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NIAJ ELDONAJOJ

Niaj reprezentantoj:

Verkoj de JULIO BAGHY 1

Dancu Marionetoj, noveloj tolb. 5.40, bros.
Migranta Plumo, noveloj tolb. 4.60, bros.
Vlktlmoj, romano tolb . 7.40, duont. 5.60, bros.
Hura! romano tolb. 10.- bros. - Preter la Vivo, poemaro tolb. 3.- , bros. Pilgrimo, poemaro tolb. 3.- , bros. -

3.40
2.70
5.7.40
2 .. 1.80

Verkoj de IIOLOMANO IIALOCSAY 1

Lingvo, Stilo, Formo tolb. 4.90, bros. 3.Malkara eldono bind. 2.50, bro§. 1.50
Streeita Kordo tolb. 5.70, bros. 4.Rlmportretoj tolb. 4.50, bro§.
3.Eterna Bukedo, Internada poemantologio, 352 paga.
Duonlede bindita
11.30
Madách: Tragedio de 1' Horno luksa 5.50, simpla 4.Pet~fi: johano la brava
luk a bind . 7.- , simpla bind. 5.20, bros 1.50
Goethe: Romaj elegioj; La Taglibro, ilkebind. 5.bind. 3.- , bros. 2.Hungara Antologio bind 14.- , bros. - 12.- G. Waringhien: Kiel farigl poeto aü Parnasa
Gvidlibro bind. 5.- , bro§. - 3.60
Dante: lnfero bind. 11.- , bros. 8. o
Hekler: Arthistorio l. bind. 15.- bros. - - - 13.Bleier- Klikény-Sirjaev : Enciklopedio de Esperanto voL l. A- J bind. 15.-, broS. - - - 13.ALIAJ VERIIISTOJ 1
S. Asch- 1. Lejzerowlcz: La Soreistino el Kastilio
romano bind. 5.- broA. 3.50
Grenkamp - Brzekowski: Pri 1' Moderna Arto
bind. 9.- bros. 7.J. Forge: Mr Tot acetas mil okulojn - Romano
bind. 5. O, broA. 4.Francisko Szilágyi: Poemaro el Hungarlando bind. 2.50
bros. 1. ~0
Francisko Szilágyi: Trans la Fabeloceano novelaro
bind. 4.50 bros 3.Szilágyi: La Simpla Esperanto (gram. por hung.) bros. 1 .'~ 5
Teodoro Sch, artz: Modernaj Robinzonoj broA. 1.50
La Pentroarto en la malnova Hungarujo kun 95
ilu trajoj duonlede bindita
15.50
L. Totsche: De Pago al Pago tudoj bind. 4.- , broA. 2.50
Engholm: Homoj sur la Tero romano bind. 5.- , bros. 3.60
Kenelm Robinson: Homarisma Laboro bros. 0.60
1. Sirjaev: Peko de Kajn bros. - 1.H. Weinhengst: Turstrato 4. romano bind. 5.50, bros 4.E. Ajsberg: Fine mi komprenas la radion! bind. 6.bros. 4.50
K. Karinthy-L. Totsche: VoJago en Faremidon bros 1.20
K. R. C. Sturmer: El Notlibro de Praktlka Esperantiste. bind. 4.- , bros.
2.50
Hungara Slosilo
0.18
Prezoj en svisaj frankoj 1

Aldonu lOo/o por sendkostoj

AUSTRIO: Rudolf Foltanek,
Wíen, l. Herrengasse 2- 4. Postkonto nro 19.704
AUSTRALIO: L. E. Thomson, p. a. R. O. Rawson,
Melbourne 185 Exhibition Str.
BELGUJO: Belga Esperanto Instituto Antwerpen 1 Kleine
Hondstraat 11. Postkonto nro 1689.58.
Flandra Esperanto-Instituto. Kortríjk, Marekesteenweg 18,
postkonto nro 3268.51.
BRITUJO: Alee Venture,
Mítcham, (Surrey) 42 Hawkes Road.
BULGARUJO: Centra Librejo »Esperanto«
Sofía str. Maria Luiza 38.
CEAOSLOV AKIO: Otto Sklencka, Hradec Kralové.
PoAtkonto nro: Brno 110.878.
DANUJO: Isosek, sro L. Friis AabyhiSJ, frodesvej 21.
Postkonto nro: 16295.
ESTONIO: Helmi Dresen, Tallin, Postkest 6.
FRANCUJO: Centra Esperanto Librejo
París 6e, 11 rue de Sévres
Postkonto: Libraire Centra! e Esp.-iste, París nro 19601.
S. Grenkamp-Kornfeld, Paris XIV-e 117 Bd. Jourdan.
GERMANUJO: Postcekkonto de Vilmos Bleier,
Berlin 138084
HISPANUJO: Ferdínand Montserrat,
Barcelona, str. Provenza 75, 2-3a
ITALUJO: Itala Esperanto Centro Milano, Oalleria
Vittorio Emmanuele 11. 92
Postkonto: Milano, eje postale 3/ 18715.
JUGOSbAVUjO: Sudslava Esperanto Servo
Zagreb, Primorska 11.
La Suda Stelo Slavonski Brod Postfako 44.
NEDERLANDO: Leo Moreau,
Arnhem, Raapopsehe weg 55. postkonto nro 13848.
NORVEGUJO: Norvega Ligo Esp-ista,
Oslo, Bergsliengata 11.
.
POLUJO: Halina Weinstein, Warszawa, str. Leszno 99.
P. K. O. W. Nr. 27867.
lzrael Lejzerowicz, Lodz, Skwerowa 20.
PoStkonto nro W. P. K. O. 68273.
RUMANUJO: Esp.-Instituto Rumana, Cluj, str. Bravilor 15
SVEDUJO: Forlagsforeningen Esperanto,
Stockholm, 1. faek 698 Postgirokonto nro 578.
SVISUJO: Nova Esperanto Grupo, sro Hans Pfiffner,
ST. Galleo C. Oallusstrasse 34.
PoAtkonto: Nr. IX. 53.44.
JAPANUJO: japana Esperanto Instituto
Tokio, Hongoo-Motomaci l. Postkonto: Tokio 11.325.
USONO: Amerika Esperanto-lnsituto.
Madison, (Wis.) Sherlok Hotel
ALIAJ LANDOJ ne menciitaj ci tie, bonvolu sendi postmandaton al P. K. O. PoluJ·o Krakow Nro 403148
Ad .. t ·
·
'
mJms raCJa Literatura Mondo. Internaciajn postajn
respond-kuponojn ni akeeptas en la valoro de 0.30 sv.
fr. por unu. Aldonu 10°/o por sendkostoj.
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kom~cis· ·
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K~oocis·t Sa jilas ial' mi - li 'ja: d:~ilelc: ·jar-

:· · ·~ .,,

ójn 'Jari\ ddiikas. ' ·
.·: ,
·· · ·' · - ·
· . C Gu?,He, StremoUho~. Str-eniotihovfKaj IDi ~
ne '~<Üs; Mi- pensis,et: jen kia . módest~! ·
i> . Salut~ liD de mi. ~i <ielonge ne -N_i(Íis _141, De-.
kiam\ . li<pentris. miamO<l~le »J únulinon }ron serpen- ·
to « ·.::·.'Mi•ja delong~ ' modeLadas.
· .
.
·
'· ..e:.:,. 'J;es ... ó.t{ vi f'yere ..m,¡;aetá:s?. -·< mi· derniíndis .
'"~

malga je.: ,

· ' ' ·

'

· ' ·

'

. ···

:
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'-'-- Kia demando! ; . . •. Vere . . . . Sed tu eblas
mpd:efi iel álimaniere?
· '•'
7 _Mi volis diri .;,:__ vi Jaci~a'S?
~- Ho nel . ; .. Kutíímol
0

....:... Kaj tu vere vi tate nudi~as?
' Mi certé, : kieL.dó · 8.li!mamere?
·~ , Ki~l do?; .. Je¡{ .mi db diras -

varmumas?

·

vi óe níál~

. ,.

:
;-:- ·IJo, mi modelas núr,'heji1le, kaj --en ,nia lo~
ejo éía:m espis tempetatúro .de ~ekSes grAdój. Se vi dq-ziras, :• m 1:l0vas tuj 1om. ~ri_.. Cu yi déziras Vir.ífg-óti,
buston; au tut;m .loorpori? ' .·
. '
'
-~· j: - .le~, JCS, Jmn ptez?r6.: Mi opibias
tutan
k.<í:po~. Jés, ·serid~ la _·.tu:tan kor'pon. · · . ,,
'

,;, · I

".

Kie estás 'Yia: far-bkestó?'

·

· L K1a :J(ésW?
'· ..2.

Air \4 ·alpÓttis paperujon?

.

• ~- , Ha, ki~l dmn:ageJ ~i ;_ja forgesis l8. papei:1..
uj9!l ; ~ • .~aj ank.au .• krajónon . mi lorgesis.
..
., . Jomefe.
-~aten.di~ luij .drris, ..enpense ~N>Ianie
ai· m:i,aj patrouoj -e- Ba:jronJtafBenvenUto Cellini:

mi

.J

'·:- :.; -.Nu., tio ·ne
~~..

.

gnavás,
'

.

hl. i:ni
.

nenim al¡:)orl:is. ~~' ~-

..

¿:,. -:--:-. 'Certe, ñe ,.má_lh~lpos) · .:_ etaidis la

'

ju~ vir-

ino: .;-'--.) 'fi tuj: cion aran~ós. ! . ¡ ·Alebandrol .Sa$81
Pwdo, kondukanta en )a 'apu<Jan tam:bron, ek~.
kqanis> AperiS . bon,¡mi·m a v:fzato !;le :j m;¡ a h1on'dul-Q;.

en la•.manoi li -tenis ,;pal~toon.
·
·
·
- ~)~n. in~erkonigu t !J!nia «fw. Ank~tu li estas.
-rte:tttfiJs_.to. - ~~r ·vU\ disti:a: kló~ venis- pentri min . kaj
·
nt} rol~ fa:rbojit kaj tólon. sed ét papecLU.II:v••-••M•-• .,. k:tal·on.c·;n.· • • • Ho, tia ja estás la: blohem.o!
·':ál)i.

..

. '

.. '

.

~a1gaje. ·,~ lligMdU

ml · pensis

Ó•• .. ~ ••,e: .. ~; .... 't<IÚ•••·~·•• .~ •• ~ • .~.;~él<i

pasíro) ' de ..1•

:

arto. «
.
.
Katja alportis fa:rbkeston, to1on kaj kelkajn ali~
ajn aj<,>jn. Mi :et ne scl!s , ilifljn nomojn:.
. .
. Sia edzo' sin ·etendis sur la sofo káJ ekfunus Clgareclon, rigardante la plafonon. Si iris al la fenesb,o.
- Starigu ·min •. - diris la senho.ntulino.
- Vi m:em ·s~q~ - Ga.grene mí grumblis.
· Si ~luidis.
·· .
.
- Sed mi ja ne scias, kian . pozon vi deúras.
- Nu, staru tiel.
·
Mi montris al si tiap po~QU, ke farinte gin si
nepre devDs post minuto 'laci~i . kaj fali sut' la plankon.
&d tiu Katja estis for~itá él Iero.
Si staris en la pozo k.aj sajne - mortis.
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S~pe;¡; la _ pre,9éJf tu;o.;-,_"
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En.}femd(l. la,nd' m f e§tiS",•'
kaj ; esti.S vintr<J . ~et_ero'
séd , ceestant' vi estis;· ' .
hó : kia bel~ somero t'
Vet~~· mal~já; · nebu..ld, :
la ter' sell fr!fklo, Se~ flor',
se'd kia gaja, su~br~la
vete ro estis
.~or' 1:
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Rap'ide . pas{s .[a . jaroj, ..
nún .·esf.tu Y?ia somer'; ·
nur rielas yer;daj kamparoj;
·. ~ .' vi ·ne . esilis .sur· teY: · .
Cu .regas vint~"· ·aii somero:
ne sidas ¡Joj' kaj do!or' _.
en floroj, bírdkanto, vetero, ·
' .k or.:
• ''""
''¡)$· . · '
sed 'st'da s' so l.e.. en
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· Tra la malluma .strateto.
gaj¡jloj' iris )roj bruis~
níi inter ili ·. ~~- · .. • ··
kaj' miaj larmoj ekfluiS ·
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Kaj ' iimarkiAI.t! la..lar.mojn,
kiuj survang{t; aroodis,'~ ~
nuh heltis Ja ,.~ja grliJ~etQ,
scioole mi~ rigardadis .
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Ho , :ú·ez~r¿ d~ .. l' . a~ilrw,
~ legu én la m.alpro ksimo
am:sciigon ¡Jf! r cier. ; : .
Ja la n:u'bon· v!' ' ne .vil!ái)
· tie klare viñ alridas
la mdiqj- _de la <stel\
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~ - Diversaj homoj diversa interpretas, - mi
trankviligis lin. 7 Zola ~~>: '' :tJ..a vivo deyas rifr.ii](t~i
tra la prisu:io de ~· nio.ndk.Oíioepio de . l' ~tisto. ,
· . - Tio estas gusta; S61lduhie.. Sed~ cu vi rimar.kas,
ke ~a hrusto ku§.as i& ~cie -sur la . ~ . Mtm? .
: - Sed· ja sur &m: propl'8." Aultro'l
mi .r~batis
racie.
.
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.~ KiQ? .. .al vi pla~?
'~r 7 · 'Jes .:: . tre opginaie ... ·cq:Ü
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- Kion vi faras? - mirante dem~;~.nclis min edro
Sasa. - Vi elpr~mas . la farlxm <el la mala raudo;
- Ou vi esias oerta? - impertinente mi demandis lin. - La rnortinta profeSOl'C) J:ak:abi. konsilis elpremi . la farlxm · guste el ti u raudo. Tie gi
estas· pli fr.eSa.
.
- Sed tiella farbo jra sekigos.
- Tío ·ne gravas, - poste oni pov~s gin maceri
per .a kro.
·
- Per rakvo? ..• olefarbon? ...
-: Mi diras - »per akyo «, - en la larga senco
de ti u vorto. Generale per lik'vajo ... Jen . · stranga
afero .. • . mi inter:oompis min mem, - . ciujn
farbojn vi havas, sed la haiítkiolora ma.nk'as.
- Sed por kio ,vi bezonas haiítkoloron? Tia ec
ne ekzistas. '
· - Tiel vi pensas? ..• En ... la ..artleteroj de
Aleksandro Be.nua - estas rekte indikata, ke plej bone
estas pentri la, ko.rpon . per haiítkoloro.
.- Pardo.nu, sed ... tu vi pentris iam per oleofarboj?
· - Et multfoje 1••• Dekfuje, se ne pli ...
-'- Kaj vi ne scias la mibadon de 1' farboj?
- Mi, oerte~ scias, sed vi, mi vidas, vi ne legis
la multvoluman verlron de l'a.no de Drezdena Ak.ademio de l' aroo, barono -Fukso
»Arto ne ~iksadi la
·~ ;
farboj:n. «
- . Ne, tion mi ne· legis.
.
~ Do jen! .. Kra} kial ci tie, sur la pinto ma:nkas
la ~etó? Restis nnr sola bastoneto kaj tuiJ)erete..
:_ ..Gi es~s !musiabelo. 'Ou vi ne s:cias, k.io gi es_: Certe mi scias, sed vi, ver8ajne,· ne legis »La
lmemuarojn de l' pentrartistn.« de Sindler-Barnaj, en
.,,
kiuj
. llÚ ;ne devas interrompi la 1.9.lliron. "
- Kiel ~i suk:oesás? - · .d6m:andis Sa8a . . "
- Ete ... ki~ orii diras: iru. pli m<alr.apide· k~j v1
atingos pli fonm.
·
.~·
,
'' . Sa8a.. sin'. levis k¡¡i'
·
ék
.
dis
ttans.
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diri;, ke ·en Rtislándo la péntroarfo mortís. Al nú estas
tre dolone ' tion diri, sed tio estas v:era. Jen, rigardu!
Li eltrenis , el . angulo grandeg.an papetujon ·kaj
ko:mencis montri al mi folion post folio.
- Bonvplu vidi. De la unua tago, kiam mía edzin9 presigis eian anoncon pri la modelado, ce ni aperadis pentrartistoj, - sed ki,el sentalentaj, senpovaj kaj
kripl.aj .estis . iliaj desego.ajoj·J Pri kolornuancoj mi oc
ne parolas. Jen - »admiru! « ... Kaj tiuj homoj ~.
adeptoj de la · rusa arto, de3tinitaj kreskigi gin , evolurigi la .artistam guston de la homamaso.
lu lertulo - vi vidas - penh·as unu br.alwn
duonarsine pli Longe al la alian. Kaj tiamaniere il1 p{·n trasl ·Ili MW!S nek senton, n.ek guston, nek komprcnon
pri rakurso.
Jen, Ci tie - la kapo ku§.as ne sur la kolo, sed
sur la sultro, la ventro falis sur la piedojn, kaj la. .
piedoj . • . provu - trOVll tie ci la genuojn. Vi ne trovos ilin ec tage kun lampo. Kaj pentras ja ne nematuraj junuloj. Plejparte. al ni venadas pentri ho:moj
grandagaj , kaj ec grizharaj maljunuloj. Kiel ili lernis!
.Kia ·estas ilia artbavajo! Vi n e kredos al mi, kiel peza
gi estas por mi.
.
,
Mi kurn mia edzino - korsincere amas la mton ,
sed cu tío estas arto? ..
Vere, mi neniam vidis tiel grandan kvanton da
mo~stl'oj, pentritaj per senpova mano de :eb'r ia homo
aií de infano. Kurbigintaj piedoj, §velintaj ventroj :
okulaeoj elorbitigintaj suT la frunton, kaj lipoj -~·
ete:ndigantaj oblikve de 1' orelo al la mentono.
, · K(IIDpatinda Katja!
.
' Mi jetis ohlikvan rigardon al mia studajo, ektremis kaj diris kun kasita terursento:
,
N u, mi iru ... Mi finos tion iam poste.
Sasa foriris en sian tambron. Katja env·olvigis
en sia blua matenrobo, prok.simigis al mia studajo kaj
suhite ekpl<!ris.
- Kio estas al vi? Kial vi ploras?
- Mi ne komp:venas - kial li trankviligas min,
·
',
kial li trompas?
:- Kiu?
' - Sas.a, Mi mem ciam vidas sur cit1j pentrajoj
kiel mi estas ablornena, nauza kaj kriplega. Sed li
du·as~ »Ne, ne, vi estas bela, sed oni ne povas vill
pentri. << N u, oni supozus, ke uno ne povas, alía ne
pov.as, la tria ... Sedkial do ciuj? .. Kial do ciuj??
· ·
El la rusa: Vlndimir Marganidze.
o

Atrodita

" - Vi tíel opinias? Tiu? Mi tuj . plülavigos gin.
- Kial (,)o » plif~vigi « . L~ rakurso ne dependas
de koloro.: · . · ·
·~
~ Nediru!LaiJriortintaKuingiaprobisla inverson,
, . ' - H~Jn : . Ebie, eble ~.. '. \Ou · vi ue troyas, k~-sur
la maldekstra pieflo unu fing~ estás iomete ~uperflua?
- Ou? Kie? Kioo vi diris?! Unu, du, tri, kvar;
ilv.iri . ·~ . 'ses. Ita ... gi estas dmbro. ' Mi tiel faris la
omoron. Getere, "'m Í povas. gin forsk:rapi; .
--"'- Oust~, neoosas. Sed vi malprav.e protras .la
'
· );után kor{lon per hindá fla~~»Jen kiá arenó! - 'ID'l :ekpensiS, - li mero dms,
ke háiít]<.olOrá far~ ·~ ne ekZistas, k'aj ¡)oste tede k:fob
igas al la koloro! «
.. ·
.
,.
,..-"- Mi .vidas, ____, sack.aSme mi diris, - ke >:u na
laborn al ~ sitniJle be. plaeas. . "
~ . .. . ' •
· · ~ lndUlgn tmin, - delikate k:Ontraud:trts Sasa.
_._, Mí ~· tioh ne éditas. Sentí@"as · ser&:do·"de ... . nova}
iormof. . . La pentrajo, vere; es~~ maltáiíga, la lini?f
kmlas, sed .. , N un ja gene~:ale ete .la ~ntroorto f.ruis.
•·
Kaj 'li léun n.eatenaita sincero aldins: . ,,
.
_:_, ·Mi diros al vf ií:n.ali:a§e : lOe[ m1 o:hsetvas, la
"'· ~r~ falas'•. Ci tien ofte.. v@a~as ~ntrartis!O'j p~r
· ~m tman . édzmon .•. . Same, kiel Yl· C6 w reshs
k~e cla ili.aj Qjoodesepj;" l~u. kiuj vi lafrage J~vas

<

. · . . .·

-

LA SIPROMPIGULO
.,- J. M~ Heredla ·~
Guanta<poiípan venton .kaj puran ciclserenon
li vi~is ínter veloj ~a fugon de ,1' Lumturo
lasinte for Egipton ce l' J>rilo de \' Arktuxo,
de l' fh.:tga sip' fiere f.Ldante l' bronzkarenon.
Neníaim li reridos Alek.sandri-.havenon.
Sablón, ne signítan .oc, de kap'rida spuTo,
la tristan.· tombon. fosis tettipesh:> dum trakú ro;
marvento tie tordas, sur bord' ian vimooon.

Ep

Ce I' plej profunda faldo de l' ·movi~ema duno,
. en nokto Sml aiírbllOJ sen astro kaj sen luno,
l¡unaviganto fine retrovu la riporon. .
··

IV. 1

,

Foje, rlntre SOn jo ekvo1is1·prJ,)roenL iom sur la
:roontojn. Si kunprenis kun . sí :min kaj Svtircv.ald0n. Ni
nin vestiskielJ urislúj .; -'Yarme k~j malpeze~ SOnjo vestis • "'·
sin per blankaj<>j :_,¡>er trilrotaj :ak.o., kiu a~ª·o~~ fresa- ",
con, a'Uogon .kaj earmon, :per blanka ~~Ita ·:~apeto, kiu
kokete '.B.spektigis s~n,. Ni v~stisnin per ma'l}pngaj Yarmr . ·
igaj s urtutoj,· per la'rgaj ,íajlitáj . sooj, longarj :gtrumpoj:,
~iuj kovris l~ _ gem)ojn • .If,ai;:per.•tir~laj capoj luin enig,..
~ta .p ll;llllQ .flanke, cT'!-u .· e1 '.kvaZfl'(l heooa vestajq tute ne
harmoniis<kun la iiguro dé ··Svarevald, spd· ·li ;:~oj~& pri
~i kiel infl!no. Kiel mi jam ,diris, Ji laste · san~igís, estis·
jen gaja, hum9rplena kaj."jei!.Jr;eneze inelankolia; _·.

· Mez:n~kte ·:.ni ·forvelúñs 'et Munheno, , a:lvenan~:é al
Kufstájn antau mat;eM. Kúf$~ji! _ estaS 'malgr.anda:urbo
en .Norda · Tiro!o, · proksime
_la: ha v~ra .:_ limo, cirk tiíata
Ciuflanke de monk>j , unuflanke '·de la. havarl! ·artkamparo: . aüf1anke de vioo da montl)j, kiil·· kúile nomiga
»Regfuontoj «)mj .staras ·gardiste ántau ·l~ kolósaj Alpoj.
Ni ripozts en r.éstórado &1 h'l'JV<>jn ~~ . tag~o; tiam- ni
metis la rornistrojn sur la sultrojn, ·pl'enis la longajt,
hastonojn' :kaj ,foriris. '
.. ·_._.
· . ..
La ' urbo estis vualitil: eq· 'granda nebulQ; -pro tio
ni 'e~ ne rimarkís la diÓmojri starantajn·kop.tt'aue .én la
foü:ejo. Tío rie estis simpla .nehu1o, ·sed diká nulm, kiu
:ma~st~P.l1El!li~is .de ·!a WO'Q.fx}j. eJí, ~ ,~~oj? 1 ka) ~Í~' grave
tedis . tnun kaJ ·mm. _Homorvag~s klel.orribN1J: .m terne
de lá \ .;quhégo, kaj .cSup¡ozigi:S!, ' k~ .ili d ,á'ras , str.angajn
mienojn. lutempe i}i 'peí:digis .kaj . j:en ,ree lll!OIÍtr~is,
eli~ante
la 'g'fiZa ·m~ro, :aar qe Ja 'ius le\I)~ÍDÜ\ SUDO
d'ume restis n~n\a postsigno. :Któm tio es~s 'ank.aií .akre ·
malvl\rme, Jr-Qste ~j glitige, :~r ni ne ·-esti¡¡ ) Ufiee Üori- '
mintaj, tial ni kune treni~is siinile .·a l ~ktimigitá gre.gq,
~r ke pc>ste ies Aultroj -~rvti ki~l 'll,pogil~ ,okaze de :

··

at

el

glitfalo: , . _ , .
_. · .
•
.· . · '
Ni iris p,ar<;>1ante nenioil, sed int-e:rne ni for.te
pedill:iíris la oboon .& ''la stranga ~projekto , a:e :
'fi11 ~i ekskur~ vin,tre . ~Ua·monro. ,Ec ·Ja ·".· ..'""'··'"'"'
ene'llgia Sonjo Sil~qtis .nunfoje ,kv~Zil.u -:pe~~uli.l}o,
ehle senti~ ..sin ku~a ~ preci~Jcj'),l\cetcn~
e&tns nur' ni ~; seéi! .Si ja .á.lie.:n'e
Svarcvald <óeestu.
· . ' , ··e~
.. . Malgr~til ta
.
.kaj \~<»bencis :'s:up.:ren:gri llíili~l.t\pietía't!~]¡~[fA,~te lá ;pil~dló'i d
ni .sukcesis 'iti
....,...u..,, .. Kiam ''"'_,.,,,.,,...,.,,..,
·
'keJa

ni

fltrego, k'iun ni.· rie sukoesis observi. >Ni rimarkis . nur
malsupran vaporon, kiu nialr~íde . al~igis: erla féndoj
káj kavemoj.
.
, · >La · suoo stari.S rek'te super o~aj kapof Estis
-cirkau .la:: 'dekdtpl'• Tiu ·ci vojo estis . jam: pli ebena Jmj
kb~dukis . al alía _mall?li :ebena.. Ni iris t~ankvile frap' ~atante pef 4t" longaJ bastoOOJ sur la. negon k:aj ne
patolis · upu ál la alia, :1-nkaií Sonjo siJ.entis. La vigle
energía -esprimó 'de sia ~vizago · malestis ·. nun, kaj en siaj
okuloj mi rimarlcis profundan ,malka8an sopiron mole
m:€lankolian. Si· iiubite turnis-sin al ·svarcvald p1·eta servi
lin ·per sia bra,ko. Ili iris kune, "mi - post ü~. tiel ni
pp~t duonhoro .alvenis al la restoracio troviganta mezvoje: Ni · trinkis, Ciu po un u kaliketo 'd a varm~ga
spic"-ino; dismetis núi.jn malsekajn strumpojn por sékigádo· kaj F.hJoe?ziS pasiga~te la tempon en interparolo
k~.P ,Ja gast()j, li:iuj ' ltonstante alvenadis de supre kaj
malsupre. La beLaj heroaj tirolanoj Wútis riin .kvazau
arillkojn k~j . parol~s kun ni . en ilia german(l, dialekto,
· ki,~n ni pen'is xómpreni. Krome, ' preskau ciu el ili
sidigis· apup Son.jo komplimentante sin pri . sia beleoo '
hazau il~ rigardus tion deyo.
·
· - FQrta <' knabino· - iu flustrís en mían orel.on,
olmlumante, kaj Sa.mtempe skuánle siañ patriarkao
b~,~.rhon. .
:
·
·
.·
.·
"'·
·
' ,"~ Sonjo cion ' bone auskultis ltaj ridetis, konstante
ridetis.

. /;CJ·· Jll;6an~ volJs .ludl
· -~ ·

- · t.:da:cl6 Hécs · Kupeo-kestoj, la trajTw bruis,
mall:arda lok'; la infan' enuis:
La frua flu' ne toléris trudon ,
la flu ' inundis. Li volis ludon.

. . ..
\

L' i[tfano sercis al si speguton:
rigardis ride pairinokulon,
Patrinokul' lin ne respegulis;
malgajulin'. La spegul' nebulis.
L ' infano sercis al si spegulon;
rigardis ride nun · li rentulon;
lies okuloj lin ne spegalis;
fwlkul', negoc'. La spegul' nebulis.
L infano sercis al si speg,u(o,;,:
· junin' spegulis junfeliculon.
Okuloj aniaj' lin ne spegulis ;
sopirvoolo . La spegul' nebulis,

u.

{''"

,•

L' in.fano sercis al si spegulon,
la ' kondullloro · gardis regulon,
rigardo lia sensen~ foris.
Servisto griza. Li ja dejoris.
"

L' infano sercis al si spegalon.:
alridis min, kaj mi l' etan bumulon
speguÜs. Kiel en lago steloj:
luli~o: Kantis . ie an~eloj.

V.

llfi .havos tempon. Mon' min ja 11.e ~erws .
Pro ama febro mi ja ne tremas.
Se venkis mi en mi jain la l'rimon:
rigardas pura mi, ,ne havas timon.

Spegul' mi estas al ciu rídeto
-Mi viva.~ nur, pat· l,;e ' mi reridetu,
arbaion, flugon, arbuston, rozon,
cu _· lupon , 8afon , ventfuriozori,
· cu lunon , sunon, malricon, 'plagojn,
suferon, gajon, altimajn tágojn,
floteton, krucon; -:- por rerideti al cío, •
reridetí al Dio.
·
,$1 la bungara: F . SÍilágyi

revenis de sg.pre, ~j tiuj, kiuj iris de malsupre, nin
la vojo k<tmenc',is ofte krucigi, ni denove
restis.' solaj. Subite ni ekaüdi.s ian strangan vokon, kiu
venís ~1 iu fl$ko: ;, hop-hop! hop-hop k La ef10 de
cío ~s_p<mdis ~j antaú ol ni konsciigis, kio okazis¡,
pr~S~Ut.cl sun~etU:ris nin :_ degliraote léun · impetó de Ja
kru.ta vojo -,-- lllJalgranda glitveturilo, en kiu sidis ·
hqmo f,Ugvizák4I .kaj .>Sv~~plena: pro 'la rapidega movo. ~· .
Li a~uau stíkoesis direkti . flan'ken la veturilei:On per
·la S:nureto, lciun li . enmane -bavis. · La ve.hrrileto faletis
..sur. ~ imurotL_d~ nego, kaj;,.la ~~mo ke1k!(lje ~priole
. J;Ul~JS ·:sur la .VOJO. Poste 1i ·levtg.tS, kvazau nemo estm;
ok.azinta, tur.riante sin . al mi .duonriproee kaj duonridete.
_,,
. -;¡r Oni (levas iriJ:Ian.~~- Mi ; ja krüs »hO[FhÓp «, ·
e ~u vi
aútlis?
'"-'.
.
e
· · N1 p¡trOOnpetis .kaj demandís= lin, cu nenio malDona"ok:azis allL Li, klarigjS ;al nÍ; ·ke la ~do'oe estas .
.cJ,í~era. Oni nur ~ g.is ·la·· lOIW de vojkurhitQ,
· tie oni baltas' 1c.aj ~larigas &e~ontuze. ·
. .
~~tingis . . Car

m

Li. strecis Ja, aiídatentop, pasis ~elkaj sekundoj -~i:s la
hr,l!eto aiídigis.
'
.
. .
'),.
-- Pli ol duoent metr.oj - li respondis.
. Ni k':o!nencis sen ti malvarmegon, froote ~a vento
blovis, la ciel'O nu:blgis, en la aero kyazau ffia.l!¡:eleeo .
ripozus. Sajnis kvaz.au la súoo J3'úbite terurigus üesante
heli. De roálproksime audigis .·de tempo ~~ tempo nririndaj krakej si'milaf al tiuj d~ hakiloj;. ,kiam oni hakas
. arbojn. Kelkf10je . sajnis al ni, k;e fulm'.<xtondro p,roksimlgas, ke -la tondroj rulig.as proksimJ:l, al ni, tie malantaú la monto. Post ne1onge la Cielo tute plennubigis
kaj la vcn~o kO'r.n!CneÍs pl,i.. Juriol,c htovegi, jetan te en
niajn- vizagojn frostigintajn. negerojn . .· T~o estis .,.neglavango .atakauta la "»Sov.agan Rcgou <<; . kicn la'. veulq
diwktis la tutan negon abundege. ..
,
- Tio ordinat;e ne daúras longe -: konsolis nin
la tirolano: ci ,tien Ja.1avango ne ·atingas"'\ li lwmencis
min instrui, ki-el k·onduti se o:lcitre la lavango trafus nin.
- Oni devas ti-el fari - 1i levis la ~anojn ellónal mi.
gigante sian .korpon alten.
•...,,
-· Cu vi ne timas? - mi ·. demandis.
·~ · Nagi j ·en ti~l _:_ li · ll:liOntris E elnagi <"'e l !a
- Kia snporo?
nego. -- Li nin instruis1 . tuf mero miüaperis :al ni.aj·
- Kaj se vi falos?
· okuloj , ne. scieb1e kien . .
..
.
.
~ Do, mi min levos.
.· ·
.
Ni farigis maltrankvilaj, staris k'vazau at~ndanre
Mi laiídis sin pro siá Uur.ago,·· si estis kontcnta pro;
l¡wangon de nego, kiu estás , v>Cnoilta kaj supersute .R·ovtiu k~Hnplimen!o, donacis al mi simpatian · rigardfeton
ronta nin. Kiel terure doevas- esti suf.okigi sub la bianka
kaj fort-e premant<C miau manon si diris:
amaso.. Tio· estis malrapida kaj terura mort-o. Ok:auu;,
- Mi devas 11eü·i al mi.a fiaülo. La >>nigra oni}-.
ke perdigintaj" turist'Gj turmentigas tieltutan tagnokton
bl'O (( hodiilú <estas .tre interesa; CCl vi D <C estas jaluzá?.
giS. ili mortas. Kial li nin :forlasis? ___: ni 'peni:s ;ffiveni, ·
- Ne. ·
li ·certe. volis sin mem savi spertanbe, ke ni ñe ·,pova¡;¡
- Ni derodlos klllle en umi glitvelurilo?
samrapid~ lin sekvi! i> N:agi jen tiel« rii. ripetis ~n la .
- Se vi Yolas.
·
·
P'enso. Lá.neg,o, kiu :,atítaií nelo:nge ravjs1 iniajn okuloj.11 ·
-:-- Boúe. Si pr~is al n'ii ankoraüfoj-e. la~ ' · per sia pur.a blankeco, la .s~ntá., ·kiti ,earmegis pleniganoo
mano.n kaj reitis al Svaecvald. Nin kurating-is altsta.:. ;
niajn aniinoj:n peT furentoj da · gajeao, la saJI~a~.nego
tur.a , largkreska ti:rolano kun patriar'Ka barbo - la
.m m sajnis . aLni terur.a, griza !maso elézista.nta 'l;lnr por
sama, ·kiu anta¡Je :flustris <CD mi\itN)relon: »forta knab-~
pereigi nin.: Nia tho ne longe ~ daiiris. . La )l{lg~mase
:ilno «. Kun ni li komencis' iri pli malrapido, ni paro1is•
forp.10rtigis. Ec · del}. 'plillutoj ne.' pasis, Jéiiám 11i ' aen:ove
kun li pri la montoj, pú la "vivo en la montuj pri la
hávis supét: ·11i screuan éidoti b'ril.au kaj la suM ghlava11go. Li -estis fiera pri sia lando kun gia éirkaüajo:
mantc kiel fáoelita , vitro jetis varmigJ;J;jn ' radiojn, la
Li r<:~kontis al ni, ke. supre en la restoraci~ iac s'Ocieto .
n'(),go b:rilis ,;kaj gliwi~ ~ kaj nia gaje~~ -v.e'fre.sigis ,k un
~ al kiu ankaü li apartenas - .celebras . sian · feston,
auohla furtO gis .cHrieoo. Mere de la voj~tn~ sidigiS sur
tial mánk'OS 'tic dormlokoj, do ni ver8ajne devos derodli ,
la nego k.aj kolfllencis kanti ·laiítvoee. A~l!tigita d'C la
al la .restoracio trovigant;l. malsupre. Li tran};..vili:gis nin
malsupra mond10, ni nin sentís liberáj . . $varc.yald korilat-e ian ~ang:eran eblajon: . vojperdi -:- ~i diris .~
:ID,eíH;is, ;n~n cji · kaj ni ..amlbaú · too pétolis kun , $9U,jQ.,,
esta .. neeble. La vojo ci.ilm ·oirkill1as niú pet du Illlií(kísa:nte sin kaj prén.antlé sin atnb¡:u'ífl~ke:sub' la- htako,
egoj; &l un u Loko, kie"la nego kn8as malprofundc kaj .
· kiel satiroj la kapt(tan 1cineA . en Huh~nsa hildo. Si
la vojo ti-ovigas proksime apud. l a ·¡¡bismo, homo ne '
penis sin ,elSíri el niaj manoj, pu.~.te, nin ant;aiíen, .
scianta devas ~ti singar,(l~a. Li, konsilis trapási tin!J , ·
SJ),Pit-e $i siú' ·jeti,s enda n-fi;k'on:'¡;l4iíte elqiUegan'te.·· ·'~ .
~okorr pieaire, ear antau k>elkáj jaroj ' t :e okazis 'akcid-eRt0. •
·/ · La roka spino de 1l&vaga .Rego« ~*,(laiíré'~ furnis.
Tre rapide ni ~venís al la Ioko. La tirolano forLa nubo proksimigi,s . al ni; pro k ~o
vidis gin pli
igis la ne~n el la muro kaj el s ub la négo montrigis ,
gr.anda, g,i, kusigis . sur
mo~to$up.toj:, " k'a j· u u~ -es.tis.
~tono · sur ~u ~s:tis grq.vurita la pomo d e la ll}alfelié,uJ'(),
~P~tid ni .. K~'gl nj a\iy:g,is »iatr~oni estllnte jam•.ffi la
kiu tién .enfalis, kaj la dat(), ]<iam t:P .ehiis·:
, ·,'
alto. de 2 5oo metroj~ ' kie- tr(wigas restor.¡_¡.cio, . fii•"IfoOO .
Ni rigardis malsupren kaj ~enti kapturnon pro la~
j,8m kusis
níaj piedoj, ko\'l'ante Ciujn .suprojn kaj
r.imarkita ega, profundeco . . Instirikta timo .kaptis nian
~isrn-ojn. . Pli alte brili& en si:áj blan.Kaj .manooloj lá
<lllÍ1~10ll i·igard.:!.n,te pmfunden en·'( la a~ismon., ec .·:ta ¡
mpntoj . SUtJerrer§.ita~ per la GaT<J.Ua ln~i' de 1 ,
~r~
blímkeL.'ú de 1' n:ego kuSalita tie estis apenait konstatebílá. ' "'
P li ,pmksime al ni vidigis rokoj.
·
Tio -esti Ja »Diabhi K:avel!OO «, kiu trovigis .sU:rt
nia k:ad'O, ter.u~ga abistn(}; kiu estas :pres~u - n:eal:4-eli1;a;
Ekzistas \•ojo koridtikahJa al gi <fe hr alía .flaJ,lko de: J[•
monto - la ti:rOlano montris gin .al ni - sed' gi es~
. · u¡>er~4tita ab~nde per 'ne~. , Sóm.ére estas ~9J.e iriWí,
! gi, ·soo· ce ·.ta~e~e Ngas ,lié ~t1;ill0, ' ~' , · ,, ''1f•~i
- J(íel p'rofunde .~tas tíe Gl? - d:emandis UllU t
eLni.
.
. ;
.
, 'LJ1 tirolano ans~táií respondi: . preni$ manplooQO. •
da ne$<>, k;n.ooe .kunp~i&' gin liaj ,.~etis g~~maJ:Sppr~~

Tío estas ·.speco d~ .alpa spol'to, kiuth_oni noma&·
»rodlado «. Pri tin ci sporto ni jaro est.i:s a.iidintaj, se~
por la UJlUa fojo ni gin vidis ~j· ni grave tcrm:if,ris,
rimarkanLc, kun kia · granda im'p eto la glitveturileto:
r·env·crsigas, meze de tia grandega vojo kaj tia granda;
krutajo.
.
· ·· ·
·
;
La horno baldaií r~sidigis . en la vetnrileto, kiu;
kmn<Jncis tuj plu (} degliti malapoerantc post n elonge:
Poste alvenis novaj , sed cifoj!C ni direktigis · flanken por
ilin p~;ehlrlusi. En kelkaj ~turiletoj sidis po du geulo-j
trakurantc mpidege kiel fulmo. Sana ruga tirolanino en
nacía v-e tajo forte éirkaiiprenis per la manoj vi:ron, kiu
sidis . frontc kaj kond1~lús la veluriletort. La lmabino.
jete tllmis sian kapon r.een, por iel gardi la ekvilibron·,
kaj · la piedojn Si de tempo al temp·o ·enigis <en la
negon, por malfortigi la inercion. Tio nur mallonge'
daiíl'is, apenaü suficis tempo por 1:avigi, .baldaú ree
aiídigis vokoj: »hop-hop I hop-hop! «
- Ni derodlos? - Sonjo neatonditc turnis sm

ni

ce·

1

nel~ge · la· kolo~ · ~arlgis :flafu~r@-a, kaj ' §ajnis kvaz.aU;
la densa maSQ e~grus. Apud 'ni l!l nubo estis pli: mal1

, hela, • kovrita .per · ~penaií 'fitni.a,fk'~bla: .vio1koloro. . La
· · tem~raturo rapíde' fruís. Ciuj §arlgoj ok:aiis lrun eksterordmara rapideoo. , Sur la nuboj . variis la · k:oloroj·,
esta-ntaj · jen .hebi,j .jen tt1lalhelaj .,, Sajnis, kvar.áií mal~
. pezaf ombroj roz-,"' rug-, purpur.:. , kaj Violkoloráj til'Us
· ilin, :Ciu en · sian flankon , Sa.ngus la lokojii sker,me for. pt:i~te ·unu -la alian. La sun? pliprokSjmig-is · tre~
p.ariM: sin en la ntihQjn, kv.azaií · rolus sin l>ani en la
maro ·de ko~oroj. Cirkaiíe vidigis la elstarantaj montO!·
pintoj, kiuj silente.· kaj serioze obse'rvis . cion _·kvazaií
sankta11 oererrionion. Iliaj suprój e.Stis ankoráií he1e
lumigitaj kaj kvaz.áií admirrigardis la nubon, kiu eduk!igis 'en>iliai fendoj, kaj de ,t ie poste iris en la mondon
etendigánte . vaste kun la sajna oelD· engluti la sunon.
Post nelonge la suno tute subiris, · sed la lm•ontopintoj..·cl;liíre .estis u:nuigitaj an~raií. La nubo malsupre
rapide ~alh;¿ligis, nur la lolro, kíe la s'uno subiris, brilis
kiel fajro, _kvazaií_ sub tiu ci loko. blulus ard'aj karboj~
. .:Mi káj Son jo staris: Si sin apogis .sur mian sultron kaj mi silentis. Farigis tute IDalhele k'aj froste, la
koloroj estingigis kaj la rrubo komencis farigí griwnigraZ ~ur . s\lr . la •inontosuproj ~nkoraií restis . rozkoloraj Ótn.broj .· Mata:ntÁu ni- kusis .'l a rondá pinto de nia
monto. Ni ek;rigardis malantaúen kaj ne yolis kredi al
niaj propraf:okuloj, , kion "tn:i vidis; gi estis vualita per
mantelo, ki~s koloren ne estas eb~e priskriJ:ii pér vortoj .
',I'io estis ' ia rozko1oro miksita kun violk.oloro delikata
k;aj .subtila,''kiel .la farooj; kiujn ni vidas songe. Plue,
kien . nur atingis la okulo, f1amis en · fa krepusko la
pintoj de 1a· alpoj kaj S.ajnis kvaz.aií ili k~tu.s mallaiíte
in:elodion, ciuj hor.e, kaj ke .e n la, 'ffialhefa aero la kan~
~ tado -tremas kaj perdigas . -..
,~
·S onjo alproksimigis Misentis sian lírus1on premigantan al 'IÍlia loonpo, :s i :~i:r'Kalíprenis' kaj . k:isis :irul:t: '
Apud m staris homoj , ántaií kiuj· ni nek honti!}, nek
· i_li ec . ridetis .. Ni staris tiel sengene k:aj 11ia p<>ro. .estis .
· :· tiel simple neelvoka' kieL la inOndo cirka,u· ni. · Súbite .n i '
ri'Inarkis Svarcvaldon, li starís kaj rigatdaeis ·nin, lía ..
aglonaz.o 'nun strang.e elstaris. Li tremís pro malvfU"mo ..
ho! . :k.jel terura lia·. vizago>· mm Jlspektis{ tiel .aspek1:a.S ·
homoj, kiujn por la lasta ·rojo ni vid'as.
· - Cu vi sentas malv.a:tmon? - milin demandis .. ,,

gi

' L·1 Sl"lentis .
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- Ni balda u wrgos ·· pri vármp; ;-Tie Ci ne estas
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vi. ál mi el la deklivo,
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estas vi por mía kioro
la · rebrilo: de la vivo.
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~~a~cv~d :!U~ve~u~s '.lf!Í,·· :lt~

·sw .·vett:ti;iet9tnJ~m r,e~·' .~

v~rs1~4nte k~J,D! ~lUJ .•r~ tkuii~ ~ur _Ia.: neg?• un.u ·sUr;~;.~.
· la ~ha. : SonJO >IM . le~s · la :l.ltiua ~J:laute ¡ekriileg'tS.
ooldaü¡rilsid~Ki_s <én
~éturilet<Qj ;> d~~ve , ~al~, se~
~ré - ~~pJde ~~"Wm:kutinj¡i~ guste .. bre~~ k~J .nJaWOJa~.e

lli.

t>li,azis jam fel~~.
.,· ·
·.
··
Ni · devis ofte. atendi ::je Svarcváld, "kiu p~strestis

'

~iám .

. . ,,

.'•

'

»Hop~.®p << ~ .·. ni .kriis

:estante .rrialproksime·
- · svarc~ld,' Jde ' Vi :.estas? ·. ~ .. ··:
'.
·
__:_ Tie ci I -:- ni <aúd_is ~(j(,on él !Ualproksimo,, ·
.
··

-

lin . tute ne vidante.
·' · · ·:. . . ' ··
·
. . . Ni ihfurSárigis)a 19koj:n, ~i_deii'l'is esti la koman~

.qantino. Mi pr·enis ~in. aUJ~jíj.n.ane te l!i .talio kaj
baldaií ni ),¡isis la.. v.~ turiletoú kuregi kun ekstetlQrdinara: '
rapideoo .. La '•.~j()' krucjgis >()fte, sed tum,¡¡,nte nian
ateiítonje uenio; pi felicetl'-apasis #ujn flankigojn• kaj;
rojkruci~jn. $,vartváld-o:ri'ni"'081Íl' nek vidis nek .áiídis';"
~f. la .sama momenjlo ni. ;relÍl!emods pri la'· »Diabla Ka- '·
v:~rnu« kaj, b.altigis :per la pi~dQj c la veturileton.
;/-...,}Íie ei.ni 'devaS' .piedm .- ·mi diris ..
. Evideritigís, ke 1!!. »Diablail Kav·ernóh « ni pre;:- s
rel'kui:is impetplene. lf¡, JU:e:m .tute ne povis imági, kun '
·Jua ega rapiaeoo.'ni flugiS.!¡t8'urc4ó~ '!lliinuroS., kaj nijam
· ,Csfas JeliCe óe · la restotacio m:alsu.pre; ·. Ni haltis ·ate,rrd-; ,
ante je .Svarcva,;}d: . · ·' . ,;.; . · ·· •. .
·
·
- Hop-hop !·+ hop'::bop! "
.· kriis. ...i. . $vare-:
. valdl
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' ri~... uws '11f~~:· ~t()rboaton; lo:hon.. ~lékla. .gramla, Kolumho in~truis .Jiu p~i tiO. · · .
" Lit ne legas liÍu19)n. · Ank'aií da Jama· Bli;itbér me
·Iegk'" ·

.

.

.

·.

;:· ;. •·· Li n,e ace~s.';.ldnbajn ~lernojt~,; nek laiítparol'i,~n,. nek gazef?,p., né~ .plumingo~. ~rtarri ~ ·u.nua,
Sp}rP,za,. .Episloo~ Gl'egoro~ Ovi4o: kulpas .pri t¡o ..... .
.·~L~ u e b,ezonás sern11 Jnfin.im domon por 1~ somer(>,
I\ek l>luvombrel~n. ~.ek, alu!llo&tóju; .:nek pantBl<Qnfaldon.
~iilo.: .Qiógenes, ' tJiriko .dé Huttén, ·Sokfates; .Wallenj

. ... · . ·: ,

st~in.
., ~ ;:v1(aj

, ·

í:

) ' ·'

1

li··~lf .bm1é -fa;ta.s: Li ~paras 6iumona.te 5
siÍil)p]n. Li .C;iutage bewnas por la vivo unú sÜingoo,

.l (kaj' Íiá edtino p<>vas vivi .el tio. La ~sto 'aparrenas ~~
t~·:sfatQ~ , ·

'

··

l,

,P-RlNliJ:.~~ (U;RI~.ZIIS
.

(OCVJA KOROSt) .

·.

_:_ j tJN-it,j.o r ANIÚiÚ ~
Balda U ]X>ste Tokubej propqnis al la b9aíi.~to·'
proksimuJl!e, la jenon: · »Vi devos atendi eterne por ·
gajni la koron de la knabino. Sed si estás j11velo trQ
kara por profund~i en la koton de malcastej-o, Vólu
do havigi ·al mi la knabinon por I:Joúa ·prezo, kaj mi .
provos, <3u si ne volus aperi k:iel ~j~ pere de mi¡a
C;lomo en Naka-Ooo. ;< P1:>r Seiji esiis tre malfacile sin
rezigni, s~ li fine -konsentis malgrai:íyole, kiam: Ji regís
sian -deziron, ,--:-- kaj Ji retiris La manojo dé si.
.
· »Se vi estus nun virgulino, la afero estus a1ia. Do!, ·
tu vi ne; volus far~ti g·ej§o poro min hetpi tiamanier-e? «.
· Car li prezentis la demandon sub la masko · de
-h umila ~to,: si ne povis ne konsenti. Se oni forv-e:ndos
$in al maleastejo, si dlevos vi vi pli malbone; do, si ne
povis sin elturni de tio. Tokubei savis .sin el tiu ci
m,alhonoro, kaj kvome, tión li hl si proponis kaj p ~tis ~
sin bazante sur la grúndo, k:e atmenai:í sia korpa easteco •estis pro.t-ektota. Do, Si pensis:. ke Sinsuke ne ofen-.
?.igus, >ÉlC Se li aiídus tiOU en la postmondo. Car U()ttJaiD plu si volis reveni al la· g-epatra domo, Si de vi~
trovi ion, kio subtenos sian memstarecon, kaj io tia, '
por si peusebla tiutempe, .sajnis el cio nur un u ,•.. . ·.
pí~resio de ~j§o, por kiu si estis d-enask~ ekipita plej
bone. Post prip~nso, al si 8ajnis, ke tio ·estas proponO',
. kiun si: e~ dé.ziras siaparte. Si donis sian kooseuton, d<Q,
sen ia ajn koo~r.aiístaro., .''
.
•
·
,
Aperinte kiel gej8o, jam .baldau si plene guis la ·
fa-mon de unuar.a:ngulino. Si kvitigis· s.ian suldon kaj • ·
nun ..estis liliera por, labori al si mem. K yank'am .afkte ·
§i . pli malpli 1;nonsuldis al . To'k:ulki,'. tam.en si estis
nun mastrino de sia domo. Kiam
trovis ' sin oenove ;
li~ra por agi laiívole, si·. se'kpete dungis ; ho~ojn por .
labori . pri la afero de Silnsulre, kiuu si nenia~ povisc ,
forgesi. Sia klopodo, tamoo, 'restis neniom k?mpens- ·
ita,. . Krome> la rakouto de' Tokube~ ; pri Santa kaj la
boatistedzino pruvigis per&kta · vero. .Cio ci nun helpis
~· fine kredi la m<oroo·ñ de Sinsukt{' Ci9. iras) lau la
destino. Si do lastatempe ko~ncis vivi seuz.o~ge, kaj
vi,v~s ' k;aprioe, guante tion~· lciOO ' sia gaja natur~ povis '.
rikolti el sia nova v.ivo. Kiaj neniu alía ok~po -estis :pli .
interesa, 61 tiu de ~j§o, laií sia, .opinio; nenio es.tis pli .,
p.grabla ol elpremi. monoli el tronipigenmi~j .. N~n [)or •.
ki'oni sian felióon, S.i retrovis hodiau nokte la delong(l
perdítan ·-ama'ton, kaj kia; :felióo. estis ál si :pensi; ke "sj:
P?vas. de uun subteni lian. vivon k:aj igi lll:l_felica sanie ·
kt(ll 81 ·estas 1
.•¡ . -"~· . . .. , . . .~.
Ec duro si dai:írigis ' la t.akOnmó, sC drinkis tt·e '
triulte. Siaj okuloj, :rigardautaj fikseJa liaffi~ rugflamis,
.k:vazaií sángo jam nun eligus -el ilia~· ángtilój. ,,. · ' ~.
»Plenigu pOl' mi la. .taseton, Sin::aon:! ~
,
Si 7fletis eltmüill.te la taseton, dume Sóvante ,sin .al .
Ji pli proksiJ:llo6Q.
,
.
.
.. .
..
. :k. » P~sis tr.e lo.nga tem
.· po, ~de kiá.m vi ,,~~rsisal m:i
trm 1! «
·
·
"'
·:
·· .
•. .:_. »9~lj~, estasj ni, k!~ d~~a_s :~ti ~~ par!!ono~·!
l\f!, ne plu_,es~:s. hoJD? 4.Pjb1:a VlYl; kili) ~1! <~';¡
' •
• -~...
Ce t1o, Smsuke sub1,;te prerus al -s1 solenan . tenlS'on, ~dete:qan~e Siajn ·~oQjn de ' ~, JU11m ~i p:r~s '~;i:n al ~·
li añ~oraií.. pli pto~siroom. ti xaléontis pri. sia · terura
kri'mo, " P,t~ta.!e ~aj tiel re~~~ ~ií,,}i . yo!us .·~- j~t~
kontrau la VIt+> de la kil~100 tr.dvanta sin ~e ~ ' zendo
de sia lwxtojegc>.
•
~ , ,.
~•
·
!·
» .;:. Do¿'< Vi ~, ke nri ·devaa ·irL~j

sr

,.

gai1 jam, reyidánte min, nur ~inokte, - ho, tro senkora vi estas!« ·
-· ' ·<- · .
'
'
Skuite .de la sO~aga pasi¿ de la,_ v.U:i~o: ·kiu i:te
volas a.iískulti veron, nek k9nsilojn, Sinsuke falis en
senhelpan silenton, kvankam lia decido restis sen§aó.cek Si do fine '§angis sian decidon.
,»Do, mi, Jro ne trudos al . Vi mian idean. Al~enaií n~ e~tu_ -·gea~ikoj den(,:we. Kaj restu du 7tri tagOJU ce 'Illi, sur l,a suplla etago. «
· · ;.
· · Si insistís, petis;; apelaciis al lía koro.
·
»Memóra.nte - vor~jn maldolcajn kaj ne rebonigitajn ínter ni, rni · u_e poros renk'onti la morton en
paoo.«
_
.Tiel Sinsuke celis apologion al sia konscienoo
kaj samtempe pooron por glori sian malf;orteoon antaií si; li cedis fine ·al §ia peto.
»Ni ne povas ,sentí nin kiel hejme, nek liberaj·
parolante ci tie. Anta.ií ol vi §angos vian koron, ni
foTlasu ci tiun lokon. Ni trinku Ce mi, sur la supra
etago, «
. .
?
.
. Cuja estis nun·. feliea virinó, feliea .supermezure.
Ekstarante §anot!lé j'ü·o ebrieso; §i prenis lían manon·:J¿aj
urgís lin iri. persiste. · . .
.
•
·
- Ili estis ~iJ;lgardaj kaj forlasis la restoracion aparte unu post la alia. Ili reku_nigis ee prok'sima v.ojangulo. Laií la vojo trempita en la pala lumo de nebulv~,~alita luno, sin . kondukis la ombr.oj de la geamantoj!.
k1m koro plena de _nedirebla fm!ocio, kiel en tiu nokto
de ilia for~uio. ,La · vojo etendigis laií. la bOTdo de ka¡nalo, havante domvioon nur unuflank:e. Sur la vojo\,
kontraií la garde~~ . de la templo Eitaiji, staranta en
la korto de la sa~~jo Hacim!an . : . tie vidigis . domo
kurt lan~rno, pep~a'2tá .ce la enirejo, kaj lti,miganta
la nom~m » Outa.-j~<<, , ..• tio estís la no.na legejó de
Cuja. 14 domo mem ne estis tre ''granda, sed~ 'SUb si
laborÍS du-trÍ - kantistinoj kaj · SCTVÍStÍD'Oj CÍ.am -pretaj;
Ja elektitaj lignajój kaj meb!oj, metitaj . -en la supraj
caf!Jbroj, montris~ ke §i vivas tre komfiorte. Malgranda
knahino de dek-kvin aií -se~ jaroj elvenis gis la latpordo
ce la enirejo pó1· salutí ·1a m'astrin,on, kiu flustrinte ion
en sian 01·don, eiliTis, d-émetis rapide la getaójn, k:áj!
.
kondukis liJ;l supreri la:ií l.a stuparo. .
La ta·g oj, kiap1·)li .g.uadis la amon sekrete, sed
·t iom . pli dolee . ce SU:I'ug~j'a; · kaj la 'dudek tii:í rli du
tagoj, pasigÁt!!lj "ee. ..ta: JdO'n)tO de la boa,tisto .apud, la; kt!.nalo Qnagi, kiam ;.ili' g,oje ' sin donadis al freneza amo,
ne plu g-énate de timo, nek de zorgo, sed fodje neevante
incitetajn §eroojn ' de Hoatístoj, k:iu.j §ajnis t11m~n · nur
aldoni .pluan -plezurQ.ll .al ilia gojo: - pri tiuj- tagoj·
Cuja tre dolce r-erllemoris, kJaj la rememoroj el la pt'sioto igis §in bedaüri píi. ilia .amK), kiu estis jam finigonta tiel :fapide ka{ tro -vane.
. . <_ -.
>¡Mi rememora&, ke vi iam riproeis min, kiam mi
nomis .m_in l~u la ~ero de gej8o; sed vi n~,:~9r~os
plu pn 'bo, ec se .rm. nu_n 'faros same, cu? <<
,.~,, '
.
.
Kaj si : ~ · -1níencis .paroli en la mallx;ii~tona
. . lingv.o de siá kUi - . :si aií.rus, ke li· Ílornas.,siñ, ·~r
i~ nefamiliara .nomO'~- ~ _,Cai!' li kü'timis iion, ;-2- §i -:dprocis
. . liD pro tíu manie~· kitin si 8entis malvarma: Ahnenau
~nur por tiu ~i nóktp; ~ petis al li sentí sin ki-e1 s:Íal:l¡
~ v:~r.an edzinon .kaj :nooii. ~ "» 0-Cu j¡a «.*:) . »Kaj . por tío,
. mi ne plu nomos rin ,Sin-dan', « si dirís, »sed ·,Sin-,Sari'
mi nomos dece 'id ~ edzo.«
.''
• , Al li sufiCis jam trinki, kaj li ne deziris :,plu.
Se~ sí ~e volis aiískulti kaj dionis .al li ttWk_i k'vazaiíl

vede .en 1á bu~p,. Sinsu~e povis trinki tre multe antaií~.
N-hn, -strange~_-J.t. tr-e Jacjle · mal.venkís sub la efiko de
sakoo **) - cu ·pro tio, ke li sciis nun la veran gustn de sakeo? Laií la profundigo de la nokto, li sentis
' l;. S<tkeon _penetri pli kaj pli mternen en la korpo, ~
g1s ,la ·inedolo de siaj ostoj. ·
· )f~lmliltaj tri tagoj da restado, kaj "tÍo·· estas
la 'fino· d-e ilia amo_por ciam; la periso donis :al ili '
fína:n kflátgon,. kaj agordis ilian koron. Sidante · antaú 1a
elmt>f;i~j · telemj m~~itaj ee . najbara , restói:acio, . iH
malplenigis . untJ botelon da ~oo post a1ia1 de mateno
gis vespero.. Ne do,rma.nte, nek vekigante, la pa.Sifreneza
paro viyis nur por pasigi la tagojn, gis, ce la fino de
tioj t~i tagoj, ili estis tiel ellacigitaj, ke ili sen;tis sian:
konsoon too konfu.za kaj neblula ec en máldoi.·mado.
Kaj post cío ci ili rimarkis, ke al ili restas nénio, kion
ili fOVas · rerl1emori precipe dolee. La · plej · feliea re:memo~, post cío, §aj!nis esti tiu d:e la unua ves~ro; tiuj
momen.t.oj de ilia rapi~ forlruro de la re.s1oracio Obanaja.,Kaj sola afero, , r~veninta al la ko.vo de Sinsuke kicl
nebula rM!emoro es:tis; ke li d'iris al si iroríie; cirkau la
tagigo.·de tiu tago ;- sub la terura in fluo de sak~10 :
»Vi farigis tre : lerta en paroLo, sed mi H.uba-s, cu
viJ e.n la fundo de via vera koro, anus min -~ duonon
malpli; ol vi k~:~tilllis . antaiíe. La viro Tokuhei, 'mi scias,
estas h()(D)() kun .lllOilo, prudento k:aj cío .a lia; - kia
diferenoo ínter li .kaj mil Ju pli frúe n:íi donos min al
la oficialulo, des pli boné estos por vi, mi sci-as! «
»Ho, sensencajol Se vi iotencas hidi la , jaluzan
.edwn por min amuzi, jaro cesu I Neniam mi guis tian
afer.on. Mi ne sciás, ' kion vi peusas pri imi. sed' mi scias, ke -· esoepte al vi, al neniu mi donis min - ''
»TiO'Ql p\i strange do, ke Tokubei pagas por vi
tieLm,ulte !.« .
:·
.
··
·"
>>Jen tió venas de mía táleutol Mi ·.estas sensperta e.n' murdo, .sed en -ruz.ajo, mi havas ion, "kion vi
devás ankoraií. lcrni de mi. «
·
'Toj per tió . Sinsuke kontentigis. Li ¡:íootis -sian
malfidemon, larme dirante pro gojo, »Pardonu!
,
Pardonu! «
»Al mi, konanta nenion pri vía vivo, cío aspektas
tiel st·r ange, ke fui nevole farigis suspektema: Sed nu_n,
kiatrn mi aiídis ·sufiee .el via propra bu8o, ,.:.._ mi povas
iri kaj 'níorti f-eliea! «
.
e .
•
.
, ~ Vi .estas kufime tré kvieta kaj bona, neniam
dezirante' por vi tro multe. Do, kelke da jaluza:j vor~
oj el vía bu~ foje SQ~as al mi tre dolóe - igas min
deziri
vin pü1:·« ". .
Neniam ankorau Ji pensis §in tiel .arnindil, ki!¡l e:n
tia momento. Li volis, d~ziris ami sin pli arde; en la
tumulto de sia kQro li farigis tiel k'uraga, ke li volis ce
~r_ü, »Lasu cion esti mal.benata l «
.
»Nu, Sin-Sim, éio voois gis ci tio·; .lcia diferenoo
d_?, s~ ~i. r~t:Qs ~iere iom longe af1 t.naUonge? .
1\estu kun nii -almen,aií duonjaron, mi -petas! ~ . ·
Cuja vigli " s sin,' j)Or profití la olúlwn,;' .~í Jcvazaií.
elvm·sis sia.n ~
. . lwrón en )a vortiojn, {J>,<uÍ¡¡nte moví
lián ko_ron.,
. re~{Jorid6n' ti,am ai ricevill; ii, "ne m&moris noo, --'- gi~'estis, ·por tiel ·díri, tr.e maloert:a, fied
montr.anta, se ion, 'li;an decidon vagi tien, kíen si volis.
KaH;est.is cel'te, .k.e' Ji havÍs tian "koron (,'n. . tiuclloro. ·
· ··Poste sekvis. oortneto, .el kiu ili ne veklgis -~is la
dua horo posft%meze. J::)imovoe ili Jloíne~cis trinki;
s~d~ p~ ~a.~ií~~ ~sentís' ~ sÍ~! !roro neoiau ,~ojemo
CK!ll, kíaii ili ~~-ais eksenti; 1nel rememoroJn _-el la
~matenaj homj.: La ruta ves~ro estis aly~tri~ k:aj
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Sendube Vondel est~s· la plej gr~nda drama poeto de
La 1 7-a jarcento komenci~as, la Ora . Epoko precipe .~
por Holando (do la parto de Ñede:r:landol). Amsterdamo -- la nederllmda , literatura.:·
.
.
, · ,' ·
.. .
' Siajn temojn li tro:Yis cie: én 'ia: natúio, 'la kreo, 'pjestas la' centro: Pieter Corneliszoon 'Hooft (t58r-1:647;
¡u:.: Pit:r Ko.rnéliso:n Ho :ft) kolektas cíikaií ·SÍ la ko- .
eco, mal~ojo, funebro , ·ádmiro. Oni · po\'as ko!llpreni, · ke
natari Rondon, kiun li levas sur. gravan n1velon: Hooft ja ·
múltaj · _ho~uoj pelis. tian poetoJ.l. skribi c 9kaz~jt:l ,,poemojn
est:~s l;mdju~isto k~j okupas tr~ dis~ingari lokon ~n la
no~ gee~z~go, en.teng? ~. ,/ .$. ·kaa pro 'I,Dalhav~ . ~~ mo~o
. socw. Om tqrnas suí al la klasikuloJ; Laií la ekzemplo
li JR dens akceptt. Ka] ~1 escepte Vldas, ·ke eo 1:mJ mendltde la latina autoro Tacitus (c. ·54-c. tq; pr.: tácítus) ,
aj poemoj estas .de 1' plej alta . kvalito; plej ofte h - m~nd
Hooft ekverkis siajn ,Historiojn., en kiu .li sekvas. ec la
itaj, . artájoj · ne ' mUlte yalorl!-S~ Vondel t:i.men ' scipovis,
frazkonstr~Oll de sja,. p}i $t:anda anf~iíulQ i'. IÜt;~f! li tiu- .
el!'!~ la plimulto el miaj "legantoj ja ne povas haviBi a1 si
ce~e traleg1s 52 ÍOJOJD l Kte~ poeto. 1i verlu~ lmkan poliajn.p?emojn •. ne necesas do_ni s.~rion da tito!oj, kmj nur
ez~on (so11eto) ~e alta .k~altto, k.aJ . d~~OJQ de .multe:
maiv1ghgus m1ap studon. Ktel Jam ·saEre dnJte, Vondel
ph malalta kvalito. En ba) dramoJ la lmkaJ partoJ estas ·
· s~:fibis poé:mojn · ankau pri sia kónvertigo, e~ kiuj li a:kre,tmpresáj , sed . la karakterOJ mero éstas malfortaj. Samkiel
kelkfoje tro akre. kritikis alipensulcijn!
·
· · ·
ce la .retorikúloj (vidu supre) alegoriaj perso~oj .rolas.
· La plejprofundon "(le l' boma animo ni ·gust!IS. ,en
·
Cosler ( 1579- c. t65o; pr.: · k6st:r) k8.J Breeroo ,,
l_a horoj de iiaj 'trageditjj: Liari. tutan pootan animon ni
'(.i 585-16t8; pr.: hréro) ''el'· la sama tempó vetkis laií
sentas en m, kiam li prikantas:'la ·belon de l''· naturo, )a
ekzemplo de l' .antikveco; precipe la lasta estas konata pro
geed:r.an amon5), kiam li gloras Dion k. t. p .. Oni trosercaj rakontoj kaj poemetoj~
. . ..
...
vas ilin en liaj .dramaj verkoj · nombre~aj (3!i; el kiuj . 2{¡
· ·unu el la malaltrangaj vizitantoj de Hooft estis
originalaj). Ne estas eble "en konciza .studo doni skizon
Vondet , malrica strumpvendisto, sed antaüdestinita por
pri la disvolvigo qe liaj dramaj .konceptc:>j. Dum la posta
farigi la »princo de niaj poetoj «J kies nowo estas nom;
teiupo li klopod1s "Cie sekVi la ek~emplojn 4e tho~j dran:íistoj ; Jcies ;vefk'oj neniam . trovis :intaií li, .nek post li tis ia
ata lmn preska.u pía. .tesp.ekto s~r l~ tut.a t~;ro .. ~i n:~skigi~
en 1.fl87 en KolonJo, kien estts nfugmtaJ ltaJ. gepatrOJ
nuna lempo, »lmnkurantojn << , tiun de la grekoj. Por V:onprf.,l sia kredo ~baptistoj). 'Baldaú. jam ili tran~log! gis al
. del la arto. ha vis re~igian ,valor:cm kaj c~e en la· 'historió QÍ
Amst:erdamo, ·k1e la patro posedis " ~lrump.-butikon. Jam
vidas ; íke <la artó1 riur tiám .sú'(>r.ensvingigas . alten, ·se gín
dum sia junago Vondel moritris talenton en l'a poezio kaj
subienas la religio. .4,damo en Ekzilo ( J'6li~) havas la sublaü la kutimo de tiu tempo Ji· do membrigis al klubo de
tit91on: »la tragedio el éiuj trag~ioj «, .gi ja .rakontas ·pri
póet?j• .Pe~· · k~uj li. kon~aktigi~ kun ,la .Hondo de ·. ~??ft,.•
iá>'defaló lle. l' llo:íno, fa plej lJ.lÍ:iied por)Vondel: Luc!fe}o
a.nt.eu ;kit;s opm10 )¡ . ~aVls .pl~J al tan re~pe~ton.l Edz1gmt~
(Jft54 ) rákontas pri la de'falo ' de l' aqgeloj. Ci tiuj du
h havJS 10m .d a ·fehco, sed· 3am haldau ha filo preksau
n'oinitaj estas por mi persone ciam la plej imeresaj. énorbankrotigis la patron. Krome jam . frue mortis la ·edzino
m'aj el li~ yer.kal'.O, ce, el la tutmonda"literlíturo.
t"
.( 1635). En 1641 Ii eniris Ta Katolikan Eklezion kaj pro
· · Aliaj dramoj estas la jaro nomita ,G:ysbreght ( I63']),
tio li devis perdí multajn amikojn; kiel multaj k·onvertver~ita po.r la malfermo· de ,ut&a teatro. en Amsterd!Jl'lo;
itoj Vondel tiel ver-ve ekv~rkís pri lá ~klezió, ke Ii in ~
Joiefo. e_n.:· DotfJan, . Jep~ha, :d:Panio~ ~· ~Íl~ ,*',s~n b,~as ·
~ig_nigis sia.jn ko~tojn . . La :· rilatój.· · in ter "Hodft kaj li ,
suit b1blla]' rakon·l9J· :V:ondel tamen 'trrms trq multe
ces1s. En ph fruaJ verkoJ , la Gysb,e:;ht van Aemstel4) el
deiri de ' la biblja . rakópto, kaj tío o:fte malhelpis .lin
I63¡ . 0~1 jam. . po~as trovi elementOJD, ~iuj r,ensi.gas pri .
P.I~me ellabori la temtm"; Ankaii .la ·. f.~kto, r ke . 'Yo.ódel
la ka.tohka kcJ.stan1smo. Krorne la ·Katohka Eklezto kon.ko'ñ:iprCIÍel}le sin •¡.teD.as §e Ja ' »pri :_.unóoj de A:ristoteles «
senis plej multon ella antikva ,tempo: la idealo de Vori(t:~mpo, spaco kaj loko) <;levigas .Jin akcep.ti ' iom longajn
tlel: Ankaú k kvereloj · in ter · la protestantaj sektoj naüzis
~?nologojn., T~en. la r!.tmo ;~a.j sonp~éqeco ~.~ . 1' versoj
·lin (kaj tiuj sektoj kverelas ankora{F nun !). -Pro sia. filo li
rice . kompensas u1 ·tion. ·':'' . · ·'
' ·'¡"··· .•
f ·
p'el'dis sian hitan .havon kaj en 7o-jara a~o)i de,·!s ~~cepti
· Alia vizitarit6 de li Rondo estis Constantijn Hu_jgpo~tC~IOri de gard~sto. ce banko. En 16'79 h }TIOrtls, ,su:npliJ.
heil,s (I5g6-r68? ; pr.: konstantejn hcúg:nz) , :\'erkinto de
kaJ' ~1 0:>c~rkora.,_ kaJ. pu~'.. homo.
.
~
; multaj r.rerrsigaj poemoj:c' Li , jirecipe · sin disQngas ;j:lér
'
·, v_ortludoj, tr.afpe.nsoj, spritájoj. Pri la 'lasta:j atestas liaj'
4) Esp. -trad. de' ·J. G. R Isbrücker, ce
Zutphen, Nederlando (valora tr~dul{?):
'

·. gi .esús ankorau frua. tamen ili nur sidis tie, senhelpe .

~·aj forlasite .en m~gajeoo. N un sajnis . trovig1 1ienia
sav.o }Jor ili. lli · provis trovi en ebrio la · helpon, kiu. .
malpe.zigos i,liau koron. Tamen, ju pli d~ trinko. nnr
~aiíz\s... des pli dfl, kap<lolo~, ciátn ' pli prtpnarite, ilian .
kot~u. Profunda solero, post la orgio nun atakis il~.
»Sin:-sán, mi . esperas, ke · vi ne . forgesis, .kion vi
diri al mi hodiaií ftumaten·e.« "'
"' ·
'· ,."'
~·
' Post m~longa silento~"C~ja ~kparolis kvazáií pík- ·'
ita. de :oku.a ·.ek(>C!lSO, kaj §ia sob'r~. serio~a tono, éStis
tiel 'ft;cmda al s.ia kutitnict, k~ . gi~· pli · ~aj;nis l iprenilll( .
. i~or ellabOrita .efiko. '-Se .ne doonjaron, á;hrien~u ilu-tri
·tagojt1 plie; J i ripete petis lin re~ti pór,_ -anko.raií unú'
fiQjon ,ha vi' agr~lajn' mo~Ílentojn per . trÍ¡n~Q, ktti- :Poste
, 4diaüi. Sinsuke estis n~vebla 'jui sia"' decido por
. morga lío, kaj : nur ~lis m~~ reVillli al .sia · ~patra d~n,ro. ~:
'J!'~~il''ne céd~s .urtl!.~Ia ali~; . ~~· penso :a_Frt~is, k:aj
. )11

,, '

;pli . profundig1s
~~o,

,e n malga;ta silento.

·

aL.kio utilos? Al kio n1ilos ~jo ti t.io?«
Si' murmuris senk.OOBOle .káj ·~tái:is~ Si ~'iiev.eais"'

;i;~f'' :~~·<·~;_-~,

::.>:

~

t

.,..

. Por u( akir' de J' -fora trewr' fa~lmetala, ~
' kimk-Cipa~go fr~ktas · e~ m.ino3. ~ ili ~s~, ,
~ JuifJler la tradllj v~ntOfm~s~jn :klirii~Ílasis'
. ,a.¡- o!lcid~;ta . &Qrdo · :rpist'tlr.a. .kaj' fatJtla: . .
· , ·
':'"7.,~,

7

Y.e~pere, -en .e;pero , de tllor.g,auof . glorigaj, ,

, ';iaz~r<> fosfQ.rbrila ·de la fuaroj tropikaj

., .. iiia~ songo~ .sorciS per, tiwlpvidaj' oritil,
_;,:~f~',}

r .· .

~

¡;-.

-

'.}'>

.-

\.

,

.

-'"

·, '· )\u, antauElJ}peladantc la plankajn karave1ojn,
·:ili Tigárdis, anta.tl cieF noo~p1orita,~
,eL~éea,n· .rrofúnda: asoendi n(l. ~a)n, steloJ'-!1·
·
·El .la Í!anta; ·G. Waringhien.

rr-. . ,

j~m

~

-, , . -·. -
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:

=-,·

pi¡ ·bouaj;c ne hava$ agon, do ne tre .all:ogas. B~{lam,y
ér757~. r7&6 )> kontraue . iom mokis la germanaq a,rton

k'aj- en l~a_j poerooj oni j~m ~entaií i,a n, s!fe~:~don al v~rá
naturoki\J ,sm1pleco. Krome)~ verkas SCJ}I'Ul!a)n poeniOJn :
r•eago ;Jto,ntra,:i la antaüa tempo; kiu,kiel ni vidis, ~isek~
strews s-ekvi~ Ja '' fórmon; ec kun se,nzorgo al .la ennavo.
Au.lwr¡íu · pli forte reagas Nhano • Iúrker, (r764- I8·45;
pn•: ~j,Ílk:r), kiU: 0 pag¡mdis)a filo.zofion de K _ant en
4j;a la:ndo. Li iom inoke ·kritikas. siajn samtewpajn' poetoj,n,
po~.te tiun kiitikadon di!Wigas Bilderdíjlc' (I7Ó~-- r83í:;
pr..: J:iild; rdejk) . ,Dum tiuf tempqj la nederfandi 1-egiono
'irapasi~ kri'zon ett,politikll. kaj eko11omia dlatoj. La nací~'
· . . . · .. sentebla - ~n ~ksterl:~udo \GeiJl1anujo, ,:Fichte
"'"a·""l'i··" ankau en Neder)anoo . .l'1un reagon kootrau
."...,..~~"-"'~.
. vidj~~ci supre, Ji~e~iee . ~..,Bilderoij~.' tiú
e.~-·~;·~eJueula. Post I8.3o Ia ·_mal,v~gla tempo Aan~~~~s.
tendenco ankaii multa;J Qe povas Aat1, fiil-.
· .duro, ' la >·j~_a.~o gaj.nis P.ril!lli~n.
estás senba,rmo~a ..kaJ mCltt~ema
uua.,.,h JJ pr&'tqk.ta;s. en.orman . verkal'on,
· ·..
· . · pri B1J~erdijk ,
: kósta;) , kiu.
. kontraif · a'

pr

per

tía sámfempáno Jlot~~ (x?Bo-¡856; pr.: t6i1':o~J
kontraúe apartenas al la ,p lej popu1ar~j ¡>Qetoj. La tri ltef: ,
pe.riodoj d.e lia · verkaro es~ - tiu de p~tf~jajka_ritoj, , 'l,a
doma poez10 (okaze de geedz1~ 0 k. t. p.) kaJ morah~strl:ia1:,
·k iujn oni tr~ Aatis en l.ia ;,tempo: l~untémpe liá poezíp
estas tro s.enbmentala kaJ tro ·senmova.
· , ·~ ' ''-'
Hodinii' r:adiaS. la mondo junbrilao
~'elice ni estas ce. transi:a epoko ..al p1i grava kaj · ~?
en flu~ de .1' .bluo serena.
o
emoc1a tempo! Jam Cle senfi~as reakc10 koptraú la raciOo
Mi volus ·forpasi lwn »vi:vu!« jítbila;
o
nalismo : la rorruuitiko. Mi jam parolis pri la H.éveil-moi:
o
)wn
kapo seheapa, kqn kóro ' facila
a
udo de Da Costa, sed . ti u movado sin limigis je cerl-:l
o
liantante, · laií vojo . sunplen;_;~" .
o
.g1·upo d~ personoj; evangeliaj- kristanoj. Tamen la faktd-,
o
o
k~ por Da Costa la fido, la hedo . estis la cefajo, jam
o
[(aj iri kaj iri ~ sen hall' ' l~aj sen
o
montras, ke ni_estas en tempo de io alía ol nura pensado pr.i
o
o
kaj miri pri l' belo milbilcla;
o
logiko k. t. p. Byron kaj Víctor Húgo trovas disciplojn,
o
o
la volon. envolvi en s ~ loii
l' belo,
~~m~ 1~ ge~manoj .~essing, Schil.ler kaj G~eth~; precipe
o
o
rideti al alno ,., brilg~ata pro:·,svelo,
1l1a mfluo Je la kr1tiko estas notmda. En librOJ k1el Cao
o
o
., lmj esti kares11; :k(Jj milda.
·
mera Obscura (vidu poste) oni séntas la .spiritori de F .:
'O
o'
o
. anglo Dickens:'
··
.
.
'
N. Kur:ens · .oo
.o
o
·
Jalwbo van Lennep (r8o:.Í:- r8{\8; pr.: lénn.:p) koo
o
o
o
mencas sian ampleksan· . verkadon sub in.fluo de Walter
o
o
o
o
Scott .. Pr~c~pe Vun Lennep -fami~is p~o siaj historiaj ro- .
o
o
•O
manoJ , klUJ ankoraii nun estas leglta'j, malgraú lit fakto,
o
o
o
ke ili éstas iom · longaj por D!U L~mpo kaj mi ha vas tro ·
o
o•
Ne,
n.e
-·
·a~ko'raií.
io
devaS"-lJ-e,ni.
.,
o
akr.an karakterskizadon. Tamen ili -strecas kaj lian ce.fo
Ankoraú devas faji'Í vera · !ago ,
o
o
verkon Ferdinand Huyck (r84o"; pr.: férdinant h'euk) ciu
o
'O
ankoraú devas nigri vera nokto
• o
o
•
o
ankoraü kun -plezuro legos. Ankaü liaj aliaj verkoj montris
o
o
11e. povas ja de grizo cío plceni.
o
grandan pá8on antaüen, sed pro troa longeco oni ne tuj
.o
o
•
o
komencas la legadon dum la nodiaüa tempo. Alia verkisto
:
Cu
vere
nur
pqr
nin
al
tombd
treni,
.:
de' h'ist?riaj .romanoj estas Oltrnans '(r 8o6~ r886), kiu
.:
ílu vere< nur por morti 'ni naski§is? '
estas ph kompetenta en la historio mem 61 Van Í:.ennep
:
{)u tio . do ·' ~ la· viv'? Ne, ne! Ne eble!
· :
·kies verkoj ' enfiavas ankaü karakterskizadon, sufice trafa~
kaj_ donas . impreson pri freso kaj naturo. Ankaü Jan ·
Ankorm1 devas, devas io venil
, :
:
o
o
Schimrnel ( 18.23- i go6; pr.: shim :1) eldonis historiajn
:
N • .Kur:ens' · :
~omanojn , plenajn de aventuroj kaj intrigoj.
o
'
.
'..:o .
Q -o o o o o, o o O.o o o o ooo o o o o o .vooo o o o o o .o o_~ oo ~--o o. o o o o e., o o o_:~o¿Q
Tute alia: speco de romano estas la orienta romano.
1
Van J;.irn~ttrg-Brouwer ( 18ag...:... r873; pr.: límbürg braúv :r)
eldoms slim ankaü eh Esperant¡m trádukitan xomanon ·
Akbar, parte historian, parte fiktivan verkon; -kiu rakónias
pri la statoj en la orientaj landoj tempe · de la filozofo
Akbat·.
·
·
·
· ,_
,
Sed jam baldaii oni nun ekvidas .J a plej gra vañ
signon de l' -revivi~o. La literaturaj r,evuoj ,;·ankorau post~ ·
vivantaj el antaúa epoko, est~s stiprajaj kaj'' la kritikistoj·,··
nt;~r laüdis siajn viktimojn pro timo, ke ili ·:mem venonV
foje ne estos laiidataj. ~n 1837 oni- fondas tre gravan,
~nkoraú nun · ekzistaritan revuon Gids (Gvidb) por kritiko
kaj publiko dt>. novaj verkajoj. Gvidanto •estis Potgieter.
. (180_8- 1875; pr.: pótgit:r), kiu estas plena de admirado anta u la Qra Epoko de la q-a jarcen't?· Tre. ~rson'a .
kara,ktcro kaj ' malfacila verkaro ne " fiuis 'Ilin' populara!<·
Kiel kritikisto Ji plej unue' postúlis originalecon de la ·
aútoro (simpatio al Staring) , Lia helpanto estis Baklmi/en
V(lli den Brin/~ . (I8IO-I865; pr.: bákheúz:n van den
bri_nk) ' la instruita historüsto, kiu ma:lmulte verkis, séd
pro ~ia pcr~~no, ankoraü:. pli influis .o.l P~tgietér.. .
_
. . La poe:no es!as sur tre m¡Uálta nivelo d~ tm) .tem.~
poJ, escepte de tlu el la phimó de Potgieter: La poezio
·estas, post la longa tempo de' fremda regado, tre patrio. lisma, sed ali.flanke ' la pastroj-poetoj absolute misformas
1~ _po~zion ~u~igante . ~in ~~ $laj teoriof 'kaj fabrikan_r.e·ClaJn mstruaJn poemoJn. Nikoloo Bee.ts (r8r4--::- rgo3; pr.:
~:ts) .c~~te ~tas la ' pl~¡· ~lÚlt~!egataoaú;t_o,ro. E.n ,·s~at c ·. turniga-s ~ gin le~ante. '1\f~.~timo ~e ·
poCn'IOJ li estas,. tro multe pa~tro (\Jv~geha), tto dolca ka)'.-.
amo; meza vOJo· ne elú1stas. LI
edifa. Lia pl~j bóna proza_ Yerko estas . _Camera Obsc;ará' : .,.
( r83g), kiu énhavas krom enuigaj p~ój ankaií multajn .. "
tre interesajri kun skizo~ el lá hu-¡:~a rán9o.
f . '
.
Aliaj -,pastroj-poetQJ ,estis .Ten Kater (1.819~188'g; pr ..~ .
· t~ kat:) kaj pe G~nes~el. ( ~§2_9~ 1~6;1; pt.' , ~: ~én~t~tf
~e tro tall)nta]~ sel\~entala) ·autorOJ, tamen ,.siátemp~ al
Jaiidataj 1 Preskaú samkvali:taj e3tas Y an de Linde ( I8o8.I858 ~ ~r.: lind:) , Heye ; (t'SOg- x876; pr.: hej :) k~aj
n~onsmJO~o Schaep~na1l · ( x8M-x.go3 : pr.:
shap!U~) i
. li:ies, poez10 esta;s . tr~olca. ~npe:rp1a. Eble la la,sta esta~
· ~korau }a pl~j ~tanda ?l; ~ ··, 5ed _p~;o li~ ~ta pos~no · en ·
.,)a,,Kato11lia J!ilq~zJo ne clUJ
as lm la\i~íUore t.aks1 . . '"'
!El la p.i:óio ,mi i
enciis la cefver.kon de ".Be
.
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iÜ . .a o :,~vfutis. : Ói ~tfe ' Mü · vÓrlo"esUí :
'niti'a
~~~P2" k~ •· sens.o; 'kaj' ''s:(tD!emp,_e ' ñtira . :ánimo. '',S!a'· fama
1:crso; ,~iun .:Cátnllús . kaj · Ady 'postkántis': .vera' natúfalismci'. ·
~$i;~,. .es~as.' e~ 'gi, ·:~kio rilatus ~ nc ··q1 la: ka~nq ,k¡tj :¡giaf
ft:o~,tptremoJ, .~n la ·- »dolca; , r)qvoca « proksnno. ' 8ed .n
frrí'sf9~;_~mas ){tin, si, kafvia t~eP1o cst¡ts muzilw. ijur vir~'
-ioo :kapal>lás·, ti¡;>n~ ·en · kiu korpo >kaj spiritó tiel ~irinoe :
~p,,v~s fitili~i~i. Lá kái;Jt?· ~e Sa;pp·~~ estas vera v~ril¡ra kanto¿
s!mpla kaJ ' do!Ca kaJ ·.. amara· fllJ ; prJifunda kaJ maltrankv!Ja. :J~t'!lkfoj e l'aciljl. kiel la kaniparina kantó; k!lj koketa,
kiélla, r~s~ . ,ponlO ~ur al'ta ):itaiico, ,a~ kiel la j~n:,t/
~~abino (~ics norn.on si, ka!).tas: :Kléis 'ag'apáta. Jcn A¡ .hejl•újadas ' kun _la popolkanto, .se¡}ta~ la: camiJron' irul].taigá:,
la .pJ,afonon .ma:lalta. Jen si éstas }aluza k'<\] tre•nas., super~
s~lce ' petégas, jen }i kurá:giga& sj.n, vi:rinmani,ér~ , · ke ja
aúkOI;;tü persekutos §in, tiu l.;iu m1n fugas de. §i:., Alifej~ /si atenc]as la vesperon ~ )úu »alp6rtos cion «. Alifoje '
§i at,endas Ia ·matenoti, ankau ' la Juno subirí11 jám, kaf Ai
sola, " s~h~ kusas sur la. li~o! Profundaj, sova~aj, virinaj
so:pir..oj' kaj d?~o-. r?j. siblas erla ~er.sfrágm~n.toj.,K_ aj.l(p~~j .
ptofUllda , plCJ VJriD<f' deJoro: t1U de la .senuhb.. S'lVO, km
»sen lutrlo pasas sul:¡ l<1 .teron. «

iinM

LA
:J.l:IJ.\V. ·."'.ba,níts wl:e . fqngts · Ja ·,viétpunK;Lóü
~R!:Jm,p.lt~~~t;o

e1 ~á 'fila,no. a~. s1a l.lbto ~ : Ll ne · vvrl.S g1n

-:sen:uua seho .9-e ' íiuotrnbJ; sed ):on~r:aue.
f"''t!H·<<UJ~. .H_d ..t .t:I.(IJ_,t, :~ UI tí0n}1 V•OlaS iilVCÍltangl'' el la

.·lUtOflieu:ttie.J'a

, ln(J anl'.m:au nun estas ma real() . .1u1statau .
donas la tt'bron · de .,la< invo: fa .ctenorúuron
. . . ue ~~V'aJ;v¡rlbr()J' -rretei'm~-e tiuJn, KiUJ~ -apru·.. úut <il::.; ~a litetamrnistot·w;c se(:j: nc p~u a1> la V1.vo.
n:amts· ne traktas .la' otJ.entaJ:rí · k_uüul·oJn, tar laú lía
· la ·líi()i,rdon de Ukcidemo' _nut de matproksune, &én~o'J;~e}ntiuís .\la·' ot:i.erit~J Killturoj.; ~senco kaj funáamemo
. us,;:ia·.: Ó~CJáe~ta · kUlttr~u _e:>ta;; la indítnfi1LeCO. _L a lVla1prok.'Sllll:a, tll'Jento :¡¡·.epreze(ltaS - la _. kóleJ,;:tivan • -anl,rnon,. Pro tJO,
·B}ib¡t~ 'né _ espionl:s - ")a , gra~dan 'kaj ; né~n ,·nei:'ed~jon.~ de la
l~ialp_~okSimác Uriento:" :iari,Ie 11·)111 zorgas pri la ll¡lezntveJa
.. ~.h;tei:at~n>/ kiu .. gt~jgas : ¡¡.1 •ten1po kaj · 1ok~.'''Lin ·.· interesas
:'pur J~ gf-andaj · lÍuhvidúpj, ~.Í.UJ re~pondas wru á1 ]a áila
tra•'!'pó.Koj k:<!J' J(lnd~J • . Í.Hf •Qa!z-'rdee ~Jsta's; ke nur la pleJ ~
'granou10J aparter1as 'Au: 1a ,:v~1·a. i'I~ondirteraturo k.aj 111- vera
· mondJ1_té1;·a:tÍU'ui~torio . e_stas •la · historio · de liuj >>grandulof,
krt?-j . de 'jaicentu· ·al jarceritp, daiír.igits unu la• afian . ·kaJ
ti·.áns iá tiapoj de popo~oj .etendas ' manori' unu •alla ¡¡.ha«.
' ' .·.·· ·.. ·'· la éncrklgped.i~ z:Ü~Q J:Sabij.¡¡ . serc¡u; la.akran
l''•l~.u·wcL~ ·;' ,.tde
·La" mdíyiduoj,
.la
liiúo11
de. . ~a·
e\•ofu-procezo.
•
•
""' f ·;.··
.
. '\ •
'
• ''"
,
. JarcehtOJ, kiUJD. nur kvm aií ses ·nórnOJ
r.e.JprE~~ent;¡,s
. . . lítéra'turhistorío; · ·Sed. al ci truj · fíiáta~
':B.aqJit~c/:i,ii.tiJrr,ie. , ::Rer;~()~e~ ~.k¡¡_j cí · ti'ujn nomojr(· h siapigas '
-"~· ·~"'"'· .u_¡.~.u kíe,l vívaj'fl: · rei!JoJ.n , .kll;f.l · pura pla:stikó, 'en i\J~tj
· m:mt~ns:Iol·: Tameh;"Ia lioro: xie ~ está§, ilr~ka · aü sUhjek. :¡.', venas e,n • intima!). ••p.ei:sonan :·riljlton .K un
···:3·'~""''·~-~. .,., :,.,p~.U'''~• 'laü •óbjektiv¡¡.-j. mezl\)':iiój, .. 'ke lia' .valoro
·
· · ·, la vivantajn v'alorojn
· ·
éie ' obserli1C•hd;tittíraltu'r (>:
. ekz:isia's
'':J:i€íd~lkt::.:ii o:~1g:t9a!ec·o:'~ 1:.~~¿-!JnoJld!it~Jlr.al•:rrp
kómll!lan
()ni' povas
'~-~'
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. :. p9vas . fari ~novajn
. Ol)j

né, .pov{lM,pa'l'oií ..

-.•ll· Já _túte

, , ,, ho'>oo

seta?<·iíibJr'án.t a"

aa.prlg<>J

~randaj.,

. la: filia,
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., GENJl.FEB1l,O ~N JAPA.NUJO.

,_.

. . J~ iel2 . pr~ cío, allk;aú _ pr~ 'liter!ltm;o ~a ino,t;lernaj jap,~oj

emas lffiJtí f:remdul 0 Jn. K1am .en la- fmo de la Ja~~a · J_arp
ape1:is :• neate~dite la. angla traduk. ~ de GenJi-Monogatf!_rJ
ef .l¡¡,, plumo de Arthur W aley, suhl'te la cefverko de 8IQ•· ,
jorino "·Murásaki . . Sikibu fari~is ]a fok11so ·· de t •~enerafa.'
atimto. ~yankam .. b ' periodo nomáta· ,H~ian, kiu . floris
t:írka~ }a, j~ro . ;(cQOO pr.ei;ipe. ·en . K!oto, la antikva cefurho
de }~panuJo, havas. ph ol un u •· hteraturan dekument.on,
ci ~ .. cg!ntéresj~is sub~t~ - p;ri Genj.i-Monogi1Úlri. L~ ~rítil!,oj
pn .la angla badu.ko éstas .grandpárte faveraj, hankam .,n!l
uyah,~jiS an~aií ~eyeraj, ,; 9ni ne :mÍ~I,J p~Í ~io, ~ár
}irig~aJ?
d,e 1 , v~nj1-Monogat.ar¡ estas t1el malfacda, ke ~t: eduhl!JJ
r~<x,Jérnaj · jap11noj ne povas · g'in flue kon~preni. BedaU:r-j.n.de,"., en ·. Japanujo, la . instruado ·de 1~ nacilingvo estas
lpe.. n:t.alpcrfe~ta' ;- lall .la. opini!!) de famaj , japanaj fakt]Ioj ...,.,; ~aj . tial oxii pov.as supozi, ke baldaií. rieniu · plu
~omprenqs . la antikvajn, originalaj~t tekstojn ~aj el: litera:~
turistoj ·ilin aludos •.. el angla . trádllko, ; Tamen, ~ojiga
sig~P: ~ estast ke l~t~f~~pe. •apera~ mo~eiJ,ligitaj eldonoj _de
Ge~_1:r-'M
_ onogatan0 kiUJ 1gas g~n ahreob. al la graíidá. ·
puo~iko. ·...
' .
·· · , Jn~-r~se estas,, keJa scennietita GenJi-~o~?gatari~tas
~!llp.Crm:esrta . de
penz~rc;t prp . mo~a!aJ ~~&-~l· Efe~tíve1 , ·
l!l .. e,poko.. •fl:e1an ne,. .est¡s .-P\;ll"Itana, pte~t¡:>e en •.la ;'al,~J
~~.e~&L:de I: •; S?.CÍO. .P}ci' boneJ ()ni povas gí!J- komp~ri. 'al
la ,.]á-rcen.to ,de.:l~udeYiko XIV, la Jrll,lléá. re~o. Sed ..sln]Ori~o M:ufas~ .$iki~ü est~s nel l~rta ~~lisio k~j Ai ·_pdsedis, ••
-11,1taq .htefatur,án tále,nton, . ke »Otit malfa,cde. troyus ~é
'rutigus i)oné., eq ukifan~ j un ulinon « - ·laú _
· ~ti;ín .(Histqr{. o:t Ja:panese LiteiaLw-e,

la
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'

'
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Por kara'l..terizi-la idearon de 11 Eonjaku-Monogatarí,
ni nur meocios tie ~ la temon :de .un u
Jiaj ..hindaj. "
rakontoj: lupo, leono kaj leporo ko,mpatis malsatantan
~~n~pulop. kaj d~cidanté ,agi la~ .la V ~jo de ~u~ho,. ili
ms ~ aerct nutrajon . por 1t. La lupo kaJ la leono baldaü
revenís kun man~ajoj, sed 1~ ,málfelica ,leparo nepion
trovis : li kuris noiden, li knris suden; li ·sercadis okcident!l
kaj oriente, sed cío estis vana! DuoEortinta pro maisato kaj elcerpi~o, )a leporo .reveriís liejmen .. . kaj trovis·
la maljunnlon preskaü ·senviva pro malsalo, apud fajrol
Senes_pera., la lepo ro prenis gtandan decidon: li saltis en
la faJron por. oferi ·sian propran karnon al la maljunulo.
~cd , ho ~i~aklo. ! - la fajro estíngigis kaj la .malju~ulo
transforml~IS al. serena Budho.
J. Ma1or, Kwto,

el

BEMEMOROJ DE JAPANA LIGNOGRAVURISTO .
. »Contemporary Japan «, nova anglalingva periodajo
aperanta en 'l'okio, jus publikigis la rememorojn de JC
1a kamnra, la sola postvivanto el la fama trio, kiu . lignogr.avnris en la Meiji-epoko. Li estis profesoro en la Bepirta
Altlernejo de Tokio dum 3o jaroj kaj li estas men1bro
de 1' Imperia Arta Akademio.
. ·
·
En sia interesa artikolo K. Takan:iura ralc.ontas, ke la
model'ni~o de Japanujo -komence 'preskau mort.igis la
indi~enan arton. 'femploj estis forigataj , la san~urajpj
r~irij~is' kaj riur f¡:emduloj acetis plejparte . senguste faritaju -eburajojn .. . Sed iom pos.t iom la nacia arto denove
vekijis kaj nuntempe ~¡ denove ekfJ6ras. Tamen, mankas
· io el ~i: Ja ~pirito. Ne .suficas viziti: Italujon, skríbas lá
artislo .. veterano, oni devas unue kompreni la spiriton de 1
:...
nemortemaj artoverkoj troveblaj en Nára , k!es muzeo estas
ja mond:fama. . Tie trovi~as la plej grandaj lignógravurajoj .. en la tuta mOndo. La artistoj kil!j vivis en la l japana
l\iezepoko esti!! superhomaj. La nuntempaj budho-statuoj,
kvankam tehnike bonaj, estas nuraj ornamajoj kompare al
la tefve1i:oj de 1' antikveco. La kaiízp estas, ·ke Budho .
cesis esti o~jekto fle adorado en la okuloj de l' artistoj '
kaj kolektantoj. :la degenero dé 1' arto estas néevitebla;
car nur kredo kapablis pr~ukti la eiíropajn k~ledralojn
kiel allkaií -la lignogravlirajojn en, hpánujo. Kiam forestas
la .kredo, forestas ankaií la arta genio aplikata al religio.
·~'io povas esti doma~a, sed tio estas certe neevitebla.
'Piel ko~k1uda8' la J rui:ljnna artisto~ 'Sed cu· ni rájtas
kondamni la estontecori? Kiu scias; cu la plej 'gtandaj
artistój ne aperos ~uste en la estonto .. ·.
.
J. · Major, Kioto.

(X) ALDOUS HUXLEf : ,BELA. NOVA MONDO, . . ;
Brilege spritan, satirisman utopiun v,jjrJú;s ' Hdi:ley~ la
plef populara verkisto .,de. l; . angla lite'Í'aturo, en bu ci .
sia libro. Li · desegnas la: post-mil-jaran estonton de la
• s~io iranta al la maAini~o: la epokon. de .la · ma,ksimuma
tekniko, de la á.másfelico. En 1a Centra. Kovilhta kaj
~el'veduka Instituto, artefarite, en boteloj 'OJíi fabtikas' l¡¡.
hom-seriójn, kiujó per · varm- kaj Iiun-efektoj IÍ:áj' injek~
toj oni edukas jam· en ilia embria a~o je cer.ta vi"Pformo dif~nita de bézono. Un!J homgrupp tari~os ordinaia labor.-...
isto, ilian c;erbon oni prep.áras anticipe tiel, ke· ili ne
eovu pensi p1i · ol necese, alia " grupo fari~os nbrmalaj
homoj, kaj Ja tria - · konstruktiva, gvidant¡t individuo, ·
kiu .ricev~ ullua_rangan, roló~ ce la laboro de .la »mon~
uzino«. ' La inf~ojn ~mi · »kond~C!faS « d~ . l.a: m~lg.randá ,
ato: pe~, &ugestw o~u edukas . ~hn ..~febc,ap, 'tJO est~s ..
kontenta3. La mondo estas stab1la; la honíoj estas felicaj , car Q,u ricevas :tion. kion li bez~nas kaf ne.niu senta¡¡
· la neceliée,o.n de,. ti o; kion Ti rie povas .ricevi '... JH ne Jc:onas ,"'
la zórgojn de la maljona a~o , la ~alsall()D> la IÍll)rtO:.
timon, ill pe ko~as la: ~ion; i;ij ne havas patron ; .~d.Zínon,
edzon, kiu povus ilin tunnenti ; ili ne hav.asinfanojn, pró
k~ u~ il_i ,,devus ti'!li au· koleti.; .. nf é;P'istas kr¡~n~aj ~ol•.
ktUJ kir1us ~a ~on de la JUnulaio. ·'Pro :Ia efilco de la .
koniliciz~ , ci~_ kondut~s~ J¡.i~l ,;ili . t~.e ~':~\~QiÍd,uti, el( ,
~~· . hl. ne .vole. ~- ,se ~~e a~gus ihn -~alag!'ablaj~.
1h hav:a~~: balz~oo: {{)r~~güo~ .c,topóvan, ·sed •oemalut~,.
1~.: Senehet;nple ~ interesa, ekscita, alñuza estas ti u ci
romano, ~ en "iu raport¡u~ la. gi-antlfant.Qia v.~Jl')cistb 'pri la }"'
j
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Sensacia kaj senprecedenca donaco al la Esperantistaro 1 K o m en ee d e j a n u a r o 1935

.. OoMoTo INTERNICII
komencos la publikigon de
KOMPLEMENTA VORTARO
de Esperanto en formo de monataj,
senpagaj aldonoj !
La sola kondico estas, ke 300 novaj
abonantoj ali~as al Oomoto fntemacia ~is la fino de tiu ci jaro.
La Komplementa Vortaro enhavos
cion kio mankas el la Plena Vortaro:
zamenhofaj radikoj, tehnikaj terminoj,
geografiaj nomoj, fremdvortoj, konsiloj
pri stilo, mallongigoj, ktp., ktp. La
fonto de ciu aparta vorto estos indikita. Pri la detaloj oni bonvolu konsulti
la senpagan prospekton haveblan ce
Oomoto Internacia.
La Komplementa Vortaro estos la
nedisigebla kunulo de ciu kiu legas
kaj verkas en nia lingvo. Úi estos ~~ll r
havebla' senpage, kiel ciumonata aldono de Oomoto Internacia. Tial ne
hezitu kaj sendu senprokraste vian
abonkotizon: 5 sv. fr. aií egalvaloron al

Oomoto lnternacia, Kameoka, Kioto-hu,
J a p a n u 1 o

El la Notlibro

de Praktika Esperantista
nomi~as

nova interesa verko de

K. R. C. Sturmer
Ói p~ezentas tre interesajn pensojn kaj konstatojn
el Ciuj terenoj de la vivo, Cefe el la vivo de
esperantistoj kaj esperanto, skribita en la
formo de taglibro.
La erojn kaj la tutan verkon preselektis

K. Kalocsay, L. Totsche

kaj V. Bleier
kio ankaií estas garantio por vi, ke en la libron venis
vere interesaj pensoj de la bone konata recenzisto.
La verko ampleksas
130 dense presitajn pa~ojn sur
formato 20X l3.5 cm. kun dukolora kovrilo .
Prezo bro~urita sv. fr. 2.50, bindita sv fr. 4 plus lOO/o
por sendkostoj,
Membroj de AELA rajtas aceti po unu ek~empleto
por 1.- sv. fr. broa. kaj 2.- sv. fr. bind. plus
150/o por sendkostoj.
Tiu favora prezo rilatas nur AELA-membrojn en
1934-a jaro.
Eldonas Literatura Mondo, Budapest

e.

Universala Esperanto Asocio
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

celas:
Disvastigi la uzadon de la intern~cia h.elplingv.o .Esp~rant? .
Nifaciligi la ciuspecajn moralaJn kaJ ~atenaJn nla.tOJfi

inter la homoj sen diferenco pn raso , nacteco,
•. .
.
.
religio aií lingvo.
.
/( rei . internac.iajn se~voj.n. '?-zeblaJn. de CIUJ homOJ ~ kt~s
mtelektaJ aií malenaJ mteresOJ celas trans la l•moJn
de ilia genta aií lingva teritorio. . .
.
f(reskigi inter siaj membroj fortikan hg1lon de sohdarec~
kaj disvoh·igi ce ili la komprenon por f remd aJ
popoloj.
La Asocio estas neütrala rilate al religio , nacieco aü
politiko.

LA

IR ATO
e

o

•

donas:

Al la membroj: Membrokar~on kaj kvarc~n~okdekpa~an
Jarlibron kun la adreSOJ de l a DelegltoJ , ~sp~rant~

istaj grupoj, gazetoj, organizajoj , kun scngoJ pr1
internaciaj rilatoj ktp.
. . .
.
At la Subtenantoj: Krom ciuj dokum~ntoJ , kmJn rJCevas
Memhro-Abonanto, prem10n kons1s~an~an ~l EsJ?er:
artikoloj literaturaj , sciencaj, tekmkaJ ka] precizaJ
informoj pri la movado.
. . .
.
Al la Subtenantoj: Krom ciu~ dokume~tOJ, kiUJD rJcevas
Membro-Abonanto, prem1on kons1stantan el Esperanto-literaturo.
·
Ciu ali~into rajtas presigi senpage korespondan anonceton
unufoje en la gazeto »Esperanto «,

E

kaperas ciumonate
Kajeroj por Satiro, Humoro kaj
Libereco •.. relativa. - Sipestro:
Raymond Schwartz. Hejma ha ven o
kaj administrado : J. S o 1son a,
9, rue Hallé, Paris-XIV.

kaj postulas nur modestan kotlzon

de 5 Fr. por Membro, de I2,5.o Fr. por Membro-Abonanto kaj de 25 Fr. sv1sa valoro por MembroSuhtenanto.

III

La skulpto-, konstru- kaj pentroarton de la eüropa kontinento kaj
_ la btliiQn ·de _la -~.üropa kulturo: Mezopotamion, Arablon, prezentas al vJ

·. . · .de ·aNTOMO HEKLER, profesara de laUnlversitata en Buda11est
La esperanto-eldonon prilaborfs A. KAMPISS. Tradukls: K. KALOCSA Y

En 9 eapitroj ·revÚas antaii vi la artajoj de Egipto, Asirio, Babilonio, Persio, Kreto, Mikeno, Greklando, Ita Ji o,
Bizantio,la prakristana ·arto; la mezepoka kaj la gotika arto . .;.._ La teksto prezentas al vi la tu tan idearon, klarigas Ja ópajn bildojn,- iliajn signifojn. Sur 104 tekstopa~oj vi trovos eion necesan por kiarigi al vi

la :. 143 bildojn de la plej famaj konataj majstroj
. _ . . .... el .la, s1.1p.re menciitaj art~-skploj. Óojo por la okuloj, instruo por la cerbo: .
jen kion sekvis· H_ekler du;m- la .verk~do de la Jib'ro kaj tial liaj klarigoj estas ma]stre simpfaj kaj klare instruaj .
•)

1

-

-

-.. ·: La ~radukin~on n_i n~e devas_aparte prezenti. · Ni nur diru, ke Ji tradukis la
verkon, ~lenan (je_-plej n.ekutimaj teknikaj esprimoj, per ·mirige klara lingvo.

~

Oojo_kaj ~ó· estos ··por ~fu ~·eganto ·k aj aeetanto la 2-a verko de Asocio de E-Jstaj Ubro-AmJkoj por 1934.

:

-

·:

;_,

~

. . .

!
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Dissendata en ·la ntináj ta'1ón. A~plekso 104 tekstopa~oj, 112 bildopa~oj sur glata
·pápero,' en fo'tmato -~~· ~3.5.Xt5.5 cm. Prezo broAurita svisaj frankoj 13·-,
bindita
svisaj
frankoj
·..
...
-- -· 15·-, plus JOO/o.- Eldonas LITERATURA MONDO.

·-

ORIENTA SPIRrTO
spiras el la verketoj de unu el la plej
' moder~aj japa~aj verkistoj

ENCIILOPEDIO DE ESPERINTO
. .
'

~

Unua volumo

K A N · 1( .. . . K
'

literoj A-J

estos ekspedata al la AELA-anoj
en la nunaj tagoj kun eksterordinare densa komposto l!a unua volumo ampleksas
272 tekstopa~ojn kaj 108 hildo

AM·o · D. ~ :TOOjUU~OO
.

..

..

ni trovas majstre la pentritan vivon de
.Japanaj a_ktor~j, la japanan moralon, ja~anajn ·miraklojn; 1~ teiigion de japanuj~, ·.
ho!D· ~tr~ngan por ok.cidentan~j, tárile~
fiom similan en múltaj- d~taloJ. al nia vivo...

,

. OK~fi)ENTAN L)NGVOKULTúR·ON

literoj K-Z

'

aperos en somero kaj estos
preskaii 500 pa~a.
•
...

;

1

.. ..

LITERATURA MONDO
BUDAPEST

Feleloa azerkeazto éa kiado : Bleier Vilmoa.

IV

· donas al . ni : en bela, · si~pla : k~( freSa . Espera~nto

.J. o_S-• s ·• 's ···.M o·: M·: u _.R A··.-:
. ..

·'

!

•.

kaj dil aliaj teatfajoj

pa~ojn.

aua vo.lumo

C 1

U

En la volumeto, nomata

:;

·

. . ·la ko~ata tra'dukl~to.' · · · ' · · ·. · ·. ' '
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. LI!ERAT~RA MO~DO vestis llin ~n--belan : ~e.stajon
· · kaJ dona11 la· -yerk~n · ~ · l>.a~an,: en , forriJ"ato ·13!5x2o· ·.
cm. p~r la _prezo , de "svfr. J·20+mo¡ó·. por sendkostoj .
Asocio de Esperantistáj Libro.:.Amikoj donas la ver. kon al siaj membroj por 0·60 sv. fr. afrankita.

Pf?lYidéki Nyomda V¡con.

A nyomd¡ért BéDJk Gyula feleloa.

