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CEAOSLOV AKIO: Otto Sklencka, Hradec· Kralové.
Po§tkonto nro: Brno 110.878.
DANUJO: Isosek, sro L. Friis Aabyhoj, Frodesvej 21.
Postkonto oro: 16295.
ESTONIO: Helmi Dresen, Tallin, Postkest 6.
FRANCUJO: Centra Esperanto Librejo
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Postkonto: Libraire Central e Esp.-iste, Paris nro 19601.
S. Grenkamp-Kornfeld, Paris XIV-e 117 Bd. Jourdan.
GERMANUJO: Postcekkonto de Vilmos Bleier,
Berlin 138084
HISPANUJO: Ferdinand Montserrat,
Barcelona, str. Provenza 75, 2- 3a
IT ALU JO: Ita la Esperanto Centro Milano, Galleria
Vittorio Emmanue~e 11. 92
Postkonto: Milano, efe postale 3/18715.
JUGOSLAVUJO: Sudslava Esperanto Servo
Zagreb, Primorska 11.
La Suda Stelo Slavonski Brod Postfako 41.
NEDERLANDO: Leo Moreau,
Arnhem, Esperanto-Domo postkonto nro 13848.
NORVEGUJO: Norvega Ligo Esp-ista,
Oslo, Bergsliengata 11.
POLUJO: Halina Weinstein, Warszawa, str. Leszno 99.
P. K. O. W. Nr. 27867.
Izrael 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. Gallusstrasse 34.
Po§tkonto: Nr. IX. 53.44.
JAPANUJO: Japana Esperanto Instituto
Tokio, Hongoo-Motomaci l. Postkonto: Tokio 11.325.
USO NO: Amerika Esperanto-lnsituto.
Madison, (Wis.) Sherlok Hotel
ALIAJ LANDOJ ne menciitaj ci tie, bonvolu sendi postman~a!on ~1 P •. K. O. Polujo, Krakow Nro 403148
Admmtstraqa Ltteratura Mondo. Internaciajn postajn
respond-kuponojn ni akeeptas en la valoro de 0.30 sv.
fr. por unu. Aldonu 1Qo¡o por sendkostoj.

Dancu Marionetoj, noveloj tolb. 5.40, bros.
.Migranta Plumo, noveloj tolb. 4.60, bros.
Viktimoj, 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 KOLOMANO KALOCSAY 1

Lingvo, Stilo, Formo tolb. 4.90, bros. Malkara eldono bind. 2.50, bros. Strecita Kordo tolb. 5.70, bros. - Rimportretoj tolb. 4.50, bros.
Eterna Bukedo, Internada poemantologio, 352 paga.
Duonlede bindita
- Madách: Tragedio de 1' Horno luksa 5.50, simpla
Pet<Sfi: Johano la brava
luksa bind. 7.-, simpla bind. 5.20, bros
Goethe: Romaj elegioj; La Taglibro, silkebind. bind. 3.-, bros.
Hungara Antologio bind 14.-, bros. - G. Waringhien: Kiel farigi poeto aü Parnasa
Gvidlibro bind. 5.-, bros. Dante: lnfero bind. 11.-, bros. Hekler: Arthistorio l. bind. 15.-, bros. - - - Bleier-K6kény-Sirjaev: Enciklopedio de Esperanto vol. l. A-1 bind. 15.-, bros. - - - ALIAJ VERKISTOJ

3.1.50
4.3.-

11.30
4.1.50
5.2.12.3.60
8.80
13.13.-

1

S. Asch-1. Lejzerowlcz: La Sorcistino el Kastilio
romano bind. 5.-, bros. - 3.50
Grenkamp - Brzekowski: Pri 1' Moderna Arto
bind. 9.-, bros. 7.J. Forge: Mr Tot acetas mil okulojn - Romano
bind. 5.80, bros. 4.Francisko Szilágyi: Poemaro el Hungarlando bind. 2.50
bros. 1.50
Francisko Szilágyi: Trans la Fabeloceano novelaro
bind. 4.50, bros 3.Szilágyi: La Simpla Esperanto (gram. por hung.) bros. 1.35
Teodoro Schwartz: Modernaj Robinzonoj bros. 1.50
La Pentroarto en la malnova Hungarujo, kun 95
ilustrajoj duonlede bindita
15.50
L. Totsche: De Pago al Pago studoj bind. 4.-, bros. 2.50
Engholm: Homoj sur la Tero romano bind. 5.-, bros. 3.60
Kenelm Robinson: Homarisma Laboro bros. 0.60
l. Sirjaev: Peko de Kain bros. - - 1.H. Weinhengst: Turstrato 4. romano bind. 5.50, bros 4.E. Aisberg: Fine mi komprenas la rad:on! bind. 6.bros. 4.50
K. Karinthy-L. Totsche: Vojago en Faremidon bros 1.20
K. R. C. Sturmer: El Notlibro de Praktika Esperantista. bind. 4.-, bros.
2.50
Hungara Slosilo
0.18
Prezoj en svi•aj frankoj 1

Aldonu tOo/o por sendkostoj
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Jaro . tro longan

Oni po.vus konkludi, ke la esp-istoj aplaÜdas plej iorte,
kiam ili nc komp:renas, pri kio temas. Oni aplaudís pri
~iu cnomo, sendepende, cu temis p'ri vivanto al'1 mortinto.
Ho, ni · havas grandan koron .kaj tío estas nia forto. Kaj
unufoje duro la jaro oni -kun granda plezuro na~adas en
tiu ci agrabla varmo.
.
Mi ja ne volas detale rakonti cion. Interkonati~a
;espero! Durn tiu vespero klarigis, ke la plej grandaj ejoj
~e la urbo estis malgrandaj_ p r la kongreso , kies homa.:.
maso, kun la inte'itesemulaj, · ode superis la sorcarí nombxon: 2ooo. La am!aso, kiu sercis lokon en la eleganta
restoracio de Grand Hotel, fluegis en :la hotel o kiel ·inundo kaj oni povjs. timi, ke la tuta hotelo malaperos en
la gorga de la kongreso.
'
,, Dimance jaro oni absolute ne povis rimarki svedojn
()n la urbo. Ho, jes, la esperantistaj svedoj estis rekoneblaj
pro sia melodía parolado, kiu estas tute karakteriza -pri
ili en la nacía lingvo kaj en Esperanto. Cetere laéTas-teorio
ne fulikcias tute sendifekte .. Mi estis foje konvinkita, "ke
mi aiídos, kiel "parola.S Afriko "kaj anstataue mi konatigis
k un mia samlandano. Oni · preskau precize maltr~fas.
Ni sipekskursis, ses grandaj Aipoj · porti.~ nin ínter la
he~egaj insul_oj de la stokholma cirkaúo; kaj sur§~pe kiori oni povas ,fari? - ni kantis diligent~ la himnon kaj
la jus lernitajn carmajn svedajn kantojn. S9la escepto ella
kantfebro estis bulgara samideano, kiu dum la tuta tago
1-H'O_p\lgandis la Negetaranismon kaj aliajn .ismojn, - nun
iom da galo - en la inkori - plej · prefere persv~dante la
plej carmajn kongresaninojn.
Dimance vespere ni clel)ove sidas en la koncertpalí!~o.
Ni áudas la dalekarlian pop<!lhoron sub la gvidado de d-ro
Rugo Akivén kaj admiras la inteligenton de. \a horestro
kaJ 'la subtilon de la norda spirito en la kantado de la
pitoreske vestitaj viroj kaj virínoj.
,
Sed nun sekvis la aliaj surprizoj. Pri kio mi parolu?
Cu pri la imponaj :arangoj de la Somera Universitato., kiuj
pruvis,. ke e¿ dum · la somero oni pov~s aran~i prelegojn
pri serioz~j le~oj, se óni arantas ,.bonAance kaj la prelegoj
estas interesaj? De':tago al tago la vastaj haloj, kie la SOII\eraj prelegoj okaz1s, estis plenplenaj káj tÍJ,J ci fakto estis
·,
un u el la unikajoj de "la kongreso~ ·
La teatra vespero estis same sukcesa. Eble la pli grava
teat:pjo el la prezeptitaj du;·ne estis tute somera. Oni lud•
is . 1~ k~medion de Striridberg: Ludo kun la fajro. En la
di-amo iulimapide alternas la _komed1aj kaj ofte trp.gediaj
situ:léioj kaj gis la fino oni ne povas kor:¡stati, k1a qram'speco estas ~~ p.rezentata teatrajo, ,.sed fine klari~as, _kc cío,
estis nur »ludo .kun la fajro «. La aktoroj ludís tiel brala dua ~l'Oliera'komooio '- · ke la neda
vure -- ankau
· gazetaro . dedieis longajn · artikolojn al la . teatra . vespero.
Se la :trupo de 'r~isoro M'almkvlst efektive X·ealigos
sian p1anon pri Europa rondvojago,' cerle ~i havos· gr.áv-::
an sukeeson i:_ ne niu ínter es.Peraptistoj: '
··• Jai'ide la plej granda parto de la ko!lSresanaro éukursis al la ciam junauniversitata 0 urbo, Uppsála;"kie, ióter ;
. aliaj, Ste1Jan Engb.olm eprezentis paiton el. sia verko.· Mr
mero unw¡fóje :reJ!kontis ~~- eminentm verki~ton dum la
ka~es0 kaj verdir.e mi j:¡e ate~ tiel roodestan sin.tenon.
I::a rai!idaj !Uingresaj tagoj tute pf oksimigis nin unu al la
alía; malgt:aú. tio, :ke ' nr ambau verkati.
.
~ La Baman ' vesperon, okaiis lá t. 11. 'literatura Vespero.,, en :lcies kadro havis grava.n rolon anb:l'da aliaj .ártl!~f· La )t:iínlal>Orantaro,2 de . - Liter~turá Mondo- &.~tís
sjgmfe rep.rezep-tita per la Rrologo de S.zilágyi, per la )SO.:
noíillud~~ii ;·K_al~- káj· peJ' -d,iaj OJ'Í6Íq~joj ~¡ui ,tf(., .J
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La »Akcipitro « estas dírektata al amaso da a'kvo :
üio üi, kiel super ter:Uiciga timigilo, . aperos la ondoj '
kiu alflua.s de . supre inter la ,murojn de · tre mall.arga,
~ion _ kasantaj k.aj i'orpéu•taotaj· en sia · flava sino . . 'Pli
kanalo de FeFa Pordo kaj- tie ()i en ]a mezo furioztf
malspppe,:';ü-e la maloova.. digo, ili su~r.Sutos ·la, bor<Wn
· turnigante ~aumegas, kvaz.iu. ,eliginta. misterajn de!p:per :b:r-etoj~- intestoj, fr~ka;gitaj 9joj k:iij A<:v.anioj, br.os~;j
kaj senmastrájeapoj ~ ;'~<
"'· .. ;~, ·
r;'l "'!
nnojn. E;ktremas .sur gi. la blanka pasagetsipo kaj 1iuj
ektl'emoj reflektigas en la nervoj d e la maljunaj S.ipa.:...
, Tiumoroent-e, kíam ~iu -..i,.-a -estajo surJa »Akcipitro({
noj simi1e al faj'fado de sir-eno, kiu .m.alaperas en malsubkonscie ekd-eziris poyi sin sirmi' -.kiel érinaco, sell.'p roksimo kaj pN kie.s .sonoektr&netas eü la folioj de
tante samt.empe la . dq~ow:n , ke niaj homaj §irroil¡o;j
arboj sur malproksimaj m~>ntoj.
estas reupo-vaj por ~yj ni;n d e minacanta dangero, a~
lnOIIDielltg:"'k iam k'el'kiqj felicaj ·· virinJ>j-,~nkonscügis; e~
Ce la direktilo ·estas'}onk1o Vuk. :Sufice fierega
kur.as du()nnude kaj nudpiede la malS:f.añdulo, la plej
·tial, ke li, apenaií dudeksesjara, okupns tiun -üi post-ejuna §ipan() Nenad, la frato de la diveletilisto. Li p0rta8
non, spite la ekziston de Iñaljunaj onkloj , kiuj kon.as
pezan stupan halono11 pl~Cnan de korkb kaj per sciuia.
Danubon »iom pli bone o1 la Sinjoro ~c · El ili multaj1
:rigardo spionas la punkton, Oe k:iu káramb!o1os la, sipa
· ofica duob~e pli da t-ernpo ol li da jaroj hayas, Vuk
frapsirmilo kaj la ,§tona>muro de la J{analo. Okaias ·
. fa;jfas, ludas per La direktilo, direktante la §ipon tra la
for{ega t~:~mego, kv.aza:u la,, §ipo saltos . 'el sía kadro ·.
m.aU.arga kanalo. Sur la ko'm anda ponto· staras untaii .
.kun óiüj ma§inoj, poste ;.longa kaj· t~rur-a grinca'do kaj
li la maljuna kapitano, vestita per b1mk'a bluzo. La
fleksigado de f-eraj traOój, pro kiuj· ag.ac.as la denroj .
:rn-atl'Ozoj S:ajne lab'o ras s ur la ferd eko. 'Sur la supra
La tutá §i~go §ajne fleksigis k:aj denQve stre~igis kiel ferdeko, en la apogsegoj , dormetas pasageroj. Ili sunen sensencá., noob'la songo; apru:ti~ante . de la muro malb'anas. E-stas mateno, sed la suno jam: brilegas. Grinc.as
rapide, ~v~zaií gi -estus _eknagantá de sia ''haltejo. ,N-ekr~ .
la direktilrado, siblas la ventiloj. Cio éstas ki.el kutime.
déblajo! ;Kilun.~niere · kFedi :1e tiel -rap;ida save? ,Cu ·tiu-·
Kio subite okazis, Dio ' scias. V u'K 'pr-esk'all svenis
üi
eta kaj malpura knaJjo .alvenas de ~pre, de silr , la
1
eksentint-e, ke sub liaj J!lairoj_ 'do~ore ekg.rincis la der
t-egmento, kun sorea fort-eco en . .sia blalono, kvataü.
ceniginta direktilo. La dit'ektib:ado petole turnigadis ,
sanktá Goorgo mortiganta per la lanco la drakon, kaj
sen rezisto, dum sub la ferdek'o -ektintis krevinta ocnaro.
suhite libeciga,s ciujn? G-uste li, la etu!o, kies dot~
En la m,ezo de la ka:nalo, tra')áu nur dum unu sckundo
. povis batí, eiu sipano, üiyok_az-e k:aj oonlime, por fo:rigi
ciu akvoguto faras la . vojon de kvi:n k!l} 'duono da
·s'ian m.albio,Q.an hummon, ~qte ue <kensid;erante la fakton,,
me-troj 1.•• Riposimilaj ondoj\ !flavaj · k:aj pletolaj, mur· ke lia frato jj9sedas kvar" o.rajn ruh'andojn:
muretas siajn pramalnovajn ·ariojn, §ajne pelas unu:j la
· La unuan fojon
k¡1rese observas delik'atafkaj
aliajn, saltas unuj sur la aliajn; Kre·skas montoj ci~kaií
dankemaj ekrigardoj de . :ta h01n9j>. T.amen, tiun :ci
la §ipo.
_
·
.
,
unuan fo-jon li-ne rima.d{ts ilin.
·• .
_· "
Per a~i't !manOj kapta~ Vuk la radon , ekskuas ·
_
Ab la antaiíkilo 'de,; la apenaií sa*ita sipo alfluis
~in . dekstren kaj maldekstf;eJ;l, . e~ vas kaj ·<kol ~re . saltas
tr-a la fenestro antaií la ·kómandanton. Posf·e üio okazas
. grandega .(}n,dó, Íevis gm,~ p-er tia Iortb~ klan oni entule'
· dum unu sekunáo, ebieec aum: :unu ero d:e gí: ekkrio
ne povas- iúrági, se oni ~- ne vida!~, ,kaj ekporti:s gm
de matrozoj , simpla sed orelgratanta; kaj · :vek'riado de
al la kontraoo muro. Deiiov.e en la abismon! Sanoeüpasageroj, dronanta en la ,mugo_-en murmuro de la rigante pli kaj pli ofte, p~'k:aií flug.as la grand-ega sipo.
al la muro; kvazaií fahmta de súr
vero, terurega sibladó de J'·:sireno, · trifoje ripetigauta¡_
-en tiuj ci . regi?lJOi: · Ciúfoje' gi-p}.i' ·d-?lore ehas. ·
·
•
La sipo p~káu flúgas ·al ·la· gto,ía · h-Iuro de la
kanalo. Kun v1zagoj defonnig~taj , k:vazaü sub' 'mask.o:j~ ·.
kun nepriskribiebla teruro ~a sipistoj instinkte kap!a3 ]a
longajn hoktetiilojn kaj la stangojn ~ta:jn por sondi
ahoprofundon, kvazaií ,tiuj '9 jloj povus 11eniigi l.a. for,teéOn ·de kára:rn&lo: ta tu:t a sipo fari§is " gt.a ndega·.
amaro da dispeciginta.j" eroj· ·k~-l homaj kor¡,:oj. Super

lm-

dukajoj de Schwartz, Engbolm · kaj Morariu.
\'endrede du som.eruní.versit-ataj prelegój. estis ligitáj
al l a: nomo ·,d e K.alocsay: .la ,'IJJl.Ua estis la pr~}ego de d-ro~
f .rr¡¡.gedio de*l ' ' homo'«, anaii.zSzllágyi, ki11 parolis pri
ante la dramon~ ínter ali'aj, ell~ 'l!Q.bjekti~afmetivoj de la ·

la

·
·
•
·

ka),

en Ja. mómenío :kíam maítun:kdas cies
li alügas en
la ligno k:aj"
'fcero. Kiam la sipo deflarik~as ·de la muro, apud gi
. vapidas ).a'.ondo plena de korkoj, elpremitaj el la b1:.tlono ... Sajnas, ke sur ·gin estas sútita la 'Cnha:vo de
tukQ, sur kiu oni malfernris sennombf:~jn bótelojn da
lJarilon

"

.p,en~L la tutan forteoon de la karambolo
neto~er:ebJan grirl'cadon, en la vekriqn de

·· · :dfrektado·est~

en Íiaj manof Se ii ntir unu ÍoSon ekxigardus tien, eble li mallrura~gus klaj malfrtte divenus
la punkloo de nova. karamoolo. Cío estus percinta ...
Jes, se li dum naü homaj yivoj viv,us, por la h-omoj Ji
pli rimlte ne povus fari! Ankaü ne por sia frato. Precipe se temas pri li, al mi kontral)starus ·nek la cielo, ·
nek la , mondo, por ke mi helpu al li: Nw· unu sola
Vuk ekzistas ... Nenad ja ne . konis. la patrinon. La
p.á tro eiam vagadis pro la komeroo . . Li grimpadis sui·
montojn de Valjevo, kulturis potlrojn. Li pelis ilin al
foiro 'CO Budape3ton. Ciam Ji rapidis. Nenad memoris,
kce :inalofte li venadis hejmen, kio .plejparte estis dum
la nokto, kvazaü soo~isto, kaj ke li estis hejme, tion Netnad mátene, post la v.ekigo, divenis nu.r lau la fresa kaj
na,zo - tilda odoro de dispecigita greno kaj cetera porkfurago, disjetitaj kaj piedpremitaj: cirk'au la trogoj.
Kelkfoje lin vek:is la lJiruo kaj k!urado de la senisooj.,
kiuj, sencapaj, vicigis ap'Ud la enirpordo. Poste: hu ...

muro ~ü ·stonego.· óu konscie, eu senkonscie, li diL.
rektis sin kiel li povis, direKtante la unuan fojon en la
vivo.
·

·uloj. De tiru ~m:po li ne aténtis lin aüi ol la aliajn
\ sipistojn. Li kondutis kootraü li k:elkfoj_e . malpli delikat-e ol kontraü la aliaj, kelkfoj·e ee tro severe. Al Vuk
' Sa.jnis cio ei tute natura, al 1<~. aliaj· stranga. Tamen,
kellút.j konfesis, ke oni ja. devas suferi en la metio p9r
·
plifortig-i . . .
· Gardas Vuk posten~ .la sorton de I~ekonataj viroj kaj viririoj, kiujn li eb1e neniam plu renkou'to~ sed
li faras ec 110 UUU eklllQVOD por savi la malf~liean fraf¡. on, kiu persisté batalas kontraií la netákseb1aj fortoj de
· la ·sorto, kvazaü li defendus cent vivojn. Tial V.uk suhit<C ekmalamís la tutan mondon. Al si mem li sajnis
aea peifidulo. Pli· ol aea, •. ec putra cifonajo, kiu nur
p1igvandigas la amason 'da sterko!
.
.·
.
Li l{lkvidis la boaton. Cu estus io pli natura ol
salti en gin, ekrenñ per ciuj fortoj kaj; help¡i al la¡
frato, aheni gustatempe, aü eó tute ne reveni? Sed arirkoraü li hezitas, skuas la radon. Pdste li provas sin
100m aku,zi, nomante sin málklurag-ulo. Sed, no longe.
Cll mallruragulo, S'e li sendu'IJe·"deziras salti en · la a:lcJvon? Post mo'llrento li ekparolas kvazaü ~ deliro, ke
Ji . ne rájtas ekkuri kaj alveni gustmomente kíel iam
duro la ludo, kiam . Nenad fa.lis en la maroon. Liaj
penroj jen funk'cias, jen m:alflunk:cias, la 1ipoj deforlmÍigas. Li rigardas al la bordo, sed ankaü tie li Vidas la
vojmqntrilojn cirkáuprenitaj de la ru~aj Hrak!oj de N~nad!
.
~ PO.St kelkaj momentoj al Vuk sajnis, ke li plu ne
posedas la koron, .a:n'kaü ne la intestojn kaj la aliajn organojn. Li tute malplenigis kiel la spaco inter la mura
de · put.Q; kiu pliprofundigas :per neimageb1a r~pideoo.
Li tremas anfaü sia propra profundeco! Li b'araktas kaj
.tuj li fá~os, entomb~osen si mem·...
e

Vengo$
- I., Sirjae:v -

. Nu, kiam mi lal>oros?.:'. Ja, krom tiuj .· ci teílaj viZi·Lia épiskc;¡pa mo~to vekig~s mall'ru'e, kiel ciam~
:t antoj , mi havas. multege da zo.rgojJ laboro. J' Mi ple:kun kapdoloro k:aj nekomp:r.eneb1a ..sargeg9 ~n 1a tuta
zurege .. Jabiorus -iorn matene, sed oni turQlentos min gh
· korpo .. Li estis j~m •maljunuJo kaj dormo ne liveris al
la tagmezo pe1· siaj petoj, raportoj , . .. 1\aj post tio mi
Ji, kiel iom antaiíe, refre~igon. Fa:rint-e. kruco3igMni, 1i
ekrigardis }a orán po§horlo¿on, kiu k'u§is apude SUl'
reefar·ígos laca kaj ne tá}:xjr~pabla.
.
"
...
noktotablo kaj eksonorigis per malgranda . argenta so· . ·Vitalo ~el pis al li app.d .la. I~vtab~o .. U ·l onge ,sin
noril<éto. Li strecis la Ol'elojn kaflonge atendis. Cir'kaúe
l~vis pér malvarmia akvo,spir'b~ovís, 'gemí~ 'Kaj'spru~igis
-estis silento, nur ie ne malproksime aiídigis rnonotona¡,
la akwn al ciuj flankoj. -Finé, laciginte li sidigis apud)
trudema preg·ej!Sonorado. Malagl'abla sento de soleoo
kaj' visan·te sian Vi.~(m, sin turnis al' Ja monaho: '
kaj forlasiteco kunpremis Súb'ite lían koron;, Li laúte
...:..... Nun foriru ... ·Pr.eparu toon, mi iom. pr~os.
' . •rt·
. t
N1;1, .tOnru
r . '..~ ·. - . se·d
>{lkgemis kaj vokis per malkoritenta, eagrena voco:
HOrO.! : . n·10 mta,
u~o nua . ..
·.
'"
·
- - Vitalo, ·Vitalo!... .
apenaü la 'ffio.naho malfermis la pordon por >~liri; la. .
La pordo senh'ru-e malf.ermigis k aj altkreska, malepislropo ha:ltigis · lin : ;: :- Atendu 1 lrq ant<pl-e en)a
dika. figuro .de juna momillo-serv1lllto aperis en la " akoeptejon kaj demandu tie -la atendantojn, kion t3o
ili bezonas? Jes! . ·. Diru ., al ili;" - 1i aldo,nis po3t i~m
cambro. Li fermis post si la pordon kaj , respek\oplene
d~ hezitadokaj jim ·pe.r.karesa .vooo: -'-' tliru 'al .Li,"'lre
:riverencinte al la ku§anlo, haltis en humila pozo; mabili v.>Cnu morgaií ~,. . ke mi mal5anetas.. . Yere, . m:i
levint-e la manojn laiílon~ de la flankoj ka} iom.
klininte la kapon.
,
·
.
s:entas kapdoloTon . . . Mi, :Komprenehl·e, ne estas j a .
ma§ino, .a nkaü mi bézonas ja ripozon ... Nu, iü iom
- L10vu la fenestrokurtenon!.. . - diris la epis~tendu .... gis morgaü, se ili ion bezonas de mil J~i,
kopo ordone. - Mi ~norigis al vi, cu vi surdigis? .k arulo, i:ru, faru tiel, mi petas··.. : .
, ·
·" ·
li .g.rumblis, fermetante la dormémajn: okulojn pro la
La servanto silente riverencis >kaj'foriris, neniom
hela lunro, kiu subite ekfluis torente tra la fenestm
mirante prola stírauga peto.
· ..
'
en la cambron. - Ho, Sinjoro, Sinjoro! .. tut·e neniun
mi povas fidi . . . Kaj se mi su1.rite malsanigus, kaj se
.
La episkopo , jam ..delorrge . uzis ·eiut<(ge la samán
mi súhite . eksentus proksimecon de mia . fino? .. : Kio
roanieron . de ,akoeptadó k.aj kelkáj .. !Ql!iJ.):f;eliculo}, v~n¡
estus tiam? .. Cu 1.1lli devus mot:ti sen ies helpo?. Nu,
intaj eble de ilialpr:oksime en la u.rhón pro mga}
kial vi staras kvazaií ido~o? ·
aferoj, · de vis long-e logi en la .urbo kaj ciutage vizitad~.
mltaií ol rieeVi áúdiencon. "'
s
.
- Pardonu, episkopa mo§to, respondis la
set·vanto, re·e riverencante al sia sinjoro, kun pala viZ:?
La too estis. kutime · pteparita en komfor1a ,. gast~.ago kaj indiferenta · míen?. - Mi delonge a~e;n.dis ,. ea:mbriO. La episkopo poofce.t is' ~in '.tf.inki··so1a k"aj ; krolm
Vitalo, ordinare, .neuiu ceesf!.s tiani. Nun, sidigint:e en
ap~d la pordo, sed oni sonorigis . . . mi iris mals1osi la
~ola aposego, li Qe . hayis :ahkora~ tex.upon ti;arigardi
en,irpordon . . . .\
.
la matenau -po3ton, kia!m Vitalq, k'iel ombro; apeás
. La episkopo sulkis la: frunton, kvazau ekm~{)antaií Ja 'ta:l:t..o kun kutimaj respektoplenaj rivere~coj!
rinte ion, kio lin jam de~onge tedas.
.
kaj indiferenta mi-eno. '··
. ...
···· ·
·:t' <
- Cu jam voén:as vizitantoj? .. - li' demandis'
·
- Nu, óu ili foriris? .. Oú vi diris al ili? ... kun eagreno Vitalon, sin v<estante kun lia helpo.'
. ·..,--- ,J.es .• : Jus venis en la Al,<cept-e.jon du pa~troj. ~ . demandis la ·episkopo 'Jfú:ñ riiÍlarkel}~a ill;;iJirankVilo':\
, ...:_ ,MJ. ,.diris .. . La pa:stroj foriris, .. sed la ma'ljumalj:unulino m.,¡Urice vestita . :· . ·.
·· ·
. - Kiam, .:Vitalo, finigos tio ci.? ,Ciutage, G\u.t;ag~ .~ qulino·... sfjam ·~triafoje . &eróas vian a!J,.¡:lienoon. '~" ,
~
. ·· ·
..
sen ia interro.ni,po afiliS 'min di~erSa.j vizitantOj· . 1• •~ . · · ' ,"-- Nu-?,
.- Si ne. foriras., ,Si gloras káj
•
· t ·
·*) Jus ni ii.tevis tiun ci po~imorte trovit.an noveletón :""'it~ IÍ'iísk u.Hu §fu . . ""Y. ·, ·
, ..:..... Kiu. si .e:stas?
de la karmemor.a pastro.

- ,Si ~stas malrica ·vidvino .• ,'
.--:. Ou si petas sub'tenoo?
.
- < Si n~io.n diras 1 nur ploras kaj • . . vian epi&kópan mostOn ank(Jr.atY atendas generalo, fraulinro, nia
monabeja kasisto patro · Pa~jen ...
lia: ~piskopa ' mosto jam he auskultis 'plu la
monahon. Guste en ti'u momento en lían 'kaJ.>qt;l subite
venís fl~ka ~nso kiu placis aUi pli, ol la teda raporto
pri vizitantoj. Timanoo, ke la ¡M'nso ne malaperú sáme
suhite kiel ~i aperis, la episkoGpo .s\lflcis la frunton kaj
eksvingis pex: la mano :
·
·
. · , - Ka.j kie ;estas 'Kuhrik? Mi tute forgesis pri gi,
· cu vi no tris ~in hOilia.ií? ·
,1 '
..
- (}¡ dormeta.s sur ínia lito, ,,via epi~kopa mosto.
Mi satigis· ~in· l.aiíkutime.
- Nu, bone, bone!
la episkopo ekspiris pli
facile. - Observu1 ke gi ne foriru ien ·malproksiímen,
Ke oni ~in ne oféndu .·. :· Nu, bonel .. Foriru, mi trariga.rdos la leoorojn.
·
V:italo jam tti:rni~is ·al la pordo, kia.m la episkopo
lin ree h~tigis: ··
·
--,.. lru,, mi petas·, .ree .en la akooptejon, di,iu, kce
pro mia malsano mi tut<e ne povas akcepti hodiaií, ke
ili venu morgaií .. , Atendu, ki·en ví rapidas? Antaiíe
aiískultu; ki?n oni ordo,nas, kaj nut ·poste agu , . . Jení,
pro via stulta 'rapidemo, mi jam forg.esis, kion nú volis
aldoni · anikoraií .. .·· Alportu Ku'bríkon , Jen · kion . mi
volis diri! P¡dste trovu ie en la · monahejo patron
Parmjeri .bj yenigu 'lin .·..
e
•
.
- Patro Parmjen estas -en la akceptejo ...
- Kial vi ne diris tiontuj? .
,,
"'--e Mi díris . . .
. .
.
1
- · Se vi diras, mi aií.das . . . Vi ciam penas vin
. pravigi! .. . · Np, iru, plenúmu ·gu.st1e ••. .ne Jo.rgesü Kubrikon kaj ·patron Parmjen!

' Sea

'

*

Patro Parmjen, la kasisto de la mona:he.jo, estis
. bonanima, ci.am ride;dika mala.ltkresk.a: monaho kun
J. ..
:.

-

,.

,~

•¡

~ ~-'>;

tanta vizago. Krom li la episkopto, ~jne,

,~1 ·siaj mónahoj.

sátis

nenitil1

: Patr!) Parmjen apenaií havis tempon fari la kutimajn krucosignojn antaií íkonoj· -kaj riverencoj'n antaií
la episkof19, kiain ti u jam ,ekparolis:
, - Nu, mi ., dankas viD, l(e vi ne 'forgesas mln
maljunulon malsauan . . . Roo mi sentas kapdoloron
kaj. :·.
r
'
. - Tío ci okazas, vía episkopa mo§to, pro la
maloona vetero . .. - interrdrnpis lin patto Pafll).jen,
kisan'te lian ma:non, sed tuj cesigis la parolon,, mnsid'erinte, .ke - jam de kelkaj tagoj· estas bela veteto. .
- Eb1e, ebie 1 • • - respondis la episkopo, ne
rimarkante la konfuzon ,de la alía. - Mi ja'ID' ne volis
elliti~ hodiaií ... Kaj, .o ni diras, la -akooptejo hodiaií
ree cestas .plena de tedem:aj vizitantoj-! Se mi havu$
f()rtojn . . . .
1
- Ciuj jam foriris, episkopa mosto, nur ·...
_ , Nu, gloroii al Dio . . . Kiam mi resanigos ...
· - Nur vidvino malriüa oostis tie •.. Si plor.as lé.aj
ne volas foriri ...
- Hm .. ~ Nu, si ...
La pordo malfermigis ·kaj eniris Vitalo kun granda 'b'lanka, gra~, ' harorica ' siberia kato in ter la orakojl.
La . okúloj de la mastro tuj ekbrilis l.q¡.j, forgesinte
ciujn siajn malsanojn, li vigle forsal.tis de la s~o.
' ,Tiun ci katon donacis al la episkopo antaií du
jaroj patrino Antonina, estrino de virina monahej¡o.
Li kore .alligi~is al la bela IJestO.
,- Ha, mia karúlo! .. - 1i diris afable, prenante
· ·
la katon kaj ka:resante.
' - Ou vi, Kubiik, volas man~i? - li metis antaií
la kato grándan peoon . da mola b'ulko, sed Kub'rik ~in
ec
ate:ntis: Alprenri.ginte al la lirusto de 1a m'astr<J(¡
la kato fermis la oku1ojn k:a.j gaje ekmurmuris.
'' ~ Ha, vi plezuras, .se mi vin karesas! .. Vi ple-zuras, petolulo! .. - . la maljunulo parolis, · karesante .
perla ro(}_la, dika :mano la dor&:)n klaj la o_relojn de la

ne

Jresto. -.:. Ankaií. mi plezuras, se vi e3tas ce mía brusto
kaj muymu~tas tiel dolée ... apkaü mi plezur1rs! . __.
kaj sin turnante jam al patro Parmjen, kiu sam1'l klj.::
nigis super la l<ato kaj kun iom i.ronia mieno de si.a ,
·ciam ridetanta vizago, halaneante la, kapon, rigardis j en 1~, jen la beston: La .·episkopo sublte e;Jrdir-is: ~ Ne
mallaudu min , patro! . . Mi amas ~in, :m~ amas . .. .
.Eb~e. tío estas peko, sed ...
- Nenia peke, episkopa mo~to, - diri3 la patno·
ka§isto, ~ · kontraue ... Vi scias, ec 'en la Skrib'o ·estas
·skfi:hite: . »Felióega estas horno, kiu .. . kiu bestoj'n ... «
Se ,gn Vía runo estus .io peka; la Sklr:il)o jía ne ·nomusf
. vin »f.elieega << ...
,¡
.
.
~..
' . La episkopo apr·olie kaj gój·e el{b:a1ancis la kapon
kaj kontente ékrigardis la gaston.
- Mi amas . . . - li ekflustris•. - Kaj ofte mi
pensas kun malgojo: kiu kaoosos gio, kia'm mi estos
mortinta?
·
·
·
·
-- Forpelu, episkopa .moSto, tiajn pmsojn malgajajn! "Vi viY.os ankoraü . . . Por felióo ·de via eparkio¡,
por oono de la Eklezio vi devas viví longe .. . ·
...
. - Ne ciu tiel O'J?Ínias, ' p:atro . Parmjim . . . Mi .
havas, mi scias, en la ;eparkio, ankau enJa monahejo
múltajn · env:i:ulojn, mala:mikojn .. kiuj malpacience
atendils miau morton . . . Kaj kian malbonon mi. faris
al ili? Kioo ili profitos el mía m-orlo? ... Nu, mi_,
. mortos, sed cu iu . scias, kia -estos m:ia posteulo? .. He!, :
mi scias, mi a:ntaiísentas, ke poste oni lkdauros .ruin ...
.
La episl¡:opo elpi'enis el poso nazotukon kaj visis ·
la okulojn. .
·
- Kaj jen ~ .konsiderante cion tion .ci kaj· antaú- ..
vidante la 'finon bíaldaüan, mi ofte,. ho, tre ofte pensas''
pri Kubrik ... iafoje tutan nokton mi ne dormas, vete!
Neniu -def.endos ' ~in, neniu karesos, kontr:aiíe, ho, mia'·
Dio! .. Gi, malfeliculo, ha:vas .ne malpli da malamikoj '~
ol mi mem kaj, krom lío, .c iuj miaj· mal~ikoj nature '
estas ankaií tiaj malamilroj ... Kaj· Dalrnato la un•u& .. .
Apenaü: Jni., IQlO.do~, . Ji :tu~ .roortigos. gin ... ,
,:
- Mi,· kaj ankauNitalo, neniam 1 episkopa mosto; ~
perlllil~OS tian. mruh~majOl_l. . .
,
: .. . ·'. . .
)~·
. - Je V1talo mr 11e f1das mulf{l ,, . , h .h lpokntas... ., .
_:_ Kaj mi.? . .' - kun ..ardo ekkriis patro Panm;j'en ·
rekti~ante· anf.aií , ]á · episkopo.
''
e·

LA MARVQjAOo·

'DE JONA

- .E; A. Kailféldt

-~

Kiam sipo fortligite
·
.
;Staris ce la bord, subite' '
sur ~~rdek~ la .~ipe:>t~o kriis: »Blóvu yent'
He , stpanóJ ~~JebrlaJ,
·
ÍTu riun al ~okoj ~iaj, _ · ·
.
,
. .,
la kolomboJn .Yl fo.rgesu• pro la m.evGJde l. onclar.! ~
Kaj jen m ovas sin la ·§ipo rapidante al la cel',
··
kaj jen pendas dalekarloj .en snur(lrO sen sancel',
kaj jen staras kapitano
·
·
'
k_u? , ·?otei.o en la m~<?· ,
·
·
.ka] .'11 drmkas ' .n un• ká) ~op.s, sin ka~ante.
:Sed la maraj drakoj .sputfls,
<sur la sipon ·akvon stitas,'
la botelo de l' sipéstrq flugas for de üa lip:.
Tiam ..ege Ji sovágas:
·.
· ·,
'·
>> Jen, la ~ip ' apemiü nagas! ,
Kiu· estas plejd~kulo?. Lin: eljetu ella sip' l ,; '
Kaj · jen Jona, .la profeto, tre." mod.esta vojagant'!
Estas dika 'li kaj ·digna, decasp_ekta ·Dicséryanf;
·
La viza~o palmienas,
·
lia man la ventron tenas,
,
Iaüvide mitlboiifartas li, alborda sopirant'.
Vidu, t~·e -malbc;me fartas la alborda sopirant'c1
'
'Kaj jan1 Jona'il kaptas 1Ilanoj,
sed Ji .petas: ».Ho~ . sipanoj, ·
.
.
mio indulgu, car mi éstas fidsendito jade Di'. « .··
Sed respondas 'ili: >> Viro,
firmkredanto, nun per i~Ó
•
savu vin, sed pro la graso certe nagos· bone vi. ~
Kaj jén Jona ~n 1' aero rektesta'ras' dun; la fal',
la smtuto suprenblovas pr.o la po~a vertikal',
kaj en mar senmo~e kusas ··
·• ·
··
grand<t monstro kaj gapbusa.s ,
kaj -enfaiíkc · largc · brilas Q.entovic'
Teranar' felica estas,
car tre. forc ili :T·estas
.
de 1' bestegoj, :kiúj ljlekas en la m:u-a malseren' !
Ili pensu pri sipanoj,
.
kÍUJD tTafas uraganoj,
kaj pri tiuj, kiujn glutas poste jarko al): balen' !
Jen ni .Jona'-n \!idas stari en balena la intern'!
:fr.e ~als!!fe li .· f1Spektas, fordeziras,el kavern';
Estas nigra gi kaj slimá, . ·" .
·•.
.
la plafon' al plank' proksirna~ .. . •.
"'
la profeto J(aür'i aevas .en . malYásla lo~kazern'.
Sed la sankta skribo vera
'
·
- Vi, eble...
.
nin informas 1 ke l'ffiera ' '
·
La lronver~cion interrampis Vitalo, Kiü enms,
alte tenante en la ·manoj flavm~an maldikan nlizeran~~ .. · fine Jona elfisi¡tis Jiost multtaga
'jen montrigas, 'ke 1" su.rtuto '
k:aton, kíu,. p!e:Q.ante I:i,be~ {ll la· nstecaj · ~m·olaj '~
la .d~ntoj ce 1' e~spu~o .. .
. . . .. '
.
manoj de _la mo~aho, baf.aktis ~~j aifre-pi~nde- mi~ui~.! · per
deloud. l~l~, transformJ~lS · Je smta trua Ják . ~·
"
~. Ha, r.ahutol .. ,_ e.kkrns la. ep1skppo kaJ ha:l
Jrn ·sor verda bordo Jona .~uas freson de promen'!
malgaja viza~ lu!xrigis de gaja· rideto, - V,ita'lo, .1et
S_ildo!l . jen, li nun alstra,'b~~;,s k~ , .vjdebla gojmien'!
.tin tkaj ferro':! la ·;pordon, ~i forkuros .. :
·
· ·~~ ·
Jen sur stablon· monon me tas ·
· - Gi ~~ forkuros! - memfide ti u resporídis
Ji, post fiso, drinko~ petas, .. . <
}' •
,
malice -::- ~je jetante la liátacon meze 'de . 1á éamb
kiij por Cluj samJandanoj jíerás mi pTÍ sáma Den'.
kaj ne rlflturnante de ~i sian rigardon.
,..
,
EJ la~:eda: Gu~.. Johansson .
La· katat'lo' Irelkfoj-e ;ekternis kaj ; ordigante per 1
laJ?go. sur .la flankOj ·J á.éífitan lanon, malr.apide ekpas'
en ru:tgulon_suli segbó. •·
' ·_ · ~'
. ·. Kuhrik, . ~j kiam eniris Vi~!o, ~tarigis la ?re!ojn
·· '~ !'.' t-.·
kaj malami~ / igardis la k.ata~n~ . ., .
La J¡;ataeo, kiun .alportis Vita!o, ·api.U'tenis al patro1'
. Dalfuato .kaj }lia episl!:.opa mo§t() kun' granda "plez~r ~• ..
ohs$'vis Ciam ~ hataladon inte;r la ltatoj káj plezuris · pr ·
la suped~co <le Ku'blrllr je ., la mizttra, -ai<m~ ~lsa
~ata.:~- Vital<> . c~u~ .ie ~Ptádls lá.}ca~eoa ~aj. ~.l
livens la pleliiTón al -la mastoo. TuJ kiam :fa l(iit¿tc
m:al.aperis. s~ l ~~· Kub'rik áorsaltis, d~ la: m.a.sb:d
' VltalO tú) fotmetíS la l!eA"On, por ie nemo malliél
al lia episkof~ ~sto ob'Seivi 1a ..bal$,d6~. Ciuj ~ t'l!'
V.
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~

!
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ta okuiofde Ia oostoj h'r.í!is- kiel anÍ~j karl>oj, Ía oor. roj Jiurb'igi.'l lóel arkoj: Nun KuHrik sentime ~tis al
'. la kataeo kaj ~ubite ~in ekfrapis ; el ciuj fortoj, je la;
li:apQ.~.La frapo e$tis 'tiel forta kaj 'tieriieatendita, ke 1a .
kataeo transk.ápi~is . kaj laiít~ ekSi:b1is e~svmgante en
la aero ciúju kvar {)iedojn. Kuhrik, Sájne, atendis ~u~te
tion ei. Uzante la momenton, ~i .oekkaptis ·la kontraf"(ulon·~ je Iá gorgo per 1'!1. den_toj kaj eltrenis gin el J.a,
angqlo pli . proksimen .
la rig.ardantoj . . K()lffiencigís
longa kaj k'tuela !#talado. La kafuco :sin de:fendis kiel
gi povis, gratante laofendinton, kiu, instigata .de Vitalo,
Si!ÍnOese atakis gin ';j:en .~e unú;, . jen de la ' aha Hanko:
La .bestoj, kunkroc~ginte, rúlig'is ;}ra la eamh:ro kun
laiíta' inmmrurádo kaj miaiíado. Sed jam post neloJ:!ge
estis rimarke'Dle, 'ke la 'kataoo ' laci~as kaj · senf,o rti$as¡,
drim'~ K'Ubtik .a nkoraü hava.s · nekonsum,eblan energwn.
Nur kiam la senfortiginto, l~rigilnte .de la akraj dentoj'
de la fortulo, sin .k'asis malhonore sub la kanapon kaj
elniontris plu nenian dezifqn daürigi la b4talon, la
venlfutto, sin ordigante, inalrapide ' revenís la ·la m_astro.
· La episkopo etendis al gi la manojn, Vitalo serv.e me ·metis ~in :roo inter la ~rakojn de la ~stro.
·
~ Nu, ·riii dankas vin, mi dánka5 .. : - li ridis
ankoraü, 'J(aresante KuHrikon. - Vi gajigis min, maljúnukm ... ---.: kaj, sin turnante' al patro. Parmjen, _li
aldonis: - Nlll) patro Dalrnato tútan semaJpon kuraoos
sjruí' kataeon kiaj biOne, meritite al ili amhaií ... lla'-ha~
ll¡i . : . . ~-..
' -~ ' .
~ vitalo kolekti~ sur- la pla~ko flokojn de k.atlano
kaj ~nkompati? eljetis la venkiton.
- Ho, rÍ.ú lacigis! . . - ek_genñs
'e,piskopo.,
1evigante ae la sego k;:tj zor~e al:p~t~ a~ l~
brustó la katón. - Mi io-qi r~p<;>zos en la lito kaJ VI,
¡:iatro" Parinjen, prenu la kórespQndajon de la. tablo
-kaj portu gin ál la sekret.ario. k-e li Oion ordigu : . . M~
tute n-e ha:vas fortojn.:.
·
··

al

la

.,. *

veturÍ!!: Kub'rik' restís sola de n'eQÍu gatata;, de neníu
prirorg'ata.
Vitalo jam ne nutris ~in, sed ciam . b!a.tis, ke gi
plu ne venu ·en. la camb'rojn . . Aperi en la .provizejoj, ·
nun estis 'd11nge~, ,car tuj kiam gi aperis, oni senk~~
pate b!atis gin cie, vengante al gi la antaiíajn peko]n\
La k.ato vagis tra la monahejo 'maldik:a, hirtru, laiíte
miaiíaiite pro malsat.o. kaj ·l1atd6loro. .
.
1
Nova episkopo ·Jonge ne venís kaj kelk'aj el la
monahoj, sentante sin liberaj, io'mJ post :iom, ne havan~e
plu fortojn kontraüstari la insidajn tentojn de 1a d1-·
ai!lo .aginta nun jam k:un tia aroganteoo, kvazaií Ü jaro
e¡¡tus rute translogiginta en la' sanktan lokon, ·o fte d~:
vesperoj, kiam la pordego de la lllonahejo estis §losttal!
d:ih'ocis kaj ec kantis laikajn pekajn kl\ntojn. La ph
Ill¡aljunaj kaj _sag~j el. iJi, cetere, ne partoprenis tiaj~
maldecajojn kaj pasig1s la tempon per pli · prudentaJ
amuzajoj. -Foje, kunveninte . er,t la modesta cam~o. de
pa,t~o Dalmato, ili rememoris la · mort,int-on k~J . h~n
!j}neoon ... ~~ la kato. .Vitalo, ordinare veninta kun
Kufuik inier la hrak~j. 'komencis la :amuzajojn. Sell- ·
kompate tur'rnentante _la maHelióan . ka ton per .n~ten;
ditaj pineoj kaj pu8oj, li, mcikimitante la gestojn kaj
parolmanierón de la mortip~, ~jnigis, k-e li k:ar-esas aa
béston. La üeestintoj · ridegis pró plezuro k~j . ju p,li
la:bte pli kortu§e miaiíis la malfeliculo, des pli kresk,i.s
ilia gajeoo. Fine, la kato, perdinte la paciencon,' d~
lorige mordis aü gratis la turmentiston je . la manp,
kaj tíú devis ~in liberigi.
,
• N un komencigis nova, , pli vigla , kaj " pli gaja
sceno, .k iún jam partoprenis ciuj óeestintoj. La kia~-o
kuris tJ,:a la camJ)ro . kiel 'fre.nel,a, pena~ te trovi ' elirejm~
a:11 ian kaooj9n, séd la pordo, kaj ftfuestroj· estis antaiie ·
zo~ge f~rrn:i,taj kaj ,:eslis ,trov~ia .nenia rifugéjo. I:.a.
monahój ' senkompate piedpu§is la b'e.ston, .b:atiS' kaj

~~~

"' ·Aiit<tn :Cehbv . . ;. •

La piano.-agordisto Murkin, viroJlavyi.zaA-a, razita,
kun na1.o :táfiah kaj . .vato ·en lá oreloj; eütis el sia
hot-elbnnhro . .:Per tremson'a voro li ekkriis:
- H~j. Semjonl Hej, ' koridori:sto!
.
Rigardante 1ian · ektimigitan ' v~, oni estus ·
povinta ;supozi, ke la gipso f:alis d'e 1' p~afono sur lian , ,,
kapon', au ke li jus ekvidis fantomdn én sia cambfro.
• - Ho, Semjon 1:.......:::, li kriis al ]a alkuranta koridoristo. - •Kío'~ do tió · estas? Mi estas reumatisni.uk( ,
malsanemulb:· kaj vi 'oevigas •-min eliri nudpiede! Kkt:l •
vi- ne · alporti¡; al mi gis nún la blotojn? lGc ili estas?·
. Semjon .criiris la ·caniliron de Murkiil, rigardis la
lokon, en kiu li kutime metis liajn ,purigita,tn b'Otojn.
'·
U .ekgratis la nulron·: la hotoj ne estis tie.
:_ ··Kie do ili povas : esti, la malbenitaj?- diris
&lmjon. - Vespere, sajnas, mi purigis · ili:n k.aj· metis
ci tie . ~ . Hm! .. '-Mi konfesas, k!e mi -iom ' ddnkis hierrau .·; . Oni· devas supózi, ke mi metis ili:n ·en alia óam-,
blro. Jes', oerte, Afanasij '' Grigoric, en alia óamlYro.
Diablo! ~-stas ja mulre ,da, i:liotoj. Cu ~oni kápa.h1as diS"tihgi en .ébria stato, kiam 'Olli ·ne k!onscias ?.. . Kredeble,
ll!i metis ilin ce · la sinjiori:oo' ·kiu; lo~as apude, ce la '
aktorino .. :
.
- .Kaj pro vi mi ~un maltrankvjligu sinjorinon !'
Mi veku honestan virinon pro ~g¡B.telol "
·
·
Gemetante kaj tus.ante Murkin prokSimigis al la
pordo de la óamh'ro apuda kaj 1singar'de e'ldrapis.
- Kiu "esta~die? ,_ ek:aiídigis post minuto virrna
voeo
r ; · · ·
· ·> · ·r.
·
··
. .' ~ Estas . mi, "- respondis M.u rk'in . per plenda'
voeo, starigante Jeil pozon die' •IJonm:anierulo,d du .a}par
rolas sinjorimm monduman: - Fardonu pro la .mal.;.
tr{!Jlk.Viligo, sinjorino_, Sed ·mi 'eStas ·reüpuitismulo, mal~ ..
sanemulo. La .doktoroj ordonis al mi teni la piedojn
er. varmo.. Tióm' pli, :\{e mi devJ.ls ·nun·iri ;agord,i 'fortel"•
pianoii óe la ~naledzino . Sevelicin. Mi n~ povas ja iri
nudpiede.J. .
·:,. :., .
·
~,
. - Sed, kiOn vi yplas.? Kiu fortepiaQo?
- .N.e esta8 'fortepiano, sinjorino, sei:l lloncernas
biotoj~! U,i ma~~rulo Semjon pu·rigis miajn ból¡ojn
kaj era~ · metis i1iD en vmn· ~mbron: Estu. do, sin jo,=- ·
rino, tiel afab'la, donu al ,mi uiiajn ·b otojn.
.,
Ekaiídigis. susuro, . ~to el lito bj ,pant?fla p~~'do. ·La pt«?rdo malre~m~is k'.aj man-eto virina¡ graset:l,
elJcetis ~n da ~toj alla p~j de lfurkin. ;LaagoF-dis.to 1darikis kírj eniris si.m Carilbron.
.
:-- · Strange ... -:- li: murmuris; snrmetante lii 00::
tojo. - Gi k'v.azaií .ne -asilas la dekStra bpta. E~s ja · "'
"'·

•
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..~

...

dp. maldep~raj bbtoj! A~bau estas maldekstraj! ~iíst, ·
kúltu, . Semjo~, ci tiuj llitoj ne estas miaj.<Miaj ~toj
<estas kun· rugaj oreloj kfaj: sen flikiajoj. ' Ci úuf ~taS'
sil,i taj. senore4Ij... . .
· -.
- .. ,
."' ,
, Séinaoil' l~vis la ootqjn, ':plurfoje turnis iün anta u
-siáj okaloj. Lia vizago ,malhlonhuino~ kuntirigis. · .
~)
Estas la botoj o e . Pavél · Aleksandric, - li ·
murmuregis. malrelfte ,·r:igardante. ' Li strabis je la mal- '
dekstra okulo.
,
.
·
- Kiu PaYel Alebándric?
'
"'
- La .akto:ro .. .' Li veuas ci tíen ciumarde. Mi
versajne metis ambau parOJR; en" sian camhron, viañ
kaj lian; k:aj 1i surmetis viajn iliotojn 'llnstataii .siaj; Jen·
aferol
, •
·
·
~ lru do k.aj sangu! _
.
, .- ,. Cu rere?, -:- ekridetis Semjon.. -;;,, Iru k'aj
§angu! . . &ld kie mi D'UD toovu lin? L( jam foriris
.a ntau unu boro ... Mi iru sei-'ci v-e:nton sur kamp<>! ...
- Kie li logas?
' ·
.
'· , ; ·
- Kiu · scias'? Li alvena.s Ciumarde, sea, kie li .
lo,Sas, ne teStas konate• al mi. Li. venás k~j pasigas l~{
noktori. Poste ".oni aten:élu lin· giil la,proksima mardo. · ,<.
. ~ Jen' vida, 'pqrk1>! 'kion vi efikis. Nu, . k'ion ini
faru nun? Estas tempo, k;.e mi iru 0e ·Ja ~raleqzínol)
Sevelicin, ho mal6enitol 'Miaj piedoj .: frosligis! · '· f · ' '
Ne necesas mult~ da . tempo por Simgi La: bot.. .
ojn. Surmetu Ci tiujn kaj iradu .en :ili •gis la, veiperd,
. kaj vespere -.- 'en ~a ~tea!r.on. Tie .ri ipformigu plli la
aktoro Blistanov .. . Se vi ' ne votas iri 'en la t<eatroll, vi
dev.os atendi 'gis 'la ptúlisinm: mard6. ·sote·. mard'e ü.
v.e{tas ci :tien ... &
¡
.
'.
"
·. ;,
"
' ,'
'·· , 2 -·&id kiaLestas ci tie 'clu mru!iek:sb-.aj ~toj? -~
demandisola ~gordisto, altu~a;nte la'.bótojn kun 'seritp de
· al:íomeno. ·
·"
··
•
i ·
·
· -. Li surmetas blotojn/ ''kiajn Dio sendiS al íl. ,
Pro malriceoo . .. •· Kie aktoro -trovus rime4-ojn? {(e~ .
foje mi diras al li: , »Ifiajn .bloioj!l vi havas, Pavel
· Aleksandr!c! .Estas honte f$< Ka:j li. respondás : 4 ,»Sileptu
káj paligu! Kun ci tiuj samaj· bbtoj w.i 'ja ludís roloj1,1
de . grafuj d fu) p:rilÍooj. « :vare; st:rang-.áj ho100j'! tinul .'
vorte, artistoj . Se mi estu~ ~rniestro aií ia.ajn.estro, .
mi kólektígus ciujn tiujn 'aiti.Stojn k'aj "lmkarcet ii us
ilin '.
·•·
•· • · .·"
.·
' ."'
. Senfine ·geÍnante kaj suikig.aóte la viiag~ti:; Murk~ ·
-surtiris la"'·du ;maldekstrajn . bbtojn sut siájn·";p iMojb.
Lamténtante, ~li. fóriris al · la .. gen:eraledzino. La :tútan
tagon:,-•li ' pa§a:dis , ,&l . U:í'bio; -.agordmte' pianójn; kaf
la tul,an tagoíl Sa.jnis ~I · ü, ~e ~ . tutá mondo rigardas_.
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(t e. rezona. tra.kta.to, subtenila. per ekzemploj.por montrí kío ne deva.s esti) ·

- .J'l¡I.Uo 'J'.aden-Bandro'W'skl - .
•

-

. Mi metis supre sur ·la pago la titolon Lernejo
kaj sen troigo mi.....diras, ke mia mano éktrerhls pro
timo. Ciuj kdmpeténta~ · en ~ )em'tljaj> af_eroj., 6iv VQlus
·g¡n al~gi, p~nigi ~~j :~iujj>l~ndas ko?~raü ~i, kiam
poste 10 man~as al ili en la lerteco de ilia Iaroro. N1e
estás. do mirige, k-e ,'illÍa mpno tremís.; - mi vidas
seriozulojn.kaj div.er~jn horoojn de mia lando :k'vazaü
·ku:;n~e!li~'táj ci~kaü 6 titt;t kacto, ' ~vere rig~rdantáj,~ cu
lau iliaJ pensoJ estos :qua nw.lgr$da ellabOrajO'. .
Kvankam ~i estas malg:randa, - gi estas ·grava.
Ne· ekzistas .,sensigpiJ'{lj aferoj en)er~ejaj prob'l~oj·.
. Cio ci · ti'tl estás same •. grava · kaj neci)s~, car cío
influas animon kitj la karakteron de la estonta horno.
Vrerdire, - forigas d·e la bu§o ciuj '§erooj! Mi vid· · a~ _vin .nuP.-¿·cir~~ü la tah~, · mia tu~ Pa~í:ujq/ vidas ~aJh homOJD, VI8JD kampoJn; :IpOIJ.toJD, nveJ.I?Jn. Muro],
~tonoj, üest~j, ~i? ci,r~aiías nun m~~ ~gr~nd· ?Jl· k:aJeron, én ~u nu, sk!r!Jjag .. par skribí Rn lerneJO, e*
tas, same )oe! ~~i .siajn revojn, sanie . kiel fonni la
estonteoon same kiel voli nrodeli la koron de 1' horno
kaj· pri 1~' formod:e tiu koro preni la respondeoon!
S.Ja:ü.)ante p~i la lernejo mi donos al vi, miaj.
1
:to · .- · k , .· ilo ::y:1 .·
tO
· k m.·
;egan ], ~.neruan on~ n.. ; ~ur par pren?s . .· u~ ~
en kelkaa reme'morOJ, pn kinj" dum posta) -:~aroJ IIU
faris al mi mian propran o.pinion. Mí ne supozas, ke
.íni sukp!iSOS e:nlistigi einjn ,aferojn tra'k'tatajn niall*>n~
a!l nebezone en la. lefnejo. ·~;
,e
;, .
i
~ ; , ; , ; ·"'
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· Sed kelk:ajn táskojri mi devas ~i :tie esplori, &ri
gis -ntin ili restás en mia 'memoro k'aj ~is n'Un ne permesas al mi , tMnkvilon.
· :'
• _.. •:• .
· . ; Je~: Ne ~~v~s _esti ~n .; le~:nej~ x_. ~taloj ,_interda
lernanto), 2. dis1go .Je milii~J' kiaJ flCaJ, 3. diferenoo
rilate la O(igin~~ de , lerpejano aií:,rilate lían »rason « ~
4. ' fi~e , 1 oni dev.~s. malp;erimeSi, ke instruisto insultu
l' iíte S~ll p~~:fe~r~. sq!~n.: . ·.. .
' ,;"
', M~ ne mtencas J~l c1 tie·,.run,aJn, sed kontrau huJ
,/pekoj « mi elpa.Sas kaj se iu el vi diros, k'e mi eraras,:
k{) la supre cit~taj .den,t[itn,.d!>j .ne· ."mJalutilas , al -!rona
l~rnejo, se iu : el;.yiai instvUÍ$toj dir.os, ke -mi eraras1, ....1c
mi _tion nepre volas scii. Car mli disk'utos pri d;io kun
li. ~R l,a: ~oel~io de l' direk:toro, >én la k'laso'v en ~ kci-;
q@!-9· ~~ 's.tane :restps .~n ~a. pPrdego \~~ ,la l~ne).~,'iln!
h~tigos OlUJ.n ~lir.antOJD ~aJ. sur la ~orto m1~ ankor~udis_kut.os. M1 lúiere1os pn bo S'Ul'VQJ~ de la. lerne,J~
heJxnen:
• · · :.
. .. , .
·,
~ _.1
. .; Mi ~e, ~ ~rank'vil;i . h~~me, kaJ e~ J?Oste, ~m
ktel plena~ulo,Jl·IU I.am .renkontigos en la vivo, nu· reme'mOto:, ripe~, denove. ~d~~kutos, ': - ~~ S~ · v~ estu~·
r~ kaJ IDI ~Ifonu~, · .~.l JuglStQ.
.u u .tareshto," ~e?l~nentá ,doktoro kaJ m1t sur mortohto, VI tuta NaCio
kaJ· mi sola forlasita hoiDIO
A
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fu .Kf.lStf4ski.
.
,
, Tío estis iam, kia'Dl . mi r~venis el· vila~o.
~~~ De ' mórgaií vi eiam, tluril"•dek'kelkaj jaro};'·le-'
.

·PrJ

vi~s

j·e la .sama hoto; pór esti ]'e Ja oka en la lernejo,
- diris al mi patro kiel blonan,nokron. - Estas dómate, sed mi devas vin eduki.
··
Ni " Jev~is je la ~ma
rO!, jé, la sepa 'maten e.
Jam oni parolis .pri nenio alia.
.
.
Por Ja _matennrango ni eltrinkis v~rmogan Jakton .
kun fresaj · ·J)úlkoJ kaj en >> h.ejma kompleto « ni iris al
la lernejo.
- Domage - diris patro al' nia patrino, kit~,
buoonuminte úiajn •mantel<?jn gis sUb . la Jwlon , kisis
ankoraUfoje ciun per grav~, . oficiala fruntkiso.
· . Kiam ni eliris el ·nia pordego, morí.tris al ni patro
~r hastono grandan, nigran ciferplaton .sur la urb'doma
tu.('<>. La' koro de la granda ora montrilo estis ja'm:
proksime al la oka, ·la ~qranda stliris 'preskau .sur la
·
·
oka.

nO

su:bs~rfbo

·de HO.rla Stuurt
..- llnatoJe ,Fi'ance -

d

.•

Elspiras Ci relikV'o ~paTf;m.ón .;le elegig,
cal' la regino skota,;kjes' lipoj el: :llamo '
eitis J a . roman mesori, kaj · Ronsardon, : pri .amo,
·;' surl,asii' tuge idiri ·;el sia vivmagio'.
.
.
Sru· pergamim' ; kun sia ~ompebla ene!gi~, •
"Subskribis jie.rí : }).:M:;aria ~ la . blonda" rega
kaj la fol~ ' felica -ekvarmis sub la mano '.
blua de sang' fiera kaj preta •al _orgio. ' · :
~·

"·t
1<

'}

' Qin tlisis vírinfingroj mirinde aeiikataj, •

trempitaj en parfuino de ha~of karesat~j .
e~ lá .orgojlo rega . de adulto sangostall'lpa.
S~r .gi . mi trovas rozájn reflektojn Jc;aj cidoron
·de l' fingt·oj nun jam muta:j, disfalaj kaj en Iloron
tiansformigíntaf eble en Í\l solo kampa.'
'

''i

.·

·E;f

f

..,

'

la fr~a:

ruto.
alitm.

~ Lia patto metis la ~pon de unu mano en la

.~ . - La' ·sinjol'o instruisto karesas mian ka pon kaj.
diras ~ mia patro:
- Nu, kompreneble.
Dume Kastalski ~ksplodas per JaiHa ploro.
Tio ne dev~ okazi 'en la lernejn!
.. Mi sercas 'vio nun, k'ilra Kastalski, mi volas diri
al vi, ke tio estis'. gni.llda n1aljusta]o. Neniu . estis prava
antáií la tab'uliO, . sm· '" kiu mi· d:ésegnis la §tuparm~,
króm via patrino, kiam §i kun larriloj en la okuloj
ekmurmuris':
· · ··
»llekkvin << .
5\1
Mí mlas cllii al vi, ke ni ciuj tie trompis llian
lan~on , · ear ni ciuj estus devinJaj helpi al vi k:aj· lOe
nutrí min per via maljustajo.
.
· " Mi ne scias¡; cu .vi vivas, ·mi ne sci:as, cu vi memoras tiun ru~vangan . knabOn en la málhe1blua marista
.surtuto, kiu .. él§ira:dis al vi la y:ortojn el la bu§o, rigardante la instruiston per mirera, alflata rigardo. Tiu
.Jmah\o, mia kara Kastalski, - ,estas mi. Se vi ie estas
en la mondo glora kaj p.otenca, - sciu, ke vía maljustajo ne estis. al mi profitta, ~r n enion grandan rrrl
efektivigis.
·
. S~ vi éstas! nek potenca nek glora, se vi _estas
apenau io kaj ankoraií malpli ol mi, ~ ·konsolu nn, ke

<mi estas viá. §'uldánro. De kie vi vo!as, k:iam vi vo1atl,
. venu ar mi, kaj se mi rie rekonus vin,. diru nnr jenon:
- Mi estas Kasial~ki, al kiu vi tiam en la lemejo
malhelpis pensi liaj paroli: Mi estas ·tiu Kastalski, al'xiu
ia patrino sufloris: »dekkvin «.
,.
. Al vi, Kastalski, ;apartenas .ciam la duono de mia
laboro. Mi pensas, ke ee pli: la duono de mia koro.

, La plej malriea lernanto.
· En :·la dua k1aso de la popol1ernejo ni kantis
kante:on, kies titolon bedaiírinde mi jam ne memor~
~,:·~ pri malgranda museto. ~Ti:u museto logita per la
1
: odoro de l' :lardo, surir'is Í!\Q . tabuleton de mus]f;aptilo.
(, Ci~loke e8tis pli-malpli jeíia.' fino de l' k'antajo:
»Paf, la tabulet' rompitis.
Kaj m meto jen kaptigis. «
Suficas al mi nur pen ~e diri tíujn versojn, por
ke rrii tuj , - kvazaií de tÍu tempo ne estus jam paaintaj tridek kaj kelkaj jaroj , - ekvidu nian tutan
klamn.
·
Ni staras sur 'Denkoj, estas pl'eskaií mallume, malantaií la fenestroj falas griza, peza nego. Super la ka¡. te.dro oni vidas nian sinjoron instruiston. Li perma;ne
taktas je tri. Ne je k:var, Ca.r la k'anteto pri la musoj,
estas, - kiel li instruís al ni, - mazurk'o. Jaro blaldaií
est03 la loko; en kiu ni estas ekeerpontaj spiron, per
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'SONGOJ PRI TERO KAJ VENTO
· -

Levu ~ielen min, ventoj l
Peza' son~o. Lá palpebra
Aar~o .Aajnas min giganta.
Salomon' en tol' funebra
venís el la vivo vanta.
Tero fine cion prenas:
. tere kreskis cíes ~ermoj.
Sajnas nun, ke mi alvena_s
plene viva al la vermoj.
Levu cielen min, ventoj l
El la mallumo min , ~~~~Ú I
Svenis fingroj , kiuj sutis
en la tutsenfundan · ktibron ;
vívoligoj sin ·amputis,
perdis mi la ekvilibron.
Brilkoloroj okulbátaj
en morthoro pa1e nulis ,
kaj víza~oj tre amataj
nenii~is , fornebulis.
El la mallumo m in levu 1

Oskar Levertln -

Portu min, ·.vent' orienienl
' El la s~nnebulo flava
• .. venís la hon;Igent~ ~no mía lando, Edenrava,
dezertbrula.. . 'Sun'1 Maten.o!
Tie sin la nokt' spegulas
en la font' de 1' sa~-trezoro,
kaj mallumokule . brulas
krefervoro, kredoloro.
Portu min, ~ vent', ·orienten 1
Portu min, '~ent', okcidenten!
Lando de l' sopír~. Susura,
kun aera nuanc-rico . . .
Por la ho.m' ha ven' · se_k ura:
hejma paco kaj felico.
Laütc sonas, venksígnale
vortoj , voloj, vocohelo.
Pri Estonto ~br.ilas ~tale
okulbluo, '-mar'' cielo.
Portu min, vent', okcídenlen!

. Montru al mí, re_e 1' mandon!
· Ho; .sopiras I1tí intense ·
al fahelo, kant', liuto .
:Nur - adiau ciu-~ense
díri al lá. bela tuto:
Floro, frukt', vir.ina sin¿,
·' de la akvogut' brileto , ·
_ greno en matura klÍJ;lo ,
· altaf arboj en kvietó .. . :
Mont_ru ·al mi ree . 1' Ipendonl
Pór ·Salomono denove
· poste pretu la kameron:
Al deziroj, revoj, pensoj
yi aspergu peza.n té ron: .
Dor~os l:Ce miaj sensoj.
Tero sur' la nian'... en bruloj
gi sin t()rdis, guo tindra.
Ter' sur sala font': . ókuloj.
. Tero sur la kero cindra;
Kovtu per tero min , ventoj.
. .. <

f

~: ·.

'

'.'

·~

Trad. Magda Carlsson

poste km!e lailte ek'krii:

» paf « ! -

daiírigi trankvile

)) la tab'ulet' r.ompi~is « ktp.
,
.
Ni kantas pri la lardo, - nun,-" kiel la muso elkuras ka j naras tiun la-rde ton' kiel la "salivo a lfluas ~en

la b'u§<m de la 'mluso. J.am venas la 1oko de »paf ,c,
sed
ktp.
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.. Ekstarlnte are . ~e "la pordo, ni el&r:iis 'al li oíu6kaze:
· - .,Mallertulo, .; -~ ti.mie'ptrtdo, . '-- ploremulo !
' Mi "rakóntis tion héjm~, sed ne tuj, __:_ multi_) pli
pos\e, ~ nu,r. qum Kristnasko.
··
.' Mia patró kvazaií ridís, - ridis ,-'- sed sulJ~t.e
preriis min forte ambajíman~ kaj tiom proksime ekrigardiS en miajn okulój;n, ke · mi tnj· rq@.gis.
- -.
... - Vi kondutjs, kiel homoj neinaa}, - li dbris,
·ne :ekzistas pli granda _hontego,· ol kuragi je ~onto de
.fremda sufero. Diru aJ Bieniaj, - li P!#miS la buS!on kaj _forte frapis al mi sur la b~a\4:m":' ·.::_ ke pro tiu
»paf·« ·:au.,.~1~p « ~~?<'frapita. Kaj ne de la
instruisto. Sed, ke "·trapis vin kun granda k'or-doloro
via propra . p.atro. Memoru, . di}ü , tion tuj morgaií al
·
'
Bieniaj.
f•

••••

Judo.
..
· Judoj vizitis ~UJl ni jaro la popollernejori> sed ili
"'té3taais kelkafoje duro nia leciono.de religio, krdme iliestas b:ele .vestitaj, ek~mple nia Dejhes. Dej.hes :alportadis
tro honajn kukoj;n · kun doleaj·, ehle juid'aj, sed vere
bón~.gaj ptunájoj:' r~r liliertempi li veturadis - li Cimn
diris, ke li »meiij~ veturas, - li veturadis al la mar_bordo. '
'''·
. Do kvankam-ili e~tisjudoj, - ili kvazau ne esti:s.
' 'Verajn judojri mi ~kkonis nur en la gimuazio.
Estis-_eri' nia k~S<> -~is ' dek:du el kvárdektri lernaritoj. En
' la dlla 3kl.aso' B. ~-Kiam mi rememorigis al mi, b ili
· estas tutsimp;le' judoj, ,mi malSa.tis jlin. Mi¡a pli aga
. fratO kelkfojtf 'dérríálldis, ·.JóáJ? Mi respondis á1 li ma!.longe, ke ti,al, ear tiel. ·
-Sed 'kial?
-·· '

. . - Car 1iel placas al mi._
_
·Guste en tiu tempo miaj matematibj Ka.j:'latinaj
scioj maloonigis. Mia patrino veturis (car ni 1iam havis
'fiakron) ,kune kun nii al riia g'iinnaiia dmktoro, kiu
tiOn scüs, cion konis, - car li ciam promenadis tra
~a tuta konstrúajo ~ seoliru.aj , feltafpanb&flój.
' . La direktoro prenis min je mentono, entute parolis tre gentile kaj rekomendis al mía panjo Jcelkajn
helpinstruaritojn el la klaso de mía pli ag.a- frato. lnter
ili estis ankaií iu Sontag.
Kun ·unu »n «, tre kapabia,, - sed judo.
J
Pan jo, farinttr kompaooman busgrimaoon: · volis
.· scii, kiu el tiuj knabOi 'estíls la plej• inalriéa? Kiu
.estas, kiel §i sin espri~s '»éñ'' la plej . malbbna materi;'ala situacio«.
- Se teinás pri tío - deklaris la sinjo~o direk'toro - do plej malrica e3tas sendube So.ntag .
Sontag estis filo de ve§tisto, kompreneble ank:aií
judo, sed preskaií tute b'linda.
- Ili laiídire ne havas ec kie 1ogi kaj estas la filQ,
kiu ·vivtenas parte siajn gepatrojn el lecionoj .
- Tiaokaze, sinjoro direktoro, - respondis núa
·
.
patri!lo - estu do eb'le tiu Sontag.
· Mi oonege mfelmoras, kiel si estis vestita tiun
tagon. Si havis sabloko!oran robon kun silka "·iolkolora
antaiío, vualon derulitan sur la frunton. En . la mano
'*si tenis. faskon da alpaj violoj.
· ·
·
_ Mi nenion diris, nur kiam ni enfiak:rig'is,,_ mi dsiblis tra la dentoj nur unu vorton:
- Favulo!
demandis mí,a patrÚ}o
- Kion vi diris? klinigante. super min . - kion vi diris?
~
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Malagrabla afero: .
. ""·
Vestita li .egtig tre mizere, -:::- cío antiJévajá, b:afrotita. kaj 'flikita: Mi esí:i:s mi'rigi.ta, 'ke;' kvahkam iu
naci_?, fa~as .tjom·· da ~urdoj . ~aj hipQnaJoj•, · .ti,p· ne
Oérligas al ' tl ec decan vestaJon.
.. J • .•
e- :Vj oerte' portas suti via student'8· '· uniform:oveéton? - . mi rimarkigis, yolante per 'tio turni la
atenton ae· Sontag al la socia pozioió de lia patro, veff'

tisto.

·

.

·

.· ·

··

·"

"'' · - KompfimébM; :ke mi 'portas ___.; respc~dis Sontag, ....,.,. estas ;JJ1ult~. pli vartllre en v~sto. · _e_· Li malhu.tonurrús la malhe1bluan surtuton kaj mont'ris malnovan
vatitan >> kacá'Qajon. « - kaj u? .
. "
- Mi ne portas -:. estis mía ..Fespondo, eldiriiá
kun malestimó; samtetnpe·:il'mi deCidis, ke po< tjU: judo,l
por ke li ·ko.Ieru, mi neni:on •kpmprenos . .:
. Mi tenis la promeson dum tiu · leciono kaj qum
multaj aliaj en Ja: kelkaj longaj · se.maj·noj .
• , .Li l~ciottadis pri . ;matema~ko: U _ldari~!ld~s. per
IdO li poVIs: per pomoJ, prunOJ'•' nuksoJ. VeJDOJ aperadis sur liaj· tempioj ; .· k(l.j la. rug.aj pa~fHl'hroj tvemis
tiom rapide, kil ili certe . d·evis fari ven ton cirkaií liaj
okul<ij
:
·> · ·
.
'·
·· .. "k
~ .Óu vi n;~ ko~prim~~ ?. -: Ii ,de~:andis, etend. ..
artte ::al mi la trenymtajn. fro3tigin~jn ~anqjn.
·
- A:l;i nre komprenas. - · estis. ;Inia 1;fanKVila :r~S:
pondo.
,
· ·
.
,
· • {t
,. . Po,sUom da tempo· Sontag ~kkoois mint~am iom
ka j poiome li · kome~cis »'malkovradi «., .k:e mi §ajn~~
t ion·. Li tion .rekonis de lhia i:ilgaro'ó. ··Tiam ,mí clektis
krelkajn punktojn,, por 1(-e, J;lirektante .' SUI' ilin miaD.
rigardon, - mi . ne · montru ál : li miajri olrulo-jn. Tia}
p~nktoj . estis: poentrajo de Julio Kossak:,: J:lukedeto da ..
negoflQroj super . la kanapo., . metala
. ~irk~/1
~'

~

'

·;}

Sed kiom da hrú' - cu ·vi estas aktor.'?
Tr~getli' au :fai~·, 'sinjor'' )ohanson'? . ·
;~Ole estas ·· komp'leks". AÜ ~entodoior' :·
.,A.ií eu estas l' anirn', sinjór' · Jobanson'? ·
t

'

..

-

d?l

::;:..;}J.

--,, .• :\.·,

.La.. ar\iino n~r, do . .Ho, bon~ance nu ·
nu~ apend:icet', sinior' ~~ha;son··! ·
· ":Giri detondas ~¡ tuj : k~j poste al · vi
~
bona ekaorm', sinjor' Jol:ian~on'.
·El ''la l'sve<.ta: Mdgda

Kiam H~b()l i~e s ur virga
k un gerriplenda'- ekkri'.
ap.ud sia . ofer'
mort;falis .al ter',
· pa.r"Dlls al Kairi· Di'
en . koler' ~ . 1 •
.

.

estis egala«:, ·~eman'dls ~1 la lasMj t:Jénlroj : '· · 7
l
cionon kaj la alvenó ,de
profesoro? Guste tiam oni
plej bone intersang.as la plumojn, . postmarkoj:n, lib'r.t • . ,· __:_ . Tío signiJa§>, ke ·s injoro prof.ésOr.o ha vas filon?
ojn. Sed antaií_ la alyeno de Gojl.Wvsk:i nenio okazas
- · J-es - respondis GojkovslQ, . J/;ttente ·nieta'nte ·
dum tiu in~rfe'mpo. La )~ hoinoj <' rigardas en la ..malsi~n ·nigran )1otli'bron anfau··si:· Ni ·havas· fiil.on de·
klarajn, svitkoviitaj·n fenestrovitrojn kaj doánas.
hodiaií, de la kvina .maf.ene.
' La pordo malfemiigas, ni levi~as kaj ni ec .ne
'
- Tiu ci kon?S la grekan ling;vón - elg•OTgis
rigárdas lin. Por kio, - 'li ne saqgi.gas,, estas Ciiam tia
e~1 la plena. silento la plej ~ljqn.a elJa altulacoj'.
,
sama, tid same li pa~as¡,. ·tiom same da pasoj li faras
.
'
l:a
v&-toj
;)
tiú
ci
k~rio~
'la
;
grekañ
'li~gvoji~.
éstis
'
·
· .
·
de la · pordo gis la katedro. ,
d<evizo por la tuta klaso. Ne sidiginte, sed starante en 'la
Hodiaií _:._ kvankam li estis tiel same vestita kaj
bienkoj
, ni komenéis nun demanda"di..,, &énorde : Goj...
faris la saman n.o:mbron ·da p:n8oj, - li ne $.idigis. Li¡
kbvskin ,>> p~·i ·cio << . Cu jam ''H1,1j « p.al:t>:tas lá filo
daurigas la sta·r adon. Ni atend.a~, gis · li eldiros la
1
sinjor? pr'Üiesoro; cu li 'havas, »ciujn « Iiáiojn sur la
:
simplan, mortlÚl: sidigu1
.r)f,
'
\
kapo; culi ne bavas ses fingfoj!ñ; culi jam dé'kJÍfia¡)) Sidigu « 1 - li ne eldiras.
_,
cias »p-iljdeüo «; Ida ~stis Ja u·n uá "Vorto; -kíi:ui lLelqi~ris?
Gojkovski jetis siaú rigardon •sur la ~~itkovdtajn 1
. r ~ Kiél 11. p<q:~las? - :'idef paroJi~?" - ti,iliiis
fenestrojn - kaj prortúmigas sian malklaran rigardon
la tuta klaoo. . ·
.
_ ·
ínter la 'benkoj. Li kome11cas ce la plej bona lernanto
G'f}jkoys1ci
j~tis
antaiíen
~siajn
malgrandajp,
:flavHa1·anski, 1aiílonge de la unu.a b'enko li preteriras la
~j:u maOO,j:p., kvazaií ,.li denov.e.;kapfudu& et.an papilion.
mezbo11~jn • ler.rrantojn 1 atingas ciujn .altulaeojn · en la
Ni tuj eksi1en'tis. Li fiks\s la rl.gardon .. sil.r la nmroo',
griza angulo de la klaso.
·
·
levis alten la grizajn ».plenpolvajn,« brovojn, reinemPtKaj plue?
r~gante ~~ s~- kun granda penQ ion, kion .oni d' eva~ nep~
Nenio.
fitlele npeti~
·
·, ··"·
, ..~ " ¡
...
•
,
'
Li l'igardas la murojn.
- ~elli parolas? Kompreneble, ke li ne -pa:rolas
greke. Li párolas neniel. Li difas - ))aií, - aií', .-:-- aií,
Subite li etendis antaií si en delikata movo la
manojn , kvazau' li kaptlidus papiüon ,; li ~~rid~s :íl si
f-- Rigar~()fikse sur la muro11 9'<>3kK>vski. kQmehcis "''
tll:ailaiite pépi, i!m~tant<Q · 1a :l>lt<;>tpepoJl' ' dtl rtialgtanda
mem ·per maU.auta pala rideto. k1j dil'is · Ihalrapide en
infano.
la ~ongan silenton de la k1aso:
La klaso eksplÓdi~ per ~ida 'blek'ado. Ni fra- Ni háv.as filon.
.
padis
~> pro~-~ójo « en la blertlrojn, nipioo'frap;isr... Iihroj•
Neniu respondis. En la '\!DUa momento m ne
f-a1is el pulpitroj, Hhgádis en'1á.aero: lu~fis~al' l;l.; lanulo .
komp:ronis, kion ti-o signifas. Ou ' »ni havas filon « m
kaj skribis ra[üde: )) Vivu 'l¡¡. fil.o de sin joro pro~esoro
devos tr.aduki grebn, CU tÍo ·eStas titolo de taskol< CU
Pajdek«
! .
.
·
.
' .
·~·
. ·
seri-ko¡oonco de iaj novaj esoeptoj·.
.
~
'.
EcBa1~skl
riais
kaj
.
.ktin
eiuj
k:r¡IS.
·
..
:;:
'
Gojkovski' pl'8mis .al (s i la ~nojn kaj eteri~inte
sian longan kólon el larga lrolumo, ripetis nelrura~e:
altulaeoj kapohatis s~, la ~~~· mik'sig;is , kun .
. - Ni l'Lavas filon.
1~ lo:io. L~ plej gran~a el .l ii. altQlacoj,, Fali§e~sk!V !ID.La klaro ))kiel tia« respondis neni?n. Nur ;la
, b)te ~kstan~ sur la,, pe.nkb ka3 <· plengo~ elkrus_~en J.a¡
nomo de la; tuta· kla§?:
·
maljuMj altu1aeoj él la <griza ·ángulo, a1 kiuj , )) ciot

?la

ae

' .La
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'
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~A :FJAp.¡t;IN,Q
- E. tiRIKOV -

,,Felioot .. :

<

'Ne -B.ercú ~i~ en la estantero, nek atendu ~in en
la .estonfeco, se vi, ]aca, turmentita, dissirita sur la longa
v()jo, sup~niris . fine la mon~on de l' \'ivo. Rig:irdu!mal.:.
.,· ~taií~n ..:~Yi perdis vian f.elloon, preterirante tiun etapon
de vía viv:o, Kiun oni nomas n'un »La:ndo de l' remremoroj « ·. : . ·
· ._ Malliberülo, sidirita langajn jarojn en malhela
subtera fortikajo, . ~rp :mi. forlasis gin, » ~irkaurigardis
káj elspii:is « .. . Hodiaií ·mi ·rigardas malantaiíen kaj
mi ñe nur ekspiras, sed gaje ridetas pri tiuj newa.L-·
portéblaj tagoj · de ' ~- juneco, kiam _m i estis nomata.
»'politika krihiulo~< kaj tt'ovigis en' mallilkrejo, en telo
izole slosita ...
'La juna ariimo estis pura, travideb1a kiel fonto,
hj rigardis la disvolvi~antan' mondon per afab'laj kaj
naiv-fidemaj> okulój. La gojo ikzisti pelas nin cirk'ai:'t,braki Ci· tiuri tutan multko~.dran mondon kai tiel penetriS ;Sendefende en min la ideo pri mond'fel,ico. 1Ioi,
kiom mi· ,deziris, Ke ciuf homoj sur ia ter.o estu gajaj,
~e~~- ax:nu unu la .alían kaj neniu surJa tero versu larID()Jn·, n'ek miálhenu
vivon l ... Ou ne de tío de,·enis
nía tuta militema neP.ardoneblleco por ciuj malverojl
~ la.. h.?~aj . · ri~atoj, se~. k~J:l- estas sensencaj sgr 1~
~ro CIUJ _formol de soCia vtvo? Juneco ne volas kom
iajn ._ Jljn kompromisojn kun homaj - maljustaJoj. 'fiel
est~, e~ ti~I. t~:rpf>Ó; kaj tial f~i~is i~~r ljl, j~~a fa:rniijo:
de l studentaro tí-el abun-daJ Statknmuloj; ,
J;en , mi estis llllkaií
ki;:imu_lo. Y~r8ajne pro
tio mi. rie nuf ne falis · spirite, ki3m, mi restadis en la
ll,lalJiger.ejo'. s-ed,. poezpgi_s, . kaj
prokla~is' ))•heroo ((
kaj ;)inartiro« por la Mico d~ la tuta . homam kaji
gaje radiadis mia animo.' La gardistoj mir.is.' Mi sufe~ ian toj-án áoioron de l' . pravo, kiu penetris la cielOJíf en mistika _~ prokSim•eco kaj, versaj:ne, travivis
• , :ion "s~ .IÍÍI 1111 Sl!flk:ha .enmlito_., klru en rñisti'ka ékS:tazO -suhme~~is orte al catma pekó esti' delogata kaj ne
ciam eltén'is' fiun ~ provon. •,Mia oolo slínilis .m óuahejan
celOn de enn'ito; "siléñto
la . 'Ill¡lfllilier.ejo, kiel en
d.fl:lrertO; la li:ittraao ·de arestitoj, fasto kaj subteno de
~ef(). Mi havis .. nur sqen~1n -k.aj ._:religiajn. l~ojn·,
Cár' áliajn oní :ne i:Ionis en nía ma~ejo. 'Mi vivis nur
la int'!lman vivon ,de inia aninio, kPn fremdaj, me1ankoliaj .viZioj, 'disigite de 11{ vivo pe~ ia stonaj muroj dt
h~ .mal~rejo Iu¡j distrite en lf.l· regendil re~o ae l' fan,.:
tazio. De la Evangelie mi trailsiris .á! la historie de la
Téio, de'~a· Tero· al s~pera maíeffi.ati.fi~; de l' . materna,
,,. ·~ . ~l ...s.anirt;Jj vj~oj: . Iif! ~1I-f:ll~8~· Nokte.;. sonz()j •
ka-J VI.ZIOJ"' el ~ll!aa ~?oo : k~ ~1~j; e.ekaj ~ell)gof..
.:Komprente'tile,, m,' »neróOJ JmJ :n':l.artiro)• pqr la 1deo de
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homá~a fdioo. sur la tero «, d-evis rezigni pri persona
~eli~.; ~d. ni ~t~ nur dudekjar~j-, ~nk'o.ral~ ne sci~

h.rmg~

maJn ' fortoJn, ne kredis 3e bu hm1go an~u
la vizago de ne~éb':Laj mondkonstruaj le~oj· kaj
fiere n()mis nin mem »re~()j de la naturo « ... .
. Sed, cu ~e estas feüóo vin kredi reto de la nar.
turo?
·
Kaj tiel, rego de la. na~uro en izolita mallilie;l'O.
Ja:m forpasis . kvar longaj, longaj mona~oj· en monaha.
heroeco, al, kio helpis akra nord~ V,intro kuQ. g-iaj p:J'.Oo.fundáj n~oj, urdga:noj k:aj ~avangoj. Dom tiu tuta
hlmpó mi ne vidis ~e unu proksimal). homan viza~on11
Iafoje mi vidis en songoj tnian plorantan patrinon,
nelíule >elnagis konataj k:aj ne~onataj kria_bi,noj, similaj,
aliu ·... Malgaja patrino apartigis min de la abst,r:ak~a·
mondo kaj mi komencis segti min ne heroo sed !)esto
en la ka~o. T:a vizio de l' 'k:na;bino forpor~s min al
legenda regno de l' :revoj kaj fantazioj•...
. Ifiam mi unuafoje songis . pri ti'u knabino, vekíginte, mi. penis rememori sian b'ildon. En la rp,emoro resíis konfuza ideo · kiel mallauta muziko, kiun
oni audas trae muro. Tia delikataJ disrompebla rem~;
m()ro 1asis nesob:metebla;n distrigon en la vigla anim•o.
Ua · tutan tagon mi trovigjs en dolCa nebulo pro tiu
nokta vizio kaj senforte memoris pri g~a lftldo. ·Kiu
si estas? De ki-e mi sin kapt:i.S? Al kiu si similas? Mi
trasercis cinjn knab'inojn, kiujn mi konis, - ne! Ne-o
niu el ili do,nas plezuron per ceesto.
AJ.p roksimws p:rintempo.
•,ne povas kasi la,
printempon: ~i rigar<las ec ·en la malliberejon. La
vidébla ciela peoero similas bluan okulon de ridetauta:
knabino, en la malfer!rnita feñestro etendiA'as la ~emoj
d~ grandíástaj ronoriloj. Suna :cadio en~1i'Li~as tra la
fe.ra ~radq. Oni .au~ pezajn gutojn kiuj fala~? de 1'
tegmei'rt:o K'aj Irorinicoj eri la frostaj· kranoj. · Máteq.e
~vJ(lr.as kok>mb:o j en la proks~ro.o; kaj sur la korto, kie
o.ni permesas al ni 'Prom;eiii unuope, degelas en river~toj; tie fJÍistras- io seoqese· hj . ciu~ge, .ffialaltigli;S plí
kaj pli la: nego, Jcaj la aero, b'oñgu~ta kaj.· travidebla;,.
sajnas' triñkalo póÍ' la brnsto. :Poste oni mida~ lcJok;.noj:n
k~uki, · kaf Stir. . C:io kantas priritetl;l~ lá kokoj. Oni
~- kaSa.s la printempoñ pei- Atoñaj muroj. Gi soreas PI\ .
la homaj áni~()j, · ee ~de tiuj'e.níermitaj en soleco. -. -:
Gia B<!lkÍ'eta $1-áfo.nio, ~a '~.KáQto.. ~e , Kantoj ~ plenigas
la juruín animon ICaj korP,on ~:t:trep1oj· ' d ~ gajaj espero{ kaj aqtause.ntoj., dorn,:tig.ás la vooon, _<;le s_cienQ\
"hj ®gia· -cio~cio: lá 1ib'roj forrul¡i.gas ' eLlll -~ooj~, liblérJ!as 'Th:'dórea r)ezo ~f oni ae.zfri:Is iun .fQrte cirbu
"P.repti ~ la~l:irakoj. Kiun? nió:stias'l ,El}1é, .. tiun ne1Gllán '-vizlÓn, kÍu _jus _a~riS ek· son~O'bf kiun nú n~

oru

OOrMrnÓras 'p1n, pr~ . kiu mÍ. ofte ntm pensas, .'kiani: ,,
mi aúskultas tra 18. malfermita fenestro 4 printemp~ii ·
kantoo. lo sekreta kre~as dum.nokte en 1a tero kaj en ·
la #elo, el kiu estas videb'la .al. mi stela peoeto tra la_
krad9. . .
·

. Kaj la tero kaj 1a cielo esperas grand,iozan gojan
ll}Ír.aklon-: la, revivigon de Kristo el la · morto ..

*

M.atene kaj vespe~ la melMko'!ia sonorilad;), kiel
la .gemaj eagrenoj kaj turme.ntoj ( d~ kristanoj, ' ne "
na!>kflS funeb"ran sed ~jon, Cat plaeas · rimarki Olll,:f''.
1
anta u-en, tial ke antaií m ' troy.~as la triumfo de 1' vivo :.'
super la mórtó. Ti~1 okaiis' 61áiJ)l, s.e,d nun en . la mal~~.
libierejo estas aliinan'iere: melankolia sonm:ilado naskas ·
malgojon -el} la izolecio. Neniu yenas_diri· a~ vi gaj>é
l> Ktisto revivigis 1« ••• " La. juga elserco finigis px:i mi,
oni jam permesas vizitojn. Mi ;(~Stas sola . en f~emda
malprok~imo :ae 1' ,naskiga Utb'Ó. Ekzistas ci tié nékon- '
at!lj amikoj :, sekret-a rondo, kiu helpas la politikajn _
arestitojn en la mallilkrejo, sed neniu, mio ,konas tie,
Ciuj es~as por' 'ini fremdaj, kaj· mi dezirus revidi
pro~siman Í8111ilian vi~on: lá . maljunan patrinjon; '
fraton aü fratinon, ti'IOv~i sub~~e, ec se ~r sola· mo- .
mento., 'en Ja gepatra urblo en tiu ·intime konata domo,
e1i la ron.do de miaj parenooj. ,
-

Vivo marsanta ruzulan al ·ni abooon instrui.s,
. kiam. junago ohstiná ;Pasis, kaj maljunu~jn . iiverenc··<_>jn.
Tamen la ~mojn~ vagulajn el koro_~i· ~e el~kiii~.'
Cenój dum krakas, demon' . disputas kun koro siajn
·. .
' diferencbjn.
Amo . I.a devon obstinan ámon sufokas.
,_
.~
Peko ce virto priridas ion ~autege k-aj en parodio. "·
Ploro; hoplor' de juneoo, fruntfáldon vane ~alvo~as :
Cu do malcasto okazis? Estis sen ies peko, kulpo, -scio. ·
·.

.

.:-.;

...

Vivo marsanta instruís . abl'>oon _tre pian. ·
m~~ulon. . ,

Se.d ve: sur ves.to.gi·hm;is el vino kaj sango
..

•

7

lam ni kredis . kaj yolis. Kaj nun? Cu kredon ni h4_vas .
.
.
mn? '
Jén ce ni kun ínakuloj, kíu al bono nian ekturn~s ,
, .
. ·
· · okulori . .
El la ceha: Súm. 'Kama.ryt.
L'tlf)ekfo hídiS SUr }a K~>nsterne ekscitita, vizaietO .de, l' ..
_knabino.
_ ~ ~.
'.~- ·¡
,___ Mi perfekte ne rememoras, kiel mi diris . . .
~primis .· .. Sajnas, ke
nomi3 .vin ,;Marko, Vo:?jP ·

m?

non. Oni sciis prí.. mi!' Oni rememoris ruin! •· .. :Kia
goje: venis vizitantoj·, Jciuj ' alportis ci trujn kuloojn,
· mai:tgajojn kaj ovojn! Mi petis lli1.akvon, preparis teon
sur la ta:blo k(;lvrita ~r maute~o, ar<\figis cion . l¡:u1paske
kaj sub la trilaj sonoradoj· mi sentis gojon, K'e mi ne
. es~s so]á,. Eed .iu d,edicis al mi siajn pensojn, rememoris
min, · Jle , forgesis min .·en ' la malli'De1'6jo. Neebl.e priiskribi tiun felicon. Mi lúedas, ke gi estas simila al tiu
de la'bóristo.j enterigitaj ·en sakto, kiam ili m1das la
urruajn sürdajn . sonoj:n de' fosiJoj kaj soveliloj, kiuj
malfermas ilian tombon . . . Oni dúas plori pro kortuSü kaj ravo.

*

· »Kdsto r·eviv:igis el la motto! La morro pravigis

la mortoi:v kaj donacis vivon al tiuj1, kiuj estis en la
tombo. «
~
·1
. Tiel ka11tis la pastroj en la malli1ierejo, rapide
ttairante la lioridorojn_de la malliberej·o kun la pordojl
de la izolaj üeloj rualJermitaj dum kelkaj mirrutoj. Ni,
politikaj areStitoj, devis stari en la profundo de niaji
eeloj, ne rigardi~ ·kaj J:a rjafstroj· forpas:i:s, karrtis,
incensis ~kaj sursprucis sanktan akvon sur la murojn..
Kaj mi pensis: mi .símilas iun estintan ep stona tomb'o
· kaj jus reviviginta:n el la morto, üar la pask'aj kukoj•
. kaj . ovoj kunigis lUÍn . ~un ciuj vivantoj. Kaj oni m:al'ferníis la pórdon -siniho!e de tiu enkorpigo al-la viv.o . . .
Kaj kvankam la pordo estis rapide fe~ta deno\1'6 kaj
tondris la fera rigilO., en la animon ooiris tamen
aromo 'ae lib:eveco, kaj l~.reoo .b!ovis en la izqla eelo....
· · Cibn matenon komencigis paska sonorilado kaj
vibtis gojo pro nekon¡ltaj espero kaj antaüsento. Kaj
ili ne trompis la izo!itan nfalliberulon. La trian tagon ,
oirkaií tagmezo, frapis fero kontraií la pordo kaj enriga:rdante la gardisto so1ene eldiris : · .
- Ronvolu en la. kon~oron, vizito!
- Por mi? Cu iu venís?
- , :Venís,
-- Kiu?
- La fianciw ! . ; . V}., ciuj havas fiancinon ...
En. gojega tremo mi elicis post la armita _gardisto,
kaj ·en r,nia lmFo tu::nigis 1a trowpeto de tiu, l{iu veni!l,
tar tiam mi ne bavis fiancinon. Nu, car krow patro,
kun . patrino, }ratoj kaj fr.atinpj· neniun oni enlasas

kroru fian6inon, nature, iu profitanta tiun nomon deziris faciligi mían izolecon. Sed kiu? Natute ' el tiuj, ia.a
sendis -al mi la paskan kukon. Fiancino! Tio estas, juna
knabir,t o ... Kaj mi - . fianeo .: . . Fianoo, fianóo ...
Stranga vorto. Mi iris, ridetis, kaj en la . animo estis
goja turnigo, la piedoj · kuris, la okuloj ridis, La kioro
b'at~gis maltrankvile. En la irado mi Ol'digis per plena
mano la ko'mbitan bararen, . deziris aspekti grava káj
esti blela, enigma, inteligenta, .en oiu naski impreson
de sufeianta heroo: Nu, je~ la kontoro kun k~go por
la vi:iito. G-i estas simila al nuntempa telefona parolejo,
e.n gi estas fenJestm, kiu; anstatau vitro, ofte havás
k.l}pran dr~tkradon,_. -en . kim: " gn~ povas me ti nur un~
fmgron . Ot certe ne estas plt granda ol kago en zoología gardeno. Mi englitigis en ti un -kagon kaj la armita
gardisto . restis poste nanta post la porde!o. Kaj jen
mirinda vida jo: »fiarrcino nefianciniginta ~ « En la :rnallu!Jlo de tiu barajo ~?imila al krilirilo, en la alía parto
de la fenestro aperis knabino kun b~ankaj, fajrerantaj·
vesfuj, o.ra pajla eape!o, oejanoj kaj kamomil;)j, kun.
neligita spinvualo sur la viz.ago, kiu vekis gajan timigon
en mia tuta animo: j·es, tío estas vizio persekutanta,
min en revo~ G-i, gi!. Mi ankoraií .ne observis ekzakte
la viz.agon de l' 'knabino, sed tamen sen tís tiun similf:lcon ee t· un'ua mallongedaiíra rigardo post la kradon .
Tiel terma sajnis la 1mua renkontigo de l' okuloj, kaj
certe: por ni amblau: la knabinaj va~goj ardis purpure,
ridetis embarase, evitis renkon~on de la okuloj kaj en
ekscita konfuzo rigardis la gardislon, sidantan malr
proksime, kaj diris:
. · . - N u, bonan.· tagon l Por mi e~tis tiel malfacile
atingi vin .. . revidi vin. Tio estas indigniga: oni bezona.s
ank,oraií ·pruvi, ke vi . . . ke ci.. •. estas mia fianoo.
· - J;es, indigniga l - mi eldiris.
·
- Cu vi .rioovis miau paskan paketon?
- Jes. Dankoo.
Tiam ni unuafoje rigardis rekte kaj ridetis unu
la alían. En la kontoro okazis io: iu venís aií oni altportis iuu,· krlegoj soni.s kaj mere la voóo· de la gar<disto. Mia sekreta fianoino profitis oi . tiun momenton
kaj ma11aute derruindis:
- Vi, S.ajne, ne konas min?
. , --· For?<evu la vuaion.

...," ..

ging gan-g, 'gi~ó.g, ga.láng, '' · .. «

.•

Tiu transiro de pli vigl;J. al pli
pc)r la paretoj vlde"bl e maHaoila;
.
h :ankam ili .Q!,em ver8ajne ne konscii~ pri tio. Tamen , la
\' 01'.0 ¡l}J,l)l).tri~is, kiw.· ili ptéskaii. salte . ekstaris, por iri )lll"a
f~o, 'kie sin renkoptas ambaií paroj,: 'ce la kvetk:o;
'•

kvarope dancvio~
>~

<J:',

. .,«
· (muzilto de ·¡;iárossy)

Revenin'te en .la Jaübojn, · 1lin majstrás iom post .om pli
1:~va an'i!Dstato, ,, kaj ia du,, jun~Toj alt~rne ' d~klmT1aa• la au
s~rofoJn de Ja majesta:' Himno al la Nokto. Post la lastaj
·'
.
. vórtoj:
.
'

.

. Ja g~niajo, kreita de pi a majst¡;o, k.iel kreskis la .fa jrc:ro
je '>fajro, ' kiu brulas k~j va'rmigas~: kili clonÍls ' kurag.(m
·
bomoj~, n ekutimaj . al . literatura , laho.ro, prezenti ti un .
peri¿n en tia formo. Ju pli serior.~ mi pripensas. la divers- ~
ajn malhelpajojn, des pli prof urid·e mi admiras la kura~ori '
káj persisfem¿n;de Ci~j kunlahorintí:Jj . ear mi vidas ~rt ti.u"
prézéutado •gravan a.teston pci la praktika valoro de r:iia li- ;·
terafure: :L'ntt·epr.ení tian laboron kaj do~1i ciam tplí da
ok'azoj poi' evoluo de la pr.ezenta arto estas unuiunga
ed.uka ·rimedo rpqr · ve'k~ ) Íltereson:,. pot:':'altigi · la liogv~ n
nivelon ,' por kon vi nki ec sk:eptikulojn, ke nia Iingvo estas
ve'l'a ,k;ulttu:lingvo, kaj ~iaj utantoj .es ta~ .respe~indaj kultut~atalanioj.
·
W. ' H. ' van D?ngen; Hilver.sizm.

'PRAKTJ.I\.A PARTO. De

. ,:Amhaií br•ltOj ekíru tí~aniere, ke 1a ma1fennÜa]
manp1atoj fron'tu ' la · publiko; tiel lévi~as la deks~a
mano dekstren,'· la mald<eksb:a mano ' maldekstren, ·~¡s ·· po
zicio f.aranta akutan lmgu1on kún ·la korpo. Ea relokigo
okazu Jaü .la: plej kurta :vojo ;· ambaií manój samtemptf.
La centro de la esprimi'ta pe:r: 'la tnanoj . m~ro estas la
viza~o: lar~e aperitaj okuloj kaj iom.: nefermita stato de r ·
huso. «
··
·
·
l>ost la miro sekvas la gapa~o, poste ofero -dekstren,.
ofero maldekstren, ofeto dekstr-Cn kaj maldekslr~n (kio
igas nin konkludi nep;an praktikemon), ordonado d'Ql¡:- ·
stren, m·donado mal<:lek~tren, minacado dekstren, minac4 o
maldekstren, milda · rif~o:·.konfeso, revelacio pedanla
difinacfo . ,kaj kamzparana mod~;t.eco dek~tren.' malde\ stren kaj ·amhaümane. Ni trovas dume ankaü prudecon:
)) La ókuloj, kóvritaj per la manplatoj, elrigardas inter •la
fingl·oj oni atentu, ke e}¡¡ manplatoj ne kovru la buson :({
La rica qioatenta listo .finigas per heútado , li:oketa kilj ·
. kamparana sol ato.

¡

·

Ekzistas homoj, kiuj rid.as pri ti u iom naive aspekta parto praktika de la filmaktorado. Mi k9nfesas, mi
trovas nenion ridindan en gi, xdi ec n~ miras (per io~
nefermita stato de la bü§o). Mi . trovas senekzemple inshoman internan, per ~implaj, sed fidindaj' reguloj d.e
poslibroj. Bepo ciudirekten; optimismo unumane . dek~
tren; kul\uro n1odeste, nek,antauen, nek malantauen; ferJ'Íllgo el ligno de. dekstre_maldekst(en, prudeco arnbaüp'1ane
kaj amhaüpiede - tiel simpla la tuto kaj kiu kungus
userti, ke ne tiel ni vivas? Ni bone lernis la formojqtrupleq~ tiun ci koncizan fakverkon. Mi timas ~e ni ci u]
sek"as. ~i_ajn reguloju . . P.er §¡¡.blonoj ni .esprimas nian
normojn jam dum nía irífanago ·kaj neniam ni dcvojigas ·
de ili. 'Je~. k:iel vi sentu, pensu, vivu: tion ni lernis en la
praktika parto kaj . ni est.i.l; bonaj 1ernantoj. A.mo dekstrim, 'amo maldekStrén,' ·~éO:igo rr1al~ekstre,· ~ba.üdirekte
- ankaü ti o estas orda, regula. · Literata ro nek dekstren',
ned maldekstren; idealismo, IOn faras akutan angulori
kun la aütoritatestimo. ,.Lab.oro, kiu paralelas k;un la senco
de 1,' vivo, tial ili renkont~gas ·n ur en )a senfjno ,post ni a.
.cesi~o ( cesigo. en lign~Jt~t?, "'!~IU.oj simettie, ciu.direkte ).
Mahato: dekstra mano antaüe, per ~arnparan11. modesteco
cal1elo renversita. Duboj': _amb~ii olmloj fer1nitaj, amba\t
oreloj Atopitáj, .kaj per milda .rideto cion ni tuj kredas
phJyajn fojojQ sinsekve, por ke :ne okazu .pli gr.a\·a •. malbon.o. Arta ~r.eo: ':apidJhse oni iras tien, reen; ~bje'k-tojn
oni turnas rapide; .inke-skribile ni signojn su.rpaperigas .
. Karago: torakojn ae:rplen~gi, amb~ü ma?ojn svingi,
al starantoj , frontaj al ni diri Jttalagrl\blajojn. Timo : la
supera· parto de l' korpo Ji.lini~as; la; varigomuskoloj form':. ·.
as serv.opretan.. rideton, per ofera móvo .Qi, transdo~as 'e tajn ' .
. objektojn ekzem~le Aian~. cerbon -;<tü · veiteh~;on). ,
Sed tiuj estas nur ekzemploj elekl.itaj laú hazardp
-el Ja rica arnaso):le l' utilaj reguloj d~
pralctik<t pado
lqu.j estras niajn movojn. Pri cio ~ñi havas . tiajn . le.r't.ajn:
kaj fa'cilajn esprimÍortnojh. Ne. estlts malfacÜe sekv1 .ilin,
tiom ·pli dan~ere .kaj 'preska1.\ ciam maleble' estas devojiéi de· ili. N:iaj .s.entoj kaj . emoj ~enerá;lé "'tÍstas ma1:
trankvili~j kaj ..ka} 'j>l~naj. de'\treOi~oj Di~oizaj. Oni d .
va~ timi ilin k_
a j)erni .~iajn ~ostajn ~aj senn?t::-!!jn esprjmoofr.m ojn. Neniáin ni .faru, · kion .ni vólus ...íari - ni agq
:¡aü instru.o' kaj' eberco. ~i ·-estu "ordemaj llaj ~~aj~ h
rizontale .same ~el .~ertika1e, .iom .solene, c~ili.ap~d ri~e-; -

r

-

··'

~<

.

ne~f.el rii .;l)f!lP,U ia ritróon
neniel, hazarde, ni fa~;tu bqne.:
·
(X.) GINA KÁ.us: PLIFOR'I'A OL LA,' AMÓ. Tro~ ..
hcjtita de' ekscitoj, katenan'te irite-resa éstas tiu. ci ~om~o,
kili oK.azas dum . ses ta;g0j. Dum· ~.es tagoj' faras .la. vojón
de ECu_-opo al Am.eriko la §ipo )> Columbia ~, sur kies fer. deko la . pasageroj reprezentas ciun pa.rton de la socio
·· kaj dum la s~ajno ili travivas la holadon de la. plej
malsamaj - pásioj. La sipkuracisto - kiu ekvojagis p::>r
reakiri sian ma1fidelan edziríon - pavas enrigardi durn
tiu ci tempo en timigan profundon ,de la homa anim.(l,
li povas trarigardi la plej Jmriozajn kirligbjn de' la viv~,
la interrilatojn ka¡ i'flte:fefikojri de hazardoj , kapricój, ·
aickcioj kaj .regulój, kvaz;au sur sé'kca tabla Ji sekc,l)S la
vivantan vivon: -málfermi~as _por .li. giaj ka§itaj m~skol- ·
tavoloj, gja sentem~ nervaí-o. La oceana sipO_esta,s la:.. mikrokosmo de la mondo , . en . kiu vibras ciuspeca im~gebla '
strecigo; pasiaj arnoj, pasia ambicio, la febro de 1' ludo ·
kaj la tormento de· 1' sufero hejtás. g-ian kaldronon. Kaj ·
la sipkuracisto dume sin s.entas. kiel . iu, kiu kuh taüzita
animstato falas en .teru;an teropesto.q, , K.aj . e~ la tin1~ga
ventego li rekonas la bagatelecon de sia prop:ra ekscitecQ,
kaj ti o lin tuj trankviligas. Ankaií li kontentigas pri · ~ia
sorto, transformigas, farigás no.ra h.ómo post la paso de 1a.
ses tagoj kaj kun. renovigi~ta forJ-o, .a l novaj celoj li ekiras
en la l ew-Yorka haveno. .
"
1.61'g'éttié atentanta), ke

(X.) JOHANN RÍlBENER : .KON'QAMNITA JE VIVO.
Tute neko~latan junan verkistón popularígis tiu; ci ro.manG ;
kiu faris .gra:ndan sensacion en G~rmanujo. J;_;a -suférojn .
de J.?edor Feuerhahn, malsane sentem_a, . m-odema . j.J.mulp .
k un trohejtjt!l ~nitpo , .. desegnis Ja · verkisto en tiu Ci romano, bolanta in ter pªsioj. Cirkaü .li estás prezentitaj .Ia
figuroj de la nuna straoa mondo. En la centro de la
okazajoj estas la amara> m'a~bela lukto " in ter fil~ kaj
patJ:Íno kaj en "la fino de la '-romano la filo m urdas' ~ian .
patrinon, vivintan malmoralan vivan. La amo rle F.edor
kaj Mariaschu estas, por ,tiel diri, la · ~ola, paciga moJivo
en la marco de la:demonaj al:íomen.~joj, kiuj Raben:er
prczentas ' al ni.. Li- volas respeguli
la ..viv-riaárdon
de la
.
o
moderna gejunwaro> sed ai' volus esperi; ke ;.¡ur tr~ malgrand~ parto' de la 'j~nularo produ](tas por si tian malsa- "'
nan, J;evivkapablan filozo;l:ion . · La~ tre . talénta e Rabenér ··
pl'ezef!'t.as seriozajn kvalitojn en tiu ti sia ave_ntur~, mQ.rn~
atmosfera libro.
'
. .
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Mondfama romano pri vivo de nederlanddevenaj
logantoj en Sud-Afriko. La verko ampleksas belan
amhistorion, originalan filozofion pri la vivo kaj
realecajn priskribojn pri la ora lando: Sud-Afriko.
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Havebla ce
La Brita Esperantista Asocio
142, High Holborn, London, W. C. 1
Anglujo
kaj ciu Esperantista Jibrovendisto .

Detaloj kaj prezoj en
la sekva numero.
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Universala Esperanto Asocio
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celas:
Disvastigi la uzadon de la internacia helplingvo Esperant_?·
Plifaciliyi la ciuspecajn moralajn kaj materiajn rilalOJll
inter la homoj sen diferenco pri raso, nacieco ,
religio au lingvo.
Krei internaciajn servojn uzeblajn de ciuj homoj; ki.es
intelektaj aü materiaj interesoj celas trans la limOJD
de ilia genta aü lingva teritorio.
.
Kreskigi inter siaj membroj fortikan ligilon de sohdarec~
kaj disvolvigi ce ili la komprenon por fremdaJ
popoloj.
La Asocio estas neütrala rilate al religio , nacieco aií
politiko.

donas:

Al la rnembroj: Membrokarton kaj · kvarcentokdekpa~an
.Tarlibron kun la adresoj de la Delegitoj, ~sp~rant:
istaj grupoj, gazetoj, organizajoj, kun scngoJ pr1
internaciaj rilatoj ktp.
.
. .
.
At la Subtenantoj: Krom ciuj dokumentOJ, kmJD riCevas
Memhro-Abonanto, premion konsis~an~an ~~ Esl!er:
artikoloj literaturaj, sciencaj, tekmkaJ kaJ prec1zaJ
informoj pri la movado.
.
. .
.
Al la Subtenantoj: Krom ciuj dokumentoJ, kmJn r1cevas
Membro-Abonanto, premion konsistantan el Esperanto-literaturo.
Ciu ali~into rajtas presigi senpage korespondan anonceton
unufoje en la gazeto »Esperanto«,

kaj postuJas nur modestan kotizon
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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.

de 5 Fr. por Membro, de I2,5.o Fr. por Membro-Abonanto kaj de 2 5 Fr. sv1sa valoro por MembroSubtenanto.
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H~l~ai nova¡ DJinioi Jri la ,fnei~IDJ~~io ~e f~J~ranto"
S-ro G. J. · Degenkamp, Utrecht: »Ricevinte la unuan volumon de Enciklopedio de Esperanto, mi deziras unuavice gratuli vin pro tiu ci bonega kaj tre serioze ellaborita verko.«
S-ro '--eo Moreau, Arnhem: »Pri Enciklopedio: Kiu ~in
atente trafoliumas devas konkludi: Grandioza, miriga,
altvalora kiel gis nun ankoraií ne aperinta verko, kies
pretigo nur estas ebla pro kaj epr ESPERANTO db
unuarangaj eminentuloj. Gratulon kaj grandan sukcesoh
mi deziras al vi!«
S-ro Paul Nylén, Huddinge: »Sajnas al mi, ke la verko
· meritas grandan laiídon.«
S-ro E. Drezen, Moskvo: »Mi ha vis eblon konatigi k un la
Enciklopedio. Gratulon al vi, ke vi sukcesis aperigi
tian libron.«
·
S-ro G. D. ·Buchanan, Rothesay: »Mi bone ricevis la unuaJl
volumon de la Enciklopedio . . . mi povas konstati,
ke gi superis ec mían plej altan esperon.«
S-ro A. W. Thomson (Avoto), Bexleyheath: »Mi ree
gratulas al vi pri via iniitinda laboremo pro la es ..
peranta movado, kiu nepre meritas ec pli vastajn rez ..
ultojn, ol tiuj, kiujn vi nekontraiídireble jam atingis.«
»British Esperantist«: »Ci ti u rimarkinda kaj altvalora
verko estas rezulto de tonga kaj zorga laborado de
· multaj personoj . . . Precipe dankon al la eldona
firmo kaj la redaktoroj! . . . Plej sinceran gratulon
al ciuj koncernataj samideanoj !«

»Belga Esperantista«: »Post apero de la unua volumo de
tiu granda verko, oni eble ne jam tute kapablas jugi
pri la monumento, kiu per gi estos starigata. Sed oni
tamen jam nun povas aserti, ke neniam ankoraií aperis
en Esperanto tia amasforma laboro, al kiu partoprenis tiom multe da samideanoj el diversaj landoj : . . la
Enciklopedio restos longtempe la plej valora arflivo,
kiun ciu Esperantista povas kaj devas havi en sia
biblioteko . . .«
S-ro G. Adams, Seattle: »La eldono de tiu ci libro estas
vere monumenta punkto en la historio de Esperanto.«
S-ro G. P. de Bruin, Enschede: »fine venis la unua volumo
de la Enciklopedio. Belega kaj interesa verko !«
S-ro J. Hartog, Baarn: »Komplimenton pri· la unua volumo de la Enciklopedio. úi estas grandioza.«
NOVAJ MEMBROJ DE LA
ASOCIO DE ESPERANTISTAJ LIBRO AMIKOJ
ricevas la verkon afrankita por la superpago de
svfr 14.- brosurita
·
svfr. 16.- bindita
anstataü la ordinara prezo de
svfr. 33.- kaj 37.- afrankite.
Detalan prospekton sendas al vi
LITERATURA MONDO Hungarujo, Budapest IX.
Mester-u. 53.

STELLIN ENGHOLM

La nunan Sovetion per akravidaj okuloj
de la ¡urnalisto, per eleganta kaj streea
stilo de romanista prezentas al vi
pi ene objektive la kvina libro de AELA
en 1934;

lnlanoj en Torento
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MIA VOJAÓO
EN SOVE·TIO

Estas la kvara verko de AELA
1934. La novelo pritraktas la
vivon de infanoj en industriaj
urboj kaj prezentas al ni precizan spegulon de la vivo de
proletaj familioj.

verkita de

ANTONI SLONIMSKI

•

tradukita de

S. GRENKAMP-KORNFELD

Pri la stilo kaj konstruo de la
verketo parolas la nomo de la
verkisto mem.

e

Pri la aspekto kaj preso garantias la eldonejo
· LITERATURA MONDO,Hungarujo, Budapest IX., Mester ucca 53.
Formato 13X20 cm. 112 pa~a. - Prezo broAurita 2·-bindita 3·50 svisaj frankoj, plus 10'/0 por sendkostoj.

IV

Feleloa azerkeaz:to éa kiado: Bleier Vilmoa. -

Peat•ldéki Nyomda Vicon. -

La verko e~ 33 eapitroj pritraktas eiun
faceton de la sovetia vivo kaj prezentas klaran bildon al la leganto, kiu
gis nun en Esperanto ne povis trovi
ion similan.
La verk.on eldonas LITERATURA
MONDO, Hungarujo, Budapest IX.,
Mester ucca 53.
Formato 13X20 cm. 1 t4 paga.
Prezo:

bro~.

sv. fr. 2 80, bind 4·30

+ 100/, por sendkostoj.
A nyomdáért Bénik Gyula feleloa.

