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Novan jaron
l onu.'n a Literatura Mondo. La kvar.an j aron d e si ~
'kzi ·tado. 1ra a, pez.a jaro e tis la pa inta. Pro kaiízoj ,
de "i hon k nataj ni ne havo en tiu ci jaro la ·nomon
le Raghy tu· la pago j de la revuo. Kaj pro kaiízoj,
1 iujn Jti aparte klariO'a, al v1, ni ne havo nun iun uj n
nomon. kiel redaktoron krom la sola, lege necesa resp nde a redaktoro. Gravaj sangoj laüek tere, ted ncn:.a
'émgo interne. Via revuo en la manoj d e la malnov j
laborantoj e to tule la ama kiel antaiíe. Kaj parolante
al la legantoj la redak io povas nur promesi la saman
inteuon en la aferoj de la literatura evoluo de Esperanto en la aferüj koncernaj la probl·emojn de la homa
litrraturo, kinn gi ekvi · gi n un. Por tio ni povas al
'i d ni nian n pran pro me on.
Pa intan jaron ni fari kelkajn r·ef.ormetojn pri
la ilu ·tra.ioj. i doni · al vi tutan jaron enpag·e, entuh' , ur g6 pagoj Bibliografian Gazeton, kiun alkalkulant ni doni al vi entute 292 pagojn d e Literatura
fondo. En tiu ci jaro ni pliva tigo la Bibliogr.afian
.az ton aperigo · en granda formato, donante al vi
dum la tuta jaro minimume 3oo pagojn.
,ia eldonejo kaj la de gi fondita A ·ocio de
E peranti taj Libro-Amikoj dono en la man·.)jn de la
E peranti toj dum r g3Q. librojn, pri kiuj · vi rajto firi; kiaj gi nun ne aperis en nia literaturo. Sed
pri ili vi jam l oi nian planon en Bibliografía Gazeto.
i fara la mak imumon de niaj ~b1oj por nia
literatur . u ankau vi fara ti un mak imumon? ,i
kr du J e j kaj vi ne forla o la gi nun , ubt natajn
r vuon kaj ldon jon.
kr ~du, l nia vi o e ta enz.orga kaj encao-r na. luj opiuia ·, kc niaj eldonajoj ataka la ~nktan
J atoiikan cklezion kaj anonca hojkoton kontraú ni!
Aliaj opinia , k ni e~ta fa i toj , car ni ne e ta emaj
parloprPni ta()'ajn politikajn di kutojn kaj triaj e ta ·
1 onvinkitaj k ni po a e ti nur acaj komuni toj car
ni enda kaj objel ti e reoenza ec librojn , verkitaj n
d ·komuni toj. EL lin ~a vidpunkto nin trafi" la plej
akraj atakoj, Au pra aú. n , tion pruvo la e tonto.
h ta un u ola afePo erta: ni nenia m peki kaj neniam
p ko kontraií la fundamento d nia ling o kaj ni kreda , k e ni voluigo · la ling on pli kurag·· pli rapidc,
ol tion iuj e peranti toj kreda , tio 'lamen ne faro
i~in malamikoj al la erkistoj kaj eldonejo, kiuj labora
hom ntuzia m 1iom persi te por la r.i.cigo de nia literatuoo ili rio-ardo~ nur la komunan celon kaj per
komunaj _f>Ortoj: per k?munaj forto troooj ni helpo
un u la ahan phl on trm la pala on de nia literatura,
un u el la plr j O'ravaj premi j por la venko de
E peranto.
En tiu e pero m aluta vin na
Literatura Mondo
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. '.ta blin~ulo: Do ni sidigu' ~dalviáe, ciu sur sia
·arliostumpo par pridisku'ti, "kili kulpas pri nia malfelico.
La vortojn, kiujn vi pe povas' aiídi, vi do vidas. rigard.:.
ánte miau buaon.
Da surdulo: Certe, mi vidas. Estas str.ange, ke vi
ilin aiídas. Kion vi Qpinias, Cu ne estas kurioze aiídi
kelkfoje kelkajn vortojn? Cu vi ne povas helpi min
tiurilat.e.? •r
•
·
·
La bli11ilulo: Ne, tio . tut"(i J1e estas ehla. · Kiu estas
vidpova, tiu kompat.as nin · blirrd~ojn, sed laií roía
opil!io la vidantoj estas rilate al ni pli blindaj ol ni
- m,em. Sed ma1gr.a:ií ·tio ·mi ne kompatas ilin. Cu ne
.s5ljn.as al vi, ke fiu ci »vidi« estas .kelkfoje kaií~Á) de
núra · mizer9 por ili?
·
.
. . , ,La S;urdiulo: Ne, tion mi ne trovas. Aiídi - }es.
Mi pensas, ke at mi ne tro placus ciam . aiískultadi
ion. Por' pli. kla:te kom:preni .la vorton »aiídi «, estus
tolereble vidi gin ,un;u fojon, tiun ..strangan, cie ;sin
trovan tan, cie . vin · sekvantan a~rajon, kiu. vi nomas
»~OUO t< , . Eed ciam ~ ··ne. ;
·
, . ,, La blindul.o: Joro post ióm mi komprenas. Koll-'
kh~,dante laií analogía metodo, . apriore, kieJ. . oni di.ras.
Rilat:C al la sono, ; vi ja dez:iras gin vidi.: Sed mi?
.Mi volus .a,fídi Jiun . Jedan »lumon «, nlir unufoje,
,kompreneble, car tiu multo da ,kolomj, ornliroj, tremr
brilbj kaj ceteraj aferoj ihin tre ti:mígas. Mi ne longe
po:vus aiískulti vian )>vidi «.
.
. .L!{ surdulo: La celo · d~ vía paro\Q ~jnas .kompren~bla al mi. Ankaií mi ne lorige povus rigardi vi¡m
»aiídk Kredehlé vi opinias ti!on »vidi « eg~ .al mia
Miídi «• ÚÚ De-'í>
· La hlin(J;i¡Zo: Vi prenis la vorton
mia buSo.
, , Lá surd!ul'o.: :Vi konldudis apriore. N un ni provu
· .ektrafi la veron alimaniere, : a~sterio~.
· La 'blindulo: Ne estas enle por ni.
La stzrdulo: .Kial?_, . . ·~
·
. ~ ·b~~ulo: ,N~ Ja ~e ha':as -,1f~munan !ingy~n,
.. úf sut'du:lO: Nt eleld11 . cettan ídeton , kíel elupunkton. Ni klarign -:reciproke la sig.ilifon ·de kélkaj
vorfoj, eltzemp~e ,,verda«, úu vi kompren~s gin? .,Cu
vi ~cias~ · kion signiias n.erdá:'«~
.
·'
· ··
.~ · La blindato: eN~! ' Kl.arig11, mi petas! ,
. Lá. surdulo: La herp~ arpfolioj ... Aií, je~ pli
b:one. Mi bayas· du vit~pj, lilimlaf;o. · kaj verdan.
>cu :vi pov~ iliñ distingi?. ~ ' ;, • : . · · -,.
·

el

." · La blindulo: Ne, ini .nur- Jromprenas, ke vi simpl-e
mokridas pri mi, ~ar tiuj ci vitr<;>peooj tUte egal.as:
egale -glataj, egale malva:rmaj , egale sengustaj, egale
senodoraj ·ili estas kaj ankaií egale tintas. »Tintas.«
signi~as la sonon.
,
La surdulo.: La ~onon? Ne eble. _ Rig~rdu a~nove!
La blindulo: Mi ja aúdas. Mi ja ne estas surda.
• · .La surdulo: Nenion líii vidas. Efektive vi ·estas
tute .blinda. ~eeble, ke ili ciu:r:ila~ tute egalas. Se ili
egale sonis, ni tamen ne havas komunan k>Onoenl!punkton.
.
, ~
Le! blirulnlo: Ni havas gin. Kaj tu vi scias?: Mi
i:tntatl nelon()'e ricevis falsan .moneron, kiun oni povas
difer.encigi de vera nur laütin,te; oetere ·~i tute egalas
al vera. Mi donas al ~i du monerojn, falsan kaj veran.
Cu Vi povas· distingi, kiu el m estas la falsa?
La sardulo: Ne, mía k:ara. Eble vi opiniis, ke
mi vin tr-ompas, kaj mm vi volas. 'egalmezure. ~ktürn
penci .· al mi. Ti:uj uioneroj estas tute samecaj, ~me
grandaj; same dikaj , same surskrib'itaj, same· ~almolaj,
sam.koloraj. l)nuv.Qrte: estas plena sameco.
La blin.dJulo: Sed la utinte! Don u ;U mi! A~kultu !
Ou vi ne aiídis?
.
La surd.Julo ,: . Kion? La moneroj estis jet;ataj sur
ar'bostum:pon . . . · ·
"
La blindulo: Nu _: kaj tiam?
La surdulo: Kaftie ili r:estas.
·La ólirul'u.lo: Sed .kio oka~is, kiam mi jetis?
La surdulo: Nenio neor.dmara okazis.
· La blindulo: , Do ni taínen ne atingas komunan
k-onkludon.
·
·
.·
. .
·
La~ ~rilrilo: Kial?
. ·
,
La blindulo: Ekzistas af'emj n~distÍI!gehl:a. f por
vi, ki:ujn mi distingas, .k¿lj Jl,la:le. Ni simple ne kompreha:s WlU la alliút, kvazaií ni. ll¡:iartenus al la 'konstruantoj de la babela turo.
'
'
La sutdulo: Sed korikludi ni · ja povas xnalgrau
cio? '
.
La blindulo: Pri kió?
La surdulo: Ke al mi mankas io, .kio vin helpas
distingi . tiujn ci du mone~jn, kl!-j fll vi mankas io,
per kio mi rekonas .él du vitropecoj la ·verdan kaj
la bl.ankan .
La blindulo: Ho; vi konkludas tiel, ke mi pre·skaií
devas opinii k:e vi aiídas.
·
La surdulo: Eble vi estas prava. Mi aiídas tíon,
kion' vi aiídas aiídante nenion.
La blindulo: La .silenton.
' Úl suidulo: Do ni trovisla unuan koncempunkton:
ank.a.ií mi povas aiídi la silenton . .
· La blindulo: Kaj min logas la silento. Gi enhavas
ion misteran. .Sajnas, kv.azaií mi estus ie -eri granda,
granda templo1 ka.j image levinte la rigardon, . mi kVazaií povas vidi Lin. Grandan. kaj Eteman kuÍl la
muJtego de Lía militistaro. Sed certe tio ci e stas iluzio,
car 'éiuj kpnas miri kiel tute hlinda,Q, nénion vidantan .
· La_surdulo:- Vi meJOOrigas min pri sento, kiu
ekreg.as ~in, kiari:t per fermitaj oku~j oni rigardas
l¡t.~umon.
,,
.
La blindalo: ~Ankaií .mi povas · vidi la mallumon.
·
, La'' surdalo: Tío povas eati .dua koncempunkto:
. Sed lasu min daúrigi. Ankaií 'mi sentas inin en templo
kaj imagas,_lciam en -la or.elojn bloyas malforta v~nt
eto, .ke mi aiídas la IÍvebobrueton de ~lflugiloj kaj

1
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léa:ntadon ilían antau ¡a· trono de la-li!ot:emulo. Sed eble
·an'kaü
'estas irur iluzio.
·· .
.
La :blindulo: TuW c~rt:e, ,ear vi "estas ~sqrdUl~..de

tío

vía naSkigo.

~

.

. .·

se

' .,

. ·

L á, surdulo: Nenion tío :pruvus,
ni nm• kr-eaus.
La ..b1indulo: Jes; , ae ni ,; kredu&. : Sea kiom kred'emaj estas tiuJ felióilloj, kluj samtémpe';'i<aj vid8s
ka) aiídas?
·
.
La su.rdulo: · Vi do ne envias .ili.Ii? "
. La blin1u:lo_: Nenióm. Cia'ln p.9vi . vidi. ·min . n~r.
suferigus.
·.
·
. La surduló: . ... aií ~iam povi ;.4.l1di; . '
La lflindulo: Penínesu al mi · Iiavi Blian op.ini·tm
pri tio. ,
. , .La . ~.u,rdulo.: ., Tre .vo~onte, , d.¡p:;n konceree ., a~. vj~
rm estás 10m ph .evolumta. ·· · · .
.;
t.

~·

La blindulo: Dubé. Cu \:i nc aiídi~, k-e v.:idpovuJoj
d.iras: .níi ne povas, mi-. ne ·vol!ls ti:o* Yidí.'c7 ,, ·
, ,l
· La_s'urdulo: S ame mi vidis ai:ídpovu1ofi1 ple.údi:
ninion nú volas a(ídi plu pri ti·o..
· f ·
:: La blindulp: Vi es'tas p:Vava pri:,,tio. S;!jnis 'envt-· •
inde al mi, kiam oni .insultis vin, ·k'aj vi restis en
nesanoelebla trankvilo, ear vi ne povis audi xkm.
La surdulo: Same ~ sajnis al mi; kkiain _t>ni gtiíw .
acis kaj petolaCis antaií vi, ·ka) vi tamen 1-estis tránk~·
¿ar vi n~ povis vigí tion. _
". . . , ·

vilf..

· .. La~ólnidqlti: Sed tamen mi sentís tiún~ ~
4a surdulo: Ankaü mi, ankaií mi.
·
Lía blindul(): Kaj viridis?
.
. La surdulo: Kaj .~"rni · ridis. · R,idis pri tío, lreili
• tiinis min - malfortan, mi.:reran almozu1on - kaj
ne kuragi:s atar~ antaií mia vi~o. · .·,
·. La ,. bli.ndulí:): Ank.áu mi ridis, enkore pÍorant~;
Lía surduld: Vane . vi tiei kompensis alvi mem
la lp-u~o.Q. de mah1oh11,1.loj. . . ;
"
_, , , .
" fA."'blmdulo: Pri ili mi erikpre' pl•oris, m.in tío · ja
ne povis geni: mi ja ne povis· vidi - laií ilia opinío ·
- .lmJ ~u profitas d~ la, difektoj ,de a.lia, .,tiiL U¡men
·estas la · malpli forta.
,.
· .
'e ·
, '·
·
La-' surdulo: Príncipe ma}.pli forta .. Sea ni lasu
tion. Jus ni eltrovi:s du : koncernpunktojn: ~ile.nton .de
mia . :J:lankó kaf maÜúthon· de · 1á v.ia. .Mirt interesas ·
ekscü, cu ínter tiuj punktoj - se ili ne kongruas ·~
n.~ trovigas .interligaj linioj.
·.
; · "·"·, .
. \ La , blindulo: Ne. Tiel mi c;>pinias: la lin:toj 8e
mallumo l,uij ti·Üj ' de 1' . silento kruoo tra~cas un u ]a
alia;n. Mi supozis, ke .· U!.. kq.noorn,pu.q_kto es.t:a~ sur · la
linio d:e Íllallunro, · vi, ·K:e. sur la linio ile . sil·ento. Sed
ta.rnen -estas la sama plipkto kaj gi .rioevas sian nomon
depe.ndl;l 'de . tio1.. sut kili linio ~.¡ estás . sercl!:.ta, Cu, vi
komprenás, kion mi volas dirí?
-,
·.
. ··· ·
La ·surdulo: Iometre mi di.v:en.as.
La -blindul(}: Gert~, tio ne estas tro k:lll'rá, sed ,,_ ·

:ea'

laií :mía ' opinio - .
la aüdantor:-Vidantoj . per siaj
akraj lnngoj n~ povas esprimi tion guste.
.
Lá. , surdulti .: Mal~k:smw ili '· estas d.é tio ! . S1ld

nQ., · jén lcion :ini demandas: mi vere ne kóroprenas, ,.
kian rrülJikon ~i havas-. Kial· ni e:>tas maUelicui<>j?
, , , Lct!ti blindl,llo: Tia); ke mL rte vidas malgralí 'Via

plej bona montrado, kaj , vi ·.ne aiíd.as . m~rau mia
plej longa dirJido. Nr ne Mkéesás r.~ciprol<e esprim,i,
sut,ió{l kla.Fe , .nil:tjn proprajn i'SeJllOjll)¡ · '
' ,
.. ·' Lía surdulo: Cu t.ion poVJl,s tiuj, ki
-tas ' :tiel
ric~j , ~tiel mal§~me. luk. amaj, ke ili samtempé vidas

·~;: a u da~ ~u 1li. po~s :OOn~ , ·

.

?'ii. "

, ~,. .,

.La:. blm.dulo: Mi ne seras. Ne dcredeble. Sea ;!
\~ ton.<> elsonas, ' el uaj vortoj estas .evidente, .kiel vi
·

.:i¡in en.vias,.

· ,.

',.. , \

~.-

·

"'

'

·. Se ~luj · hist.otioj estis veraj, la' studejo <lé Dr:O .
. Héi(iegger -es~ 1re ·stL•aiiga ejo. Gi estis malhela, )nal- '
moderna: eambi·o, festóoita de. aran:elijoj, ]Jlj ' aspuTgita
de, ~ntij{va po¡vo. Cirkaq la muroj stariis kelke da 'kver,· J<;~j ~brujo.j,. ~lenaj de}ib~oj d.~ ~~~j: speooj kaj ,gralld'OJ. Sup:er Ja . meza líbrQ.JO · trong1~ bro~za
to de
HipoK:rato, .kiUn kiíi, laú iÚj á'útoritaÍ!lloj, Dro. f leid~tei· kulimis kon'sultadi ·pri tiuj roalfaCilaj malsanój .
de sia klientaro. En '·la plej malluma angülo:· de la 'cambro stari;; '8-l't.:'l. kaj mallarga k\letka s:ranko, la pordó
.nefermita, .en kin :IJlalklar·e vidigis ske~eto , . lnter du ol ·
'la ~ihmjoj pendis spegulo, ,prezentantao siao altat1 káj
polvan platon intea:¡e de malbriliginta o'cumill:l kadro.
Jntlflr la' mulfaj mirindaj líistorioj rakootitaj })J'Í éi ti u
s~gulo, · oni fabelis, ke la spiritoj' de ciuj mortintáj
pacientoj de la doktórb lo~is en gia· .rando, ''kaj riga~
dadis,alli enJa vizagon, kiam ajn li 1ien xigardadis. L:a
kontraiian Jl,an.kon de la eambto .o.rnamis la pl~rlgrand:u
portreto de jl,l.nupn'O, ~estita per la velkiota grandi07J8CO

nü

de sil.Ko, atlnso/ ' kaj gillono, kaj ktin YÍZa~o tiom vcl. kinta:;' kiom lá HÍ3hrjoj. Antau pli ·ol duonjal'cento, Dro.
Hei.degg.er :estís Jus '.edzigi>nta: kun. ci ti_u júnUlino, t'iect
iomete malsaniginte, §i glutis mm ~1 la tm~skúb'oj de
sia amanto kaj mortis en la vesper·ó anta:ii la: ed .zinigo.
' La plej grand.an k<uriozajon de la sLudejo oni d evas ankQrau mendi; .g i estis. pez.eg.a volum<O, bin91ta . p~r
nigra ledo, kun ·masivaj argentaj agt·afoj. Ne ..estis. literoj sur la kovcilój, kaj n'Cniu, póvis malkoyri la titolon
de lá libro, Sed-' gi -.estis b'one k;Qnata ki:el liHro pri Ill8fgÍ!;> i k~Jj 'lmtJfoje, . kidm e ca,ml)ristin·(} estis" ~j¡¡ leVinta,
.-nUT por forvisi üi "'f>:Olvon, la -skeleto klakis en 'Sia,~ran:ko,
la bildo, de la j:wmlino metis unu piedon sur la pla~~
Jion,
.. kaj
. . keu&j ..kadavraj vizagoj. ka~e rigardis
. ella spel-

.-

· guio; dum Ía hr-onza kapo de Hipokra.to maÍserenigiS
kaj diris; »Detenrul « Tia -estis la studejo de Dro. Hej¡,.
degger. ,.
··
.
.
En la somera postta.gmeoo de nía rakonto, mal~
granda. ronda tablo, nigra kiel ebono, staciS. en Ja oell(:
tro, portante vazon el kvarcvitro kaj de belega formo,
k'aj· kompüka prilaboro. La sunbrilo envenis tra la fenestro, inler la pezaj f·estqnoj _de du velkinliaj damaskaj
kurtenoj , kaj falis rekte trans ci úun vazon tiamanier,e,
ke milda. brilo respeguligis el ~i sur la cindroi!:·01orajn
viza~jn de la kvin maljtu naj homoj, kiuj cirkaúsid,is.
Ankau kvar óampanaj gLasoj e3tis sur la tablo.
'•
- Karaj malnovaj ,amikoj, - ripetis ·Dro. H. -~
cu mi povas fidi al via kunhelpo por . :tari ege strangan
eksperiinenton?
:
Nu, Dro. H estis tre str.anga maljunulo, kies
strangajoj jam fari~is kerno por mil fantaziáj histo:.
rioj-. JGam la kvar gastoj de la doktoro audis lin paroli
pri siaj proponataj eksperimentoj, ili atendis nenion
pli mirindan ol la mortigon de mus? en aerpumpilo,
aü la esploron de araneajo pe.r mikroJ>kopo, aií ian si:;
milan senseucajon, per kiu li kutímas turmmti siajn
iutimulojn. Sed ne atendante .respondon, Dro. H. lam~
iris trans la cambron kaj· r·evenis kun la sama pe~et-!
volumo bindita _per nigra ledo, kiun la famo asertis esti
libro prí magio. Malfiksinte la ar~·entajn ·agrafojn, li
tmalfermis la vo1umon, kaj prenis el inter ~iaj pa~oj
rozou, .aü ion, kio iam estis roro, kvankam jam la verdaj folioj kaj puncaj peta1oj alpreuis komw1an brunetan koloron , kaj la antikva floro sajnis preta polv~i
en la mauoj de la doktoro.
·
- Ci tiu rozo, - diris Dro. H . .km~ gemspir<>-,.
~ Ci tiu sama velkiuta kaj dispeoet~anta. floro ekfloris'
antaií kvindek kvin jilroj. Gin donis al mi Sylvia W~rd ;
kies portreto tie pendas; ~aj !DÍ inteJ?:OÍS porti gin ce
nia edzigoiesto. Kvindek kvin jal'ojn gi estas trezorigita ínter la pa~oj d;e ci tiu malnov:a libro. ·Nu, cu vi
opi:nias ebla tion, ke cí tiu rozo de duonjaroeuto povos
iam flori den ove?
•
- &ensen~ajo! - diris vid vino W. kun plendema k:a.psk1UO. - Vi povus same bone demandi, cu la
sulkigita vi~ de maljunulino povos iam f~oá denove.'
- Rigardu 1 - respondis Dro. H. Li malkovris la
vazou, kaj jetis la velkintan rozon ~ la akvon, ki·un gi
enhavis. ·
~
; : ;
.Unue gi kusis malpeze sur la supra jo de Ja fluidajo, sajne ensu6ante n.eníom el gia tnalsekeco. Baldaü
tamen tranga sangigo vidi~is. La premita.j kaj sekigi~i
petaloj ekmovigis, kaj alp:renis viviganta.n puncnuanoon;
hazaií la floro revivi~s 'el mortsimila dormo, kaj la
maldikaj trunketo k:aj b'r¡mootoj de ·1' foliaro farigis
veroaj, kaj jen 'Cstis la rozo de duonjarcento aspekta.nta
tiel fre§a kiel kiam ~ Sylvia Ward · ~in la unuan fojon
ttonis al sia amauto. Gi -estis apeuaií plerikreska; ear
unuj el ~iaj delikataj rugaj folioj modeste volvigis
cirkaií . gia malseka sino, en kiu hcilis dt:i-tri roser.oj·~
- Tio 'estas ja tre IJeletá trompo, - diris la
amikoj de la doktoro; tamen indifer-ente, car ili jam
vidis pli grandajn -rniraklojn ~ iluriista · prezenta:üo.. ·
- Bonvol~ diru, kiel tío efektivigis?
- Ou
neniam audis - pri "la, Fonhmo
Júneoo? - demandis DTó. H. , - kiun Ponce a e Leon;
la hispana aventnristo, ~kseróis antau. du-tri jarcentoj?
- Sed fu giri Ponoe de Leon iam trovis? - diris vidvi:oo W.
:
.
·. . - Ne, ....::. 1-espondis Dro: H., ·~ i!G li ~in n~
niam sercis en la ~m¡ta. loko. 4 konata. Fontano de Ju'"'
neco, se oni -mio ¿nste .l nformis trovi~as ~ · la sudá"·
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parto de la Florida duoninsulo, n e maÍprokSi~e ?e la
Lago Makako. Gian fonton ~pef?mhrA:s kelkaJ. g1gantaj magnolioj ,kiuj, kvankam ili havas I~ a~~ de ·-sennombraj jarcentoj, restas fresaj kiel Vloleto.J,· pro .la
ecoj de ci tiu mirindá akvo. Konato mia, konan~ filaD
scívolemon prí tiaj aferoj, sendis al mi tion, kion vi
vidas en ci tiu vazo..
. .;~
' : -' . ' - Ahem! :_ diris lrolonelo K., kiu kredís ee né
unu vorton e la rakonto 'de la doktoro - Ki!jt 'kío po. vas esti la efiko de Ú tiu fluidajo rilate al" la libm'a
korpo?
·
· .
.
..
.
-'-- Jugu por vi mem, kolonelo nua, -· respondí~
Dro. H, ~ kaj al vi ciuj , miaj estimataj amikoj, ~
· don?s tio?l de _cLtíu· miriD;da fluidll.j.o, ·kion; ·povas_.re- "
aom al V1 la fresecon ·de Juneoo. M1apart.e. multe suferinte d'UID mi maljunig'is, mi ne rapidas farigi dmove
juna. Dó, kun vía permeso. -n1i · nür observos· la progreoon de la eksperimento.
.
.
·
Dum Doo. H. par-olis, ,li plenigis la ~var tilnl\panajn glasojn per la · akvo de la F·ontano de Jun:eco.
Gi estis sajne saturi~a de . flferve~~ ,gaso, ~ar malgrandaj aervezikoj senóese ·suprenms de la- fundo de
la glasoj kaj ekSprucj,s en argentecan ~kveraron . ee _la
· -s uprajo. Pro tio, ke lá likvajo difuzígis agrahlan ódoI-on, la maljunaj homoj ne duhis, ke ~i posedas likvorajn Raj konso~tájn eoojn; kaj kvaqkam t~te ,ske~-.
tm:aj pri ~iaj rejuniganta.j e~j,_~ ~t~s. deziron gm
tUJ engl:uti; Sed Dro.pH. ~tis il~n, k:e ih haltu dutn
"'
momento. ·
- Antaü ol vi trinkos, miaj r~spelrtindaj mal}unaj ami:koj; ·-'- ]i diris ' ~ estus oone, se :ví, ·kun :la
vivdaüra sperto por vin gvidi, kompilus . k(llke da ~e
ralaj ,,regul.:>j por vía _gvid~d:e, dum vi ;rasos J:t -Guau
foj on tra la dangero~ de JUil;e~. Kons.1deru kia pel{o
kaj· honto ~tusJ se ~~ ~ ~~L VIaJ ap~J .ayaqt~J~ n~ .fari~us modeloj· de virto kay<sago por ~IUJ JUnaJ homOJ
de la epokol
·.·
. .
·. · .
.
. t
La bar · a~~ j •amik:oj · -~e la doktor? ne · ~spPI?fs
__ al li, krom , per malfo:rta kaJ tremanta. ndo; :tiel ndindega estas "·la id~, ke; sciapte kiel proksime la ~~to ,
madas post la paaoj dé er..aro, 'ili iam roo devOJUOS. · ~
.
·.~ Trinlru .do e:,_. -diris la doktox:o, sin kli'n.ante.
. - l\ti gójas, .R(~i ilel bb~e efektis ía súi:Jjektó]'Ó ae
mía oeksperilnento. ·
·
.
.
~
,,
- . ·· Pe:r ~~ ~~lizitaj m~j ili le~ ~·.-,glasojn ~ ·- ~ ,
lipoj. La 1ikvoron, se ~1vere pósedis tíaJn ~JD, kiaJD
·,Pro.
~. gi atr~s, ~ .ne. .po~s. "?on<~.~L al kv~ ,.
,., hom(;>J, kiuJ P!<> :nuzero gm ..pli~. bé~oms. Di as~, .
kvazaü ili neruam. estus scnnlaJ, kio: estas JUDeOO
·' aií plezuro~ kvazaii llí' estus la ido~ de _ la\maljuneoo'~
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anfuií Jcvindek j~oj. , Jcil li klakis plen~rgajJl -fr~zoj!ll
pri;patriQtismo, nacía ~:loro, kaj la rajto de la popolo;
jen li · murmuris ian aií alían dan¿eran sensencajon,
per ruza kaj dtibe!íla Íl11stro, tiel singard.em~; ke et ·la
propra konscienoo apena u povis kapti la sekreton; k:aj
jen li parolis per regulaj akoen~oj kaj per ~o!lo profunde ' respekta, ·kvazaií roe~a 01-elo !liískultus liaJn poluritajn frazojn. Kolonelo Killigrew d:um tuta tiu tcmpo
kantis gajan bátalkanton, kaj ' sonorigis sian glason
akordé kun la rek:antajo, dum liaj oktiloj vagis al . la
diketa formo de vidvino W. Ce la transa flanko de la
tablo ·Sro. ·Melbou:r,ne implikigis en kalkulo de dolaroj
kaj .oendoj, kun kiu strang¡e intermik:sigis projekto por
provizi al la Orientaj · Indioj glacion per La jungado
de lialenaro al la polusaj glacimasoj. Kiom koncernas
ta vidvinon, si staris antaü la spegulo riverencante kaj
afekte ridetante al la pooprá Jiildo, kaj· gin salutante
hlel amilron; kiun si amas pli ol la tutail ceteran mondori. Si pusis .la vizagon proksimen al la spegul<? por
vidi, cu iu bo.n e memorita sulketo aií »korvp1edo «
ja ,-ere mhlapel"is. Si ekzamenis por sci~i, cu la ne~o
jam üel tute degelis el siaj haroj, ke la malnova tapo
povas esti konven.e flankenjetota. Fine, sin forturninte
wgle, si alproksimigis, madanJe kvazau dancante, al la

ta.Blo
· '" - Mía kara maljiUDa doktoro - Si krüs - bonvo1u doni al mi aukorau glason!
.
- Certe, mía kara sinjorino, certe r - respondis
la doktoro. -· Vidu! Jam mi plenigis la glasojn.
. .. · Tie efektive staris la kvar glasoj, plenplenaj de
Ci tiu mirinda akvo, kies delik:ata aspergajo, dum gi
efe¡veskis de sur la suprajo, similis al la tremanta brilo
de diamantoj. Estis nun tiom proksime al . sunsubiro,
ke la camboo jam farigis pli malluma ol antaiíe; sed
rnittla kaj lunsimila brilo brilis de interne qe la vazo
kaj Pestis egale sur 'la kvar g.astoj kaj la maljuna figuro de la · doktoro. Li sidis en altdorsa, komplike
sk'Ulptita, kverka b'raksego, kun aspekto grize digna, kiu
ja povus bone konveni al tiu Pátro Tempo mero, kies
potenco ·neniam estis disputita, escepte 'de ci tiu b'onsanca ceestantaro. Ec trinkinte la trian trinkon de la
Fon.tano. de Juneco, ili estis preskaií timfrapitaj de la
esprimo de lía mister..a vizago. Sed la sekvan~1 momenton la vigliga Jru.ro de juna vivo sin sentigis tra
iliaj vejnoj. Ili estis nun en la feliea plejforto de ju-
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necq ...!Ja .maJjunéco, kun.:,sia·.ffii,l'Elra "s:kYai.o., de ..zot~ÓJ \
ku:j , bedai:íJ:',0j ~¡ ,malsa1:1.oj J;n~m()l:igis:- n'lir ..,kielmal..i ....
tra'nkvilo .de sotig:O; t~J ki.u· ili jamJ~óje v;ekigis. La.fre~·a •
brilo · de _la .animo, peTdita ti.ofu . frue 1 •· kaj ,7,sen· Kiu lá' ·
sinrekvaj soe11ój ' d-e · . la mondo , es~is ., nur galerio de
velkintaj bildoj , denove jetis sirm s-OrcQ'Il · stiper ciujn
iliajn espe119j,1: Ui sin - se.rttis kiel nov~ ·kt-eitaj esta}oj
tiov'e heita universq.
. .
. - Ni ·estas juuaj! Ni estas· ,junaj!
ili ekkdis
', . ~jege.
" _
· ." ..
~.
.
.
· La j•t.meoo, samé 'kiel' la ekstremeco de .la mal:-.
ju.neco; jam fori~i~. la fmte ., rparkitajn tr.ajtojn de }¡t
rner.ago, kaj lnmfaJ1dis il,in ciqjn, lli ·estis aro. de gajaj
gej·unuloj, pre~ka.ií fllenezigintaj ., pro la superabunda.
petol.emp, de ilia ago. La -plej slranga .teZ.iiltato .de ilia
gajeco · estis impulso moki -la m11lf0ttecon kaj. la l<.ad'l{:::
l\let-on, ·kies viktimoj ti-el anta:Unelqnge ili.-ésti,!¡i 1li laiít~ ..
' pdt:i~i-s siªj~ eln_lodi~intaj_n ve&t~jojn~ ~a ,jakojll: kun la
· l:ax:~,aJ ?as~~J ~J la -ve~t?jD kun kl!lp.o_1 portataJn, de .la
J'tlnuloJ, kii,J la. malnov8JO :ku:Eon kaJ rolron .de la f1orantá k.nab~no.. Unui trá1ris lammté sur ~a planko, ki~l
podagra avo; a:lia metis -okuhitt()jn ;~ur ·4l r.nezon He sla .
nazo 'lroj éajnigis ,studi e~~nte ~ la gotll.t~rajn pagojn de
la -libro pri •D:J.agio; .la tria,sidigis eni:Jrakseg-o kilj penl~··
imiti la agan .digne con de. Dro: H. P.óste ciq:j kriis g_
aj;e,•
.lmj #rkiJiísal;tis en. la Cílní.b'ro. Vidvino }Vycherley ·· ..
~~ o ni pavas uotni vid vino tiel.: fr~~~:h .Iplabirion ·~- 111p(tsetis 1~ segon de _la dokt(')rd k:t,m ' petola .gájeco sur'
.
·
·
.
sia J'Ow. vizago. ..
-'-- l)pktoro;. k~· malj·tinuro.! .~ si ekkrlis - le~· .
.
· ..
:·. · ·
. .
' ·
vígu kaj dpncu k un mi!
T~aril la kvái' gejunuloj tidi~ et pli · l.¡ú1w, p~
san te .kiel . str.an,ge , a:spektu,s · la . ~oktol'O. . · .·. . . . .
··
·--: Pa:tdenu al mi, .mi pe~as, ' ~- ·kviet,a · respondis
ltt doktoro, - . maljqn4; -k.aj ~eilioatisr:n,a .mi ~tas; k:~j
por mi la dari'cado finigis antáu· lónge; Sed :i.u1u. u alia '
el ci tiuj .gajajjunu!oj éstos felíca havUi:el bélan ktt~
ll'lllinon. ..·. .·· ·. '
.· . . r: ....... '
.
. . l ~--·.
. ..,..;.. Danau kun mi/ kaí·a! __... ekláiis· k<)lonelo K.jl,
ligrew. · .
,·
. · . , ·· .. ··•· . . ·. . ·
• "-· Ne', lié, mi volas esti §ia kunuioJ :.__~ ekkriis Sr·p .
•· Gas<:oigp~. . •. . . .-~. ·
., .
l . . , .•~- . · ::
7 -·Antaü k:Vin'dek ..}atoj ~i p:romesis hi n:ianón . al
mi l ;_ :ekkriis Sw Melbourne.
. '
'
··. : ·.' .
. . . u¡' ciilj . . .grupigis .. éirkaií. ~i. ~Hri JI:'' kaljfis .·atnbá'-tf ·
~iajn tnanojn k:un pasia . ekpreiíq; aJia jetis lá , . bra~o1l
citkaú sian 'ialion; la tri.{!: :q¡-etis la tutiui ll1ánj)ll -:iu(er..
.la ,hcilajú b.uklojl!l,. amasigint:ajn; St4P la k,ufo" de la _v¡(l;;,
\lino. •· Rugigan~; ~iregª-nte; Pa.t;aktmte~ a:i?,rocátite', ri.;·
. danJe; ventumante. JaÜvi~ ·Ja, vizia-·ÓD ciu pei~~ Siá v.áJ.·m¡a; f.
• spiro~ si penis sin ;\iiberigi;~·~e.a·· ~~. án,kcitaií r~s.ti$ e.n; '
..11\a túobla eirkaú.pt'líno . . NenianLé!{ústis .• _· .vig'f.a; bitQ-o +
· d-e . junecfi. tiv.aleoo,
~
..
·
' :Taillen; ·
'·p~r':;. st'i:imga
'
. kaj ".la · ,.,nM_·nn'1"'''"".,
la alta

en
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Est1s c1rkat'í la -kvara lloro en la V<Cspedruo, ke
fisisto de najbara strato, ruga de drinka kaj rapidanta,
enkuregis -en la loinbardejon Suruga-ja. Li tintigis
motwn en la brustoPüso, elprenis argentajn monet:ojn
tute hrilar.tajn kaj novajn, kiujn, laií. lia klarigo,
antau nelonge li ricevis d~ oficiro loganta en la strato
Ginia, kaj petis redoni la vestajojll> duonsurtuton,
shperl'eston kaj l:a oeterajn, lasitajn dum ne malpl:i ol
tri monatoj en garant~o. Post lia f01·iro, la k<;~merca
pa1to -de Suruga-ja, kutime tre vivoplena, restis denove
tute ,· kvie:6., sen ee un u pl:ia' vizitautü, kiu rompus la
kvieton, ... cu el;>le pro la malbona vetero de tiu vespem!> Sihsuke, kiú, kun la vizago ínter la manoj, tuj
malantat'í la giceto, ;profundigis ·en ·la legado d-e v<Crko
de negrava aütoro, libro bindita per flava paperkovrilo,
UUil rememoris la malgranda:n fajrujon sub sia ' nazo
kaj,_ pmv.ant-e inc.iti la fajron jam preskaü estingigonta~l, mürmuris al si, »Kia málvarina V•eterol « Kaj
poste, etendinte . la manon ai la , metilernanto sidanta
du aü tri ·futojn fore en dormeto mallielpata de nwiu,
li t)ris li.an ore1()n.
. .
·
>; Soota, vekigu _
pol' momento. ' ~~¡ doü1aga~ vin
sendi eksteren en tia negpluvado, tainen volu kuri kiel
oona koabo al la makaroniv-e:ndejo sur Muramacueoo, *
kaj diru tie, ke oni alportu por mi du tisegojn da
varma kuirita makaronio kun frílita fiso, - kaj mendu
' an~u poi' vj kion ajn vi sata.s; jen <Cstas k<mdico. ~¡ .
»'IY~' bone! ' Nun, vekigÍ.nte, ·mi ~ sentas ~·n io1~
mal.sata kaj malyarm.~ . Dp, a.n tau o1 la_ Majstro· l'évenos
h.e jmen, volonte mi akccptos de · vi regalo.n de varma
bong.ustajo. «
·
·
·
La<j:unulo sin movis, s1,1prenfaldante la malsúpran
part<;m de la ' vesto 1<aj, " preninte , pluveapelon kun
larg.a raudo, pendan tan apud la enirejo, vigle li elkuris
en la fortan negadon.
·
.
'Dume Sinsuke ordigis la ajojn sur la kontortablo, slosis )a pordon de 1a t<Cnejo, kaj fermis la
C.ef~nirejon sur I.a strato. »Malfrue ni revenos hejmen
h,?diau nokte: Pov:as esti, ke · ni ec devas resti gis la
morgaua . mat~:11o: -:--._ z.orgu . l>one, ke la pordoj estu
Cíe slosi ta j, lilij cio · es tu 'en ·ordo << : piris lia mastro
f:ruvesper;e, antaú ol l~· for.iris 'kun · sia:· ediino . r>or viziti
parencon im Jocúja, jus falliltan en .fun\bToií. Hemeimorante tiun ci .o rdonon; Sijtsuke, ktm lanterno en la
~l!D0 1 zorge .cirk,aürigardante, . iris . de la kuireja pardo
alla1· mahmtaüa éair.ejo, poste supren lat'í 'lá' stuparo, ··
kiu kQndnkis.• -de la _c amhro de la •. serv.istiri:oj al la
.pordoj dé L!: halkontJ konstruita sur · la tegmento por
tie ~kigi)avajojñ, ka~ li cie ; oedigis sin .·pri la rigliloj
Kaj fermiloj : .Kiam 1i reven~s o malsupr,en laü la ~h~p,'aro;
lia lanterno; jetante l n:alfortan lumoJ; · elnagigis en la
~allumo ,la vizagojn - de du. .servistinoj dormantaj tre
Iromfórte síili pezaj litkovriloj. >
,
. .
.
.>i:»Otanri~oo,**)'éu vi-jam dormas?« · Lül"qemand~

malgraü la voeo iom lat1t.a, rioevi~ nenian respondon.
Do, evitante "la piedbruon d pli . zorge, li cirkat'íiris
s.ur la ligoa planko de koriiloro tre malvarma por liaj
nudaj piedoj, por ekzameni la vioon da gl;itpaneloj
de la verando atan~it.a lat'í la intema gardeno.
~.La \'CTando kon'dukis .al un u el la luksaj eambvoj
i.t~ la ' domo, kie lantetrio dé litcámbro versis rugetan
lumon sur la paperpordojn. La carribro estis kutime
uzata .de la gemastroj_ 1."iel ilia sid~amhro kaj tie kusis
!,c;mgfpnna fajrujo antaú ola familia sanktejo, tesranko
kaj ál:iaj. Hodiaií vespcre, Cuj.a, · la jun.a filino, vcrSajne .okupis gin por si kaj tie nun si dorm;as.
'
»Ha, kiel varme kaj komforte estos <la eambro! «
Kiarn tia penso ekbrilis tra lia koro, subíte sajnis al
Ji, kvázat'í li sin troms vizag~al-vizage kun la mizeroj
de si mem, . kaj de l.a viro almezurita al homo en
· s~rvisteoo; l:iaj cikuloj; flamantáj O.e envio, daür-e restis
§_pr la ruga lumo. sur .la papero.
.
.¡¡. .Jam de plena jaro Ji amis sin. Ankaü ~¡ siaparoo
chilonge pensis,- kc Ji estas ne malaminda. Tamen, ec
se frcucze ili amus sin reciproke, la ununura filino (le
la masb'ú estis ekster lia ating-cb1eco. Se li estus filo
de rica familia, IL povus havigi al si la b'elan Cu.já,
kiel si.an propran, Estis lía · kutimo tiel lamen ti sian
malr<Clioon de .vivo.
.Jam JJaldat'í noktomez.o. La ·malvarma aero senk:Ómpate trasorbis sian \'Ojoü en la domon, Starante
sur la ver<:~ndo, Sinsulw tremis de la frosta vento en'blóvantl\ i11ter la glitpordoj. El lá varma profundo de
la hrnsto Ji ·eltiris la maldekstran manon por preni
per gi la lanternon kaj por lilierigi la manon dekstran,
kiu nun frostis gis doloro, kaj sur lá.un li daiü·e· Movis
la vatman spimn .. Li sentis siajn f<Cmurojn tiel nudaj
Raj malvarmaj ce ili.a tu§o unu kóntraü la alía, kVazaií,
ili ne 'llstus liaj propraj. Lía tremo, tamen, povis esti
ne n.ur pro la maharmego.
»Úu oestits vi, Sin-don?«. sahitis Cuja, ~usté ki.am
li, pre.terpasis ~a 1ítcamhr;m. o~ ~i v~kiA"~s ~ust:e _ tian;t,
au maldormad1s de antaue? Ttam ~1 ~aJne malfermiS
la sirmilon super ]a rondforma lanterno 'por turni gin
al la VeTando, car ekstere }a lumo SUl' la papero far.igis pli hela.
. )> Jeso estas mi, fraiílino. La mastro malfr.uas,
kaj mí pensis, ke mi de vas il'i por certigi pri la pordoj. «
· ._»Cu Yi .do jam enlitigos? «
·
»Ne, mi maldormos ]a tulan nokton gis la mastro
revenos hejmen. «
·
, · .· Kiam li . parol:is" tiel, ]i 5urgenui~is ekst:er la
cambro, metante la manojn . surplanken, kaj korekte
erdig.ante 'sin en tenigon de l'espekto deca al la filinQ'
de la familio. P.r.eskaií ,. en la ·sama momento la pordo
ltlali'ennigis cirkaü unu f..uto.n largé.
.
,, . , »Estas malvarme .eks~r..e; eniru kaj ferma la
p<?:vdon. <i Kombante. ma.lantau:en )a vagantajn harojn,
si sidis meze de la silka kU~o, · káj per la okul()j
~ longa:j o~oj ·si fikse: rigardis en. p1ena aqoro .
líán magon ·tre blankan · kaj l>elan ee .en la lanternolumo.
·
' ,.,».C iúj aliaj jaro enlitig'is, mi supo~? «
. uzata tener.a.Ie- in~er homoj de laborantaj
lcl.áSój pór sa1'uti intér si.

}lü

servantaj

Den oye la neevitebla sorto · trafis un u el niaj unuaj
pioniroj, meritoplenan 'vet.eranon, kiu ankoraií en la tagigo
de nia afero etendis al la M:ajstro sian servoprétan manon
por hclpi je la disvastigado de ties granda misio. Foriris
brava batalinto el tiu malnova gvardio, kiu el la epiz-odoj
de kroniko· kreis la historion de nia afero kaj k.iun siavice nía historio eternigas. Modesta en sia abunda laborado - vera frato de la Majstro!. - li ne casis la honoron
de »eminentt-iloj « · kaj imiiinde restis vigla · sur sia posteno ~is la lasta ·vivospiro. ·
·
'
Modeste kaj senbrue li partoprenis en la Esperanto- '
agado. Lia aktiveco brilis en plwaj fakoj: generala, blindula, literatura k. a. (';ie ' li diligente ofe1·ís sian 'brikon.
Kaj li malarnis la pb{lularecon, kvazai:í. li ne "volus k e·mal.icaJ laogoJ atribuu gm al la grandeco de lia frato.

. ,. Por ni, plioj~aj kunhatalantoj, ~i ·.-tlsti~ ~~ sin.~ra
mstruanto kaJ konsdanto. Ep. la \ast<~,J JarO], ··k1am' m, la
duá ~sperantista generacio, ekribelis kontraií Ja malnovi. gintaj metodoj de ' lahóro kaj mmjfestis ~ie .en Esperantujo .niajn radikalajn dezirojn , Felilts Zamenhoí .estis unu
el _la m~1~ul1~j. v~ter:!'loj, .10l .kqn~pr,e~:is nin, la pli ju-, ,
naJn. LlaJ kons1loJ ka:J opmwr est1s t1am ·valora m~truo
kaj avert(J'. por nia ' anaro. · . · ~ _
.
~
L¡¡stfojl)>mi vidis ·lin ·en · n6Yerobl'o 'de 'ia:.-'pasinta juo
dm;n la Tut¡:iola Kon~reso en Lubl~n. Per ~ia nobla $Íntenado, per sia prakhka konsiderado· al la div.ersaj ' prob- .
lemoj de ' ni a afero Ji v.ekls ' en ni ciuj 'smceran saton
kaj profundan respekton: al lia persono. Kaj mi' neniatn ·
cctere povis deteni min de la hnpreso, ]"e FEZ (tio estis
lía pse.iídonimo) ye~dire konse•yas lá n?blan. tradici?n
P?stlas1tan de_ha piiaga frato, .~1es multaJn káraktert~al~
o)n - cu lau la Jego de ·fam1ha heredeco? ..._ aDkau 11,
Felikso, posedis.
..
·
Vira, · vere vira sin'tenado ne pe'rmesas :plol'Í en
m,omimtoj de funehro. Kaj tanien mi ploras. Ne pro tio>
ke estingitís .unu ~plia. lu~nturo de · nia' ~fero; estas ~a
banala senozajo, ke tiu-c1 sorto .estas entebla de ,nemu
sed pro tio, ke ne ap~ras nova lunío sur . tiu tl0 ko, pro ,
tio ke per sia for1ro Fefikso Zamenhof orfigis sian po.zi- '
cion en nia p~ovac;lo . T·io . vere · ne pruvas la inalfortecon
aií roa).grandecon de nia afero, .sed 'Pli~uste la neanstataU:eblecon de l' mortinto.
.
.
Kaj ti al la laboro, klun li faiis · durn si~ viv~, la idealisrno, pcr ::kiu li · inspiris ti un laboron ,. restas" por ni,
kiu j konis kaj amis lin, ·kiel relikvajo. Kaj super la freAa
tombv de Felikso Zamenhof ni solene akceptas la valoran
heredajon: lian laborcelon 'kaj lían idealismon.

..

~---------------------- ~---

, »N~•. fraülino. Jaro baldaü Soota revenos de ko-·
mi;Sio'. Tuj kiaJU Ji re~~mos, mi sendos -lin . e.n la lito{l,
~is tia m do atendu . . . «
. »Ho, padenco kaj ankoraü · pacienco, · gis mi el:oorpiA"o~ 1. . • Kiel ' ni poYOS ti;ovi pli bonan okazon ol
la n.unan l Nu, aüskultu, Sin-don, vi jaro decidís por la
ho9iaüa nokto, mi kredas. «
·
Cv.ja, vestita pur per delikata s.ubrobo el brilrug.a
krepo kolorpunktita, sidis senat~nte pri siaj blankaj•
piedoj, elrigardantaj en de'likata arango el sub la kus'en'O, kaj kunmetis . la manplatojn kiel
prego. ,
>rKion tio · signifas, . fraülino? «
··
·
Venkite de la forto de la be~eoo, - bel()oo,· kiu
sajnis jam D'Up forvisi Üan anÍr;nop, U Jeyis la carme
malfermitajn. okulojril iom tro infanajn kaj na.ivaj.o,
por lia ago de dudek jaroj, kaj a~oodis la,'respondon,
kit~n 'aiídi li tre timis.
·' •
·
. »Forlruru k un mi al . Rukagaüa hodiaü nokte.
Jen estas cio, kion mi volas diri. Vidu, kiel n:íi petas

.en .

\'ÍD! «

»Neeble! « li diris ; sed vere li .t\lrm.entis sin
savi de tio, kio sajnis tenti lin per roistera f·orto de
voluptá ravo. De kiam li v_enis tien ci por .serví, kiel.
ankoraií k:nabo ·de dek-kvin jar:oj, li laHoris" tiel hone, , ,
ke lia roastro konfidis al Ji senlin::le. >:Ankóraií unu aü . ·
du jaroj · da pacienco kaj lalx>.rol .. ·. kaj• la xoostro
stari:gos lin en komeroo kaj, ee .se li ne poms havi la ,;
felioon ed.zigi kun la . amata Cuja, · li pows troyi ~iam
rimedon M bonsanoo kaj . b'onfarno ,dezir!ltaj . . Kit}l f~l~ ,
icaj estos tiam liaj maljunaj gepatroj vivantaj nur
en la 'CS(>Cro ·· de tia' témpo! . La penso fO"tlrurr kun ·
knabino anko1·aií tro juna, kun la .filino de sia :maStro,"·
estas absurda; 'Ji ne ,povas - .Ji ne povas ; fari ,,tion! ·
ripete li diris en .sia koro. .
..
·
»~, Sin-don, pu vi jam forgesis, kion vi _promeS:is .al mi anta? neronge? Jes1 mi
'CiQn, .

False fluas vivo-ondo,
Falsa proksimula rondo,
Falsa, 'falsa - tuta mondo,
·Fal~ estas"am' l

,'•'//:

Kial ofte; . knabineto;;
El- sub via palpehreto
o· Larmo :fálas·· en 8ekreto:
Sigria ~e aagr;en'?

Kiam. mi esñs malsana
-Fe;;!-

Vi ja havas floran vojon
Kaj jun-'koran vii·o-tojon.:
·· Oni vivas unu .fojon,
Vivu do sen gen'!

K.iat},l mi estis malsana,
Vi zorge flegis mio,
.
Kaj· mi forgesis dolorojn,
Kaj vide guégis vin.

:>'

Se pro knal:o ploras koro,
Gi sekig:os pro la ploro.
Laií ord<mó de Amoro
V:enos. ja du, tri.

,. .

~ Ne pro perdo de l' funulo
Vedas larmojn la. okulo .
En animo mi.a - bruJo.
Ho, málgojas mt:

-

<'1. _.

N:e briletas jam. ,

d'tloidi ~ vojo~ de tia tu'ta 'vivo. Se I~m· , r evenqs lia
mastro, ti u ci · terma teírto .forpasos jam; moro ente li
pensis tiamaniere. .
Auqigls ÍI)terne .J;Ieklar.{!. broo de glitantaj ekranoj,
sekvataj · de piedbruo sajne §teliranta sur la verando.
insuke salte' 'sin 'e'klevis kaj gteliris al la camb'r o, ki!e
li/ lasis la. fiünon. Li faris~ tion pro timo, ke si, koler;em.a, ji} povus fari scenon, .kiun li devis eviti ciama.nieret Ga du renkóntis unu la alian ce angulo de · la
korictoro.
·
~·
• ·»OU vi- estás'pl'eta, Sin-don? Mi kti.nportis mo~on ·
suf~Cán por ni duro .kelka tempo. Konservu la· monujon ·
· kun la tuta enh¡¡vo. « "
Ouja metis _siajn manojn en ),a manikojn, kaj
sveliganlle la nigiá:n _atlásan gatnajon sU:r la })rusto,
eltiris el la sino monujon el ,flava tolo, kiun presk.aií
puse .Si . en &o vis en .lian manon. ,Gia ,pezo n-e .povis es ti
malpli ol dek grandaj orpeooj.*
.
, , »Forp.o rti ne núr v:i:n, 8ed ec monon de la rtiastro !
Dia puQ.O· batos miu peze! « Lía protesto; tam-en, ne
daií.ris P.lue; ti 'cedis f~cil1} .al sia ."nlo.
. ·»Sed . ~ajne negas maUeliüe. .... ·Mi ne zorg¡1s p.ri
·~ m.i merp, sed vi mortus <llro frostq,' se vi irus al Hubgaiía en tia terura . vetero.'' Do, &njo, "kiál. kuragi en
tia· ll?lc.to? . Ankor.aií • .ni ;, havos pli blonan .okazon. ((; .
,, Parolan!e pri H11kagaiía, ili ·pensis pri la hejmo
. de boati'Sto .loganta ~ ~rto de Hukagaua , nomata
T.il'k~~.t ~ei]i, lá. ::boatisto. estis patronata de la familio;
. Suruga-ja jam de Iongaj dele~ jar.oj.
konkokolekta
,

,

Malsano mia forpasis,
Kun la malsano - vi.
Forpasis tagoj de gojo,
Tagoj de iluzi'.
·
Nun ree sana, sqpi.re
Demmi.das mi , sen sci':
Kio pli kara ·estas,
Cu mía san', ·au .vi?

Car forlasis min ·espero,

Kaj la fid ' al vira ve,ro, ·
Hó, .de l' kredo ec f.ajrel'O

_J

Kaj oft.e mi ec alookis '
Dolorojn de 1' mal san',
Po~ gui sur mia .:frunto
Karewri de via man'.

""

ce

'

.

ekskurseto al la 'bar-sablajoj cirkaii la . fortikajoj -de
Sinagaiía kaj . ce la ciujara romerfesto .sur rivero en
Hjoog:oi(u, li koriatigis sin kun Cuja kaj · Sinsuke.
!\roro la vizito, ki,un li faris <:ikaze 'de la >> BotH ~)iliel'~
tugoj*) kaj antaií la Novjar(), li ofte viz.itis la familion
pm montri siai1 re >pekton al ili. Estis tia kutim9 sidigi,
en tia okazo, en kuireja angulo por akcepti regaion
pet· ·vino, kaj -,admiri la b'elan filinon 'de la domo.
" »Parolan'!:e pri nía Ounjo, mi neniam vidis al si
supe1.-ltn en beleco<~: , li kutimis komenci petole. »Egale
al mi, kion ajn oni dit10s; ' ja trov.igas neniu en tiu ci
urbeg.o, .komparebla al tiu Ci lieleoo. Pardonu · miau
párolon : se Si estus gej8o, nm:el mi detenus min de
si, car ,ankoraií r:eS~Il:S por mi sufiee longa tempo ~ÍS
la· ago de kvindek jaroj. « Kaj foje li firme okaptis la
manikon de Cujn, dirante: »Estu bona, Con jo, kaj
plenumu la detiron de m ia viro; - feliCigu mi.n per
glaso, el via pt·opra mano. Mi ni deziras multe - nur
per, unú g4iso, kaj neníom. plu ... «
Tío ridigis la homojn de, la faniilio.
. Seiji, :la · beatejestro - negocanta en rivertrafiko,
gy,i~i.s J:¡.arketon .j;lp1· porti gastojn, irantajn bj · venantajn de Jana~si, Huk¡¡,gaiía, Smja, J.os:ií.ara: gajkvartal.Oj kolektigintaj laií kaj apud la ununura akv.ovojo de l:a U.rbo, - kaj vivís ' preskaií ce la limo
de la mondo, kie fluas la vino kaj oni ne :timas paroli
") Per »BoiM lihertagoj , en la mezo de ia sepa
monato; estas honorata la revenó: de la inortintaj 1piritoj
al si;t antaüa suriera restadejo. Ili pqstrestis. ~is hodiaú,
ne p'fo la ~enérala religia tervoro, Béd '}>refere nur lúel
konvena tei:npo por marki la tinuan duanon de' la Jaro.
Estas en . tiu tempo ' kaj ankaií. tuj antaií a·ñ dum la
Novjaráj libertagoj, ke oni intedan~as donaron lnel saluton de la .sezono, Tiu, kiu ricevis viziton eJ;I tiu tempo
de hom? .malplialta, .tenerlde respondas "al ~i per deca

donaco,

.

.

EmiJe
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postulanta $Índonon :káj grandan tempo-maléparon kaj ne
laiílajn aklamojn. kaj-. malkaran popularecon, 11ed
'havanta nemezureblan gra:.vecon .por la lingvo. Li ,estis , nia
plej gr¡md.il ' leksikolo&c;¡. · ·
'·
' • ·i
'\
Liai precipaj ~er~oj estás Ja tre ko,rhpletaj kaj .detalaj
vorlaroj' E-fr<mca kaj Franca-E .. kies pluraj eldonoj jaro
aperis, kaj la Plena Vortaro de E., kies 1i estis cefa aiítoro
kaj direkt:,mto. Per <la lasta verko li faris ·decidan .,pa~on al ~
la eltaboro de 1' Plena Vm·tarego, kiun Za:O)enhof pr-irevis.
La vortaro farigis preska:ií oficiala; gi estás la cofa vortofonlo de niaj vcrkistoj kaj h11.vas v.ere, legdonan sigoifon,
donante tiun komnpap bazon,., pci kiu o1;1i ne diskiitas plu. ·
En la ; unua -eldono de sia 'E-franca vortaro li níontris
iom rcformeman spir,ilon , sangante la aspekton ae kelkaj
fundamentaj yortoj_ (alumelo-a!umedo ktp.), .krome enkondukante . grandan . nomhron f)a_novaj vortoj . Li cstis . akre
atakata pro tío kaj ·a:nitaú Ji mero baldaú relionis; · ke . la
Jingi'O ne 'estas pJu sangebla: en la dua eldóno li eliminis
la reformojn kaj ankau urandan parton '-de 1' neologismoj.
Li rekonis, ke tmtempc 1a literaturo de.,E. es~is" tro mali'iqa por .tia lingv~ rico k~j Ice novaj vortoj de vas .:es~ kre- '
ataj ne apriorie ·de vm·taristo, $ed praktike, iom post iom,
de verkis.toj . Sed poí· ci la.staj, tiu vortaro estas honega
fonto; granda parlo de liaj tiam_aj proponoj iom post iom_ .
sorhiga_s e~ la poezian. lingvo_n, mu~taj•;,igis of%c~alaj, . •
·
l,1 eshs la unúa, kru klare rekoms, ke la poez10 estas
uobla lukso, gi estas bela malsparo, d() en gi ne pavas vaJidigi tiu intenca simplo, kiu estas avantago por la lingvo '
-vu:lgara. Tial li goje ·salutis la proponqn pri la ~parhgo
de r poezia vort-trezoro; en kiu: li vidis éblon por la sen:.
balastigo· de la vulgara; oficiala vortprovizo. Tion 1i ' klarc
. esprim1s en la noto de sia utikolo skribita pri la.neolo. gismoj (L. . M. rg33. r. pg.) ,
.,
:
En _la epilogo ·• de , s1a li.bro »Vortoj . :de . Prof:. Cart ~(,
nelongc •¡m1au sia morto , Cart-skribis: << En tiu ci '" kvazautestamento mi dezirils enskribi ankaií la· nomon de mia
. kole~o prof. Grosjeaii-Maupin, kiu 'de la .komenco de mía
pre~1da~teco pli ol J~ ajn faciJtgis , mian.. ~k. ademi~'} .agadon «. La rekono, ktun ]a karmemora 'lUOrhnto hav-;i.s Sa.Q1C
en la konser\'Ísmaj ,··~jel. e'n la e~olui~emaj par~ioj ~e l .
· movado, klare montras han grandan kapablon, .han nJvelantan, inteJ:pacigan ~ :ekvilibran tálenton. . Nun tiu ~i ta. lento cesis nin serví,'' subteni,'' ífireldi. ·Post Ji restis,-osced'ant~ m.alpleno .. Kaf mi, ki_u ·n~ni.;ID ~1av~ la ho_n?ron', i~
teuilah kun li perSQ!le, kiu lm \coms nur el haJ :ve-rkoJ,
sentas ti el dc;¡~oran _korp:remigorí, kvazaü mi ·es tus ,p erdinta
pl~j proksiman pare~ton.
. ·.. .. _,.,,
, ·..
.·
(y)
.- ,
,.
,.-;:·,,t..
'
·
d01~anta

J •

.,,

La senindtilg4 tempo ree forportis el nía l'Ondo emincntan personan , kie!l nomo tiei forte apartenis al nü.t
movado, ke apenaü ni povas imagi, kiel ni elportos la
grandan plagon. La karmemora mortinto _plenumis tid
gravan taskon , kun tia kompetento,diligento kaj crud.;ifi9,
ke ni staras sénkomile, ne. sciante 'kiel lin anstataüigi. Lia
klara spii'i.lo, libera ~1) Ciu a~taüjugo,. havanta vastan komprenon pn la bczonOJ .de la hngvo ka] samtempe bomenan
sed nc malvasl:mime troigitan ko~servismon , estis vere
malofta .fenomeno. Ci tiu spirito lin igis perfekta Direk~
toTo . de 1' Vorlara Sokcio. La or.fitinta po3teno nun atend<rs novan plenumanlon, sed kiu ja pavos ~in plénumi inde
al tiuj altaj konceptoj kaj klarvida objektiveco, I.."Up kiilj ·
~in ple~umis Grosjean ~M:aQpin? . Ci.~ fune~r,~ e.stas cgoJsrna; m propre hav<~s do.~oron pn m ·mem, pn ma .propra
)Cl'do. Ju pJi granda estas la perdo, des pli tranca estas
.a doloro ~e nia bedauro. La perdo pro la morto de GrosJearFMaupm estas . netúeiureble granda:.
.. .,
Emile Gi·osjean-Maupin naski$is ,Qn rS63. en N~ncy.
Li, li(.)ea profesora, estis enierita direktoro de la stata altlernejo por geblinduloi en Parizo, Esperantisti~inte m
1906, Ii okupi~is preskaií ekskluzive ;pri lingvaj demandoj.
'(;re _mult?jn reo~nzojn ~aj prili?-gvaJn artiK.plojn li ~erki_s
-en multa] graval gazetOJ. L1 estis kunlaboranto de ma revuo, niaj legantoj corte bone memoras ~_>ri liaj altkonceplaj
Yidpunktoj, -klare vidiga pritraktman1ero, klasike pura
sti Lo. Sed lia )~e fa ago~sfero estis "la E-a vortaro: l(lboro

f

l

ljfi pekoj; li estis homo sufice kompreuema, kaj sajne
sciis jam de .antaiíe pili la amo sekr-ete kreskanta inter
Cuja kaj $insuke. ~amen, li n~niam elbusigis et.· un u
vorton pri tio. Ciuokaz~, se li tion efelüíve scüs, lia
silento ..<lstis nekutim:a, car li estis tre habilema. Ke li
eldiris tion por. la unua :fojo, tio okazis cirkaií ]a :fino
·d e la lasta monato, k:i.¡¡ni li ok;aze ·faris lrutiman viziton ·
r.evenvoje de J'auag.ibasi. En tiu tago la familio planis
vizitóÍl al teatro, sed Guja restis hejme preteksta:nte
malsanon; car sanco. e3ti sole kun . Sinsuke ~ estis
pot· ' si la plej karega. P>0r , ne inalesperi~i la iuta.n
familion nor pro si . .sola, siaj gepatraj ·. prenis du
servistinojn kaj iris al la teatro frumatene. * La huliko
estis' lasita al la zorgac'lo de la malgrandá, Soota sola,
duqi ': Siusuk-e · pasigi:s la plejpáttOn de siá '-tempo ápu?
. · ""') . En. m~lno"a 1e~p,o la teat~o ~enerále nialfermig.i!l
df!k<F horo m3Jtme, -kaj. · daiíris ·p11~.ksirnume ~is
Ja _nal\a ''espere. Untiflanke pro la distan<;o por piediri,
kaJ . .san11Em:pe pr~) la frua p~ezento ,_ la teatroamántoj
dens forlas1 la he,¡mon .frue kaJ faruz1 plenan JagOO. kaJ
\'esperon.
ó~rkaií. - 1'\
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- Tra.dukis:

Sa~nt

Jul.es Eee -

.Comento pri 1', kabano ·
detrui~a de 1' autuna Vetnto
T~.¡,

Fu

s~ptem,hr.a

vento mugas fur~oz e, k:aj forcasas
Ilajhe.g¡on · trita\'Olan de sur la k'aban' prete:i"e. ·
La pajl' transflugas iluon kaj si~ dis}etita lasas:
Jen surkroSgas al arlisupro ruta mallihere,
J.en kirle-flirte falas en '§limmareon 6e-rivere.

La.' knaboj de la sudvilag', · ho aroguloj'! en la plena
tago
,Rabiste agas, miau maljuneoon primokante,
Enkur.aS líambuai'on, paj1o sub la brako!
Kun lan g' kaj li:poj sekajJ vane alvokante,
Suspiras . mi rezigne .sur b'aston' min apogante.
•

.,.

'

j

La vento mu~os oaldaií kaj -inknigros
Cie~on 11ebulgtiwn sm·prizkáptas jam
Miá irmlLjara ·litkovri~' glacias kvazaií
'Pro l" ·buba p:.edbat' sirigis gia suba
-~

'

-.

'

nuutavolo,
vesper',
fer' ,
tolo.
-~

La p1uv' senc~se falas kvaza:~ stangoj de lupolo,
Tegmentoo trapenctl,'as ee l' litkap' - sep seka ter'.
"Malmul!e mi jam doorniis pro la migradasufer',
Sur la muls-ekajo kiel ja ripozi gis aií.roro?
.
Se dekmi.fcarnhra palaceg>n 'i e •estus nur,
. S'Ub kie3 -sil;m' .. la malricu'l·oj de l' tutmondo vivas
..
, .•.· ·
... . · ,korkontente,
Kaj spit·e ~t{)rm' gi starus montsimile en sekur'.
Ho! kiam · anta u mia okulpar' 1évigos 'ci domego
. .. mon;umente,
La domromJ:>igon propran ,kaj malvarmon mi suferos
·.
" ' ·
· ·
€oe.alamente!

,11

Cerve¡-o"
·
'
-.
f ] an

kelka temp<> la ~izagon unu · de la alia. Seiji tamen
p<>rtis ,mienon eiokoinprenan kaj farigis tre parolema,
k!vazaü li konus la lastan solvon.
)) Tiuj, kiuj. in leneas ami, ne devas -esti . tiel malkuragaj. Malkasu :anni cion, kaj kial ne? Ne estas
prü!lrente :konserci tian aferon ri~r .'en viá jun.a' koro
kaj s11feri. Plej houa estus la pl¿j mallonga ·vojo, ke
mi venu álla mastrÓ kun lá tuta a·fero kaj petu lian
koriseoJo.n por. via geedzigo. Mi n e ~ flatas, s-ed $in-don
estas homo s~:Me hóna, interalie, pro. la be~eco, korpureco. kaj sageco. Mi ja devus miri, se la mastl'o
ne 'volns konsenti. «
·
>: Se tio est!us ebla, m jarn petus En senpere, ne
vin g-euante tia maniere. ~
.
·
Flatlogite ia j•una Sinsuke .dopis . al li, malgraüvole, la tutan . detalon de ia situacio,
kiu ili estis.
Guja .estis ungnura bel'~d.ontino de la :familio. kaj 1i
estis la solinfano de siaj gepatroj; ciu~ d_evis resti en
sia fainilio. KiEil ajn longe ~ili ~sis, estis nenia
Üm-f)doo ebligi al. ili la geedzigon. * .
»Mi mor;tigos min, ee ni ne pov.os geedzigi! «
Cuja falis S!lrvizagen audinte la malgojari paro)on
de sia a mato; si ploris kiel tiu, kin ne povas plu
vérrki la levi~antan emocion.
-·
»Trankviligu, fraiílino, tmnkviligu «, kOJlso!is la
boatisto. »Nun mi scias, lcion fari. Aiískultu min.
Forkuru ambaií de ci tie kaj venu al mia domo. Tio
est~s la oola , rimedo por faciligi la .afe.ron. Kaj mi
scias, ~on rili diris. Vi povas lasi la re3ton al mi. Mi
pe~os intervjuon de viaj ambaií patroj por konvinki
ilin, k¡lj akiros 'ilian konsenton! «
- .·
Fakte"' guste en la sl).ma vespero, la junaj gemantoj jam parolis pri forkuro. Do, la sugesto de Seiji
jam tiam pretigis al §i la decidón. Sinsuke, tamen,
ne povis decidí sian voj<OJJ. gis hodiau, kaj ec , gis. tiu
cj momento.'
'
»Cu vi relirigas nun? «
•• , Parolante §i kaptis la manojn de la vil'O, .ankorau
enp~nsiganta lrun plektitaj brakoj kaj . rnalleyita kapo.
·Ktm formo fleksita, kiel bambúbranOO sub peza sargo,
si apogis . sin kontraii li. . Si minacis, slaris kaj balancis
:lin ·dirante: »Mi. morlm . . . mi mortigos min; se vi
ne konsentos. «
·
·
... " , »Mi cedoos! Nenio 'helpas jaro! Ni la..<ru cion ~ iri
laú sia vojo, car "mi iros do kun vi, kiel vi diras. «
Sinsuke rapide rev-enis al la b'utiko, kaj eltiris
s~n . salika:n 'kesfon :el la fundo de 'kauiero .. L-i elpr-enis
el gi pezan katu.Jlan ':eston , káj anstataiíigis per S'i la
veston gis nun por~tan. Gi estis vesto rekudrita el
malnova vesto de lia patro, kaj estis la ununura vesto
:ne donitá de la mastro al .l i dum la jaroj de sei'vadQI.
Li , pen~is, , ke li ne devas forporti iun ajn ali.an ves~on
sendanke al la mastro. Poste, itante al la kesto apud
la kuireja, po.rdo, lí senbrue elpreois paron da lákitaj
pluv-getaoj,** kirljn li firme ~irkaiíprenis sub sia :h rako,
kvazail treiorojn, revenante al lA vJrando.
: La aspekto de la knahino tie sta:tanta! Li mil·-eSis
e

. Cinaj poemoj·

Vi

·¡>

. .Sur morit' si!enta homoj ne trovigas,'
A:ud:igas .nur parolo· én. kr.epusk'; ·
-' Arharon . trapenetr,as , -sunrebrilo ·
·
· K:fl.j tie kusas gi sÍlr verda musk'.
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la . te~p~. kiarn la kontinuecon de)' familia
linio oni ngardis gravega, neniuj gepatroj volis konsenti
al .siaj heredontoj ke ili geedzigu ekste¡ la :f.amilio. · La.
.plej aga filo búedis la fatnilian monon -kaj bienon.-Kiam
okaze íilino .estis ununura heredontino, 'om elektis viron,
kiu edz~t?S ,kun si ~aj beredos .Ja familian nomon, ROr
ke la lm1e· ne estu. :utterrompata· pro la manko de filo.
r, , .**) .Iápan,aj ~ar.akterizaj lignaj piedvestajoj
uzataj
kiel Juoj en a}iaJ landoj.
'

·' *) En

Ét la lantdziajo¡ por ~~ "estonte.co·
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Leonó Zamenhof -- .

Venís Ia jaro I·g??. La mÓ:ndo kun fulmo~ondra
rapídeCJ<? fine alingis la pinton de siaj rev<>j. Gí kolektis
Melt-erP,ehlan provizon . da · rieajoj kti.j ti:el perfektigis
la teknikan arton, ~e 6e eMa lortostreeo ~i povis atingi .
· ·
plej grandin produktkap;ablon. :
La homaro poví¡¡ fine ekspici pli libere kaj e~i
él sub la jugo de eterna l;aboro. Sed, kio logike Sa.jnis
esti felioo, mont~ís :en 1ll. praktiko malbeno. La eble.
linigi la labor.on kaiíús neanta~v.idit¡¡,n kata~~fon de .
senlahoreco, kíu llomencis rapide eirka:Ui la tutan mon-,,
don Jcaj per Mvura mal$atfantornb eiam pli kaj pli kol.
premi la suferantan homaron.
La kvanto de' koléktitaj rieajoj estis tiel granda',
ke mankis j.am l~ko SIUr la tero por novaj .produktaJoj·.
La horriaro estis devigita iün detruadi. Sajne venis mo:
mento de krizp en la ~rizo. Al la senlabol'1Loj ekridetis
espero rioevi roo laboron. Sed ve, la manko de mono
male'bligis la pa~n por 'tiu Ci laboro kaj · la maHelib:t
homaro perdis s1an lastan esperon de sam. La mondo,
pereis pro si11 malforteco 'kaj senkonsileoo. Oni kome,.Q;¡f
cis eQ terurapániko ser~i eliron. J...a :regista19j, unH'N ,.
1;0rgante pri la bono de siaj regnanoj, ~onis eldep-:¡ ,
lón de mode~co. konvinkanbe siajn oficistojn, ~e ne"
sole pan.o nu,tras. ~a . h~~ojn , .. .. La ~cieneul<;>j vet~
elpensadts ka,.¡)zoJn; kaJ nmedoJn kon'rau la krizo. lh
k)o,nstl'uis ¡:qilojn da ~rioj pri troa produkteco, malgrandigita ·lronsumado, tro granda homamaso sur la
tero ktp. La tsologistoj vidis en· cio dian punon pro la:
lilierpensemo. Oni komoocis instigi al fastoj. La poetoj'
propagandis neverron al la _primitil'aj form<?j de r · vivo.
Unuvorte, la ~~rtój nas~is kun ,rapideco de hakterioj
kaj eb'lé .• pro 'tfo 1a eliro _el la situacio farigis eiam pli
malf.acila. Triqmfis nt\r mal~u~oj. ·O.ar il~ konvinkigis,
ke ilí tute ne estas pli mal~~aj ol la fam~j scien01loj. '
La nialfelica homaro instinkte ·sercis' savon el sub'

:(;

. ··

.

la sufo.kaQta bantó. Mili9-h'oj 'da homoj p.ro· malespero
vólonte oferadis sin por plej da~era:j eksp.edidoj- ~
1a stratosferon . . . Fine· ekbrilis al la suferanta hoinaro
stelo .de vera savo.
.
,
Profitaute la okazon, kiam la planedo Marso alproksimi~is al la ·tero, fui!oj da raketoj, fciel ak'ridaro,
ekflugis gin renlronte .. Fine Uiju el ili stdcoo3is , ~tingi la
longe revatan oelon.
'
La malnov.a ·molÍdo ektriumfis:·. Novaj ·;per.spek':.
tivoj ! Novaj illroj! Fino ~e la krizo! .
.
La Marso tute ne ·právigis la .opiú~jn pri g.i naskitajn en la fantazio . de niaj . scienculoj. kaj . poetoj.;
Gi tute ne prereíitigis kiel Marso - mllitheroa, Sed
kiontr.allé rnontrig-is ege pacema ka~ ~ naiva . : . ,bando,
sen :registaro, ne konantaJ proprajrajtQ~n, padganta la
tempon en dolca· senlaborado, n~ .zorganta pri :la -estonteoo k:aj tute ne ¡)Qsedantare:;:erv:pro.:izojn! Cu o!li po;-.·
Vis r-e vi pri pli ide8Ja ka:nípo. de ekspansio? Ka~ · centoj
da ur~aj r~dilggramoj ekftp.gis surJa teron kun postulo
· pri tutaj e!tspedoj sur la Mar~on.
.
.
. Kaj dwne, ce looraj fes«:noj1:az:antita:j oo la marsanoj por la g.astoj, niaj pioniJ.:Oj en mielplenaj oracioj
eligis el si eion, kion la -teranoj t'iel ofte uzas en siaj
oficialaj fe~tenparQladoj. Kioh ili ~e ektu§is! Pri ~ tutmonda retiproka amo, pri la komuna ligo ,de planedoj,
pri eterna paqo kaj multaj· a1iaj kortu§af idealoj ...
La marsanoj, n~ kutimigintaj al tiaj fra:oP.l~naj
oracioj, aü!lk1uttis .kun miro la pompajn paw'adojn de
la teranoj, kiuj s,ub .l a iufu~ de troe cngluti~j Qekltaroj 'Perfi~is c siajn cefaj~ p'én:o~n - la esperen _plenigi la Marson per siaj ; .senlaooruloj ·kaj grandegaj.
provizoj. La mastroj . ad~üe : auslru,ltis tiujn ci ~on,..
fesojn. Ili .ne povis kOmpreni: kial (·n la laudo, iibundanta je . 9iuj ricaJoj, la "regp.anoj pereas pt:Q" malsato,
kaj mizero. lli enoreligis kun egamiro la•sciencajn re-'
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sin al H~má-Cóo. ,
.
Ma~raü la d,elik<ata , eksterajo, Sjnsu.ke e~t¡s . Jor
tika, car li estis junulo <!:! alta kresko, musko!a kun
· korpa for.to kompare supera. Kiam fóvta ~mo:ció .atakis
liajn nervojnJ li ofte kunpr.emeg;s sia~~ ~ cirkaüpren;antan manon •per t!el konvulsia forto, ke ' Cuja sentís"
sian dekstrim mimon, . tiek etan ~~j malfortan kaj
doone glaci~iritan, kvazaü disptellihl:a. · Ka}Ai olte d-onis
, · _'»Nu, tie ci es~- elirejo, « élj.ria Sinsuke, kiám li
mall~iítatl,, kúoi) de qo!oro. >> ÚU io okazis al tvi; : Sip<lesal~is en la. garden~n, pusmalfermante la pordon je
don ?« §i demandis ~~ú!'ojé per maltr.l:nk'vila , vob>, ledu aü tri fuboj 0e la fino ~e la verando. La negQ,
siaj!'\ esploremajn ólrulojn al la liaj. Kaj · Aiaf.
vante
daüre falanta. senbrue; jam lq¡§is alta je kelkaj coloj.
en la ~'~umO;.,
La palisal'O, arlletaro kaj tabulitaj muroj cirkau la · . longe fendi~I!;Il1aj í!Ku~?j brilis forte .~
1
Kiam
ili
transiris
la
ponti>n
Sin
oohasi,
jen ·audt
vera~dangulo, ciuj estis Rovritaj oe . aliibastra mantelo.
igi~ .ok hatoj . de · noktGm~zo. , La forta sonoro oo ' láf. ~
Li palpe sercis la. piooojn de la knabino, sidanta C:é
oonorilo travihrlmta malproks:men . ~. )-eoonantá ~o,
la raudo de la verando. En Ja malf.orla duonlumeto
;.
sajnis
·alvoki al siá sovata"' knego Ja 49iman de 'l' lik:vo~ ··
d~ la. ·neto, li zorgis por meti la molajn, sed glacil-kin nun estis ~ plensvelan~ laü. la miD.:alfloo, . .malfermalvarmajn plandojn de siaj piedoj sur la. getaoj~,..
mante la 'brus~n nuda al la falanta nego; .kaj moví~
Kaj ilia kóro tremís et pro la susuro so:nanta ce~ ció
arita JlD morla silente kaj m~varmo;
" ,~·
p~§.Q, · ki:am la piedoj profuntlitis -en la .in~on. Fine
. Cuja: . gis llU.U . silente~ ekparotis = , ».((iel ·. rava
ili ven.is tis la JlO!deto .sur la ma,lantaüa . cirkaümur<>:
Tra la pordeto kaj trán.s ·la pa.Stábu.lo. super la .ldoako, '
estas tiu Sónorno! Mi séntas min Jévazaü en dratno.«
evitante ciuq brnon, ili sin el§telis sur la Ji.beran strato.ri.
»Ha, v,iaj ~r.,·oj, e\!tas :pli fo.rtaj ol .la: :mmj, «
Siilsuke .rédiris fafa'llte g.:imaoon tre malg~~ .kaj ee
La ~lo estis ni:gra,, Sed la net~>, "iom malfor- .
dóloran. J}i resil~tis ~t tio7 lcaj 'iris Ml, ~is ili ·
tiA"inta, flirte ..faladis eñ gran®j flokdj,. Esti& pli Várme
atin~ la donion ae la bóá.tis.to. starantan ce la bOrdo
ol ili pensis. Sub ombreio-etmdita. su.per ili, la lwabino
i..de
la kanalo<: Oñ~gi. ~. " ' ·
'
.
prenis la teni:lOn ·kaj la :mano de la junulo tenis la ,
, (&t't~igota.)
El la -japana: ¡n,kiBi
samon sur §ia mano.
De Ta6il>ana..too::
'
. ; •ili direktis
"' ·
.
pensante, -ko si intencas l:lliri-en tia ~rostmalvarmo, en
tia vestigo; §ia hararo nuda en frese farita hararango,
- silka -yesbo ko~ora de bril¡¡. or(! kaj tüg.ril, - , ·peza.
larga zono el brodita atlaso tuj sub' la brusto, ·- kaj
nenio kQvranta §iajn piedojn\ Si, kutime tre §atanta, .
pro viri.na · instinkto, la frapantan, manieron ·de gejso,
volis montr.i sian guston ~e antaü tia aventuro.
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nun

nur rÍdindigis_ :ia

'te~eralan ins~túclo~ . <le la ~o, ·¡¡an ~a

'katak~ron kaj eserí¡:on, sed jen la plej maJ.tojiga en ·tiu

al Ü!!otró ká.j . al ~~a}eglJ.ntaro koran gratulan:, la 5~an de 4ecembro estis ti~ de~in~tive nuligita la
proh'ibicia le~o 'kaj jen; kvazaii per magia vergo Roosewelt
malfermis la kranajn de ~iuj vinbareloj ae l' mondo. Milinoj; dekmilion~j .da boteloj · kun aiítentikaj etikedoj de
francaj, skotaj, · r.Ímanaj kaj huoiaraj ':inpremejoj. ck,gtaris tiu.tage en alloge .pakitaj kestoj · antaií la havenoj de
Usono, pretaj inu~di la »sekan« landegon. Kaj, kiel raporta"s "la gazetoj, la tojQ en Ameriko pro la nuligo ·de l'
prohibjcio, -esti~ tiel · granda, . ke la· tuta kon~nento alprenis
festan, pompan aspekton: sennombraj homamasoj, . kiuj
gis
ebriis .sekrete, paradis tra la Usonaj strategoj kaj
avep.uoj jtibi]ante ál sil\ hel}ata prezídanto, kiu ekkompr61nis la valÓron de a~ar~ guto en la "?una hund~nizera tempo. En la historio de la· homaro esilis konataj ne malmultaj ret-ok cezarpj kaj : imperiestroj' kiuj vo~is kredigi <!l
siaj popoloj, ke ili, Ía ~etoj kaf cezaroj, estada dio mem
- kaj tio eble estis malbone pripensita agmániero, car ili
c{uj, la diaj re~oj kaj cezaroj, plejparte fíaskis en la fino.
Roos~~elt ~st~ pli sprita - 1i ·elsentis, ke »dio « estas ió
tro fora, ·kio ne atingas la popolon aii povas. nur malutlli
allí, ~el ~ liaj gloraj antaiíuloj. Tíal li preferís elekti Iá
rolon de nura ídolo: kaj li farigis vera Bakho, kiun la popolo .adora,s nemalpli ol en la antikva Romo . .
Mi neniam estis malamiko de bonaj konjakoj, burgímdoj au viskoj. Ec forta » vodka ~ havas ofte sian carmon - la bontemplanoj ehle pardl}JiOS aJ lílÍ ci tiun pekÓn, En vinglaseto mi neniam vida;; la satanon, kaj ~iam
mi trinkas "aü drinkas »super
normo «, do, kiaTTl mi, por
ti!ll diri, »disdrinkiga$«, mi j~ ,generala - nenion
"idas.' ··Kaj eble ankaü Roosewelt por tio maliermis la
kranojn de 1 mondo por la usonarioj, ke ili nenion vid u.
Tro multe *'vidi estas ~iam pli malutile ol tro multe drinki.
', F.infine la Usona 'prohibicio- estis ja nur 'komedi~. Gi
ne nur kréis novan terur·an kategorion . de banditoj - la
Us.ona~n gangsterojn -,. en realeco kaj 'en filmoj; ·ti ne

mm

la

ronadojn pri. la tropr9duktado; valuto•. kapitalismo, dekapitaJizado kaj m'liltáj aliaJ ekonomiaj Ie~oj. · Ili, kiúj
konis nur unu rajtón, Ja rajton de r vivo, pensis, ke ili
vidas antaü si iajn patologiajn; a§ojn .del' naturo.
·
Post-la .f inita festeno, la Marsa maljunularo kunvokis konsilon : ·
.
"
·
·
:-- Ni Iie eraris, - diris la . plej maljuna gent. ano --;:- no;mante tiun .Ci strangan· planedon Paj:aco. Gia
aensenca freneza danc,ado cirk'aü la akso klarigas tute,
kW giaj ~antoj •naVas tiajn kaptnrnajn strang.a.jn ide.:.
ojn. ,I~.ion, do ni faru pri :ili? .Ni ,ja ne repl!Aos iliD re.,.
. tWne: sur la tc~n! Lá ~~ de gastameoo estas deviga.
Ce DÍ }Ulkáii riJate frehemJ.oj:n. ~Í , oevas 'oo l'~tenÍ ilin
ee ni kaj · pn)>ensi hel¡x.m , por ti u j malfeliculoj, tiom
pli, ~ ili versajne lromenoos nin vü¿.ti c:i:a.rn pli are.
. :,. ,:post .nelopga pripensadot prems :parolon la Iha:IJuna arboologO:
.
· "
~ Karaj , fratoj; ' AajW.S .U mi, 100 mi troris decan
eliron ella. gepa siruacio., v¡ eiuj scias, ke nía plan~ ,
.· inter ~mbraj 'lc.a~aloj poseoas unit plej strangan~ ·
LiJc.añalon-~lon, Jau ligas tr.a la centro a.e la M13YS0
~jn .amhaü ~p:t,: Laü ~j ,supg¡;oj; la konstruo
de·tiu. ·~i ~ aparténas"al Já tempo. kiaíi:t a1'ikau nín
;:-

..

,,. •

¿
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ci-afero _:_ gi estis demona rikano, ironía primo~o je la·
su:fim)j, doiorpj kaj bezonoj de ' la homaro. Por kio oni
enkondukis la .prohibicion ef!tuíe? lJu por ke la homoj
malpl1 aü tpJe ne tr_inku? Nai~e. Por neniu estas plu sckret@, ke eri la »seka <: Amériko ; oni drinkis pli multe ol
antaiíé, malgraií ke la a).koholajojAe la prohibicia periodo
estis de · la plej · aca spéco, Cu por malgrandigi la krimemon? Oni seias, ke ne:óiam Usóno ahundis tiom je banélil oj, kioiri · en la lastaj j arqj. Do ·}á prohibieio estis eble
n~r Ia;ta "·gesto: oni volis imponi al la popolo per tiu
energía lcontraubaialado al 1a alkopolo, riia plej terura
malami.ko. , Oru volis ~ari per tio mondgr11van servon.
Dankon! Koran dankon! Ekzistas kelkaj pli gravaj aferoj
kontraiíbatalindaj kaj ekstermendaj, .kaj anstataií malpermesi al m la trinkadon, estus pli dezirinde malpermesi al .
ni:' la . mantadon. La tuta prohibicio estis hipokritajo kaj
la:;.ver,a kaiízo de ~ia nu:Jigo estas eble ec pli granda.
·.· Sed kion komunan cio ci havas kun la senlima felico
de:la Usona pópolo, kiu fine rehonorigis en siaj rajtoj kaj
ig~s egala ál ciuj gentoj de 1' terglovo. La popolo dum 1 2
játaf'aií pli longe ebriigadis kontraülege kaj jen, gi. subit~ r~jtás ebriigadl tute laiílete, kiom áj~ ti nur volas.
Vi, rajtas ebriigi tis senkonscio, vi rajtas malsobra ruliti
tra la stratoj :_ kaj neniu ce ckpepos kontraií tio ; male
~ -vi estos bona civitano, car nun .ne la' danteraj gangsteroj, kiuj . Jabrikis ekskluzive la brandojn, profitos el
tio, sed via registaro, kiu enkasigas la monopol-imposton.
Nurl certe, en ~iuj publikaj lokoj, kie la oficialaj instancoj
afisas siajn sentencojn, kiel ekz.: P¡tgu ;regule viajn imposlojn k. a.., briJos ankaií lakona feJicigajo: Drinkul
Do mi gratulas al vi karaj uSdhanoj, kaj el la tuta
koro deziras al vi: ;le v.ia sano! Drinkajo gajigas kaj iom
da gajo en tiu ~i aca mizera tempo ank~u valoras ion. Kaj ·
eb}e tiu ci mizeraca t!'lmpo ne meritas
ol nian ebriadoñ tra éia 'daiiro. Kaj kiam ni resobritos, kiam la
br~ndo ' estos forvaporitinta el niaj kapoj , ankaü la inkuha periodo estos for. Eble. Eble.

pli

same kiel mm la Pajaoon tunnentis ~ 'periodo ,de sen~
laboreoo. Tiu Ci tunelo, kiel rezulto de sencela laboro,
hodiaií al ni estas ·. senhezona. Ni oferdonu ~in al niaj
gastoj, kiuj komencu de la hodiaüa tago ~ supeduti
per sablo. La laboro ·auficos por multaj gcneracioj,
almenau por tiom . da, tempo, kiom necesos por klérigi

iliajn c-erbojn.
.
SuT la MarSIO Dé 'estis kutime mallunügi, klarajn
demandojn
nenecesa diskuto. L~ projekto estis
aliceptíta. De tiu ci tempo la teranoj la:ü sia kutimo
laboris pene olt. horojn ee. la ;plen8utado de 1' tunelo.
. Kaj tamén, sur la Tero, malgrañ grandega eb. ·.porto· de hommaterialo sur la .Marson, :lA. nombro ·de
seiil.aboruloj ne nur ne malpliigis, sed ee kreskis l,ronstante. La¡ vivo iompostiome letargiígis kaj konsum::.
an1lO,j f~ pli ka:j pli maloftaj· muzeajoj. . . . . ·
Káj 'dume, la SSblo trans3etata el millOOOJ da
8oveliloj tra 1: seuf!Un.da tunelo éutltis sur la kapojn
de la malfelieaj teranoj, kreSlc.ante 'iomposti()me en
grandegan monto.ri. .·
..
Ou alvenos i.am la tempo~ ' kiam Ja teranoj povos
al,¡ la .gastdj de aliaj planédoj se~taj laboron oferi
grandanime tiuu ci. monton eor d.iséuti kiel restalon
de. Jonge forpasinta estioteoo?

per
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STEFAN GEORGE (t8G6:- r!)33). ,

. La . morto CÍe granda , pof.lto 6iam plenigás p ~r . ia
pors..ona íunebro Ja anímon de 'iiuj , kiuj apartcnas al .

la . ·malgr~nda •sekto de ver~l egantój . Grand,a port o. Ciai\~
10 pi!
s uper.<~ mondo. . .. KoJ n emarn om -povas (CH cu ., .la
mesa~ó jam estas pl ene transdonila, n eniam oni po\·as
certí, cu ne la por ciam fermiglntaj lipoj intencis .eldiri
ian $1ll'<lD ~orton , Cll ne la por: ciam h ·rmiginl.nj okuloj
ckvi!lis ankoraii ia,n foran lumon en la malespera, m;ll"
lumo de 1' kaoso ~) Tiu aflikto smtigas ankau je la
rnorto-famo de George, kvankam lia verko sajnas tiel
pcrfr,kle tul.a, tiel deiinitive senmanka, kiel decas al Ji ,
it rlisto. l\arnf) kaj sa.nge.
·
· Gra·nda saldato , grar1da pastro, geanda gi'tmana diklalor o, f ilo de Apolo kaj Baldur mortis la {¡-an de
dc(~mbl'o en Locarno kun la morto de t' poeto Sl;efan
Geprge. Lía batalk:arnpo, templo kaj lando cstis la animo,
Ji~ wopra animo ~aj ti u. de. h a e~o~o. Li ata~~s ~a m a~eri,
ahsmon, derriokralismon ka] relatJvism on de c1 tiu fahnta
an~elo kaj diig:s en, ~¡ la forton, kiu per heroeco , digno ,
rnemofen> káj arto kapab1as konslrui sur la tero la savantajn . transmondojn dí~ l' ..amo kaj bclo, Li ne estis horno
de I' hodiaüo, e/; ne del' hieraüo, li aparten as multe pli al
la antihnj ten1poj, al la m ezepoko , aü eble al la futuro.Lian
~sencon ~ nur ·' en lia patrujo kaj nur deposte oni povas
vere kompt·epi'. kaj ci tiu esenco longe, m emvole, kasi~is ; kaj ~in lone,e k asis serio da miskomprenoj. La
ctcTnan Ji t>k~trakhs el la hodiaüo, el la germana m eze¡p()ko, eL la gréketo: ti un eLernan , tu tan homon, kiu nun
- en la p ásitlta d':lonjarcenlo - trovis al si plej neinda la
f~irkaüajon, la mondon de la materi alismo, del' grand1-avit.~lism~ 'kaj. s?cíalism~, ~el' b~ut~g~taj, stulti~intaj
kar crrkail¡ncen silaJ amaSO.], twn bomvehgan , jonghstan, .
civiüzitan batbarecon , 'en kiu ({: ero ne t ro vigas el la naiva
kreokap~bla ·:t;.tu¡o de l' veraj barbaroj.
·
Lia ' sm ~!lhO "efíkis provoke kontrau la naturalismo,
impresismo kaj klasikista epigonismo. Liaj ve(koj signifis
rompón okun/ )a senzorgo, malpro.fundo , sentimentalismo,
humuro; impresismo. Se tio estus nur pozo, ce tiam. tio
es tus brileganta. su pro. Sed Ji n e estis pozo , nek malvarmo . nu1· li ma1molig;s sin mem. Stalo ]¡ estis, kaj
diamanto, iorto , lomo kaj disciplino. La ~ulan homon
Ji volis rekonkeri, la tutan homon , la tutan poeton 1i
.cdukis, hardis· en si. L a poeton , kiu tte apartenas -al , la
'vivo, ·lciu · ti el aparten as al la vi,;o, ke - .krom aliaj __::
Ji ~ura~as de~endi la belon, kiu ja tute ~e fremdas al
la esenco de ha' verko. Car estas bcla la v1vo! George ne
inklinis rigardi kaj vid'i per la okuloj de. la naturalismo,
La · plej · ciutagajn momentojn Ji formis en poeziajn
ce;fverkojn: la volumo Das Jahr der See le (la jaro del
animo) e,stas eble· la J;>lej »Een-eventá« vers volúmo de l' ·
· tuta móhdliteraturo. En . gi la rigardanta okulq plezuras
pri' 11.1\tuna rozo; nubocilo~1o, parkdeta~aj o, falanta ma..:
t.ura fruklo. Sed la rigardar;lta okulo ankaü konstruis,
ekkapti$; ~i kreis st¡¡tuon .kaj pentrajon ;· tri~dim ensián
travhajon por la animo el etaj, sensigoifaj pe·coj de la
r·ealo. La interna ardo, vero, la . fidclo al la materio, ~r
kiuj Ji tusis la te.mojn, plenigi:> cilian: k orpon pel' sango.
Ci tiuj -» belaj « George-poemoj havas kru;non. Mallaütaj, .
delikataj, pro~undaj betoj , realoj , ili estas. Ank:au
,
animo, 1a spiritp.... enkarnigis en ili.
.
..
1
Sed la 'miraklo, kittn George fari;, ~stas lá 1ingvo.
George rekreis la lingvon de la germana poezio. Li ~iao'l
trovis la pJenan esprimon, tion~' kion li • ~uste bezoriis;
ke la vorto enkarpi~u. GQlldolf diras, ke ne su.ficas esti
genio, ke poeto povu krei novan Iing,,o~ ) .sed de Goetlie
la germana lingvo · neniam atingis tian nivelon, sur kiun
Geot·ge levis tin, kaj én la pasiata j_<~fcento, apud, Nietz-"

saJnliS ph sU:pcra e.; taJo, k1? porta~ mes~gon ..el

la

sebe, George estas la sola, kiu povis restarigi lá mo~do
krean forton de 1' verlo. ' Pri l' ver.o de 'tiaj ·;konstatoj ni ,
kies patrinlingvo ne estas la germana, ne povas diskuti ,
sed estas ·certe, . ke ankaií ni povas r ekoni G eorge el po-unu
verslinio,. kiel Goethe-citajon oni povas distingi: de la
.teksto de ciu alia. Poten ca mondo , estas . éi tju nov.a;
george-a lingvo kaj portas sur .si lii malhelan stampon de
la george-a spirito. Kio do lea, fleksema,facil<t, flataestas en
gi , tio ne. estas novo ; la vera intereso, la grimdo kaj novo
estas tiu praa gusto kaj fórto , pro kiuj ¿¡' tiu lingvo
foje efikas kiel ' pa<rolo de monstró, parolo m.alnov-test'!menta. La laboron 'dé jarcentoj kaj de tuta ra~o Ci tiu
poeto jgis sia .Jingvo. Multfoje estas t ute angleca ci tiu
~ennana lingvo , kiun George parolas, koncizigante, radikJgante. e e .la vortojn . . L~. ~iseksplode koneentrigita temo, ·
la bildodensigo, la ~ pezaj, maloftaj, koi:npaktaj rimoj , la. ·
lingvo, kiu nutras sin .cl _malp.ova;i radikoj, K.iu ~evivigas
. arkaikajn au 'specialajn "gramatikajn kaj sintaksaJn ilojn
kaj formojn , kaj kiu tamen estas. n<l.tura; ciuj ci e~e
mentoj multfoje el dek l'l)luSilab_aj vortoj ·K.onstruas livinjamban versan. kaj tiukaze ni rememoras, ne ~ nur pri
~glaj ve,rsoj , se? , ec el ili, yri l~ péza ;uJigo· dé la ~ww~
nm.g-a versmuz1ko. Armilar kirasa t.m to; . parolo l:le l
stonoj ~i estas, kies · obtuza tondrq pretendas .stontilbulon .
Ce l' unu· ekstrem.o trovigas ci ti u .sovaga forto, kaj ~e l'
alia la plej dolcaj ludqj de vokaloj kaj konsonantoj, de
aliteracioj, '
Geo.~;.ge Jilsedl!.S la veran . poeton forton, la· realan,
'konkretan foaon de lingvo ·kaj vido. C:i estas bremsita ,
por .~e gi, ~e .:'dis_fluu; n~ ma.ldens¡gu, ¡¡eQ. ~!lstu musko~a,
strec1ta, kil;ll la VlVanta vivo. »Du gabst dem schmerz sem
mass ... <t (Vi donis al la: dóloro ;:f(ian mezuron :. ,. ) La
disciplino;· 1a . mezuro restis ciam. ltc tiam, lcianu» Gesang
Yerkl§rter wolken waTd zuro schrei ~ (La kautp ' de aúre- e.
olitaj nuboj · t~is .k úo) , ee 'tian,l, kiam . Ci tiu · georg€-a ·~
hrio ' tiel fortigis, .ke naskigis -e~ gi . la skolo de nova
pat<~so,, kaj éiu ,pl~a modernecó kaj .ekstazo: aktivisino,
m es~amsmo, espnmiSmo.
·
·
Esencé George' estis ciam la~ 'sama; Ne:k lía su,pertempa ·. rigai<'l-manii-ro, ni$ lia tekniko »evolUis«, ;.
· , J:?eko~~ce .li 'e~ti.s, ~~u ;. ~- i~is, ~u~ la~~radé li ~isvól~i.s _~
sm . . LI ne sang~~IS, cukau li om sangi~lS, -evolms al h.
La plej mult~j .miskompl'enis.. lin. A~au liaj ndinirantoj .
"transform1s hn. Lin, »la I.JlOralan savanton ·deJ tuta
J~omo « npr tre ~;¡,hnulta~ .akcep~s. ~~om _lia ueevitebla
. hng. 'ea éÍlko ank
. au .'la po. zihva)oJ _lie lia.. vo.lo: - :la heroeco, l3; kondamno , de la· seno al la .aktuálo, la akc.en,to
dd' Btifiil (alianco), lá .absqluta takSo~ · lá kulto de 1'

vú·eco, la honoro, la di~o:, la sort-akcepta

horno

st~rigita en, Ja etern,an ordo~ ~e 1' ko~mo -:: . faris ja sian

efikon ;¡.1 la·;nova germana lmko (kaJ ankau al la prozo),
sed · la espr.irrii5ma poezio ·kun.; si a formo\letruo, disflua
ekstazo;. ~indiscip]in,a .s:r~idto, ¡-n¡¡teri;Jisla icYolu ;iemo igis
ple.Qa ma,o a,l g1a .~r~gmo , al-. la george-a mondo.
" . La a.ktuala pohllko ;;ercas· en la ;p oe ta ~ s i an profeton,
M:Jskon:iprimoJ Neni<un vi.vis pacto ti.om po'itikol'ora kiel
George. Sed ·por doni signon.:al tiuj , kiuj ankoraü m allert,e s~un1.blítd.¡¡,s HU' l:t maJfa-cil.e iilinblaj suproj de la
.George-morulo , ·li ·Tefutis c.i ti nh mi;:kornpl'e.Óon .au kaü per
~~stera gesto: line ~kc.ept! s sian nori1_
i gon al la )) reorganlZIIa « prus.a poeto-a,kadermo. ·
·
,
· LJ firlis la las tan or digon de sia ve.rkaro, Ji faris
1~ I.a ~t~jn kor~~tojri '.Oi P? ~parte~:ti3 .a.l la so vagaj gcnioj,
KlUJ ngardas cwn, kw e .vems elsub 1ba plumo, n etusebla
sankt.a jo, definiti·va di-mauifestigo , senpera nwto de l
n~turo , ' intencantc ·ka_fti. per ti~ -sian _'::;enpaci~ncon. k:~j ~e~l 
kapablon al memrenzw) , farmtc s¡an laboron h fonns.
Al la nuna kaj ren:Ontaj get;~eró,lciój , :wartenas lD 1Jtsko ,
·
( lb )
deCifn ~ l i<in 'lli'onmi:Hl~i1"im te.<tamentéri.
MIHAELO BAJÚTS: AVIADISTO ELZA !l.ü la
Pedekta Socio.
·
Ne ,.necesas pre~el}IÍ la aü.toron al la esp-a p ubliko:
la esp-hn,g~·a traduko de lía romano La Cilconikalifo
igis unu e~ la. pl,!l:i :elstaraj librosukceooj de la lasta jardeko de m a htcraturo, ankaií la Hungara Antologio konatigi~ al multaj .liaj.n nomon kaj litératu¡;an profilon.
Ptoksrmume de unl1 j aro Ji est.as ·grave malsana, sekve de
kio h estis devigáta preskaü senmove kusi dum longaj
monatoj. Sed la korpaj suferoj neniel subfoúJ la víale~?~ de lia eksterorp~nare percep tiva i ntelekto , nen iel
plug¡~ l a kreantan · forto n de )ía i magorica fantazio . .La
proprai sufer oj , la pr?pra vi vdáng ~ro ne detur.1is .lian riga:rdon de la danguoJ , sor~o de i ¡¡. Homo. J e Kr1stnasko
aperis lia n ova verko , kies fl·agmentoj jam a:J.taií du j aroj
ap~ris en tagjuma'o, se:l ili e3tas tiel tralab~ri taj, amplekslgllaj, ke la pretan lihron oni p avas rajte rigard1 kiel
l'crkon de la nona · Babits.
·
·
·
·
La temo? La aútoro gvi das nin en la epokon de la
~ ~erna Mi;ito, epoko, en kiu la ' 'ivo, la tekniko, la scicnco,
la individuo, la sot.'.io (kiun la aiHoro kun tiel dolora
ironi? . vesta~ perla atribulo )) perfekta«),'ciu progreso, ciu
r,.ezulto se!'vasla ununuran· celon, la ~liliton, k .u i&is
la so0
la. sen~, la. memcela celo de 6 ti u perfektiginta mondo.
C~o aha, kw koritr.aiíus aú alrnenaü ne belpus la cclon,
estas ekíi itaj: scienco, kiu ne servas la militan t eknikon,
arto, poezio., plt zuro pri la belajoj de l' naturo ( Ol:li ja n e
povas fodasi , la urbo.in, n eniarn oni pavas antauscii la
horon de'l' gas-at:ikoj ), la silentaj, intirnaj- gojoj- de l' fal~ilia vivo! la mist{lra ligilo inter Viro kaj Virono , la so_puo a.l .ph supera k'pno kaj belo: cio ci n e estas titili.,.cbla
por militaj celoL do forigitaj. La !romo estas milit':masino kíe} la .t_eknikaj iloj , li . ha vas sencon kaj valoron ,
kiom li uliligeblas por militaj ooloj . Ec la penso de 1' Jiberceo ~stas r.n?rtint.~· :J?eDÍu .di:ponas pri sia pr?pra per. sonq, ec en SlaJ pleJmtJmajoJ , cJu estas senkond1ca sk1ávo
de 1' milito. La viro plenumas sian devon koncerne in,
:f.an~eneron kaj reiras al la fr~nto, la virinoj laboras en
mihtaj' oficejoj kaj hospitaloj. La vilagoj .malaperis, ilia
logautaro ~ifu,gis en la urbojn por cviti la gasdangerojn
':la}.armkaj .a~r_;,~Lakoj~ gr~dioz:d defendorganizaj oj,
cmd1strikte stang1ta J >> ae1:-grotoJ « sa vas la urban loganta;ol!, ki.am ekh:urlas la .alarmsignalo _a noncanta la proks~mlgop de !", malari}iko: Cio serv;¡s la mili ton ; nar irwalidajn kaj kriplajn virojn oni :pavas vidi , la aliaj talpuma,.s en la s!J:bteraj . forhk~oj :.d e . .1' fron~o .., (Rícaj .g{lRJ:J.~
·l'oJ · ?f~e s~~sas ·· savi. siajn infan6jn pér .postnaskiga
kr1phgo, pr.1 tio la reg1staro ferrrias la okuloJn ' - se la
..nom.bro.. d~ tiel sa~itaj !nfanoj ' ne trahspaA~s certan bdr?n·) "Trmmda, m1stera poter(co regas super .a homOJ,
re~as. supe1: la vivo, k:ies p1ej sensign¡:faj detaloj estas
reguhtaj lau la bez.en~f ae 1' n:nlito. ,:
o
.
."· . .e~ ~topi~? f;ble. -i~versita, ukipio. La malnovaj
utop1o) p~1~on~1s ~a .sopuow de) lwmaro, ·per. :¡¡treco. de
fliiítaZló di 'Pll>VlS ;konstrw mondon p~ . bonan ol la

mif-

?.e
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e'kzistantl(; ian idealan vivfm;mon . . ta libro. <le Babits
pa,rolas p:ri · 1io, kía. es.tos la ·socio . perfekttl · realjgjnta
tiu¡)n derizojn , ki';l] al grand~, kaj . bed~ürinde éiain -pli ·
~r~nda , pa~.to deJ .hor:1a.ro saJna~ .Idefi.h kun. la pa:b·¡?- ·
hsrpo, nau;s mo .ka] .aluq granda] 1deol E~t ~la fan taúo
la •voeto far~s la finan konklurlon el la nuna militarista
n~ciista. .spir}to kaj p:recipe el. la kontr~üindi\· i~ualism.o, ,
kJU la wd1nduon pelas sub la JUgon de ] kolek ll va soc10,
kaj li krea~ mondon , kiun .ci ti uj devizoj organizis. Kaj
Ji montr.as, kion signifos ci 'tiu xn ondo por 'la individuo .
· La {lnta ti aj' l'Omanoj de llabiis temis pri la unuoP,~Jlo, pri Jiaj · individuaj, f<tmi liaj , amaj komplikájoj 1
snl'croj kaj sopiroj , klopodoj kaj twmpigoj. Ili montris ·
animojn , . kiuj vi vi>, sangigis, fO rfr!Ígis, ~enkis aú f~lis
m terne de la m;Üvasla rolldo de pn 1'ata YIVO; la pubhka
vivo rolis nur fon t'. Ankat1 en la Aviadisto Blw rolas
h ~)JUOj ; ,aperas al ni viza¿oj desegnitaj per
delikataj
h·ajtoj , YÍza~oj, kiuj bolas de rideto aü defornugas de
doloro, sed i ia sorlo e3tas spegulo, on kiu respeguligas la
sorto del' homaru. Kaj kio gravas , ti o estas la spegulbiJdo. Ne tío estas la demando, kiel formigas la sorlo de
E!-za kaj de J' homoj cirkaií si , sed , kia estas la vivo, kiu
tian sorton donas al la rolantoj . La vera rolanto de lu
libro n e estas homo aü boruoj , sed ¡a hom aro. La poeto
montras, kien a!ingos la homaro, se certaj, hodiai;i aktivaj, .
tendencoj kaj pensmanieroj pluevoluos gis la plej konsekYP.tl.C<~;j konk~u d¡>j ; kaj realigos en institucioj , Uataj kaj
SOC'liaJ" organJZUJOJ.
El cio ci evjdentas la celo de 1' rerko: en la bildo
de r estonto , kiu logike konkludeblas el la nuno, doni
la k rililw n de l' es tanto.
· ·
Tamen la libron vcrkis n e -sociologo , n ek filozofo,
sed . p oe~o. Ne teorie li vidigas la estontan mondon, sed
en konkre'.aj hildoj , tra homaj vivoj , animoj, tra oka:zajoj
de
tiuj vivoj. Li vidigas la \'izagojn de ci •tiuj horn oj:
\:izagojn turmentitajn de doloJ·o, a.patiajn pro rnalespero,
·b~ut.ígin t ajn p.t:o senkon scio. .Jaro ce la komen co Ji gvidas
nm en atl)as-scenon , intcr la popolon, liiu je la al armsigna~o · JÜugas en aer~groton. Por momento profiloj ·mal
dronas el ·· Ja sufo k-aera sceno, n i vidas la svarmori de l'
kunpTemita amaso, ni fluas la mucidan odoron de l'
giganta ejo , ni sciigas. diYer saj homoj je · k:iaj diversaj
n.1anieroj reagas al la Yi ro, je kiu itia e¡;oku devigis ilin. Oi
t\lu., komenca sceno ankaü en sia eUaboro estas -vel'kista
vir.tuozeco, grandioza plenumo de vido per objektjva
amnJ.ü. La poelo popolumas la mondón, lciun li krtis,
per v~ ·· aj homoj, per la neestin gebla, eterna homa sufefO,
s ~r ki ~s vojo .rasas. la ~!a.r tireco ~e 1' homaro. El ci tiuj
YJza~OJ per d1versa ¡ vocoJ, per dtversa forto parólas la
etern a protesto del' homaro kontraü la martireoo:, kjun
~¡ mem devigis sur sin , giaj propraj sÓv:tgaj instinktoj
kaj . ~ens.enca} et;aroj. Ni Yidu kelkajn .PI'Oiilojn el la
svarmo de I f'iguro j. L a patrino: en s¡ vivas ankoraü
l~ sento kaj n ervs trukturo de pasinta pli b¡llá mondo k_aj
SI ne pov.as tranhile akcepti ci tiun ·n ovan mondon kiu
f?~rab1s sian 'f üon kaj .kiu nun int.en cas engluti Aian
fih~o? •. ea~ guste nun . Olll voCdonas legon pri Ja sóldatigo
del.vumoJ. La patro: h k~lll;fo~te f aras k?mpromison ~un
la <?ukonstanco;r - k un c1a3 CJrkonslancoJ - , ~tata. emmentJ!,:lo, kiu se~sente ~aj senpense muel~ la ~t,ereoúpajojn
de l epoko kaJ en SJa malplenkapa eg01smo CC ne kom,pren,a~ . la sufer?jn de sia .-edzino. La altranga, potenca
l!:utacistgeneralo, reganto super vivo kaj morto de milionpj, en :kiu ankorau atavisme v)vas la scienca diletant~o de P.asin taj generacíoj ; 1_:¡.
klino al ludo_ per intet'esaJ . penSOJ, ~ e:.l k:iu tamen Clmke .servas la :~~ole validan
~~~i~on ..., K,aj I,~ ~ulturi~~' rib~le!]la;. aií.d~!(_a ~abino, ,
. ,tVIadUJto E za, e• bu rad1anta, delikata :fen.omeno~ kun
sia, ins tink~a mll:lamo. kontraií ~i tiu mondo, ?1 kiú pli
bonan neruam 81 ko_q.l$~ Elza, k1Un ].a l!!lhkonsc1a malarnó
.kaj Tifuti'volo portas al aiídaca kaj f a.iala flúg-aveóturo
sur la teron de l' malamiko ...
. .· Ci ti'un . íaritaz.ian mondon ~a v~rkisto ;énkadrigas
al1an fantazJon:. Ji rakontas b1sL?non pn ?l Malgr~da
Tero.:, kelkceqtmetra. plá:Dedo, .kiun sc1enc~o -att1:flke.
.koristruill; ~ ti estas Jiompreneble +multmiloble pli
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sur . ~- ·mult~Üoble 'pi~ rapi_J e
r-'tero. KaJ ~e la fmo de la
Jibro -Ja verkisto malkaAas, ke la Eterna Milito okazas sur·
tiu »Malgranda .Tero «. Jen ~~ la postparolo:
.»La mondo de l' Eterna Milito povas realigi, tlc .~n.
pli mallonga tempo, ol 'n'i kredus. Sed C.i tiu libro ne
estas profetajo, nur admono. Kaj e3tas granda diferenco
inte:r nia tero kaf la planedo 1Jriskribita en la romano .. •·
La romano forlása3 el la kalkulo Dion. La teron de 1'
Ete:rha Milito ne Dio -ki-eis. Kaj eble sur tiu • tero, ki9n
Dio kreis, ne povas okazi tiaj aferoj: Eble Dio jnspiios
tiujn, kiuj konfesas sin -liaj servañtoj, ke per' sia pacrehgio ili staru en la vojón de la milit-religio . . . Car
kontraü t•eligio povas hatali nur religio .. .
»Sed estas eble ankau, ke li forlasos nin, kaj ce .
toleros, ke ankaií liaj servantoj servu la batalon. Dio ésf;¡,s
pacienca. _Li ne sendas .fuJmojn. Ec mi kredas: el la
( lb )
mondo, kJu ne zorgas pn li , D10 malaperas.«
ia -rre.ro;
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ko.J socwlogoJ de maJ tagoJ , def1hgas en tJu c1 . h)),Jio
trarigardeble .kaj klare ciujn problemojn , kiuj iel ajn
rilatas al la homu kunvivo kaj precipe al . la seksaj kQ.a-··
ta~toj ..Far~ilio, geed~eco, ekster.edzeca_.amo, timigaj . kor~aj
kaJ anunaJ malsanOJ, ras-nobhgo -kaJ ankoraü m1l ~ a~
ideoj kaj deYÍzoj defilas l!ur la p~oj deJa' lib.w d~ ; ;Rf!,S~
sel, por fiksi samt.empe_ por si tiun mondri9ardan tl::tzon_'"
sur kiu 1!1 bomo de la moderna epoko priJugas ci tiojn
prob~emojn , iarn . ?eklarit.ajn tióm ~enaj . . Por _ricevi _pe~s
pE--ktn•on al la prlJU~O de la nuna st.ato, Ru sscl antaue ekz~enas .kelkaju s~temojn, kiuj ekzistis e~ l~ .P.a~in!o aií
kluJ ekz1stas a:nkau non , sed _mter malph clvibzltuf' homoJ. Poste .Ji parolas pri la hodiaüa epoko ka.j. tie ci li
prezentas k un . akra esploro kaj kelkloke k un senindul!ro
0
•.
ll'onio la kontraudirojn, je kiuj ni juras.
Jen kclkaj tre intere aj pensoj: Car la maljun(l honi;
~latiO,S

en la plej multaj socioj pli grandan grmwn, ol la ·

JU.nulo, estas l<ompren:e ble, !te . an selrsqj problcrno j la
oficiala koj lwrekta opinio ne pavas esti la opinio de la
bol-.ronga jur¡ularo .. . . La. (ran sira stato (/.c la nunlempaj ltt~r?'oj estas. motivebla f?Sen.ce per du kaiizoj: unu
esl;as la Vl.nn~enwnctpado_, dua la, mvento de la medikdmentoj k.onlrail . la koncipigo .. . In moraloj nova haj
malnooo., _sta!·antaj u.nu. kontraií. la alia . ekigas, anlp tl tre.
dP.fin·itivan problemon. Se la easteco de l' lmabinoj kaj la
f ideleco dt: l' viri-no j ne plu estas postulebla, o ni de vas __:_
au troni noiJajn -rimedojn por _la Cf!l'tigo de l' familio, aií
lasi gin disfali. La ve1•o estas, ke la lutan problemon de la
seksa m.oralo o ni devas dimove , trapensi . . .
·
~
Russel _ja. trapensas la problemon: la troigo de la t·e-

ligia opioio, la dan~eroj de 1' prisilento, la. rilato ínter la:
geedzeco kaj prostituo, la sennombraj parad,oksoj de la
hodiaua famiha vivo, prov-geedzeco kaj la plifaciligo de
l' disito: pri cio ·ci tio Ii havas' int.eresan kaj atentindao direndon. Oni povas konsenti kaj diskuti kun li. Sed lian
originalecon kaj kelk1oke preska,u kons ~ernao kura~on oni
ne pm•as kontesli. Kaj tiu ci kurato kaj »\'Ort •eldiro , estas
certe la plej granda váloro de la libro de Bertrand Russe'l. ·
(X.) FARRE.HE CLAUDE: KONKú1l.ANTOJ. La -fiIino de kolonelo Henneliont . edzini~as al Paul de la BJ"halle. La ·gejunuloj cianJa!liere· s.ajnas indaj un u al la alía;,
ankaií la cirkonstancoj estas tute en. ordo, sed la patrin'o
de.l' knabino ~s,ta.s .tro b~la kaj tro. juna. Durii ~a ed.zilt>voJa~o ankau la patnno akompanas la novaJD "geedZOJn - jam . eksp1odas la tragedio. lsalfellc ekscias, :ke la
~zo, ki~ ne uzis s~ajn edzajn _rajt?jn, estaS la. auíant.o d.e
§ra pa~rmo, En ·s1a . lmnstern~to A1' : p~ovas s1n?lortigon,
sel:l oru ~ul!tatempe ·r1mark;as tion k!tJ '81 ·restas v1 va. S1 ne
riprocas ~a edzon, ~s~d la patrinon §i .ne volas plu '.vidi La
~éla- ¡>atrmo estas t!Om : seukonsciep.ca l,caj tiom -st~.ta, · ~e
s1. ne ~ompren!f~i \lnal A1 e!>lUS farmta peko_
n_ , la filüw Já
ne estis _.enarn~n~ ..,al. Paul. , Per la helpo · de l,a pabo lsáb'elle sukcesas ~rangi, 'ked 1 .kun la edzo QkvojaBu ·al .

~~eri~o,. por

disigí . h~ .~déf! }aJ patrfi?n. ,~L~ luna_
ztil.o senvorte, toleras. la humtligon, .ke la edzo 'iánkaií plu
vivas k un si indiferente, ~ sed -Ai n~ fo~gesas kaj. ne pa~
donas. Sin vivieas l~ penso de, J' vengo J-:Q si ne. e~sigas
de la edzo ~· kmn 81 m alamas Saíl'l:e fprte kiel la. patrmon,
- por ke~li . ne povu· reiri al la amatino. PauL d~ la BQ!.
luzlle post' dufara indiferentO neatendite ékflámas ;al sia
emino -"- k.ontrau Sia volo li ' vohs viv-\ J(UJl Ai ed,zecan
vivon. La edzino toleras tiup ;ci amon, kiel ~is~:ny.ó la ·
indiferentop, sed ptofqnde ,eó'
_animo .si an~·aií plu . níalanl,as la ed~on. E,ksplod ~ la :.m-ilito. l}caJJ.,l 'rapid¡ls:,hejmen
kaJ ankaií lsa_bell~ k.un li tra la ()ceano. Pum la edzo e~tas .
sur la _batalkampo, , si aistrumas kun A!T¡Ie.rik.ana dolatregído kaj sendadas 1eterojn al _si a iama amindumanto, en
kiuj si pentras konstfirnan bildon pri sia .aruma ruin)go, .
Tiu ci arnindnmanto - Fred Prahecq - .: antaii jaro lau
gia deziro preskau rnorlig¡s Ppul 'de la. Boballe-on, k;iun li
nu~ ren~ontas ~ur Ia batalkan1po. L,a turnleli\ta konscienco
kaJ memakuzo nun devig'!-s }?red surpreni anstat.aii Pa11;l
clangeran komision, en kiu oni dispafas lian genuon. DuJ:!l '
Ji forestas, P<tul-on' mUTda _g¡:enado. La pa:trino :farigas
monahino, kiarn si ekscias, ke m0rti~ 'sia a,mato.; . kqlonelo
11enne bont .:_ kiu d·umtt úr~~is · aTmeesíro -:_ ~ting~ malbelari morlon , sub la radoj de - vagonaro kaj ·,Freo Prahecq lame re'vjillaS el lá ,milito. Ciuj figuroi, cíJ.faj k;¡.j
{lankaj , de la amar-t.ona: r,omano estas .psikologiaj c~-Jfver
koj kaj la detaloj de l' okazajoj estás ~plenigit¡¡j do cksci~a
streco.
..
·
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(X.) H. G. CARLISLE: SANGO EL MIA SANG9:·
La ruildan , bonaniman. Mary [{night-on .edzinigas Frank .
William.s, la komizo de la Ncw York-a Lan~hy-Vendi:i
domo. I1ia geedzeco estas t!e felica, s~d Mary tute illueligas
en l~ prizorgad? de la kVa~ gefil~j naskig intaj un_!l . po~~ _
la alta. Poste, kjam pro b"ag1ka akc1dento s1 restas nd v~, é1 ,.
d~vas_la~ori ankoraii pli p~ne , ~or eduk.i ilin~ Si!l plet aga
hlo fangos senlaüga baodrto, km amangas la vn;on Üe- ila
tu la familia kaj fine atingall la elektran scgon pro' la mu.rdo de si a .fralioo: knabino :vivanta en il,u'iioj k~j - ~Lkiigiqta
de la mod erna,,,,¡,vpercept·o. La dua filo · farigaa.' geriia J{óíi'stru-in~eniero , la plej aga .. filino - tute la 'kópiajó <le 1'
patrino -- vir¡rs felice kun sia edzo; La infanoj tute ma1sarnos unu la -alían; sed ta· patriná kol"o' ·¡iimenegale omas .
j]in. La :vivo de M;¡.ry estas ntua luk:to; tamén , kui{ pi_a, san'kta kl'edo Si deklaras, ke '--::- »la vivo estas. donaco por ,
ni ... kaj ec la sufero estas 'belá; l.óarn üni ~ufer;¡.s , ·oni
bavas sen.t imentojiLkaj se oni ne havas •sentbjn, bni esta~
DCIDO • • • « ):.;a \'ÍVOn de la hodiauaj ame¡jkanaj 'etbur-'
goj proje)icias antaü nin -tiu ci , since~;-vo:Ca :toni¡mo, 'kiu'.
kortuse sentigas, kiorn da suferoj kapablas elteni'· Ia homa
animo.
·
' ,·
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Encikl·op~dio ~e

e r o s

Esperanto

lnic:atinto-cefredaktoro;
A

l. Sirjaev
Redaktoro:

Ludoviko Kokény
Redakcianoj:

Vilhelmo Bleier kaj Kolomano Kalocsay
Cefkuntaborantoj ciuj konataj esperantistoj
La verkego okuj:>:gas pri la tuta movado, pri gia historio, prom.!todoj, literatura, Iing'.'O, organizo, laborantoj en gi,
cio en maniera de scienca Enciklopedio. Kun densega
komposto, en granda formato, almenau 600 tekstopagoj kaj
proksimume 200 bildopagoj gi estos la plej granda esperantoverko de la Jastaj jaroj. Membroj de AELA 1933. ricevos
la verkegon por sia kotizo pagita, membroj por 1934. rajtos
aceti unu ekzempleron por la prezo de 14·- sv. fr. - La verko
post apero kostos minimume 30 ·--- fr. sv.

pa~andaj

Eldonas Literatura Mondo kaj AELA

Universala Esperanto Asocio
111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

celas:

NUR 10 CENTIMOJN

Disvasligi la uzadon de la inlernacia helplingvo Espcranlo.
f>lifa ciligi la ciuspecajn moralajn kaj materiajn rilalojn
inler la homoj sen diferenco pri raso, nacieco,
religio au lingvo.
/(r eí inlernaciajn servojn uzeblajn de ciuj homoj' kics
inlelcklaj au maleriaj interesoj cela tran la l imojn
de i!ia genta au lingva 1eri ~orio .
/(rcshiyi inlcr siaj mcmbroj fortikan Jigilon de solidareco
kaj disrohig i ce i !i la komprenon por fremdaj
popoloj.
La Asocio estas n culrala rilale al religio , nacicco aü
poliliko.

donas:
Al la rnem broj: Membrokarlon kaj kvarcentokdekpagan
Jarlibron kun la adresoj de l a D elegitoj, Esperantislaj grupoj, gazetoj, organizajoj, k un sciigoj pri
internaciaj rilaloj ktp.
, lt la Subtenantoj: K rom ciuj dokumentoj, kiujn ricevas
.' \t!emhro-Abonanto, premian konsistantan el E pc:rarlikoloj literaturaj, sciencaj, teknikaj kaj precizaj
informoj pri la movado.
Al la Subtenantoj: Krom ciuj dokumentoj, kiujn ricevas
Membro-Abonanto, premian konsistantan el E peranto-li teraturo.
Ciu ali~into rajtas presigi senpagc korespondan anonceton
unufoje en la gazeto »Esperanto«,

kaj postulas nur modestan kotizon
de 5 Fr. por Membro, de I2,5o Fr. por Membro-Abonanto kaj de 25 Fr. svisa valoro por MembroSubtenanto.

kostos unu numero de la nova kvaronjara gazeto:

L 1B R O, L 1N G V O
Aperos en februaro. Formato de Literatura Mondo,
sur h 16 pagoj, ilustritaj. Senpage por abonantoj de
L i t e r a t u r a M o n d o kaj anoj de A EL A

IIJ

E. lisberg

Sensacio en Esperantujo

Nun mi jam komprenas radion!
La sola teknika verko, kies e~perantan originalon oni
trfidukis en 13 lingvojn!

estas la monata HEROLDO, kiu de
post februaro de 1934 aperas ciumonate kun 8 gis 10 pagoj en tagjurnala formato kaj ilustrita. La
ciusemajna HEROLDO kompreneble plu aperas regule, nun jam
en sia 15-a eldonjaro (aperis jam
pli ol 750 numeroj). La monata
HEROLDO kostas nur 2 50 svisajn
frankojn aií egalvaloron por la
tuta juo 1934. - Sekve gi estas

la plei malkara Esp-gazeto
Tuj abonu 1 Kiu varbas 4 abonantojn, ricevas sian propran abonon
senpage. Spec. numero 10 p(lga
(grandformataj pagoj de ta~jurnal0)
kontraií . respond-kupono de post o
aií de UEA aU kontraií germana
poStmarko de O 20 gmk. Sed postul u speciale la monatan eldonon,
aií eldonon M (monata)! Skribu tuj al

Heroldo de Esperanto, Htiln
Plej bona instruilo
bona propagandilo

e

Plej bor.a air.uziro

e

Brüsseler S.rasse 94, Germ1nujo

Plej

Post , Morga ií Matene" kaj , La
Norda Vento" oni ne ' plu devas
konatigi al la esperantista legantaro la nomon de

ESPERANTISTOJ!
Vi ofte esprimis la deziron havi
sendependan organon liberan
por ciuj

.,

FREDERIKO KARINTHY

TIA ORGANO ESTOS

Liaj nun eldonataj noveloj, la guliverstila

NIA GAZETO
...........................

A

VOJRGO EN FIIREMIDON
kaj

malkarega, monala, grandformata,
okpaga, i 'ustrita, internacia revuo

A

DU S 1 P -0 J

Direktoro: Georg es Av r i l
Cefredaktoro: Grenkamp-Kornfeld

Prezo de

abono

Tri svisaj farnkoj por 12 numeroj
(en Francujo 10 francaj fk), nur
antaiípage. Pagebla per poStmandato, monbiletoj, respond-kuponoj,
kuponoj de U . E. A.

Redakcio kaj administracio
·ce L' Eclaireur, 2) avenue de la
Victoire, NICE, Francujo

b:A ·u N U A N. U M E R O APEROS LA
15-AN DE FEBRUARO

IV

Feleloa szerkeazto . Dr Szilágy• Ferenc

la historirakonta

~

Fele!Oa k1ado . Ble1er VJJmosné. -

Unuigas en si. la filozofon kaj fabeiiston: la filozofo'n, kies senindulga logiko, kruele malfermitaj
okuloj, nesubacdebla sinstreco al
la perfektp gvidas nin super terure
profundaj animoj de la homa penso
kaj la -fabeliston, kiu per neelc~rp
eble abuñda fantazio, per sotcistmana facileco, per pika satiremo
vekas la malfacilan .te,non en facile
guebla~, interesege fantazi~n ves!a]?i" -kaj !iun vestajon majstre
tmttts en s1a traduko Ludoviko
Totsche. ~ La verko en Jormato
di! 20X q ·s cm. sur 84 pa~oj kos.
..
tas 1.20 sv. fr. plus 10°/0 por sendkosfoJ Por_.membroj de AELA }lnU e~zemplero ko~ta$
50 centimoJn · sv. p.us 10 centimojn por sendkostoj

.

Peatv1dék• Nyomda Vicon. _ A nyomdiért Bénik Gyula feleloa.

