Koume" Ha.SJt>a,· {rija, sin loka:ntaj ~kst-er la urbló, 'kaj 
travagís clokoj:ir, konatajn pro la lo~ejoj de amatinoji 
kaj pro la vi1aoj de -urbaj riéuloj. Kiam fine la dua 
moharo de la·, jaro .estis fin!~onta, · ani<K)raií C:Ia.uris lia 
sereado. Baldai't la . eerizfloroj komencis ekHori laií 
la riverbordo de Mukoojima. Gaza kurteno .de neb'ulo 
ekpendis trans la-paca c1elo de prinrempo-. Venís pla~ 
varmaj t.agoj, kiuj gajnis jeti doléan dormenon ec sur 
la viron kiiantan ekstere sur la strato pri siaj vendajoji. 
Láu la proksimi~'0 de printempo, la koro de S,insuke 
ak.r.e doloris pro amo kaj 1nalgojo. Kaj li terure so
piris vidisin-denov.e,f - VIdi 'éin, eq se nur en Son~~ 

, >>Sinjoro Sinsúke, 'éu la knabino; de vi' sertata(, 
ne estas luultistino <en la kvartalo Nak.a-óoo, - .ái nrooni
gas Somekiéi ?« 

Tiun gojan scügon Kinzoo alportis hejmen en iu 
ves~ro de la malfrua Aprilo. En la sama vesp-ero Kin
wo' regalis, 1i -klarigis, "sin kaj siajn du-tri -liomojn O& 
la resroracio · Obana-ja, en Hukagaiía. Ynu el la gej
Súj, okaú~ vokitaj al la kunm~o, frapante similas al 
la prisk.ribo, donita al li de la junulo, Estas dirind'e,· 
ke ,.Ia knabino, kvankam si estis malofta lielulino, híivis. 
palpebrojn iom c~zajn, . kaj provojn densajn gis pre
skau vira ~vereoo. Kiam .si ridetis, sia duob.la d~tosur 
la dekstia fl.anko .~~ aperis stlh la' supra lipo .. kaf tiq 
faris la ridentanta:n viza~n tiom pli alloga. Sia kut~ 
iom mordi la lipoj.w kaj premi la malsupran lipon per 
denroj, kiam g¡ ekparolas! Sia YO~ riea je earmo, ki~ 
§ajnis ape!acü re~íe al la homa koro! Tiuj karakteri-zaj
oj koincidis k un ti u j, kiujn Kinzoo rakon tis · pri la 
gejSü. Li do iris kaj sekrete infotm.i.A'is pri gia devenq. 
Oni díris, ke . 'vetliJ.Clisto no mata Tokubei, loganta en la 
yila~.o Suna-:-mur~ estis éia garantíanto. Li elflari~ an
ka11, ke tiu ci To]_(ubei estas fripono kun malnobla k'a
raktero, malSa:tatil :ee pe· siaj . samptqi:esiuloj, kaj k:e li 
§ajne rilatas la , &Oatiston Séiji, kvankam ne publike: 
kiel amiko. Cío· e-í· jaro lasis nenion pridubi. Ankaií 
Sinsuke samopiniis. 

· ,EJ.tute . ~o-· ~jruts al mi n-e eraro. Sed -estas io, 
-kion mi tute ne komprams. Mi timas, ke vi ofen~w; 
pro mía diro, .. en o~Qlzo, se la knabino pruvigus la 
via, - « 

•. Kun tiu éi elikonduko, Kinzoo rakontis pri éi la 
faTk,n, kiun li aqais en 1a g~jkvartalo. Estis nur arii-au. 
unu kij iluono qa monaroj proksi'!llume, k'e la knábino 
Soijlekíq ko~q~ aperl en N.-Obo; sed pro Aúl_j -ta-

; ' 



~JI-JuDo,.·~,~ 
- Lev~Vtaclyka -~ · 

• Per ·{d~aÓ ~ni d~vas perdi nek !ne~!f~~mon ~eU .. Nel';zistebla forto tiris min an~iíen. Mi kuregis 
a~tori~atón ;, Zenoñv Ojiczski sidis de ;frua ·:i:rtaten<,>,,s ame. 'kiom eble plej rapide. Gustatempa mi venis. Trans~t-
ktel c1~n · tágon;, ka~ ·tab:otis: NUr .nun, pqst triohla . in te. fosa}Ein mi j-eti~ min g,ur lá relojn. .. . . • 
~Sonoro, kiu . .anoncjs veJH¡it de lc~r~sto;. li: .forsovis "la . _Ra-'ta-ta ~ ra-ta:~a ~ ptuisJ a ta,I:pihc¡j:eQ 'i-itm>(;> · 
skrib1ria~i~~n: ~aj ~oónt-ente ; s.h'eei~ ~á. · K?~I'o)~:.· Li.a. rl~fi 1denta koo l a pulsolia-tó3 de niia f¡¡ndita }{oro. Tio ~stis· 
ardo .ghtis .laiílonge de ·f¡¡. pentrmdaJ wgmentor de ~re .st~·ans:a. S~d la.:elSpmc.ru;tt~ vaP?r>O siblis 9n trank~il.f · 
alttikva K ru,koya stt·ato J~aj p.óste fik'sigis al_neokulfr.a:~ 1gaJ mtervaloJ kaJ mernopg!s prí J,a: tempa :de fehCa 
Joko: surplafona,· kit.;t of~~ es.tis kvietiga "lamp>O por M infaueoo. 
pensacto. . ¡. •' ' • , . ~- .. · ; ' . Gi 'tlstis tioín d>Olca. Mi emis dúrrni. Dormí ... 

· ~ E'l:tiris ~a . m~striyo kaj alpoi:tis ·posta)>Ojn. · seud>Olorigan~ longa~1 ka§ <senveki~.an. áo:tn1•Dll. S,e Ú.ttr la . 
l~tli)llOj'f). Sire Ji · ~alf.errnis ilin sinsekYe, neniel vi reloj postmatene ne sentigus tian malvarmon. · ~ · 
ante en sia mieno eró-ocicm. La tria le terf> e3tis de · · · · · fluuu - la va0<>'0.Íláro transpªsis-. ' Mi estis konvÍI;l-nekoo.ata deveno, ·pri k:io .afestis la' k>Overto,. sed -ce no . . . . . . ~ . . , kita, ke mi frakasigis kaj '·estas morm. Ekkaptis min 
efikis senimpr"8se al }a grha 'Viro. Al neko'9Ataj l cter~j _'li frosta ten~o. Mi tiu.Ii~ J:eveti 'Ja ka pon _ ,rnh le. kuragis 
es~is ~uti,ruigirita. I;.iaj glóro kaj sukceS.Oj .e:3t:s ,akOippárl~ k · b' v k N · f · 1 
ÚlaJ dé tiaJ· IDa:. :i:íifesta ~oJ', ·k'a.J· 'tial li akceptadis ilin kiel- e IDOVl · · r.al,\ion aií r .uron. · · ur post:e mt ·ermis . a 
. ' J okulojn . kaj malrapii:le . ~klevis la nukión' kiei malsana 

.parton de si a ' pmfesio. Kelkafoje li tia maniere ec e){scíis ' limako, rektigís min en' kurhígita . timego; mero esta~ te 
interesa ji} détalojn,' kiuj .'hélpis la studadón ·de· h~í:Pa . f.antomo . kaj ombro. Kaj kiam nii tenis la kapon . alte 
a;nimo. Kaj ti:o est\s ·rimarkmcla pluso. '_por· Ojicz~, 1 · 1 d 1 J · be · lf · L eru' li estis . konata ki.el ·ernine)lta literaturisto, · kiu fail)¡~ sqper · a m:ve 0 e a r~H>J, · su ite u:u ma ermis üt 

· . spasme kimti~itajn. ,ok:ulojn.. ·· ~ 
i~is p~r k'*.:C aa . romari-oj K!!D . pMfunda . psikol.;>gia.;~ . .. "'. 
b'~zo · · · ,, . . . · . . . ,; 1'aga lumo ekdolo,rigis · min. ·. , ,. 

. . · . Ú , 'malfermis la . trian leteron _k(aj, ; pr;ofesi.uledi , Okazis nenio. Tute n:eni.o; Do ankóraü ci-foje né?! 
rígá~·dis la 'um\an 'pa~on. ' Gi estis maSipskrib'i~a k,:aj ·· La sekva:n fojon mi d-evos :elekti unu.relparan fcrvoj-
scntrtola. · ~ linion, por ke min . trafu mia sórto. · . 

. i> Fine hodiaü matene mi saltis sub' la lokomoti:von, . Nur reirante al la . hejmo; . kiam miau kapon 
uu¡nÚo tticent . sesdek kvin. ·· Estis preskaü mallume, cirkahtlt~g.etis kouvulsia "'ft:>Ostotrerno dutn tiu r"emem-'. 
kiam mi ékiris 1Clhejme. Grandaj gutoj' da l'QSO simitis' .· ,, oro, mi decidís turni .min al vi. Nurt. mi··ku~s . ªpud 

. al latmoj de lá v:ualit.a: vizago de l' t em. Mi iris lau viaj piedoj en hunda -humileoo, mi cirkaup:t·enas vi~jn 
verda vojo inter maturiga;ntaj g1·enkampoj·, ~is kiam ·. ·krumjn _:;__ ~ helpu .rriin, Mi . petas~nek ahn.ozon nek 
antaü mi suhiw aperis fervoja lii1io. Surpl'izis min ~ia senhontan protekton. Sóle kelke da v.Ortoj sufioos al mi, 
ekzisto tiuloka, bankam ja mi scüs, ke gpíe devas est:F, kelke da vor.boj de hom-9~ kiu . •·gisfunde jam pripens.iis , 

Rigidé mi haltis - ,Car: jus ~i estis y~turant:,¡.; multajn ·<lest'inojn. kaj okli.zaj>Ojn. :Ou.O'estás 'eble.Jorigi 
Lokomotivo. Pez~ . ~i spiregis - post si',gi trertis alte· la sn:rrngan wu;al:on de '!' sur la nekOI;IÍ'fl!~ieQla Jc{)ntiau:- . 
'8arg.itao. v.ago.namn. · natureco de mía animo? Cu sukcesOs iu 'pe1· ·ta:iíga 

le:uto .. en muzilOO, ~atinda pe.rsoneco kaj · beleco konlnir"-
~ta kun i,u ajn en la tu.ta kvarta,1o, oni.,b:al'daií aií · 
&ian famon el ciu bu~: Si fari~is cal:nio de la lo 
Juna filo de rica §tofvendsifo 

t ; l .i• 
' ' ... .. ·' ' ' . ' : 1 ''f 
. : . * ».Ha~amot:o~ estis la kor~1ogardaptój de la Si>g 
g ubm·uatol'ó reg~nla <U1Stat:t~·.1a ~mper1est:J;()J . sekvc .la p. 3 
honorata klas~. mt.el' la mlbtiStoJ (Japane ~sann:tran'). sub. 
la Soguna :reguno, · 

:46 



·;.,;~ . . ', '0't . . . . 0:·~- -·, . • . 

klari_go bakasi .M, flugrlojn 4·é'. l' abo mena 
sucanta mian sangon? -' . " . -, .;;, ~ 

.. ~-· Mi:ne e~tas sinmur?~in~alo; Ec ~songe .n)i nenia;m 
. ekintencis adiai'rida v~rdajn válój:ii de titÍ ci monde( L'a 
,, vivo . «estas+¡por mi . grandioza ·ªonaoo" multvhlom· k~j . 
'ntlmh·¡nd~: .Ro! !{~a niltlto es4ls. at~~gebla per ·ambau 
mánoj', kian kionion oni p<>vas prirrieaiti kaj trimsforíni 

.,en -realájon d e. majestaj rev·oj·, Jci,el egan kiomon oru 
·· po~l}:s. ·renkónti s~r materia irv·Ójeto lumigat;;t. !le gojp~ 

pleri:aj ·sunradjoj f · ·" . · . · · .• 
· . ,~; Ee amat:i~9~l •. mi. ha-vas ----;;;. se. vi· vol{ls .. si)Ü c~ou. 
:f<'i:§ab pet-siko:(l 'en'Ja· ca~IDOGOria gat:dCllD de t' jUlHl~. 
Vi ' ne kapab1as st.nnigi .la . sekundoji1, kiuj formas· 
pir,amidon . de guego ' kaj_, ·f~lieo; . kiuj mem suficas PQ_I' 
úo:"ke 10ni 'dezir.u~atüigi la ~~on-:de Mehlza$rriQ., · · . __ ,,. · 

. Kaj tamen ~in persekutas ·mia 'k-i·uela fatalo kaj 
Jui '-!imas. ,: timas, l<'•t\ .mi n,e ,.~vos ,gu1 ,e:viti. 

· ' Lokomotivo. ·;,, 
-~e mi viqas la &t;kjn pistostang?jn)aj la pot

~ncan a ron da·-,í-ádoj, se mi '.riga¡,:das la' masiv:an- meta,J:.:. 
brusk>n káj la nebriaeblán forron -k~,Jr-egantan ·antauen::. 
mi' ne -estas sávebla. Depe>~t mia ju.neoo per~kutas mm 
tit;\ Ci f¿¡nfaziajo, ·mi '·:e.Stáf p~stata, ·· turmentata '·kaj ·tor
tura fa, mi far~as spiri~e malforta sir~tiido hipn-otig'ata · 
per;furioza rigarilo de sagaca pitono. · . ' 
: ~ <' S1ijúas ~l mi, . ke lOk9motivD estas kreita súle por 

tio, ke· oni povu · sub gin _ salti; Mi estas altirata k'aj 
log~la álla du .;r:qalbenimlaj , rél~stáoj~ kaj fakte mi 
tremas ·pr6 i.1 senespera' ;kaj kbrprema guo, ·se mi 
aií9as hraegon de rapidantaj radoj. Gi estas teJ'ura . .. 
te.rgra . • . kaj mi )le pose{lás ~o-rton por hlJerigi min 
de '·tio. . ·, e .e •.•.• , . . , .. 

· Kiam mi estas en -stacidomo aií 'ce multe trafi
kat:i ,_ trav~bp'8jo, :I'!li sc~s .rete:rii)a terura.n' .manion 
furióz.antan en ~~a in terno: Ho~:;e mi 'evitas la oku~ójn 
de aliaj l:wmojJ cat· mi' sentas, ke ciuj rimark'as mian 
mal'qor~a~econ , kaj ke ili: mí,n -observas kun; o~Speiiala 
atento. Séd tie, lile mi ektr-ovas ·~mm ' solá nur kun ·la 
rel~aro meze. de . ~am~L- mi io/'igas Iudilo el1 .manoj 
de rla sangaV1da vamptro; · · . " . · 
· • '":" Bonvolu min helpi. -lmagu por momento la · freu

ezan miksajon de .. timo" k'<!j pasia sopiro, la kruelan 
ciklonon, Jci:u miii jam·· ~ortlacige tedas kaj: pri kiu 
mi scias, ke gi nepre _pereigos miu, se mi ,M estos 
savita: lJUD, en la lastajsekundoj .: .. « ' .· · 

''' . _,úi ti e 'Ia Jetero .estis ',finita 'wn ~jllií · ekstera signo. 
Sulisláioo "marikis. Fino, kiu ne' estis fino, Sa.me ló.el 

·· la · koinenro, .ki:u . estis . preterlli§ita. Stranga deklaro, 
' frerieza. rakoil-taoo,~ ka3· tamen . s~rtóras en· gi tei-uro pri 

1}-ekóná,ta:j ;manoj, kiUj su:fo'k:e · premas gürgDn streeitan 
· · pro' konsternigo. "'*· · , ,,' . , . . . ,_ , ... 

• . - 'i' ·'"::,. _:' -- ' . ,,(;.- ' '" . !:');: • ~ .' .!:':-~ 1- - ; 

·· Sed. Zenon · oj~czski sieis gis nun ~trankvile. Pru-
denta malvigleco de lia ~ágo .e¡¡tis fidin,aa gvidanto de 

. .. ..lilij_ pa&oj: Maliapi4e li turr¡is la, kover~jl kílj réfoje -Ji 
. ~- . rigardis lá ádreson' ·s'kribitan' per: mano relii1ive kvieta 

. -~: .ka:j · séktir~.- Ee pqstmark.O .ne estis -surgluita. Kiel _venís 
éi '~en la ·J~tero ?~· · 1 -?> 

f ' _:Seneiri~cie li: vokiS~ kaj post morriento aPe-ris en 
la . púrao lía mastrinol kies rigawo sirililis rigaroon . de . 

. muséw ~fielitá .éíF:_anguiOn. . . . ;:_>,e <' 

' - - . ~·· ·. , - "' .ft ' 

~· - K.i- alportis tiun· ei leteron? la 
'!' ~_¡,,, IUaJj~n " . ,~ 

li atendos antaií nia d-ompordo. Ke vi supozeb'te ' vokos 
lin, trialeginte lian leteron . 

, . ()jipzski · ·ekmedítis. Lia l'igaido na~is super la 
blueta-.komf.orteeo· de sendif:ék'ta humoro. Ci ne mten:cis 
rifllzi la malprudentan senesperulon, -sed li pripensis, 
kio'Q diii al li por helpi lin . . Gi .esti~ malfacila pripen¡.. 
sado, kaj Ojiczski fakte elp~sis nenion. Sed la paiízo 
sajnis --al li esti tro longa kaj pro tio li levetis la 
mentonon. · 

_:_· Nu, do -enlasu lin. 
Post ne tutaj dek sekund-qj la pordo malferm4S':is 

per rapida . senbrua pu~· kaj· -surJa. sojlo aperis tre 
déoe áspektanta jwJUlo. Málmulte estis '.rímafkiebla -lia 
interna konfuzi:teoo. Li salutis tr.e gentile ~j neku-rage 
li haltis,:mallev:ante la okruqjn. . 

· Z-mton Ojiczski niansig.n:is al li, k:C. li eksidu: 
Kyank.am la mii}no del' junulo estis tre konfídema kaj 
mstiga, . Ojkzski· n~ trovis ~ ,:unuan .vort::m, per _kiu li 
trM()mpus la gla01on de sLáJ dubo-J. Fme la Junulo 
mem elpesis demandon. . . 

-,--·Mí petas w.n; ,majstro, kion ,vi jug-8.$ pri tiu? 
~, _Ne timu gin - élmdetis la flatita majstro. 

--:": Gi estas resto de idolkulro en vi. Konscio pri dieodr. 
Versünile, "kiam .· vi e~tis ·:infaño, iu montris .al vi lok'O'- · 
mótiv:on" kiel inodelon de perfekteoo reknika. Li sendubte 
e~tis tr.e: ravita per la koloseoo. kaj fortego de la ma.éíno, 
tiel, ke:"li., suk'oosis ~. la infarum f-antazio.n enstaUipi 
imagon prí rievenkebla grandeoo ka:j mire..ginda povo 
de la:' !eviloj, radoj .. kaj ~raiíboj. Tiel estis ·pr-epa:rita 
hazO por .snhkonscia adoradd~. • .. ·· . 
' - Bonvolú pardom - kur~s .interrompi la juna 
VÍi'O, ·~ J-an io,xoota 'malkD~prenajo. Nenio el tio, kion 
mi :sld-.ibi.s, estas ' vera '-:7 . sed nú :iliteresigas pri . bele
tristíko kaj tial mi petas, ke yi ..afable diru, kión vi 
jug.a~ p.ri tio kiel pr,i literatur~ provo. 

· .·· .:2"; . ·.··. . " .. ··~ la Óeb.a: M.iWI t}Úká.R. 
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· SÍ:ult:,. 
""l"'"+-<·· 'P"'"" · l{'\)ltl$I•!'iel:~t¡~'"~l-c~< l.~··~a.s·w in ter . lá 

. . . ·. sekta pre; 
pr~dik~d·on.deJU, u o~;. 

· J.elicigos la ·lmmó j:n « , 
lt·~.airis; ~·: -;i ~ " · · :. · _:;J · " • 

""'~J. :StultHfut;ga persiste b~tatis . K·)~ftrái1 .du . aendiooj · 
de.' lf.:t ,, cliabl{.l.'. unw·estis la _í(lrgis.to ' Sa:mue:t, .. kiun li .·n~r 
m¡s::' >>tii~.áD:g . de;~tp.a!;usto « .. La alía : e~tis .. J?etro V .ad~ 
tl}'.ln ; '~ kiu_u )i ... tito]~~ . >> yagah?n~S' ?e pek~ « ; · J:'rovit~ 
m.u1ta¡r'· ali,aJ· .. tJekuloJ, ,sed. nenm:f :cstl-s kiel tl'UJ .... La álUJ.Ji 
ki&:rí'Se~tis. pl'i tioJ ke la·<loktriuo $Yidil.S al eterna felieo, 
sed )ion··ne· fai'is ''i:iuj. du. · . · · ·· 

:r·· f' ' ,, ¡::: ~ ;,.-t;- ~' '_1:: . ' - -~ • 

okulojn., 



MesSR!l4f,... Mali~~liD.Í * ·• , . 
-- ,pri l'' insti uado: Kaj - hono~al!: . meilCÍ<?P ée 

»Li estinuw Gf la plei I:>Onaj, pléj Íiclelaj , siudrmaj, 
laboremaj kaj valoraj . kul'turantoj .de nía lingvo kaj niaj . 
klJ)pJldoj. Mortis je la r5. de febTua~o en Fano, kie li' 
logis dekclká. lempo; ha,'is 7lJ jarojn (naskigis j e la 28. 
ele februa!'O 1857), .kaj malgralí. lia ago ne plu· juna li 
uwrtís sur la bastiono. Li labol'Ís forte, kvazaú kun im
pelo vt:re junaga, gis de'kscs horoj tage, poi· Esperanto, · 
ka j po1· Esperanto li iualsparis oiajn fortojn, kun la tuta · 
l'tH:vól.'O de idualisló, gi~' la lasta' ·tago de sia vivo. · 

. Insltuiol~) en Meza L~rnejo_ clun; · $8 jaroj, li pie: 
nutu.is sian prufesion kv.az<tú - mision , kaj , .Rvankan1 jam 
de multaj j<~roj li vi,•is pensiumi-ta, lia morto vekis. 
grandan dolaran · bedauron ankau in ter liaj 7H)lllbJ·aj dis
ciploj, l'CU)Uil)Ol:antaj )in kún l:utkora amo; Liaj divers'\j 
verkoj cslis laúdataj kilj vahe disvástigi.ntaj, ~nLer ;uiaj 
la »~fannalc di plastici,l «, »F;oglie ·e Fiori << , "EI'b<u:io artis~,~ 
lico per . lo sludio del di:segno«, »Ürniunenti pi.atti poli- " 
cromi«. Li gajnis ·du argentajn meda!Qjn per siaj verkoj • 

Xaj sOllis orelturment·e ktel kata g-erno kaj · 
hurlo. . 
· » ÚU h'Ovig.4S neagor~itáj harp,pj ~n }a cielo? '' 

· Stult-Kuraga mw·rnuris, kaj malkontente postrigardis la · 
ang-eJ.on kiu donis al li la ha:rpou. Tamen' li opinüs, ke 
estas plej prudente ne fari Gk,a:hd.alon pro _ ti u af-er-o, 
kaj Ji provis mem agordi la harp:tm. Kiaa\ li voliE¡ 
turni la §raiíhojn, li trovis, ké apud ciu sraiíbo sidas sli~ 

. peto ktm su1·skribo: P1ú:-emo, - Koinpato, Pardoneino, · 
Pura animo, ·Ki-el infa:uo, ktp. Li sraúbis kaj · sonigis ,:,_ 
la kordojn, sed ~stis por li absolüf-e neéh:~ estigi har-• -
moni<On inte1: Ja tqnoj de la km·doj,' li he sukce is e6 
havigi UJl-e1'Cble piiran l-onou el iú U;luopa kordo, 

Fi·ne Ji r-ezio-ois lxa.j m1 la angela amaso se_rcis,!¡i-
WJ , kiü dcmis: a l li la hat1)()11. : · · · .. 

- 1\fi JHl [X>Vas agordi la harp-p11, )j balbutis -kaj 
· honte fOJ'turnis la .vizagon. , ( 

- Agor.di? .la angelo diris. Gi, e;;ta · agordita, ti
om ~iom ¡5i povas es·ti. Tiu. ci. harp<) -esta$ farita cl.4a- , 

'dcúi)O~ d7 via .¡;>ropra vi~ kaj el la ?-g~j, lci~jn nasJci~ 
la d i;11Jl'OJ. emu · krom v1 "povas lud1 gm kaJ ;reagm·dt 
gil1 ~·e povas --e¿ vi. Vi mern agordis gin, kaj la agordo 
He il;Slas §angebla. · ' · 

. :_ Stult~Kurag.a ektremis kaj maltraiJ.kviliga seu~o 
tus.is' lill. Hezite li turnis sin kaj voli ie-n Iorkuri: }JQI. 
tm trankv-ilo . ,medí ti pri la signifo , de .óiQ ei. Tiam 
1i oókaze ree ekvidrs -la malpronan lokoón · de Dio. · 

.:.:c.... Tamen diru aJ. mi, kiel -of.ekti~ sl..llhts ti.~. cil ..... 

·e;ÍÍ Sáragbss·a "(lfisp:).~ Ui.an ii;}'Metedo Hi Diseg¡Jo« pe:r 
JJronia médaló·- pt'emiis l il mihislTQ de ]a .. Publika .J nstr.u
ado .~( 1888). Dum long a-tempó 'Ji eotis I'Ícpretitlanto_ dé 
la· ' acia Asocio de r Desegno-instruütoj kaj . m:hrtinist:a-
cia~ konsilanto 'de. l' Mezlémeja' J>i·ofe!ora }'eder'!cio. _, ··. · _ 

. An'fo -~l l~ Lerñejo,- nl la~J\m»jlio;,.alla }>atr.ujo ~stis. v 
konstubtaj 'i'de&loj dé: tiu tii géniillromo" .. ·. Npniam 1i :.>er~ 
cis .. rekon~n dé si a :mu.l~ob;)!l k<)j intelizenta ~íktjyeco , kaj 
cíam ' volis res ti. kasita. . ;·· \ . . ~ 

Eble -eStas so,per.flu!il- niemórigi •Ji e ·e}; kio¡-p. f¡u}s Al_es- • 
san~io ·MilzwliDi por E1'-peranto. Konscienca' kaj serilaca 
labqrapto, kon,stanta ka.j, pei·sis.t::i propagandi;>t.o, •:li J.asis 
pe1· siá hlt:i(n·o largan · postsignon :sur l~ kampo de Esp'i!:
raillo._ Pd liaj .¡: ~lú:ib'ajoj petls; niaj""plej 'hona-j ., literatul'<ij 
revuoj, · liaj no'iübregaj e:> fas ' l~ ' .:\rtiko~oj, kiujn Ii públi-. 
kigis, ,la :~r~matik?j, . elézt;~;clibr9j, .,pe-r-:kiu.j li elme_rit-i~ 
ebt_1.1z.iasmaj~ · laütlojn de , la p1ej · enlin!:\Ilta] esperaoti~tOJ 
~~~ ciu,j paftoj de l' mondo: J,a; Vet·ko kÚ:Ína¡rtra ]Ía¡.)_ agadOJI. 
estas la Dizioñario ltaliano-E~peranto kaj Esp.eranto-Hali
ano. Li estis merríbro de.,Lit;ig,va, JKo.nlitat~>~ lt~lt~,. dü:.ek
loro ·ae ISOSEK (lnlernacia Supera 'Kurs,o de Esperanto), 
_lmu el la Jondintoj_ .de l' -Catte¡;l1·a ]taliana -di Espe,ra_nto. '« 

Al la supraj Jinioj, tradukitaj ella ítala L' Esperahto, 
11i aldonas la esprimon. de -riiá, plej dolora' bedtiiíro .. Ankaü 
L. M. estis utiu el tiuj gazetoj, lciuj povis goji . pri la 
valora kunlaboradu -de 1' '. katQ'Wl'l.lQl:a . fo:ririnto .. ·Niaj. ,leg
a.ntoj cerlc. :memor<,ts liajn' ca'6 n.aju cnigmoversojl'! kaj la 
p1·ofw1dsentajn >> rualjunagaja ,¡trad-ukojn . de junagaj poe
n;wj «·. ~n l:i nnua peúodo de ni a revuo aperis de. li 
majstraj tl::adu!wj de italaj· poémoj: , . . 

Ekstr~líle lnborema, multflanka, ·carme ·modesta 1nhl- · 
.juo_uÚl ni- konis l.in kaj ni tre ekaiuis lin per liaj sincer
tollUj 1eteroj, el kiuj ciui'Ol'le uni povis sentí· lían gran.dan 
amon kaj ' ?.org?n por, nia Jing):o, Nía. km:o pi:etu.i~as j.e'<la 
penso, kC hi ne'niam plu" .r:icevos de li tian longa1r; bele:ge 
kaligr11fian, lete;·on. · · " 



lu:utis malsupnm,· unu el .la piédoj estis, .turnita flan
ken. 

- Dio en la cielo! Stult-Kurag.a ·diris kun peza 
spiiiQ, kion signifas tio ci? Mi estas ja tute sama kiel 
antaue. Kaj mi ciam kredis, k,e oni rioevos belan as
~kton, kiam o ni venos al la cielo! 

Po~;~te Li 1·igardis siau man~elou. Gi estis .mallerte 
flikita .ka:j kuumetita el diyersaj eluzitaj §tofpe~X>j kaj 
tre s:imilis .al pan) ·da kupkudritaj sah:eoj: . 

- Certe la· plej aca frWajloro· en ·la mondo kud
ris giU, fi diris k:aj 1;1ek · mprenante · 1lkuis síau khlva:u 

· kapo,n. · . , _ 
Ang~ló preteriris, káj Stnlt-Kuraga tusis li.an 

br.ak.on. . -
- Pardonu, .Stult-Kuraga balbutis. Cu oni ne ri

oevas novan aspekton, kiam oni eniras .Ja cielon - mi 
volas diri, - ke. la,teraj mankoj malaperas. . . 

·· ~ Kiu ne liberigis ~in de siaj mankoj, tiu an
koqi:at) ,r·o3édas -ilin, Tie ci ne estas 1ok por rubo. Per-

:fekto.:n, vi gajnas . I;~U_r.- ,pe.r la vivado. , · · 
. - Mi do ne meritas toler.eblan .ttspekton, _ kiam 

mi v~'uas al Ja. ciel>0? StuH-Kuraga di¡i$ m-edite. 
-- ,Saj;ne :rre,la <lngelo respondis. . . 
- Kªj 4t mantel:O? Stult-Kuraga d:emliJldis, 
-:- Oin vi kudris dum via tuta vix.o. Kia la maj-

stro, tia la verko. · 
- Estas preskaií ·lro ... Stult-Kuraga dir.is. 
:_ Kiu konserVis sian anirnon , pura, tiu ne .por

tas iuu ajn mautelou, la ang,elo diris. Lía nudeoo estas 
lia }>eleoo. Jligardu tiu jn L . "' . -. 

. La al)gelo ·montr:e eteódis la matton. ka;) ku:Íl kon
sterno Sttilt-Kuraga , ekvidis Sam:uel'ou. kaj .- :Petron 

_V'oon1an: .Nudaj, l¡jaj , }>¡)l~j ki-el. la idt)lanaj .clioj., ki
ujn Stuit:-Kuraga-noJil;us dl.a:bloj , ili lirak'On · sub b'ral>:o 
promen_is ·sqr la . strato kun ·harpoj en 1a maliof. Kiam 
Samuel ek"diS-· Strilt-Kuragan. 1i lasis la brakon ae 

. Vadman kaj S'Ouigis 'SÍan harpon. Sonis miriude bele, 
· k:aj Sáj~ís ál ' St~t-Kuraga, ke '~>iriiilas ru , gaja danc-

melodio. · · · 
- Hej, Sa~uel kr.iis, kaj al Stu1t-Kuraga li 8aj

nis ' preskau "suspektinde gaja, .kiel li ofre estis hejmle! 
en Lagg.ar.bo. ; . · . . : ' · 

- .&aj' t a vi eslás kiebm pasintaj tágoj,, 
Sumuel · · agi¡lble · renkOn~ ffi.alnovl;ui kO¡-

• " ~ {t>' 

' i 'r. ·~ .:: 

i:om~ d iic akv6 pér ' lil. '"manó por trinki. üuslumin le ]j 
subite ekr.aqiis', · • 

__:_ Estas pura brando; li <lk'kriis tiel, . ko of1is on 
la tuta cielo. Nimia duoo pri tio, ke ni venis.al la gusta 
loko. · . 
. Kaj li dai:írigi~ súm cerpadon ~.Wn intereso por 
plua iníerpar<l\o. · · . . 

Stult-K,Yraga ankO.l\1111 pli konstenügis jo_ l.a cl
lmo d"l S4mui{jl, kaj kvankar!l li éstis . houtet)lp1ano 
~e · kiam {ú'~~igi~ la .~ontemplan~ l~gio ,ei.1 ];atgarb<?. 
li. fumen klim.'! sm kaJ gustumehs la akv.on por· korí~ 
troli, cu la t~rura.j vortoj· He Samuel esta.s v9raj. Ui. 
l~kis kaj smaais sed neniun guston sentís, e tis kviizau 
gluti aeron. . 

~ Vi l'le devas mensogi kaj blas~mi antaú la 
trono de Dio! Stult-Kura~a diris loolere. 

Saínuél volis respondí, sed interrompi lin la all-
ge1o, kiu jus parolis kun Stult-Kuraga. -~ 

·- Li ne meo sogas, diri:s la ángelo. Tío . ci e l 
tas . . . ~ . 

- Cu ne ' ~ensogas! Stult-Kuraga íútetS<>vís IW.j 
ekkoieris. Estas nura, mensogoo. Mi inen1 kontrólis, · la 
akvo havas nel)Íun · guston. 
' · Sed la angel.o rigaidis lin tiel, ke li 1r.ostotrern.ifj 
kaj silentis. .· 

- Tío ci estas aferoj, kiuj .superas vian k.om
prenon. Kaj eotere ankaií tiun He Samuel. Vi vivís po1• 
doktrino: jen perfekta efektivigo de vía doktrino. Sa
•muel kaj V.ádt:nan vivis láii sia S.at.o1 kiel infanoj, jen 
estas la ~nhavo de ilia animo. Vi · noo:iis Samuel'on 
serrdinlo, kiam ,li ·. ebrügis sin, sed la oonon, . kiun Ji 
Í'<l.ris laú siaj plilj internaj l:lezit1oj, .vi i:te atentis. Vi J.X»
se~is belan doktrinon, .sed t>onaj l:l:eziroj e$tis foo:m
·daj por vi, pli. fremdaj estis l:xil'laj 4goj. Cu gravll!$, 
ke Ji nomas -la akvon -de vivo brando? Brando 'risti · 

'<~r li beni~··4rlero, kaj kio estas_la (~~·ro d~ v~vo, Lion 
li k9mprer1¡ts same malmulte k1el Yl, kaJ · hal estas 
nek:" st.Faug~ nek malpernre ite al li dooi .al gi nOJM;l 
laií sia propra lwmpreno. Se vi estus ti~l viviota, ke la 
akvo de rivó havos guston por vi¡, vi éble nomus gi:n 
i.rambosu.ko. .len temas pri sago pli alta ol ti!): de Lag
garbo. Sed en ~garbo vi devas akiri .tiun sag.on. 
• - . L¡¡, . .angclo ~~ilentis, k'aj ,Stult.;Kur~a plorc ek-
kusis sur la·strato. ~ _. .· · ·· 

. ·:_ Satriliel; li díiis posr tempero, · :bj ·~pereto 
ejd)l:ilis ~ñ ·liiti()k:!rlo~, Samuel, tu vi viaas ián dion ? . 
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11m. \'!k~~ .~~riroi~ro ;. iri · ga)~as'.tnf mold líl 
J{.:tlJ, post~{ lit kous_olas ·' . . . , , · ,' . . ··" · . . 

· ~~1 P'QSt · tto, tamen, ' necesíS \'.LVI plu ... VIVo 
~~:das, kiam >Onr ne plu b~vas firman kaií2;o.Ii 'viví. Mi 
almena\\,' mi haYis ian . . &id ~i . valoris : reaceli miau 
t\k..e.l:a, ·m.ian k'P~tindan Akela, mia:n kunul.dn, kiu mi: 
e¡¡tis . ve:ndmt\1. ... ' . · · 

• » sendQbe mÍ povis rooltrovi Davis, ció.n rakonH . 
af li,' de If ~~t.!lgi ' ·edQn.i mián: bundon, kaj atendi, k'~ 
(lli . po~u a~ 1i '

1

1~pa~i' la tutim s_un1:on de. ~i pe~·dit:tn' ... 
. Se~ .:~r:n E!~t,ts 1nijgraú~ honesta k11abo :" m1 ngardts hun~ 
· p?~t'¡llviz.it?n., maJ,flo~origa; jes; ~e ~st tio,. :k~on ~i ·· 
Jat:t~ : , K~J ·cede; , l~ ; [l~ , estu~ hon ·~ líompren.mta, ~1tu~ 11nglo ·· . . :··. ~ "· ·· -' · ·. : ~ · .l·n 
. · »Nuh, ~i ~l.avis ñur 'llÍiu .:i:doon en la kapo, 1 "' . 

hot•i -:- }~hqri , -.e. S!Jf_iCe pot regajni kvin ~l frankojn,; 
retrovi SÍnjor;on ?J;>avis k.aj revcrii. kun mia hundo am
fm•iozb ' .p~:~li~'artta . kQ~~rái). in~, . . cal' li :riíin rékorius, 
li , hundf>, mi estis oorta' . · . .' ' , 
. .. : .. »M,i ~o.eJ41!borf~· :9iam mi ~e Aat~s lit~ratu~n. 
~b vf) kt~, tu]Ull~e kelká.JJ;J. rakonto;1n. M1 esbs estmta 
Sl.!fi~é .ír1alfeJjea' ~}! ·~iaj amardo,t. P?~.k~ la ~~a par~ 
de L ¡n>p.verbo·*t trov1~t,¡ vera: .. nn do estls fdica en la 

. t!,~~j j:¡obJ.f.l· Judo el cj.Hj·, ~ Ja lúf}'O :}ít,et·aJura. La rak
(:)úoo;jn · .a:ekvis novel?, · --;: ~poste ,plur.a:j, (< P sik'o1ogiaj «, 
koclprerlebl·é,· •o& . rie~~on · .komprerüs :el la animo de _ 
dekntt~j.á·rQk>, ' ~~\1 , !wv.ils ~ hJ> ironio .:e_ ci nomon de 
lu:m9: K}ara:· Oni ' :Qeniam s·cios,' tial . éi atencis fiun 
p~írJid:Pn ~ plasf~;{11s ~tiÚjn .. mensog.ojn ... . . Kaj O,ni igas 
Pjer· Mi:g-q~l •. 'nÓv>élisto ,presK:áu fama, al kiu ció ridetª' , m,(>no, :kaj,<mi ·.·y}I-esk.au tlir.a3, ;>do << - Arrio .. .' 
· '.. >>Mi \!ln 'ar¡taUa:vetl\s.: nn:T plio mía hundo mi kon- · 
keri~ ln.já'lj}.fm., ;t~el 'ke est;¡¡,s · .p1:esite ,en la jurnaloj. M~ 
ha vis, .mi 'k:r-e<}as,' ;rnian por~ionda . Amo, mían porcioni 
da ·· ~ , 11;0. ,$ecl la' §Ola ' takonto; :kiuu' mi ne verkis, kaf 
n~ni~m -,,verkós, '}¡~. · aoJa '81 miaj rakontbj ; en kiu tiu mo
no, ti¡¡, am.o ':e~tus ·viditaj laü il,ia ef·ektiva rea1is1Plo\, 

· esta~ tiú, Id un ci-vespere mi rakonti.s al vi,- karulino;i:A·' 
' ~ )) Ha! n:li . ':f.oi·gesis fini : mi. Mhia:m povis ·retro vi 
Mi$.t'!'lr D.~tvis : N.Ck mi~n hundo n, kompreneble ... . 

..... ;· 

V 
-:: Pjer, PJer, : ~ Mad demandís ilustr.ante 

kaj si, cú :vi revidis sin? ' ... 
' .La" V<5~ de V v~l4Üste la.utis, - tl;.ankviltone, mal~ 
rapide: - ,,~ .~ ' . - . 

. •, 

·- -N~ni.iuri . ~ . r ~'"." • 

· cf;nioment.e; la servistineto · ridqkul.a alveni . 
' · ___:. 'Nu! "»bela · 1~1ia « ,' ·- . t>jer diris; · k~on· vi de-

úrasí> ' · · : . ~ . .' fl' 

- P.ard()UI,lí nl,i ~las~ .-: si diri~ .. 'K!lll sia kant~ 
ru,.~nto . . ~a . ,'. ·~a ~gesinj0roj " deúras. tí( ~ nok; . 
tumt? , · . o • ·: 

Amb'au, . :Meg kaj . M.id, okulfilCSiS: Pjet'on MigueL·· 
- Kial ·ne.? -::- difis 1:a no elisto. tre tránkvila 

kaj rideta11ta., Jes, · bOn-e,.: . tri camb'rqjn:: ' · 
Ca j':.lnuliño · .raaüs. 'de kont.enoo :· '. . . . . 
'-- BO:neg-é .... Do· mi donas íá. cambrojn'!f 5 kaj "' 

6 al la. siujorino-j, cu n~? Kaj al la sinjqro, 1a 1 .•. 
__:; La 7? ··.....::..: ditis Pjer,', ~iam< ridéta1lta, :sea 

mort~. · ~ '· ·· .~· . ' , . ·. . 
~ Jes; 'la 7 --.. .. 'ttie beleta 'eaq¡b'ro, la Sinjooo~ 

, vid_os; t~ite :m.ebli~ Ja.ií l' ~~~a::'Jn~o 'pro'Wlncan.a . . . 
k.aJ ·,om , dbrma.s • bone en. a-1 .: , . . , ,, , 

-;L ~Mi sciá§, - Pjt:'r di:rjs. '~ Es~s 
~:, ~ • . ··~: ¡)[;., . . . ' ·' 

* L¡¡, 
unantei . 

,< • 

p QJl. 
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. <La .se:nind.uJga "ínorl,? ree. eksvingis .sian :falcilon super 
m k\lj per subit¿a ' :frap9 estingis la vi-Von de la last:.l,. 
:mkorau al ni r.estinta. 'frato .de la Majstro: Dro Leono 
Zamenhof mortis pro k'o.riatako je -Ja 7-a de feb'ruaro. 

N~a revuo perdis en la kára foririnto bonvolaó. fav
ora:ntoJl kaj satatan kunJaboranton: Jam en nia unua 
pel'iodo Ji ricigis n)an revuon per poemoj originalaj kaj 
t~adukitaj , kaj antai't he lónge li sendis al ni por publi-' 
k1go lían interesan ·socian satiron, kiun niaj legantoj povis 
~ui s~ la ti tolo »Fantazia¡oj por la eslnnteco«. Lia varma 
Jkoro, en kiu alte Dagris la flamo de lit Interna Ideo, lia 
lerla plumo; kiu donacis' al ni tiom da belaj kteajoj , lia 
anii:no bonvola, )1elpema, entt'rzlaJlllHl - cío ci ekmankis 
al ni subite pos.tl!lsante .,d9Joran kaj nigr_an ím:lplenon. 
'· ~ri la · vivo _kaj <véfkoj de .J' karmen:10ra rnor6nto ni 
pnhlikigas tie ci la· emociajn. ,voxtojn dé E. Wiesenfeld el 
la Pola Esperantista : - . . · 

·»Leono .Za\nenhof estis plej fidela disciplo de sia 
frato nia Majstro. Naskita l~ 3r. X. 1875 .en Varsovio, Ji 
sludis en la sama gimnazio, nur kun a:Ua specialeco (Ia
r.ingologio); kaj instaligus por ciam en Var;ovÍO; En 1!)05 
Ji estis dum ]a japan-rusa milito kiel kuracisto, mobilizit;, 
kaj pasigis pli ol jaron en Mandjnrío. En 19.00 li revenas 
Va:sovion kaj komenc.as ree sian regulan praktikon .en 
hospitaJo kaj prívat_e. · · 

· ,_ Eiu .. 1909 li_ edzigas .kun f-ino Leokadja Warszawska, 
kiu estís por li yle-j fidela<akornpar~anlino en .la :vivo (kaj 
bcdai'n:in~te al la :'etewa: ripozejo ne povis akompimi sian 
plej km;ari.:. p:ró gi"a\'~ malsano, si estas forgi:ta al-la lito 
ekde kelkaj monatoj) kaj donacis al 'Ji du filinojn. 

Ekde plej frua · juneco Leono sentís grandan amon 
a.l literaturo. Per tio kTari~as lía seolaceco je verkado de 
poeziajoj esp-aj, k:ij tradokado de áltvalo:raj polaj p()ezi
ajoj en Esre.ra~ton. (Aspazio cl.e SwieLochowski, Protesilas 
kaj Laodaníia de Wyspianski, vc.r!coj de Jleymont kaj al.) 
Krom ~io li, lcie1 ·longjara Tedaktol'o de J1ola Espe'ranti~to 
-·. lciam en 1908 la redakcio -el Lvovo transir.is Varsovion 
- prensis. .sur siajn, sultrojn ra malfacilan· taskon kaj tenis 
~in dun: j]onga tempO, ';-'" li plirióígadis :riian Iiter.aturon 
per multaj ·m'hlJ?ligrandáj v,érkoj kaj verkeloj. Pleje .de Ji 
"atat¡¡. estis la litera~urláhÓro .!!ur la kampo de só.ci-etikaj 
demandoj. Li ·siatew1Je~\Jnul.te ,·erkadis pri la kolonizo d.e 

· Bebreoj en Sudrüst9o. Krom tio · li verkis bro$urojn pri 
aliaj etikaj demandój (Pri ·egaleco kaj justeco), prí etiko 
en medicino, refor oj en hospitaloj. Laste en ]a loka 
gazetaro ~ tre akiiv:e partoprenadis en la pristu{lado de 
lá plej .:ú.tuala l. ·n. llítlerlanda demandD, , vekaóte · veran 
admiron por SÍ~! P!~Jiinda kaj . nohJekora ' pensm:uiiero. 
Speciale . méntiinda · · la ·d~ Jí eldon,íta, gr;mdl!: ·.· :veiko 
(.en po~a Iingv.trh ·" · · de . :medjcino, ;-.J,t~ b~ogtafioj;¡ 
arorismoj ' kar anekdo .o . ') " . ' . . . > 

Lía ·ágado sur la esperanta: literatur'kampo . 
. ·: '\ 

ai.!)"a antai'i ia. ~Üi_to. Pola .EsperiUltisto alicalkulas ia pe
riodon, 'kiam li, est~s gia redaktoro, al siaj plej brilaj' 
jacoj. An'kati la -u. I<ongresanoj eerte mel',l,1«r :J lían ,·ig
leoon dum tiuj solenajoj. Ankaii al tiu periqdo . apartenas 
lia verko pi\1:ia tiro«. La la llljn jarojn li tam~n ne cesis 
okup~i pri Espei'an1o. Li daül'O verkadis por LileraLilra 
MundO, k.nj a)jaj. Li pstis L. K kaj, Akadeu;1ia Korespon-
t.lanto. · , · . . · ' 

Kielplej 'Spéc.iálan 1ian - kaj kara:ktc.rizan !, --' me
riton ni citu, ko li estis la fondil.lto de la intern-idM 
m'ovad·o s. t. , J\on~ordo « . En Nro ir, . de Esperlmlo 
Triumfonta (nunl\ · HÚoldo de E.) li publikigas epokan 
:Jl1vokon s. t.: La J\.orpo ~aj A.nimo de ~speranto. J3ele.ga 
dedukto ke la lingvo mero estas ·nur la korpo de Esperan lo, 
dum gia: animó estLts n cprc la Interna Ideo. K~ nc ri
pozilnlc sur laür.oj , Leono Zamcnhof ne kontentigas p,-r 
sirnph ahoko, s.ed baldat'í kunvokas reprezenfanlojn de la. 
varsoviaj samideanoj .kaj sukcesas ciujn inspiri por kr~i 
tiacdan lllovadon. Tiel naskigis la esp. rondo >>Konknr
dcH ., Ti el naskigis 1(1 s;unnorna m ovado, kiu ja:m si atómpl~ · 
atingis btilan . disvolvígon kaj 'ce organi.zis du intcrnaciajn 
Jak-ktmsidojn dum Universalaj l ongresoj (Vieno kaj 
Genev.o) . Tiu estis la ideo, kiun pleje satis nia l\{ajst.n( 
kaj ti u · estis la ideo, kiu instigis nian Majstron al krcado 
de ]jngYo internada. Sekve la ideo de » Konkorrlo,~ ne es lis 
ia konsehenco de Esperanto, sed konl-ra:iíe - · ~ia kaúzo. 
Kaj ·· Liu sama ideo, kiu pusis nian Majstron al tia grandi
oza vc1:ko, pu$is ankau Lian Fr·aton Leonon Zamenhof al 
la plej noblaj impuJsoj. La devizon de Konkordo (Pel· 
Esperanto - al Repacigo kaj .Konkordo), kiel an\J j la 
faman ,., dt~paragrafan <:leklaracion, c:ion ci kreis Leono 
/.':amenhof mertL 

· La familio, aü pJi' guste la fralaro Zamenho~, kva
z:tii un u h.Orn()~ . Senescepte havi,s kulton poi: la ideo de 
k011kordo, por la ideo de unuigo kaj reciproka ¡¡¡no. Kaj 
el liuj hom-amegantoj, plej in.tensan agemon evidentig
adis Leono. Plene liaj agoj justigis do la pri li en Galerio 
de Zamenhofoj . skribilan fin-frazon: INDA FI\ATO DE 
NlA M.A.JSTHO. « . 



Kutime mi 'll,Ur ha vas ce . mi riclinAe ' ~ran<Wjn . 
SU'Il'l'ÜWjÍO: clek oéniimojn, a~k kvio oon:tiJiwj!L~De kiani', 
mi perdis mian oficoo, mi ne risk:is peti monon de mía · 
patrjno. La kompatinda virino n~oJam p~olis al mi pri 

'· tiaj '.áferój. )felkfoje mi ir~s : aóetj. i<>:P. por si kaj ne re.: , 
denis al si la monon. Tio estis sufiee clisk:reta maní-· 
ei,o, sufjce ~en~ená por hav:ta"i al mi la lllalmultajn' 
oeotimrojn,:neoesajn por :llila.j m;álgrándaj. bewnoj. Mi 
mi u?ás nenion, kredu al mi¡ sed · d'e te~po al t~!nf!?, 
lfr:talgl'a:u CÍ01 la' omn,ibuso, la sü'bitera ' fervojo, ~}l_OÚ 
p<>stm~rko, · . · ·. 

. Aií pl'8'fere, tiu sp.eoo 'de m~r.o, kíu ~stis al mi . 
sufice ind~ftJrenta su:b . mía malnov~ v·estoj fa:rigis por 
tni malamind.a:, kiani mi devis Gufhavi jak<!ton , el sevi-

. ot<l,t) j.aketon de oonhav,a oficisto aú !:torgo. Ti u vest
ajo, .ne ,ak{)I·d~anta kun la mono én Olla Vestposo, saj
'nis al mi · 'nétoletlflnla . menSóg<>. Gerlle estás tití ')aket.Q; 
al kiu mi Suldas Ci'!jn speoojn de absurd:aj idooj. An
ka(l kaiíze de tio mj iris serci ofíoo:n ktin p1ej g1·an<h¡., 
aktiveoo. Tiu aktiveoo baldaü far~is feb'r.a, n.e cesante 
esti senefika. La ofiooj l E~',as kiel ri1ate a1 i9eoj ; onli 
;tt10VAS ilin; lciam oni,:ne: serG.as ilin. La homoj, kiuj ok
upas posten<ou f.avoi:an kaj oertan, vok>nte diras: J u: 
nulo VCl'·e kura~a , o' ;vere fiksdecid;:t, ciam finas .. o (( 

Ah sinj·OI'O, k.iel ,poyas San(J(.kk:aj suk'ceso f.ari la ho
moj,n malsagaj káj nejustaj ¡ ·· 

Kalkulante de la momento, kiam' mi pensis en 
vera malespt\DO: >>N u, jen, . mi devas tl'Ovi loloop l·«, nii 
sentis in:álklaí·ru1, · sed neforigeblan impt~u, ke mi 
trovos ·absolute inenion plu. K,aj efektive, mi trovis ne
nion .plu. Mine pln il,üdis, pri io "ájn, ki.on mi p¡ofus 
ak:oepti lrun digno. · · ·· · .¡, 

Muro, mum! Senti, ke oni sin tmvas anM.u tre 
alta muro, tlie 'gla.ta, tre dika, kaj }¿e tiu mum estas: 
la ·estonteoo, kaj ke oni ue povas suprengritmpi gin, 
nek renversi, xiek trabati al Si vojon·. Tiuj, .. kiuj spertis 
ho:nsanoon tlum · sía vivo, 11e povas kompren.i Han ~nton;' · 

Sen'dube okazis al 'vi ; ke ::vi staris atendarite iun, 
. vespere, ce stratangill(;>, sub gas4,ntern:<J. Okazis al vi, 
ke vi staris ate[\danlíe !lum ~;~.nu hON; post tio, ' d'\lm du 
h<>rl()j, ke ví ne 'sciis, cu la aterídal.a personp . jam ne. 
ce~· t-e ve:rto.s, kaj .ke .'\ ,dau.rí,s-is esperi, ~pi~ ~de CÍfl. Ok- , 
&Zlis .,al \VI, ·k:on.¡_ tmn · mal~sperou, ;rmn tnal(l,Speron, . 
kiun 'OilÍ pertas c-e ciuj dek' metroj· roon :irante, J<van- . 
ka m estas evítlente, k-e ._n®Ílt. vem:)!), 6e la }'Cturnigo k~j 
e e la 1'-eiro l~u sia.j pa.SOj·, ,. mhlgraü'"la oerte01i, ke cio ' ci 
'estas absolúl;e. ~ufila. · · · ·' 
, Mián vívon óiUI:ilate ~mi povas loomr:a,ri aL ti:u va-

, t)U ateudado .: !iUO gaslant-emo, Sub' Ji plu\tó, .Oe SlTatan

gulO. Mi scüs, ke Ciu espero :estas .sen:útila;'·kaj mi faris 
( plud'oje dum tag<~) g--estojn kaj . ~ju qe honio, kiu" 
havas ~esperon: · .. ,- ,., ·· "\~ · ... " .. ,, . ... · . 

llimarkwda estis por mi duni ciuj miaj ' promen- · 
aaoj, duro eiu'j tiuj :.momentpj de v.aganta soleco, 'la 
supern'iezüra tl;'kti\reco lfun . kiu nii ~ns.ádiL .- . ' · ·

1

~ 
Estas maUat:ile pt'eciz'e diri, kion oni yl()}as. Paro'" 

lantc eri la aJdiveoo }<uu kiu ·mi p~d~,~,s; mi rimark:is. 
ke mi ~ute fi•+r:J"ak'Óiltis · la wr,on. Diri, .l{-8 ~mi pensá'dis ': 
kw1 alúiveoo,. p:>vus kredi,gi, .ke mi_ ·mio tr.a:nsdonis ál , 
pensado+ ke.: mi min tr.¡m~nis ·. wolo,nte, '" venke: . .. Sed 
ne, tute ne! El·ap~n~ ''CS~S e pli ~ulte la aa-iv~oo.: kuri. o 

kiu mi pensiK Multaj . pensoj . yititi m;in, kontraiíis: 
mio~ , ktu.de si,ñ truclis •áL mi, .pedor.tis mi:n; pen~j. an.~,. :.t·~ 

,__ . . . '. .·-:-<-" . . ~ 'lé-. '· . • 

l. Sevio'to: lano iie 



])a:ncas ·· f~gr~j 
sur klllv:tro ~ 

. g~incj\i 'aentoj 
tk lupll.ro, 
J~}li.ud~s · · hl[foj 
sur : glacio, 

:. IÍ)IJ,dtas _pllf<?j. ''"' . 
kaj ehadas krioj, krioj ... 

Fing!·oj · dlincas 
sm· klavaro, 
feoj kantas 
en arbare . ; . 

Hendril; Adamson 

. , /#iyl.gp,n ~ian 1idi.g;s · 
• ~ La frost'a 1nort'. · 
· Oirkaue ombro-ringon ligas 

Sensone . sor·t'c • 
En Ómbro-mond: delonge reve 

'.IJ.~poz:is, kor'. . 
flnimo -kordoj.. ploru lcreve 
Dum lasta hor' ! 

El_ la r~,tsa: ·Hilda Dresen_. 

kalkulis k.m1 tr~nkvíÍ~oo : >l Duciek fro~:J.nk'Oj .duro monatq 
eof"'etu:nllro; r-e'sla:s tl.o du lrankoj ciuta~ por vi vi. Dek . 

. k vil} oentiinoj . por tagmango, dek oenti~1oj ;¡J<ór vesper
mango, la resto;: libroj; s~nwlloraloj-, la Ii~>ereoo. ~( · 

. Mi strelci,s, per Ja ma,no sur la .vizag((, .Jorte . spir
an~~~·· M:iaJ :· vangof. ~stis {lla~eki.gaj: '·~1 ne; pripe11sis, 
ke , tío es~s lru:moJ ]. r.~uVIs C1am pli :kaJ ph forte. Mi¡ 
cstis .él!lzlt&, m1 nauz1~1s. ·· ':' •. 
" · Mi - ~idigis dun:Í;·n1,o~!lllW · m· ~tona · }nure'tl(), en · 

láu e~tis :pia,nti.~ Ll ~kraqajo:;d~ Ji Lli,i~I~hR?S~· .S~jni8 
al nu, k!l ttu. ~1pozo ~e m1.a3 · muskoiOJ . mod.e¡:tgts la 
bot:adon de mtaJ pen$0J, se· nu dev~ nonu »rni<lJ pens-. 
o~ ~~ }~un · ~~laal:ou ; · kiun n:i ne ·po.Vis .Cstdt~1e~ furigi · 
dei ím. l\f1 ha viS }a OODOOU, ke ffil 1'00 akms 10ID da 
e~1¿}gi·o, ke mi t~nis • mían aniw;on ¡¡r:eskají . senmova, 
kicl ·Obstina cevalo> kiun oni l~gas tirante furtc la b'ri'd- . 
ojn, Mi pensi~, :malr.apide, · mov¡¡nte la. lipoj11, mi pen
sis }'iQx·tori ;post' vorto : » Se".mia': ¡:Jatrino ''·j ús. mortis ... « 
Tuj mi ~tis :Cn .mía 'górg<> tordigon de 'oagreno kaj 
mían velltt'.on kaptis furta ~dolo ro, .kiu111 mi. jam konis el 
antaua sperto. A1 mi ':farigis' pli malpeio, ·se mi povas 
diri tion. Mi ánkorau pensis: »Gi estas 'oiuokaze ne
ko.~vena ideo, ·estas ja nenia káuz.o, pro kiu mia patrÍ'no 
min' forlas,Ús <t . Ne! Estis nenia kaiíw. ·Fine mi pensis.: 
»·Gi estas ~iuokaze n:Okonvena idoo1 e.>las ja -neniakauw, 
pro kiu mia patrino nrin forLasus«. · Ne 1 Estis nenia 
káü2lo .' Fine mi pe~~sis; »P.tOvus ·okazi · al mi pli gr.a.Jl
da malfelico « :k.a'j mi:a tuta malgoj~oo respondis : »N e, 
ne( .~1enia' . eli gr~nda malfelieo. " . 

· Mi povis efektiv.(} k'redi dum kelkaj sel<'undoj, ke 
mi .,reprelus la povon, reprenis la dit-elctadOn de mia 
aninío. .. ' · · " · · 

. Mi ekv:i.dis ti111nomeut~, ke mi ne estas so4 ce La 
kr~dajo· ·de l ' gárden<>. Maljuna, kompatinda viro~ kun 
ronda ea pelo; misformita pro ' la pluvo, mallaiít-e al.: 
proksiroigis, irante ~flank~, fro'toote ],a lmbojn' al la 
.muro, kiu ne eS.tis tre alta. Li ditadis mallautvo6e: »La. 
Preso~ La· Preso1 «. · Kaj netüu ·en 1a mondo a.uskulti$ 
lin. · ""' . : · · · 

Mi , rckooüs la bli:ndulob, kiun oni k<>ndukis tie 
ciwf ·ves[>:éron. Lía 'k:a~o .estis . iom k1inita, iom turn
ita. ~ian .semnoyan kaj fermitan vizag-911 batis la pluvo. 
Oni . di:rvs,'' ke l~ ira-s r~pant~. Du .paso jo de mi li 
haltis, kvazau li se:ntus mio, kv.a.,;au li rimarkus 1~ bru
ou. <!e mia vivo. Mi xigardis aLli ,kAj murm~,~Iis: 

· : » Li tie, li tie, pri kio.Jí pe.usa#. li tic?« 
Mi :I'J~tis alpaé{)lont.a 'lin,. 'dironta al li io.n ajn . . Kion? 
Estas ·cede neúió .komuna inter iia abismo kaj la-uúa. 

·:Mi ree kómencis la ir.adon. ·De malproksime,, re- · 
tuwumte , '-pin, .. ini' \idis, ke la\t b~ndulo daiírigas la 
rarnp.adon Jau la kradajo, kvaz.au mia:· forii'O estus laS-
iuta ,,.aJ_, li<libe:t;an vid<m. · ·. · · 

' ;:,-:f.:¡'"' '· - . -"'·-. • ' 

· .~ ~is J~ plaoo de l' Panth~Jl, mi fariti~ pr.esk.a.u . 
,lrank:fli!I, Jt.tlo ,-esms, ,w_alp.le~a, ti<t estat>,. -semgtta Je · ~ta 
penso. 'fTairanle ' gis J.a strato de Ulm, mi sttr.priz.e ril:
ma~Jas, ke ree ~ rn.i ~alkrilas: · d~k ' kvin . ceñtimoj .;¡ po,t' 

. t-ag~ti.llg<Q;'" dék!w'pentinloj · :poP V,;esper~o. Mi mem 

.lavus miaj.n· subves~jn. Npva blezmo .por serei oficon. 
·Lá ·~~h ·• . .. ,•, t ·.-., 

. ,. ""' - - '.,. ~..., . 
, · Mi. :SÜprentiris lá sultrojn . kwi dólor4J .Icaj deci~ 

~s 1id maf-g~án<J,an ~aií.vnjon .~r ne. ttrj- .r.ev-eni h~?j "' 
.ll')fm.?.Tjo :pruvas al vi; ke· nú efektiv.e estis tute ne 'l1.'llak 
;tt~~J..Íla =;:mi bQn~ .scij.s,~!l>o.n~ sei¡liis, k-e mía patr.in:o, . ne . " s' ~ ·.~ge.rO: Eri mi, ·ntir en mi, ,eJtis la, ideo, 
k e $,1rovas en ~ero. · ~. · , . 

· . Mi !:~.í$ ~!i miaj ~j kaj, ir:i$'ai .la :!>tr.aw · Clw 
vi&,. ?Ji ~is . tl:W~e ~j;~r~~-; ~ .. »& .. ) ni. ,ve.n<}~ 

'··:· -. 



La posta· boato ftirvetmis hodiáu Gurje.v-on. Sud.: 
okcidenta vento. ~erkred~ au jaqde ~i devas . veni ál 
Streleckája Kosa, dek..kvin lcilometrojn de Gurjev. Sá
háte . ~i · rioevos la lasta'tl Orenhúrgan ppsbob, ·a1mau&l 
- g-i festoQs kaj lunde ~ retu~ne. · ])tl'ID ~avora verto 
OJ1i devas atendi gin guste post m1u sem:ajno; la 17-
an .~u 1 8.;;.ari _de kyl'anta . mona te,' sed neniel pli· ma:l
frue, .ol la 20-a111. Cu ef'ektive gi ne.IÜoQ!l . alv-eturigos 
por uni? N-é povas esti. Tio ja tlstus in ten ca tiraneoo, 

Hod:iaií matene -mi iuvitis al mi, en ga.rdeuori, 
~u.boficiron 1\uJih, tiu.u ~an, lú~ havigis al. mi . ~1 
Uralsk la »Artokr-ead(»l« de Lib~lt.l) _Nia interpar<;t
ládo konoernis1 lrorrir.rerteble, la biatalionon, kaj prf:!
cipe, la_ diJan roton,2) kiu antaií _du jaroj :f'o.rl.asis ei 
tiun lokon kaj' kiu mttl :revenís ci tie,n .. Kaj roJta~e, ka}' 
nun mi havas rn.a:lfrelioon estadi en ti:u .ei roto. Komen
cintf} ce l' iama tiutempa l'Ota loomruldanta leuteniniO 
Obrjadiu, ni anaüzis laiíorde la tut-!ffi rotm1 kaj, fine; .. 

- ~- . ""-'' .,_.: _~ p ;;_~ " 

1) Karolo Lib.elt (' r8o7..i..1875) . -'- · pola 'fi.lozo:fo, 
re vinta pri ·la kre.ado de »slava !ilozofiu;} ·En la verk,o 
'»Filozoíio kaj <kritikü«' li ,prnvis aigunienti -'la ·lilalk'.lp~
blecon de homa .prudento sohi demand~jn prila -individri
cco kaj 'senmorto de la animo. 

-~) Tacmcnto de ·soldatoj, 
.kompanion. - · 



''t . é_ K~ " , 'e 

esl~s Iá • t!:mdint,o 
·esÜt& nerefu

atc>'Je•'!l.ll~ls~.l>l•e.on "'"'• --.t:tn.c•.tul(< la. farberojn. 
fiu·bope~)•h::•ado . li áting:is ne-

·~<•> • nrrnn.m. tiel .poi: ciam 

t<"-"uu• tJ~,,,. ... ,;;u•·~., ke li rieko.ntraiistareble influís 
a.n!Ji1'ein'J)U:ll'J,jn'i''J k~' j· -!a tutan .postan p.entrarton . 

van·~ Eij'IJk ·. estas . >>La ., adorado 
'li· ver.kis po1;.Ja St: , Bavo, 

•) 

¡:io'stsign,oj11 de la 
>JO-<úarcento en la 

montrata. en la 

.v .. ~n 1" .. ~Y .. a.e.'t ; ~·:·.494 ·."'·.··.· r533t, " 
. . . . .. , t¡Q l:Jp:~a ,epqko> Ja.,,I;g~.a Jar-

centó; " e11 .· . . . . . · .. tria epoko· ~le )a, ;}{1)landl,\ 
· pen!-t;a~t'!{; ; S~fl.;kt;tn; •Ji· JI d!'v~ !mmi·.""etkail1 ali~jn pén~r
JStOJP \ll,;. la·. ,dh·a ".}.P,'t:;l1ntp,,'.hn) . pr'flparas , la ... "OJón ,?l t;u~ 

··~.rlotP.1e· n.a · ~~lltpo. '"I· ... l~ .. • ~e. ~t.as."' i . a .. , .•. (iotJJ.o.üs .. 00TYldt.·$re.·/" 
(1ll g.3,1 ·r5[¡.4). Jm~ i!:!W(Jrt V{lll:! G-,omnge~t ft.fwzett!!;/t(¡fi(j7 

....c.... .... ~r. ,&··· P·} ~ ... ·.~. ·.· k.:a.j •.. ·!}l·q·o·_r·.~~lts';.· t. •pos~ kiuj_ ,¡¡ekv. ¡tli ' .}~.' tut~j . ~nlj;t~u!oJ. ~e la pr.mcodnter li! I74,Jat•certtaJ .renlriSloJ, rua. 
l~:~mJi'rmiéft ( tf:iot; . ...,;,. 1 66g). .; , · . :,:. ·•· . · ; ;.·. " . 
. ./; La:, politi.k~ . .kaf religia Jil:ieri.A'o, estigis -:ilováu almos- , 
:l~rclÍ'Í, ~aj d Ó.OÍ: ~á pe1Í~ra~t0 .. ~p; · afíáj~J~dQ~ · ~_st¡¡..~':; k'~ptat~ 
en 'tr¡ldlCta .mam.ero, CI. he om forJ.e~as CJUJn Plc~lllaJ)t• 
aJn :".Ii~i~oj!'l, libert~ m ovas .. sin Jau. pr().Jlr~ .· spont;m~a, áleli- . 

•.. M¡. kaJ ·la ¡p:a.J.¡.da . H()landa pe:qtroskolo • e,¡¡t:J.s h ~rtikto di' · 
;tlhspontaneeco'. ' · ·.. ' · . · . •·.. . •...• . ;. • 
·:: :",I.í;1, tujaj a.rhaiíJJlój de . RcÍnbr(J¡niJFestas Pi~,FtQiis' 
l!-qls (ri)8Ir...:... r.Q66), LastTI'Ulr¡ Jr583~r:P33), kaj Va~l 
Swtitttnburch¡ 'la du !astaj ',estas konataj 'kíel iustruantoj 
d.ti ·He111bfahdt. . . · . ... ' . . . . . ·. 
} ·; A'nta·ci ' ol:.pároli ióÓí pli detále p:rUa ho1no, ldu ¡>e1· 

· .. si_·a .... i3'eko. ui.P. :J.r{)~ .. la ·.··a·r· to .reg. a.S .s.t'a.· n ~po. 'k.i)o. '·.· nL ch~~ieas. kel. k:. ·· 
·aJn 'vorloJn al la;'"ªrto· ·de Fr.ans · Ifals, kies Ulí\JS.ttoverkoJ 
· tróv)~ás en . la <níú.zeo 'de Raar1ern. ·. ";: . · . · 

Frañs ll<ifs estás 1-ib't.tretisto )<aj líaj portl'~tpj . esta$ 
. . · j , de vivo. bj spil'ito: ,Li. luwas '$l!nekzernplan ~kni" 
oñ> Per ,Járga penikú:t~o't:li i;iri :Jiberig'ás ;el lá g1ata JQani-

etcb ' Ia ,anta,;ía eJ:lokb kaj lia ,:kolotmik.so ~ est~s,. veré brila . 
. vieJas~ ~ke Ja~ tc!npd ,.:natul'i$as : .p~r.' :ri:I)Sk:fg..i: 'gran-



til'ojn el ciuj landoj kaj ep.okoj:, ' U.l!j J{ volente cerpas "' . . 
el diversaj . antikvaj libroj,. s~d plej ID.U~te e! la Bibl,io: ·· 
Sennoq¡hraJ estas la pentrajoJ, akvafo.rtoJ ka} qesegnaJOJ, . 
prenitaj el la Malnova kaj Nova Testa:mentoj. . ' 

Super tio H hÍ1Vas 'senbridan fantazion ka) honoris 
síajn artofrat.ojn el ~iiJj epokoj. · ·· . 

· ¡En lia ár:tkléllekto Lrov:igas ve:¡;kp;j .<le p:r;eskaü ciuj fa- . 
m~j en- kaj. eksi;ed~l'!d!lj · P?ntristoj kaj .. ~kulp~1stoj. 
K1el vera dohto ele DJo, l1 sorcas. per lumo, kmn li kre
ae per '1nallurno kaj ~;n liaj clia:fanaj J'nallumajof xí'eniam 
rnankas la lumo mem. ,. . · 'i ' · · -' · 

. Liaj a~~ai;o~toj san.1e k!el li.aj , pent~·ajoj estas ju~
loJ el tekmka vldpunkto kaJ kva,nkam h .plene ellabons 
siujn pentraj'ojn, i1i 'ciam ·rhstas fre§áj kaj 'l:'edonas la l'e
alan .vivon;· ' . . · . "' AJ 

1 . Jlt1 Ea 'vivo kaj :ver~Qj · la kritildstoj kaj admiran ¿.r 
plenigis ce~l?ju da libroj ' el ki_uj klaTe ,.n;to~Hriga.s," ke: 
kvan~am h hono:ra.s la ·ekster!m helecon , h ph alte 
taks¡ts la internan gríltlde.con, 'la nobelctoó ' dé la menso • 
. . · En lia Kristofiguro , sur la .»centg:lldenbildo <l ni ne 
trovas imponan pmfeton; Se(l .la majesto .elradianta de 
tiu simpla ñgurq estas ne.;ekvcble traf~. .. 

'Vere, li estás; én la phd p.t:ofunda si~nüo de la 
"?rto, kla.niduló; 1~ I'Ígarda.:' en la plej if!temajn sekret-
OJD de. la hqma v1v~, , , , . · . ,, 

' Predpe du~1 .l:iaj 'fl\.l~taj jar~j, .. kiam li, baLita <).e 1~ · 
sorto, devts ced1 stan edzmon k.aJ ftlon al la mort!l kaJ 
si¡¡jn l!r~otrezo.rojn, , a} siaj , avidemaj kreditoroj, precipe 
tiam , 1ia pp;>ouktivecO: estas .nekredeble abunda kaj ekes-
tis liaj plej subliníáj vei·koj. . , 

., La fígutoj en 1i pentritaj movás sin en mirinda lu
mo, ,Auste dii'ite eJ;1 ia .ajn sorcbrilo , kvazaú .i:li estas cir-J 
kauitaj tle ~osfoTeskan~a hrileco. ' 

· KitV. . 'koi-tu§e li d~segnas, ¡¡ur malg,randa a:kvaforto., · 
la profunclan súferon d.e Kristo t ur la Monto Olivat:ba,' 
el l;io kla:re tll.Qntrigas, ke ankaú }j 'enatlÍlllC konas tiun , 
malespel.·o1~ .kaj aniLlldo]o~on.; . ' . . .· 

La franc,a .petJt.risto ,kaj , kr.itikisto Eugene F¡:omel)tin.. 
s.k.rjb~ts en . i:i: ) >Li!- lasta gÉanda pen,troskolo·~ la .6 se~- , 
vantan. trafan priskribon· de la Kristo:figuí:o suf l¡¡, pent-, 
rájo »la ~muwüsiraotoj « trovebla en b Louvre, b ko-
na1a,)nuzeo en jJarizo :. . .. · , , . 

. ·· »Kimu Iu~lt:f\ljc_. oni fig,uri~ la Jt·aviva]ojn !fe lia;., 
lera l'i'~o; aú pentris ]a gloron de lia apoteozof Sed cu on.i 
Ji? · i~•: .1110nt~is; P!lla, . malgra~Wnta, .· ro. mpanta la p;mo.n, . 
kwl h gm fai'lS, t.Jun lastan foJO!! ce la Vesp.ennango en 
sil\ pilgrimve~lo: · ~tu~! liaj bl.uecaj li.~oj, ankorau , mont, 
rant.aj signojn de . lia torturado; liaJ grandaj mildbnt
naJ okuloj, ,;aste malfcrrneaitáf kaj e1elen düektitaj; &ir• . 
kaüila. de . rr,alv.¡¡,nn,eta r¡imbo,--. speco (.(e fos:forbrilo, kiu 

•énvt~· li:gó).s ~~ én ~edifinit~ glo~·l~~no, . ka:j k~~ .tiyn ,n~ 
elpa·tolebla to de Vlvanlo, km sp1ras kaJ ki,u endente JUm 
mortis? •. : . · ' · · · · 

· · La tenigo de tiu dia l·e',,iviginto ; ·tiu rtep'riskrihef>la,. 
gest(}, _.nep~e lle kOplebJ.a.; Ja arda 'r.ér~·o ,snr.:t.io vi~a~9 ·l ~en ........ ..:.-¿ 

trajlei desegQita; .nur per ~a movo de ]a)¡ipoj k.aj d~ la Ti; ·~ 
.f\nrdo - "CÍo e1c inspu~o, ·oni ne scias de I.ie, kaj on'i 11~ ' ". 

stié\S kiamani~J;<t esprin1it¡~: - ~¡ ~ e~~~de netaksehla va- ' 
loro. . • .. , ¡ _, 

'enia arto·' póras esti ·kompa.rata K'un 'gi ; neniu an-,, 
taii lteu'lbxandt, neniu post. h , kiu ia1fi tiel esprimiS, 

· ~in « ~" ,, p a .... .'· 
. j ajúa al mi i01;n enig!Qa, k~ 'la . ~a· kriti..td':~t~ en ,ta'' 
·S'áu;ü lib\X) io:n.1. mt)ktone pa:rcilas pr.i la pentrajo noroa;ta , 
~4)o Na.cht~aclit« , (la · noktgatdistal·o) kiu, en ·Atilsterdam ' 
<!1tjr;¡s la .,atentan ,~e ... ~iuj ·vizitan;t,oj de la. Regn:a mu.zeo .. 
. . kne donos detáJ¡ln nm:nadon ·de la oontti;1 tl~ pen:, 
L):aj~j kaj . d~segnáj~j,"' kiuj . eitasf tfis~~in~Olj en .J.a ~ tu~ · 
fi!Ot\<j\) ; _ IOL Jaffi tl'Q longe- paroqs· pn· li, , sed l':m fur:íS, . 
gio, car H estas la éentro a e 'miif. skolo: .. . '* 

J.iaj lernantoj ~-estas multaj k, a~ -el. ili ankau multa.j <fa-' 

;'il 



TARAS SE:VCENKO. '. ·~ 

( ro, ''' Ul. [s;z,__:IJi.\ Jir. i'86í:.) 
. Ni po\'a~ k~ns~~t~, ;:ke- ~e . ekzistas .ep. . la m-~ndo . alía 

pl{etb _lirik11, . kitl j povus glorigi ~p~r _ ti~ . k~j tiel ltonsíante 
manifl;ls.tata ·honoro_, kiun guas ce: la ulu:aina naci9 , :_ Taras 
Se.vcenko._ Nek . Shakespeare ~e la~gloj. ,nek V. Hugd ;~e 
la francoj~. .Goethe -ce la cgeo;nan'oj, PuAkin ae ia 1'\lSOl\ 
Pet&'fi ce ·Ja h ungároj' B_!)k e e bante' ée la it'áloj p'ov;\S 
-revi P!.Í tia tute_:escepta, "neniam dúm jarcentoj íe ren
kontata kulto: kiel Sevcenko ce la ukrainoj. Ni malatentas 
la Iitératuron pri · sevcéiJko,: la diluvon de disertacioj ka.j . 
disertacietoj, analizantaj ··' ciun' l:ian póemon, _ 'káj ' tiujn 

· sennombrajn )> korp,entariojn « , kiuj sajn~s e3IÍ manio . de 
. ukrai~islcj ' kaj riialfeliéo . de .. lernantoj en la. ukrai_na 
lerneJ(•. La centra pu1:1kto en ' ia kulto de Sevcenko ''ne 
kusas ~n ia literáturo pri li, en· skribitaj ve-rkoj, .do én 
regiono komptenebla nut al certa klaso · d,e la .na<;io. Ti u 
.Ci ' kulto estas veré amasa; konstanta ' k~j daiíta • . 'Jen, la 
societo ukraina · en 'ciu urbo kaj en ciu vilag0, en Ciu kolo'
nio~de pqlitik~j aií perláboraj elm:igr-in~oj el) ntalnova kaj · 
n_oy.a mondo, cm aro sentas la devon ciUJare, d.um rnarto, 
Jóel _dum la datreveno áe nasktgo de ·'·Taras Sevcenko, , 
arangi »Sevce¡;¡kan koncerton «. : enkondukan vortbn pri la 

· si~if? de l' P.o~to p.or ~ la n~c~o, (lekla'!wjn de lia:i. v~rk?j¡. 
kanto3n por ·lia] vortOJ, muz1kon - 1lustrantan ·liaJn m
spiroplenajn ve-rsojn. Tiu ci tradicia kutimo akceptigis 
ha!daií rost1a m orto 9e la poéte., kaj -j~~; dum; kelkdeko 
de jirroJ. _:. ciuja:re; mala!entante Aiujn' kataklismojn de 
la mondo·, la monat_o nurtó estas ce u'k_rainoj_ .de . ciuj 
l'eligioj kaj ' de, ct~j. ~olitikaj partioj ,deqicata apa ku1lo 
de ~Sevcen!Co!... ,i · · - .,. ··· . 
··". Ti u ~i Jwn~o - postla;í~ Únu"'olumÓn de poeziajoj. 

}l~lgi:a,:ií la tuta senduba · .. gran.deco de .. poet¡¡. t¡lientq ~ 
S?n~Ulie,' Ji n~ Supe:as mult~jri, a!iajn tita'n~jn_ de monda 
hteraturo. L1 ankau ne -estis la unua en la nuntempa 

.. ukr~ina lité:aturo, car liá" »Kobzar. O« aper~s pr·o·k· simum. e_ 
·. ~uonon da Jarcento .post la .;~.pera de >> Eneido.« .. de Ko~la • 

. revski, kd•nencinta 'la naci-an rehesancon de ukraina lite
.ratril:o. Kiel . »sociulo«, ·komprenu - kiel merñbro de 

, org.ani:zajp. Kostomarov , ludi's en , >> La ftataro de' Kirilo 
kaj"; Mctodo« 8endisk-ole pli grand:an ról(m organizajan, ' o1 
li. Kia sekretó do kabs sin sur la · fundo de la »Sevcenka 
kÚltó«?! 

;<,"-

:..C'e.xhUJÍlad~ kaj oerbum~ ankorau éiam pr.i_ 'tío' ~i~ 
vers:aj :,. ~pecia1istoj de Sevcenk,o. Kaj tamen · neniu' .ama.s.a 
m ovado, kiu "da u-ras dekojn da jaroj, estas io hazárda. 
Kaj· la ~movado de la kulto dé l' ,»Grand<t Taras« ha'vas 
sia.jn "pr.ofun'dajn . psi.ko1o.giajn bazojn. 

An'taií cio, la nacia movado ukraina kaj la literaturo 
ukraina estas du riveroj, fluantaj en unu fluujo, el unu 
komuna fonto. · · . 
. · .11.: . uhaina .. naci:,t·politika ren;esanc~ 'hávas s_iap ko

mencon nek dank' al , gajnita batalo, nek dank al iw;livi
dua . aií ara Jui¡oago, nek dank' al iu ,):tistoria 'katakllsmo;, 
sed . 1·?nk. al la poetoj, kaj p~ecipe allirikaj poetoj: kiuj 
kurag1s Je la heroa ago - Je la enkonduJ<o de vivanta 
P.opo~a .ling~·o _en liter~tu~<?n , anstatau_~, la mor~inta ukraina.-

. e¡y,~w'!-1Jlava lmgvo. T~o. c1 estas la unua log¡ka kauzo por 
horiori ""la r e.vi_vigintojn de la literaturo kiel revívigintojn 
d9 la nacio : )a. ukraina _li~gvo ropola, dan;k ' . al la 1~~\)ra
turo regene:qta, rehanorJ.g1ta ka] . suprenleVlta al la .nrvelo 
de "la l:iteralu-r.aj Iillgvoj d~ la, kultur~ nac~oj , ~arigis j~ 
a~so de. batalo ¡;>or 1a Jmstahgq de l ' nacm vtzago ,kaJ 
ft~nd.ap:umto de batalo . por la nacia.politi'ka el¡.úst¡¡do . 
Sed la merito de Sevcenko estis ne nur la fa.kto ke li , la 
uhua: el la poeloj de 1' renaskiginta ·ukraina literat~fo -
kondukis CJ tiun .literaturon ; t,uj ttl Pamaso. ti akiris la 
lwnor® kaj amon dé sia nac:io Iie 'llur dank' al sia tal
e~1to, sed ankal't dank' al s~ia 'kura~o , - kaj literature 
dirante: dank' al la "tema.ro . kaj al la sociaj i:deoj de siaj, 
verkcj. Li. est;is , nur. ·p.oeto, sed nacio ne po~ás' tiel honól'i 
poelO~ SkrÍQan~aTl pe~ <' maldensi_gita. ÍnkO, . aÜ eC . per la 
larmoJ .de senb_mentalismo. La poezu;~ de Se'vcenko aki-ris 
po~ li la. kulton _de. m_ }~o~áj •n.ur ti.al, 1-e en .. ~i sonoregas 
kaJ p~lsas la sango JaJ gt mem defl?as perla sa~gol. 

Sevcenka :surpas1s la arenon de 1 ulu·aina nac1a . v1vo 
f'..n la t~mpoj de ser~uto, el1<la . tempoj de servuta maUi. 
berecó; mem: :,lciet vila~ano~ervutulo, kaj 'tuj e1paSis, kiel 
apo~tol? de ~a ' popolo, kon~rl\,ií· la nacia 1 politika kaj soci_a 
perh;u·t?, kal..sa~terpp,e! k1e1, p~ofeto de ~-~ .vero, k1p en
denhgos. en · la · renas1uta potenco ·de ha .» dormetinta « 
patrujo. Kaj kiam la· poeto, kaiíze dé siaj vei:sajoj, foTiris 
en ekzilon, k,aj de tie, sendjs al Ukt-ainujo sopiroplenajn 
versajojn, _:_ l"ili efi'kis, k~el . ¡1nnifestoj de· lá. nlartiro
heroó. Li estís "vera p-rófeto ae sia popolo. Kaj kurí aure
olo de martira p-rof-eto-he:roo Ji tro frue. ~oriris en la 
tom~op-, postl~~a11~e si~ >>~apoyit.. . (Testamenton), kiel 
duan 'likra~nan::t)acian himno~, kanta:tan . du;m la ~evol~cia~ 
19I')/ 20 JaiOJ de la, atnasor de ukramaJ mámfestu\tOJ 
sur J:lla_C? de Sankta\ SofiO' tll; Kijv,j Kijov<Y,_ cefurbo d_e 
UkramuJ<>} -kune kun >> Ste ne v-merla Ukrama. « (»An· 
korau ne '· mortis U&í:ainujo). . _ . 

· Dedicaute okaze ,de la 1:20-a datTeveno de naski~o 

eroj w;~¡~s. Ni norn~- la faman 1: Th. Toorop (t86o~ 
. ~9~..f.; ; ~ies simbqJaf vetkoj ve'kas aelmiron pro la s __ uges
tra] .eCOJ; Th. van Hoyterrút (r..68'3- r9I'7)· Ftorts Verster 
(186r---::- t927) " Thorn . Prik~er. kiu spertis la influon 
de V iné(:nt van. Gogh. · . . .., , 

Kíel véra nuntempa juna Jwlorjs~o, mi: devas anko
raií nomi P. v. ~ d. Braken, kies fresaj penlrajój radiantaj 
de, ~iltt l~~o · ~ojigas la rigardantojn• paj verkoj ~a,jnas . 
nask1gantllJ el senco re;tlecá kaj montraS .al n1 lían po8'tan 
imagkapab'lon. · · 

Eole lalumo· ven·os car ja el ,a. cindro ree ek$taro• 
la e senm,orta ' fenil¡:sc;. I , , · · 

' · P ;·s. Ce Ú" finigo' de tiu ~i artikl)lo, la gazetoj $ciigu; 
_100 :novi tekn~~_., -:p s~;.;v.oj(}ntrahatas,. En. :lfaastrícht en 
~a sndtt•parto de ma lando, la kQnata p,entnsto Jan Gr.ego
ne. ebnontras }tvindekón el .s!aj verk;oj; tamen - ínter ili . 
estas nek. ., ol~~ntraj~ .nek ~varelo .. ? . . · 
'-. obi,;-R,ralct!Jsas nov.illl tekn1k?.n~ ian novan· ,heskon, la7 
kil"an aií nelaJntan. . 

, Jen!.Ja mahiov~ farigas .~va; ' Ia ~randeg~ historia ra
.e~ , turj:XIC~.~as, \'tur~adas , k;aJ _post ' ~arcentoJ ehle nov& 
.v:an Ey:~~ denq,ve · eltrGYOS 'Oleo~knik.on. . 

'*nio nov.a e11tas - sub la suno. <,t 



de Sevé~ko ~j· · tf~n pa~on: al . ia -cent.ra indivíd~o de 
la ukraina litllrat~l'O ~aj·· de ,lá .fonto de l' ukraina nacia~ 
politika ·petiso, ni inten~s konátigi al tutmonda esperan- · 
lista legantiuo ·tiel gr;m~an1~ kaj tiel ankoraií maimulte 
konatan homon-geniulon:li: : . ·" B. , tralczyk. 

. (Q) SENSACIO,, DE .J../ ARTRISTORIO. La ~thisto
rio havas novan· ensacion: En la l:iarbo de la Mosco de 
Mi~helangelo: it.,ala arthis~iis¡;o t;ovis 1a portreton de papo •. 
Juho U. ka] en la. bukloJ de 1 barbo la memportreton 
d Michelangelo me~n: . 'Pr.óiisimUII)e ant.aü · [¡oo jaroj 
k.reis la renesanca' genio \"ú,nÚ el' ká plej" belaj sta.tuoj d.e 1' 
mondo per ti u Mo~~; multége oni skribi,s pri - ~¡, oni gin 
anaJizis; klarigis, desegnis kaj fotogriifis .• Jam vere ·sajnis 
kc nenion novan oni povos--díri pri la slatuo,_ ·kiam emin~ ' 
enta pastro-art.bistoriisto- de la V:atikano, Don Giuseppe 
Parroni, dum ~iaj studoj en la San -.Hetro in Vincoli en , 
pluv.a, duonmalluma tago, rekonis la aferon. 

· La malkovro okazis ·iiel, · . .ke Don ·Par.wni ,.sidigis antaú i 

la .stittxío. Propre li volis skribi pt:i la Liberigo de Petro, 
di) Domenicchino; kaj . :P.ri ia Sankta · Ma1;gaTeta de Guer- . 
cino, sed en la pluva ouom;nallumo Jí ne vidis bone la 
bildojn kaj tial ..,.:.; kiel tiam tiortúoje ...:.. ankau nun li 

~ . .foje' cri ':tiu ci mal- . 
granda p1·egejo ~ ' Basilica Eúdossiana -
1Ítl iacile komp.renas, Parronh··sidi tie silente kaj 
rig_ardi -ti un ter:Ure ' an:tmkatenantan cl,lherkon O,e-' 1' arta' 
plenutnito estas. io _1ia; 'ki~ :l~g;n:di de m~h01:da roko la _ 
cterne .movigantan kaj .t1terne- serimo.va~ •- sepfinop. Lacigi ~ · 
cble oni poyas prp Jio1 •. sed ·,satigi Mniam·, ' i, -

· _ Dol) Parro~i s~dis. en la kan-~go preieja kaj ril?a~dis 
la sta:ttion. FoJe ' h . nmarkas, Kvazaü !!.Uh la kurb\gíñta 
huso la ondoj de 1' eta , harqtufo rice"a.s ditinitao iormqn, 
·kaj, kiam li r.igarda pli,.atente jeri, disvóhigas la konturoj. 
de homa kapo-. Ec ne ¡pasis lia surprito, kiam el lu nueg. · 
aniaj marmoram-asoj, de 1' bfu.bo Ji vidis disvolúgi:' la .kon~ . 
tm,ojn d~ la ~one. ·k~nat'a p~filp de )f,icJielangelo.,_Kva-zaü 
la 'lli:nhro--de h ;¡. vtzago1ehgls sur la ~atuon. , _ _ 
. .·· .{nfera ,nlometrto 1 DQn Jlarioni -- · pelli ·ni'e)n J>?ste:' 

-ra.kontis - · Tie sciis:; eu mn: liaj nervoj ·~udas. a& ti vidis _ 
,·ere ion : re.alan. Li foriris1 r;ed. la posían antaütagmezop · 
li J'ee alvenis por rigard'i la statuon: K.om.ence li -nenion 
riml),r~i • nur kiam. ree ~}i sin mkis ~ ti el ' kiel la ,antaiíatl ' 
lagon , jom dekstre "de la slatuo; li ekvitlis klare la h:om
kapon sub1-la huAo )l:aj' mald-ekst~·e· de'.gi lá OI~broproñloo 
d~ Mi.chell!ngelo, Sed li ne raportis tuj p'Fi ~a malkovr()_., 
Li -yenigh, Íolog ~ston 'kaj ' íarigis ·p,lu.rajn iót<?jn · p.ri _la · 
etatuo. La fqtogiafa _l1111i0 ne pavas -er-'-r¡. Kaj aur la f.otoj 

· oní povis. Jetare . yídi . la kapon sub Ía, huAo Jéa) 1~~, sil~:~eton 
de agl<?naza, barba ,viro. ' ·_ ~" .. · '. >·, fr-~- ·, '. ~ 

- .. Posf la malkovro .komenciibs dJskJ'lto; kmJn . d'9 f¡gu-
ras :la buklój ·del' barbo. Pri<tla porf,reto halda-U .eviclent! 
i~is; ke g.i pre~entas ' pa,pon Julio :ll·. Tiq• estas. ~~dul?,Ji. _ 

: E~ se 1a· Moseostatuó ne ' estus farl.tá - pot la t.ombmonu
mento de Julio II., la !lÍmil.eco al ahaj l>ortr~toj d~ l' 
granda renesanca papo estas tlel frapa~ta, . ke om ne povas 

, kontesti la identecon. Mic.helang.elo , ;skulptis tien liajn · 
' trajtojn eble simbole; ehle el nur~ atta luilo. ' ' . _ . 
. Se.d granda · estll§ la -diskuto,Ú>ri 1.la: memportl':eto. ':_La: 
karakterize aglonaí:an, barban:·: viz~oti oni · povas vidi nt~r 
el certa : rig.ardo"pttnk;to. Farinté t'nur duonpa&'on - tlank"en,' 
oni vidas jám nu,r kolosajn baro.bamas9jn, ,.fálé:ga:nlajri 
marmorbuklpjn. ~¡ecip~ boiíé vidéhl~s . la sihiet? pbsttag" 

_ mez~, antau:vespenge, kiain }_a ombroJ, J~ID: d~ns~gas. , , 
, l\'Iultaj . kontestas la malkovron 'de Par.roni, volante 

pru~, ~e a:nka~ ~n. aliaj ~¡¡,~doj • e~ e J' . barho,,oni, yova~ ' 
Tmagi s¡luetprofilOJD• Sed· J:~aJ kl-angadOJ ne su,kcests. Pli . 
kaj ·pli., multiga¡¡ ~a subteriantoj de )a ppinio d'e ·Don Pil.J;
roni, precipé de kiam ankaü . Nogara, -grandscienca direk
toro de l ' Vatikanaj ml,lZeoj, ak~eptfs la, -malkovron ,<le 
Parroni. · ·· 

Kio estis la intenco de Micllelangelo per tío ci? Cu 
nura arta ludo? Eble aliaj l<aüzoj? Kiu scias? Certe _la 

· Moseostatuo gajnis multe da plia -Üile.reso per tiu ~i ~t_~pe- "
l'ema arta artifiko: ~ri ko:-¡npletaj port.r:etoj, t:ri , di;ferencaj ' 
karakteioj unuigas ,én ' sola kapd: Adan ludon aF tio ~¡ 
&Ílnilan ne konas la arthistorio. Kvarcent jarojn est~s kasita 
la . elpensajo de Michelan~elo kaj_' .nun hazardo gin mal
kovris. Kiom da surprizoJ ni payas ankoraü ·atenHj .de la
l'enesanc,o, pri kiu ni kredas~ 'ke ni jan1 plenc ~aj -· tute 

. konas gin. , , 



Sluibo~ Sed .sia ,edzo de.klaras: •Mí ir'as Ía vo)ojn d'e la 
nova dir.ekto, ka;j rigardas -yjn plene egala al mi; vi ne 
estas mia havajl'!, :Mk ,mia proprajo, seq, se vi volas, v.i 
povas esli mía amiko .... ~- Poste li trovas malhelaj b 
pi~?ojn . ele si~ · ~dzj~u>~ ;ki_újn tiel zorgege lipis ~alg~a1_1daj . 

·la p<:llrmo. -KaJ cmhoxe apera!l demando], pn '\{IUJ la 
juna edzo, irinta .al · O~ciden.tó hans tre <lecide formitan 
apartán 'oEinión. · ,,; • . 1,. , . ' · .. , ··. 

. Sed K~ei~lán volas : ad.apl~~i ka;j <u)kaii adapti~as, ·Si 
vidas, ke, S.ia' cdzQ :v~r~ Í:neritas, ti0n. Li ·ja, amas ·sin, ~ojas 
pri ~in si a paso, Jci(llí; si . f¡n·as en la direkto de ll_J, »nova 
VOjO K, kaj li pro'lekta~ .SÍOU CdzÍJlOn CC kontrUU la apoj de 
sia p.copra. familih. Kwei-lan do igas vitino inkl!na al 
moderriigo, e~ se komimc.e n e tre si .komprenas: klal en: 
tute nec.esas ll.a modernomado. Sed kmm, post . endormaJ 
nokloj kaj senfinaj meditadoj , si formelas de _siaj pi~doj 
la J.igilojn·, haz.ail.per üpu fu~o libe:.rigas ankaú ~~a a!luno. 

un lünnerrcra.as ·· hannonw gevl vo, sed K we1-lan nur 
paS.o pos l . pastJ po~~s ;u~~kigi al'Ja novaj· post~loj. •C~am 
la samn Yic-ordo; . un~JC 81 ekkonas la novon · JraJ terungas 
prÓd~i, 'pp~tlil si kom:en~as gin e~plori tra la ok.~loj. de s!a 
cd~o kl.lj I'ékonas ~nJi,la be.l¡¡.jo~n; ~.ine _f~.i alp¡:op:nga~g~n 
ka) koll;leneas pn g~ enlunasnu. 1tel s1 obse.rvas buJn 
~onojn ., kíujn sia edz_o .. komunikas ¡,¡.[ si pri la. ~ondo; 
bel 81 ngardas. ankaü tban -ekflorantan amon kaJ'l~anon 
)Jaskigo~~l\1! ; tiel si' a.k~eptá~ la. rigiclan kónP:a~tangon a~ 
la -<tradJCIOJ tenant"e ce . SI s1an mfanon aq.statau :transdom 
g.in al la gepatroj de r edzó kiel familian Pl'O~raj?n; tiel 
s1 akceplas kompreneme la senekzemplan uaknlegion, ke 
sia frato edzinigas ~re~ldan virinon ; ti~l. si ekprote~tas 
kun varma koro kaJ sm.ce¡;a r,ento la vumon forlasltan 
.kaj "malariíatail ele ciu. . . 

:: :Pcr 'simfllaj. ''"puraj , ar.trimedoj' malkovras Pearl S. 
Buck por ' sia ·hetoino lil ·f1'ei:ndan okcidentap. nw~don, 
kaj . kiaú·•· pas_o . póst paS'O gi 'disvol":igas -anta.uA\w.e1-l~u,, 
ankai't la okodenta 1-egant.o sénlas u1an km·on ,.p):i • : apl,de 
bati. K va'záú· li mem. malkovras la helajojn de 1' i\lrkaua 
riiondo . . , . .. '· ' 

Je La fino .de l' historio, intime sin trovas la du 
virinoj: KwPi•lan , edukita en cina atmosíero kaj la »Úem
da virino«. Uriu; al alia pelas ilin ti o, kio estas· la sama 
en ~iuj virinoj de ciuj popol~j kaj 'lem~oj :1~ aíno ~aj 1~ 
patrmeco. )en la du etemar, kaJ prof~claJ ~entoJ, ph 
fodaj ol cio. Arrkau la frató de Kwm-lan ·)a forlasas, 
sian hejmon, .rompas kun la pra~1loj kaj sanklaj tradicioj·, 
kaj l.a virino for~iriga.S de sia familio, kQj pat:rujo; sed 
la 1n.l':lnQ de ili ambaü. kuricenas la , koron de 1 gepah·o~ 
kiujn -senf,lmdaj abismoL Q.e l;!;as.k;igo, raso ka j": eduko !li-
vidis ekae . sentem:paj "teropo j . : . ' 

~' !_: ,..., ' 

nc poyas dkahi ·per síaj, aÍifojc éiam certa{, poento{ tfun . 
efikon, kiun li povus atendi. . 

.E~tas eble, ·ke cío éi ne e3Las kulpo de l ~toro, sed 
rt'1.ulta& el· t.io, kQ- la publiko - kiel okazas otte en revo
lueiaj kaj histori.aj 1eml?oj - trapasa$ profundan -kaj esen
can .sangon .de gusto kaJ valortakso. 

'(I) ·A .'DHEJ ~~LJJ. (Bori~ 13~ga~v :88o."'- Ig3~). estas 
uutt el la. plej_ m:igmalaJ .rusaJ verktsto~. L1. nask1g~s en 
Moskvo kiel filo de 'profesoro de malemahko. Sed la 
logiko . de la ciferoj nc sukcesis kristaligi 1ian an?mon; 
neniu mondkoncepto, ec ne la mondkoncepto krmta de 
Ji mern, ncniu dogmo sukcesjs bridi Jian ete1·ne fer
mentantUJl spiríton. Jam en la gimnazio lin ek;interesas la 
poúliva·j sciencoj, Ji legas D anvin Spencer; Mili kaj 
s;UTJtempe avide tmglutas ~a sageco~ de· la jogoj, ~ata~ 
okullismon, esploras buda1smon. En la umversJtato. l1 
studas mtturscienco'fi kaj post;e filolo<>ion. Li igas kun~ 
.lnborru1to de l a, simbolista ga1Jeto- » Vesij « (Pes1lo) kiel 
poolo· kaj ki'itikisto." En 19 ro Ji entrep1·enas \'Ojagon al 
lttdio, Egiplo'o Palestiiló. Li konatigas kun la gvidanto de 
nntTopo7.ofoj R . Steiner kaj restaS k•me kun sí<t e4zino 
t'n Úo.rnach, kie oni tiufempe konsl~ruis la Goetheanum
teniplon . Dum la milito en tgr6 li revetur;,1s en Ruslan
rlou , travivas tic la ·l'evolucion , poste vojagas· al Berlin. 
La lastajn elek j arojn li pasigas en Ruslando, labol'ante 
lie, kiel ciam, . fcbré, sed flanke de la avaoga_rdo. 

Trafo1iumanle la plej fruajn poemarojn de A. Belij 
(l• Üro en la lazu:ro«, »Cindro«, »Urno«) oni rimarkas 
nbnosieran sifnboli'kon kaj estetikon de gemoj. Renkon
tjgadas vortoj: suno, etero; lazuro, aiíroro, cielo, · oro, 
argento, vino , rubeno, saiiro, . smeraldo, perlo, silko, 
,·cfuro, fla rno. :Sed tiám ·ventblove eni~as frosto, vintro, 
negbloYadó, Cal' ,ne-gbJovado kaj flamO ne est~ kontraüaj 
el~~1ent,oj en la. simb?liko . ~e A. B.elij. Estos sens~nce 
alm per te:rmomét.re han lmkon. Ce h la flarno .ka3 la 
negblovaelo havas ](). saman geston. Entute la unua distin
gilo ~aj cefvalor:t! de Ja poezia arto . de Belij . j a estas l:a 
gesto. L:t konscio estas tor.de fleksata -en liaj versoj, la: 
pcns.o1eksajo dissirita kaj aeren disjetita. Pere de li antaiíe 
nekonala kurago kaj· -impelo eniras la poezion. - La poeto 
Jiras., kt) la -éei:motivo de lia poemaro »Drñó« · estas me
dito pri pasemo d e la horoa ekzisto, giaj pasioj kaj in1-
puJsoj. 'En la )).Umo« Ji kolektis sían propran cindron, 
k e gi ne kas u · la lumon por la ''iva »m a. 

Liaj priskribaj kaj autobiografiaj poemoj ( » l~rísto 
~~e,ivigi~ « , ~La . .tiúu~ renk. on.Ligo«) st~r~s G?r a~l'~ . m velo. 
Eble 1h 8aJD}ts· t"'o mte.lektaJ, sed esence ttu c1 ·Jttt~le.kto 
esl~S u ek · ma~~~.rJ.ná) ~ek ~tatika .. .t:n la ptof?n?n de aia. 
an.uno A . .Behyestas d'mamtka kaJ revolucta: nemu · form.o, 
nek ~orm.ulo ·:'p,lene kontenl45as lin: En la rigidajn poe~i~ 
taktOJU }¡ .enj'et~s novan v1von. La . verson, boneduk1~ 
~a8antau, h nemon~ honta~le stumbhgas. En la ve.r s.oJn 
Ti enpusas elementOJD. ele 1 prozo, dum la prozon h 15as 
kaati. Li ek~erime.rrtas en la puezio pere de Ja muz•k
l.e~bj, kaj t~el n askigas iiaj kvar »Simfonioj«. 

Sian plej .,bonan A-. Belij estas támen doninta en 
siaj rom&Joj . E11 la. romano »Argenta .kolonibo« (rgro) 
Ji penaS sol vi la; .demandon, iéu oriento aií okcidento. En 
la romano »Peter~urgo « { 1912) .ni trovas la medion .de la 
1 go~:a · j ilt:o, . tepzofion, ironior•, fantastecon, kompiike
con, ttagíkon, grot,eskon. .La 'verkon,. r eg.as negblovada 
h.lll110J'o, senc.ela: .raptdádo. Eu la romano ":MQskvo« ( 1926) · 
esta.'! priskribita la '.~vo kaj psiko de la milit~rnpa jnteli
gentúiaw. Interesa] e3tas la memuar-romanOJ '»Kouk ·Le
taje\' « kaj »:Rnnarkoj de slrangulo (( kaj la libro »La fino 
do 1a jtn:ceJJ.to ~:. Líaj teori~j ver-koj estas tre ':inte·resaj. 

Multajn li..apablojh kaAas· en si la talento de Belij. 
Uilue oni devas akcenfi, ke li estas granda vortmajsti:o, li 
esta.s kvazaii .magie ten-tata de la Ym:tmistiko. BeliJ ankau 
ha,·a~ la n.'alól:ta~ SCÍ)?OYó~ pent~i n~gra.vajojn ~.r ekstre
m'3¡ intéosiVec.o. - ·=K10 nlatas han nu_moron, _gi es,tas né.k 
serc.o, · nek · <( Jarqwj , nek amara rikano, sed , s.ia· 
spéca romanti . .o~io. Duro sia tuta vivo li estlls. serilAOO, 
pr~m.ac- j~ .kontrá,údi;rpj';· .baraktanta ' en la · pensoc: · kaj l!flntó:
tempestoj. :Por i\iain· statigi sian ;piedon sur, iti firma ~un-
do Ii ne p<rris kaj arikaií ne 'l'Olis. ' ··· : 

':(: . ' . ... ( . . 
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.: ·.(X) EL LA Vr9o;,DE !JK · ~Q~tr-A:J c:EÑ'FEÑARjo.r 
om trarnonde Jorges1s la datrevenou -. de la mor.to de kom
pa'tÍnda monaf1ineto. E~ Firenze je la .2-a de . aprilo en 

" r6i% mortis en . tá niona:hinejo. ({e Sankta . Ma!eo ·· Soror 
'" Maria CClést.e dw:n ·sia 33-a jaro;· ~ e »fratirit> ekster

ordinarc sa~a ' kaj borianima«, kiel la kroniko diras: 
Kontrau sia yolo kaj n.ur }ll.ií la geziro de sia patro éi · 
·1:<\-ri~i~ monahino, kaj ci tio ne malhelpis sin po>te stari 
k un la . plej granda amo kaj . ;iqsisto ápud sia patro 
konsol~, kiam li!l. oni tta0$donis al .la Sankla Inkvizicio. 
Noiné tiu ~i mrinahirio estis la filino d~ Galileo Galilei! 

• (X.) PÚJL MORAND:. MONDCAMPiONQJ. Kvai 
studéntoj de l¡¡ -Amerikana Colurnbía-Unive1:sitato faras 
solenan p¡,-omcson en . rgog, ke, s¡i¡ne kiel tis . riun ili 
atingis reko:rdon e~ la. ~iversaj bra.ncoj .de ~· aporto, d~ 
nun ankau en la v1vo 1Ü klopodos . por tm la rekordo.lb 
intorkonsentas Jwn sia favqiata profesoro, ke. ili r .enkont:
j~os · ~~iun dekan jaron 'kaj rayortos ,pri Cio . . La kvai 

. knaboJ estas tute malsamaJ lau naturo, · temperanwnto, 
socia ,pozic.io .- kaj konJ;orme al lio c.i. ili iras tute mal
sam.ajn vojojn. Ce la .fino de 4. unuaj dek~jaroj ni vidas, 
ke" Joi:Tc RonL fari~is la unua boks~ampio~o "'de. 4-me.t;iko 
kaj . edz.inigis fee' belan : sed malplénaniman, monavidan 
v.ir.inon. Cú:Jrt: I~Co · oon N orden fari~is la plej . ·fama flugisto, 
d~ l' woncJ.milito, . Ogden W e.bb atiogis ~gr~dajn sukces= 
OJ'I per· d1plomahá servo en H:uslandoo, kaJ Brodszlcy -
la eiej . gei~i~ inter .la ~var --:- e~tip en ka~cero, car .lia: 
geme· fónd11a entrepreno ne pom plt~huuu ,¡a . pag-hm
fcmpojn. Dum T:a ' sek\;afdek-jaroj la boks-cámpi_?DO mor
tigas , sin; . N orden, la · flugistó, viv;¡.s díbqce· kaj fa~·igas 
senpova , sk1avo de sia . . patrino kaj de 1~ v~dva. beleg~ 
ed;unp de Ra¡r1; la kanero de 'Wehh :- kiu hbengas KaJ 
prenas al si~Todszky-n -c. imkáü plu lev~gas. Ankau 
Brodszky-0: la 'edzin!), la helega Naoin~ ::- bankroti.gas . 
kaj tiü éi demón'a virino ka'uzas ~fine ank"aií la katastrofon . 
de. Wehh, sur la zenito de 1' sukocsó·: Ekscita, katenañt11: 
legajo estas ti u .ci :in:tere!Ía, '1ertege .. verkita · rm'nano, .la 
romano de la ·mondo de l' rekordo·. 
(~-~~ ~':'"~ ~· ~ _... ... ~ · '. ... :· '": ~ .t --~... :? ,_.' ;~ . . ,.'\~~ 

.· (X.) DUM LA 'LA.STAJ DEKKVIN JAROJ Ger:. 
mnnujo e.stis l:C ihtei:pretanto in ter la rusa Jiteraturo kaj 
la publiko de la: okcidentaj lándoj; kaj la produktojn de 
·la malnova kaj same de la nova it'isa ·literatm*' la gerc , 
~1anajA¿radukoj p~pularigjs . .en Eu;topo. , Lastate1_npe cesis , . 
tm ¿¡ stato. Ve1·saJne "ne l¡g;tt,ang!l pro . la: fottrugo de la 
politiJ<aj cirkoóstai;icoj apenau aperas ~er.ko ,tradu'kita ella 
rusa sul" la g~rmana }ibro~foi,ro:; kon~r.au.~ -e~~as . he. in te~" -· 
ese,. kc ~a lolh>n d~ la ¡¡erma:tlOJ . en ~~!:!. :.c1 ·~.!IaJ? :7-:, oku~15_ 
la 1liiloJ: en ltaluJO on1 .atentas .la rtovaJn .:rus a:~n autoroJrr . 
krn1 granda interesigo kaj ' t11e rtmltaj - riisaj libroj aperas t 

tnfntempe unue en ~tala :·lingvo. · .· ·~· '· .. ~ · ·: · · 

·Fun_ebrá- sc.l~r•: .. ~ 
Sm1indulge falaas·-~ · ~1orto en ni~j . vi~j. En ' 6iti ' 

num-éro ni ·dev:as 'Íunebri pro 'la mórtó de eó' l_relkaj' e-r· 
plej kooat~j .e petantistoj. Estas tamer( pl~j· malgoj.a,, 
s~to; kiam ni devás fonehri la mottOn · de · t-elati\'e tr.e 

· juha btitalan'tol 'kiu ésti,_s ~nkoraü · ~{~ie. de l!.f'i'mov:.add;· 
DuobÍc ni , fúneb1·as pt'O é -. " 

- • • .;: r · . .~ 

· frans Sclioofs 
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LA MEMORON PLIFORTIGAS laii metodo trifoje 

premiita de la Pariza Akademio. Profesoro de mnemoniko 
D. FAJNSTEJN, VILNO, Zawalna 15-11 (Pollando). Postu1u 
senpage prospektojn de la memorfortiga perkoresponda 
kurso en Esperanto. 

PLIVIGLIGU Lll GRUPKUNVENOJN! 
A RA N GU L UMB IL PARO LADOJN 
pri Budapest, Lago Bala ton, Stepo Hortobágy, 
Hungaraj u rboj ! - Ankaii en ne esperantaj societoj, 
nacilingve, kun mencio de Esperanto 1 - (Lumbildoj 
sur filmrubandoj, normal-filmgrandeco, senpage prunt
eblaj kontraii repago de sendkostoj, se la prezent
ado certigata. Detaloj ee Hungara Skolta Esper
a nto- Rondo, Budapest, V., Nagy Sándor-utca 6. sz) 
Baldaii aperos lumbildoj pri la skolta jamboreo 1 

Universala Esperanto Asocio 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

c e la s: 
Disvastigi la uzadon de la internacia helplingvo Esperanto. 
Plifaciligi la ciuspecajn moralajn kaj materiajn rilatojn 

ínter la homoj sen düerenco pri raso, nacieco, 
religio aií lingvo. 

/( rei internaciajn servojn uzeblajn de ciuj homoj, kies 
intelektaj aü materiaj interesoj celas trans la limojn 
de ilia genta aií lingva teritorio. 

Krcsl-cigi inter siaj membroj fortikan ligilon de solidareco 
kaj disvolvigi ce ili la komprenon por fremdaj 
popoloj. 

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

do n a s : 
Al la rnembroj: Membrokarton kaj kvarcentokdekpa~an 

Jarlibron kun la adresoj de la Delegitoj, Esperant
istaj grupoj, gazetoj, organizajoj, k un sciigoj pri 
internaciaj rilatoj ktp. 

At la Subterwntoj: Krom ciuj dokumentoj, kiujn ricevas 
Memhro-Abonanto , prernion kon istantan el E pcr
artikoloj literaturaj, sciencaj, teknikaj kaj precizaj 
inforrnoj pri la movado. 

Al la Subtenantoj: Krom ciuj dokumentoj, kiujn ricevas 
Membro-Abonanto, premion konsistantan el Esper
anto-literaturo. 

Ciu a.liginto rajtas pre igi senpage korespondan anonceton 
unufoje en la gazeto »Esperanto«, 

kaj postulas nur modestan kotizon 
de 5 Fr. por Membro, de 12,50 Fr. por Membro-Abon

anto kaj de 25 Fr. svisa valoro por Membro
Subtenanto. 

El la Notlibro 
de Praktika Esperantista 

nomigas nova interesa verko de 

K. R. C. Sturmer 
Úi prezentas tre interesajn pensojn kaj konstatojn 

el eiuj terenoj de la vivo, eefe el la vivo de 
esperantistoj kaj esperanto, skribita en la 
formo de taglibro. 

La erojn kaj la tutan verkon preselektis 

K. Kalocsay, L. Totsche 
kaj V. Bleier 

kio ankaii estas garantio por vi, ke en la libron venis 
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 bro§urita sv. fr. 2.50, bindita sv fr. 4 plus 10~/o 
por sendkostoj, 

Membroj de AELA rajtas aceti po unu ekzemplero 
por 1.- sv. fr. bro§. kaj 2.- sv. fr. bind. plus 
150/o por sendkostoj. 

Tiu favora prezo rilatas nur AELA-membrojn en 
1934-a jaro. 

LA 

e 

o 

u 

0.. 

Eldonas Literatura Mondo, Budapest 

IR ATO 

kaperas ciumonate 
Kajeroj por Satiro, Humoro kaj 
Libereco •.. relativa. - Sipestro: 
Rayrnond Schwartz. Hejma ha ven o 
kaj administrado : J. S o l so n a, 
9, rue Hallé, -Paris-XIV. 
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La skulpto-, konstru- kaj pentroarton d.e la eiírop a kontinento kaj 

la lulilon de la eiíropa kulturo : Mezopotamion. Arabion, prezenta~ al vi 

ARTH STO.RI·O 
de INTONO HEKLER, profesora de la Universilato en Budap est 
La esperanto-eldonon prilaboris A. KAMPISS. Tradukis: K. KALOCSAY 

Én 9 eapitroj revuas antaií vi la artajoj de Egipto, Asirio, Babilonio, Persio, Kreto, Mikeno, Greklando, ltalio, · 
Bizantio, la prakistana arto, ·la mezepoka kaj la gotika arto. - La teksto prezentas al vi la tutan idearon, klar- · 
igas la opajn bildojn, iliajn signifojn. Sur la prok imume 100 tekstopagoj vi trovos cion necesan por klarigi al vi 

la 143 bildoJn de la plej famaj konataj majstroj · · 
el l~ supr~ menciitaj ·arto-skoloj. Úojo por la okuloj, instruo por la cerbo: 

jen kion sekvis Hekler dum la verkado de la libro kaj tial liaj ktadgoj estas majstre simplaj kaj klare instruaj. 

La ·tradukinto'n ni :· ne devas -ap.arte prezenti. Ni nur diru, ke Ji trad_ukis la 
verkon, pl_enan. d~ plej nekutimaj teknikaj esprimoj, per mi rige -klara lingvo. 

dojo kaj · guo estos· por ciu téganto ~aj ~cetaiito la 2-a verko de Asocio de E-istaj f:..ibro-Amikoj por 1934 • . 

Aperos meze ·de · majo. Amplekso 100 tekstopagoj, 112 bildopagoj sur glata 
papero, en formato de '23.5X Í5.5 cm. Prezo brosurita svisaj frankoj 13·-, 
bindita svisaj frankój f5·.:.._, plus tOo;o. - Eldona_s L~TERATURA MOND«?. 

O R 1. E N T -A S P 1 R 1 T O 

ENCIKLDPEDIO DE ESPERINTO 
spiras el la verketoj de unu el la plej 

modernaj japanaj verkistoj _ 

IV 

Unua volumo 
literoj A - J 

estos ekspedata al la AELA-anoj 

meze de majo kuo eksletordi· 

nare den~a komposto - La 

uoua volumo amplek~as prok

simume 272 tekstopagojn kaj 

128 bildopagojn. 

Dua volumo 
literoj K - Z 

aperos en somero kaj 

preskat1 500 ·paga . 

LITERATURA MONDO 

BUDAPEST 

K A N K 1 K U .C ¡' 
En la volumeto, nomata 

. . .. A . 

AMO ·De ·TOOJUUROO 

kaj ·du - ali~j : teatrajoj 
ni trovas majstre la pentritan vivon de 
japanaj aktoroj, la japanan moralon, ja

. pa~ajn miraklojn,la religio~ de Japanujo, 
. tiom strangan por okcjdentanoj, tamen 
tiom similan en muitaj detaloj al nia vivo 

OKCIDENTAN L(NOVOKULTURON 
donas al ni en beta, simpla· kaj fre§a Esperanto 

J0$1SI SIMOMURA 
.la konata. tradukisto . 
• ! 

LlTERATU~A MONDO vesfis il~n en belan vestajon 
kaj donas la verkon 88 pagan, en formato t3·5X20 
cm. por la preze de svfr, t·20+lOOJo por sendkostoj. 

A~~cio . de Esperantistaj Libro;-Amik.oj donas la _ver-:-
kon al siaí membroj por 0·60 sv. fr. afrankita. 

Felelos szerkeszto: Dr Szilá~tYi Ferenc. - Felelos kiado: Bleier Vilmoané. - Pestvidéki Nyomda Vácon. - A nyomdáért Bénik Gyula feleloa. 




