. '.ta blin~ulo: Do ni sidigu' ~dalviáe, ciu sur sia
·arliostumpo par pridisku'ti, "kili kulpas pri nia malfelico.
La vortojn, kiujn vi pe povas' aiídi, vi do vidas. rigard.:.
ánte miau buaon.
Da surdulo: Certe, mi vidas. Estas str.ange, ke vi
ilin aiídas. Kion vi Qpinias, Cu ne estas kurioze aiídi
kelkfoje kelkajn vortojn? Cu vi ne povas helpi min
tiurilat.e.? •r
•
·
·
La bli11ilulo: Ne, tio . tut"(i J1e estas ehla. · Kiu estas
vidpova, tiu kompat.as nin · blirrd~ojn, sed laií roía
opil!io la vidantoj estas rilate al ni pli blindaj ol ni
- m,em. Sed ma1gr.a:ií ·tio ·mi ne kompatas ilin. Cu ne
.s5ljn.as al vi, ke fiu ci »vidi« estas .kelkfoje kaií~Á) de
núra · mizer9 por ili?
·
.
. . , ,La S;urdiulo: Ne, tion mi ne trovas. Aiídi - }es.
Mi pensas, ke at mi ne tro placus ciam . aiískultadi
ion. Por' pli. kla:te kom:preni .la vorton »aiídi «, estus
tolereble vidi gin ,un;u fojon, tiun ..strangan, cie ;sin
trovan tan, cie . vin · sekvantan a~rajon, kiu. vi nomas
»~OUO t< , . Eed ciam ~ ··ne. ;
·
, . ,, La blindul.o: Joro post ióm mi komprenas. Koll-'
kh~,dante laií analogía metodo, . apriore, kieJ. . oni di.ras.
Rilat:C al la sono, ; vi ja dez:iras gin vidi.: Sed mi?
.Mi volus .a,fídi Jiun . Jedan »lumon «, nlir unufoje,
,kompreneble, car tiu multo da ,kolomj, ornliroj, tremr
brilbj kaj ceteraj aferoj ihin tre ti:mígas. Mi ne longe
po:vus aiískulti vian )>vidi «.
.
. .L!{ surdulo: La celo · d~ vía paro\Q ~jnas .kompren~bla al mi. Ankaií mi ne lorige povus rigardi vi¡m
»aiídk Kredehlé vi opinias ti!on »vidi « eg~ .al mia
Miídi «• ÚÚ De-'í>
· La hlin(J;i¡Zo: Vi prenis la vorton
mia buSo.
, , Lá surd!ul'o.: :Vi konldudis apriore. N un ni provu
· .ektrafi la veron alimaniere, : a~sterio~.
· La 'blindulo: Ne estas enle por ni.
La stzrdulo: .Kial?_, . . ·~
·
. ~ ·b~~ulo: ,N~ Ja ~e ha':as -,1f~munan !ingy~n,
.. úf sut'du:lO: Nt eleld11 . cettan ídeton , kíel elupunkton. Ni klarign -:reciproke la sig.ilifon ·de kélkaj
vorfoj, eltzemp~e ,,verda«, úu vi kompren~s gin? .,Cu
vi ~cias~ · kion signiias n.erdá:'«~
.
·'
· ··
.~ · La blindato: eN~! ' Kl.arig11, mi petas! ,
. Lá. surdulo: La herp~ arpfolioj ... Aií, je~ pli
b:one. Mi bayas· du vit~pj, lilimlaf;o. · kaj verdan.
>cu :vi pov~ iliñ distingi?. ~ ' ;, • : . · · -,.
·

el

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

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

tío

vía naSkigo.

~

.

. .·

se

' .,

. ·

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

~·

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

vilf..

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

:ea'

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

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

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

·~;: a u da~ ~u 1li. po~s :OOn~ , ·

.

?'ii. "

, ~,. .,

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

.:i¡in en.vias,.

· ,.

',.. , \

~.-

·

"'

'

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

nü

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

.-

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

a

!J·

Rans J akoll
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anfuií Jcvindek j~oj. , Jcil li klakis plen~rgajJl -fr~zoj!ll
pri;patriQtismo, nacía ~:loro, kaj la rajto de la popolo;
jen li · murmuris ian aií alían dan¿eran sensencajon,
per ruza kaj dtibe!íla Íl11stro, tiel singard.em~; ke et ·la
propra konscienoo apena u povis kapti la sekreton; k:aj
jen li parolis per regulaj akoen~oj kaj per ~o!lo profunde ' respekta, ·kvazaií roe~a 01-elo !liískultus liaJn poluritajn frazojn. Kolonelo Killigrew d:um tuta tiu tcmpo
kantis gajan bátalkanton, kaj ' sonorigis sian glason
akordé kun la rek:antajo, dum liaj oktiloj vagis al . la
diketa formo de vidvino W. Ce la transa flanko de la
tablo ·Sro. ·Melbou:r,ne implikigis en kalkulo de dolaroj
kaj .oendoj, kun kiu strang¡e intermik:sigis projekto por
provizi al la Orientaj · Indioj glacion per La jungado
de lialenaro al la polusaj glacimasoj. Kiom koncernas
ta vidvinon, si staris antaü la spegulo riverencante kaj
afekte ridetante al la pooprá Jiildo, kaj· gin salutante
hlel amilron; kiun si amas pli ol la tutail ceteran mondori. Si pusis .la vizagon proksimen al la spegul<? por
vidi, cu iu bo.n e memorita sulketo aií »korvp1edo «
ja ,-ere mhlapel"is. Si ekzamenis por sci~i, cu la ne~o
jam üel tute degelis el siaj haroj, ke la malnova tapo
povas esti konven.e flankenjetota. Fine, sin forturninte
wgle, si alproksimigis, madanJe kvazau dancante, al la

ta.Blo
· '" - Mía kara maljiUDa doktoro - Si krüs - bonvo1u doni al mi aukorau glason!
.
- Certe, mía kara sinjorino, certe r - respondis
la doktoro. -· Vidu! Jam mi plenigis la glasojn.
. .. · Tie efektive staris la kvar glasoj, plenplenaj de
Ci tiu mirinda akvo, kies delik:ata aspergajo, dum gi
efe¡veskis de sur la suprajo, similis al la tremanta brilo
de diamantoj. Estis nun tiom proksime al . sunsubiro,
ke la camboo jam farigis pli malluma ol antaiíe; sed
rnittla kaj lunsimila brilo brilis de interne qe la vazo
kaj Pestis egale sur 'la kvar g.astoj kaj la maljuna figuro de la · doktoro. Li sidis en altdorsa, komplike
sk'Ulptita, kverka b'raksego, kun aspekto grize digna, kiu
ja povus bone konveni al tiu Pátro Tempo mero, kies
potenco ·neniam estis disputita, escepte 'de ci tiu b'onsanca ceestantaro. Ec trinkinte la trian trinkon de la
Fon.tano. de Juneco, ili estis preskaií timfrapitaj de la
esprimo de lía mister..a vizago. Sed la sekvan~1 momenton la vigliga Jru.ro de juna vivo sin sentigis tra
iliaj vejnoj. Ili estis nun en la feliea plejforto de ju-

·Laval-karilco.taro

necq ...!Ja .maJjunéco, kun.:,sia·.ffii,l'Elra "s:kYai.o., de ..zot~ÓJ \
ku:j , bedai:íJ:',0j ~¡ ,malsa1:1.oj J;n~m()l:igis:- n'lir ..,kielmal..i ....
tra'nkvilo .de sotig:O; t~J ki.u· ili jamJ~óje v;ekigis. La.fre~·a •
brilo · de _la .animo, peTdita ti.ofu . frue 1 •· kaj ,7,sen· Kiu lá' ·
sinrekvaj soe11ój ' d-e · . la mondo , es~is ., nur galerio de
velkintaj bildoj , denove jetis sirm s-OrcQ'Il · stiper ciujn
iliajn espe119j,1: Ui sin - se.rttis kiel nov~ ·kt-eitaj esta}oj
tiov'e heita universq.
. .
. - Ni ·estas juuaj! Ni estas· ,junaj!
ili ekkdis
', . ~jege.
" _
· ." ..
~.
.
.
· La j•t.meoo, samé 'kiel' la ekstremeco de .la mal:-.
ju.neco; jam fori~i~. la fmte ., rparkitajn tr.ajtojn de }¡t
rner.ago, kaj lnmfaJ1dis il,in ciqjn, lli ·estis aro. de gajaj
gej·unuloj, pre~ka.ií fllenezigintaj ., pro la superabunda.
petol.emp, de ilia ago. La -plej slranga .teZ.iiltato .de ilia
gajeco · estis impulso moki -la m11lf0ttecon kaj. la l<.ad'l{:::
l\let-on, ·kies viktimoj ti-el anta:Unelqnge ili.-ésti,!¡i 1li laiít~ ..
' pdt:i~i-s siªj~ eln_lodi~intaj_n ve&t~jojn~ ~a ,jakojll: kun la
· l:ax:~,aJ ?as~~J ~J la -ve~t?jD kun kl!lp.o_1 portataJn, de .la
J'tlnuloJ, kii,J la. malnov8JO :ku:Eon kaJ rolron .de la f1orantá k.nab~no.. Unui trá1ris lammté sur ~a planko, ki~l
podagra avo; a:lia metis -okuhitt()jn ;~ur ·4l r.nezon He sla .
nazo 'lroj éajnigis ,studi e~~nte ~ la gotll.t~rajn pagojn de
la -libro pri •D:J.agio; .la tria,sidigis eni:Jrakseg-o kilj penl~··
imiti la agan .digne con de. Dro: H. P.óste ciq:j kriis g_
aj;e,•
.lmj #rkiJiísal;tis en. la Cílní.b'ro. Vidvino }Vycherley ·· ..
~~ o ni pavas uotni vid vino tiel.: fr~~~:h .Iplabirion ·~- 111p(tsetis 1~ segon de _la dokt(')rd k:t,m ' petola .gájeco sur'
.
·
·
.
sia J'Ow. vizago. ..
-'-- l)pktoro;. k~· malj·tinuro.! .~ si ekkrlis - le~· .
.
· ..
:·. · ·
. .
' ·
vígu kaj dpncu k un mi!
T~aril la kvái' gejunuloj tidi~ et pli · l.¡ú1w, p~
san te .kiel . str.an,ge , a:spektu,s · la . ~oktol'O. . · .·. . . . .
··
·--: Pa:tdenu al mi, .mi pe~as, ' ~- ·kviet,a · respondis
ltt doktoro, - . maljqn4; -k.aj ~eilioatisr:n,a .mi ~tas; k:~j
por mi la dari'cado finigis antáu· lónge; Sed :i.u1u. u alia '
el ci tiuj .gajajjunu!oj éstos felíca havUi:el bélan ktt~
ll'lllinon. ..·. .·· ·. '
.· . . r: ....... '
.
. . l ~--·.
. ..,..;.. Danau kun mi/ kaí·a! __... ekláiis· k<)lonelo K.jl,
ligrew. · .
,·
. · . , ·· .. ··•· . . ·. . ·
• "-· Ne', lié, mi volas esti §ia kunuioJ :.__~ ekkriis Sr·p .
•· Gas<:oigp~. . •. . . .-~. ·
., .
l . . , .•~- . · ::
7 -·Antaü k:Vin'dek ..}atoj ~i p:romesis hi n:ianón . al
mi l ;_ :ekkriis Sw Melbourne.
. '
'
··. : ·.' .
. . . u¡' ciilj . . .grupigis .. éirkaií. ~i. ~Hri JI:'' kaljfis .·atnbá'-tf ·
~iajn tnanojn k:un pasia . ekpreiíq; aJia jetis lá , . bra~o1l
citkaú sian 'ialion; la tri.{!: :q¡-etis la tutiui ll1ánj)ll -:iu(er..
.la ,hcilajú b.uklojl!l,. amasigint:ajn; St4P la k,ufo" de la _v¡(l;;,
\lino. •· Rugigan~; ~iregª-nte; Pa.t;aktmte~ a:i?,rocátite', ri.;·
. danJe; ventumante. JaÜvi~ ·Ja, vizia-·ÓD ciu pei~~ Siá v.áJ.·m¡a; f.
• spiro~ si penis sin ;\iiberigi;~·~e.a·· ~~. án,kcitaií r~s.ti$ e.n; '
..11\a túobla eirkaú.pt'líno . . NenianLé!{ústis .• _· .vig'f.a; bitQ-o +
· d-e . junecfi. tiv.aleoo,
~
..
·
' :Taillen; ·
'·p~r':;. st'i:imga
'
. kaj ".la · ,.,nM_·nn'1"'''"".,
la alta

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

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

}lü

servantaj

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

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

..

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

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

.en .

\'ÍD! «

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

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

,'•'//:

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

Kiam. mi esñs malsana
-Fe;;!-

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

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

:>'

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

,. .

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

-

<'1. _.

N:e briletas jam. ,

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

,

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

Car forlasis min ·espero,

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

_J

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

""

ce

'

.

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

donaco,

.

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

J •

.,,

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

f

l

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

Sa~nt

Jul.es Eee -

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

Fu

s~ptem,hr.a

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

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

.,.

'

j

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

'

-.

'

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

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

,11

Cerve¡-o"
·
'
-.
f ] an

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

. Cinaj poemoj·

Vi

·¡>

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

·' *) En

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

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

:(;

. ··

.

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

nur rÍdindigis_ :ia

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

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

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

mm

la

ronadojn pri. la tropr9duktado; valuto•. kapitalismo, dekapitaJizado kaj m'liltáj aliaJ ekonomiaj Ie~oj. · Ili, kiúj
konis nur unu rajtón, Ja rajton de r vivo, pensis, ke ili
vidas antaü si iajn patologiajn; a§ojn .del' naturo.
·
Post-la .f inita festeno, la Marsa maljunularo kunvokis konsilon : ·
.
"
·
·
:-- Ni Iie eraris, - diris la . plej maljuna gent. ano --;:- no;mante tiun .Ci strangan· planedon Paj:aco. Gia
aensenca freneza danc,ado cirk'aü la akso klarigas tute,
kW giaj ~antoj •naVas tiajn kaptnrnajn strang.a.jn ide.:.
ojn. ,I~.ion, do ni faru pri :ili? .Ni ,ja ne repl!Aos iliD re.,.
. tWne: sur la tc~n! Lá ~~ de gastameoo estas deviga.
Ce DÍ }Ulkáii riJate frehemJ.oj:n. ~Í , oevas 'oo l'~tenÍ ilin
ee ni kaj · pn)>ensi hel¡x.m , por ti u j malfeliculoj, tiom
pli, ~ ili versajne lromenoos nin vü¿.ti c:i:a.rn pli are.
. :,. ,:post .nelopga pripensadot prems :parolon la Iha:IJuna arboologO:
.
· "
~ Karaj , fratoj; ' AajW.S .U mi, 100 mi troris decan
eliron ella. gepa siruacio., v¡ eiuj scias, ke nía plan~ ,
.· inter ~mbraj 'lc.a~aloj poseoas unit plej strangan~ ·
LiJc.añalon-~lon, Jau ligas tr.a la centro a.e la M13YS0
~jn .amhaü ~p:t,: Laü ~j ,supg¡;oj; la konstruo
de·tiu. ·~i ~ aparténas"al Já tempo. kiaíi:t a1'ikau nín
;:-
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ci-afero _:_ gi estis demona rikano, ironía primo~o je la·
su:fim)j, doiorpj kaj bezonoj de ' la homaro. Por kio oni
enkondukis la .prohibicion ef!tuíe? lJu por ke la homoj
malpl1 aü tpJe ne tr_inku? Nai~e. Por neniu estas plu sckret@, ke eri la »seka <: Amériko ; oni drinkis pli multe ol
antaiíé, malgraií ke la a).koholajojAe la prohibicia periodo
estis de · la plej · aca spéco, Cu por malgrandigi la krimemon? Oni seias, ke ne:óiam Usóno ahundis tiom je banélil oj, kioiri · en la lastaj j arqj. Do ·}á prohibieio estis eble
n~r Ia;ta "·gesto: oni volis imponi al la popolo per tiu
energía lcontraubaialado al 1a alkopolo, riia plej terura
malami.ko. , Oru volis ~ari per tio mondgr11van servon.
Dankon! Koran dankon! Ekzistas kelkaj pli gravaj aferoj
kontraiíbatalindaj kaj ekstermendaj, .kaj anstataií malpermesi al m la trinkadon, estus pli dezirinde malpermesi al .
ni:' la . mantadon. La tuta prohibicio estis hipokritajo kaj
la:;.ver,a kaiízo de ~ia nu:Jigo estas eble ec pli granda.
·.· Sed kion komunan cio ci havas kun la senlima felico
de:la Usona pópolo, kiu fine rehonorigis en siaj rajtoj kaj
ig~s egala ál ciuj gentoj de 1' terglovo. La popolo dum 1 2
játaf'aií pli longe ebriigadis kontraülege kaj jen, gi. subit~ r~jtás ebriigadl tute laiílete, kiom áj~ ti nur volas.
Vi, rajtas ebriigi tis senkonscio, vi rajtas malsobra ruliti
tra la stratoj :_ kaj neniu ce ckpepos kontraií tio ; male
~ -vi estos bona civitano, car nun .ne la' danteraj gangsteroj, kiuj . Jabrikis ekskluzive la brandojn, profitos el
tio, sed via registaro, kiu enkasigas la monopol-imposton.
Nurl certe, en ~iuj publikaj lokoj, kie la oficialaj instancoj
afisas siajn sentencojn, kiel ekz.: P¡tgu ;regule viajn imposlojn k. a.., briJos ankaií lakona feJicigajo: Drinkul
Do mi gratulas al vi karaj uSdhanoj, kaj el la tuta
koro deziras al vi: ;le v.ia sano! Drinkajo gajigas kaj iom
da gajo en tiu ~i aca mizera tempo ank~u valoras ion. Kaj ·
eb}e tiu ci mizeraca t!'lmpo ne meritas
ol nian ebriadoñ tra éia 'daiiro. Kaj kiam ni resobritos, kiam la
br~ndo ' estos forvaporitinta el niaj kapoj , ankaü la inkuha periodo estos for. Eble. Eble.

pli

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

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

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

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

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

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

la

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

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

horno

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

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

mif-

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

ko.J socwlogoJ de maJ tagoJ , def1hgas en tJu c1 . h)),Jio
trarigardeble .kaj klare ciujn problemojn , kiuj iel ajn
rilatas al la homu kunvivo kaj precipe al . la seksaj kQ.a-··
ta~toj ..Far~ilio, geed~eco, ekster.edzeca_.amo, timigaj . kor~aj
kaJ anunaJ malsanOJ, ras-nobhgo -kaJ ankoraü m1l ~ a~
ideoj kaj deYÍzoj defilas l!ur la p~oj deJa' lib.w d~ ; ;Rf!,S~
sel, por fiksi samt.empe_ por si tiun mondri9ardan tl::tzon_'"
sur kiu 1!1 bomo de la moderna epoko priJugas ci tiojn
prob~emojn , iarn . ?eklarit.ajn tióm ~enaj . . Por _ricevi _pe~s
pE--ktn•on al la prlJU~O de la nuna st.ato, Ru sscl antaue ekz~enas .kelkaju s~temojn, kiuj ekzistis e~ l~ .P.a~in!o aií
kluJ ekz1stas a:nkau non , sed _mter malph clvibzltuf' homoJ. Poste .Ji parolas pri la hodiaüa epoko ka.j. tie ci li
prezentas k un . akra esploro kaj kelkloke k un senindul!ro
0
•.
ll'onio la kontraudirojn, je kiuj ni juras.
Jen kclkaj tre intere aj pensoj: Car la maljun(l honi;
~latiO,S

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

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

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

~~eri~o,. por

disigí . h~ .~déf! }aJ patrfi?n. ,~L~ luna_
ztil.o senvorte, toleras. la humtligon, .ke la edzo 'iánkaií plu
vivas k un si indiferente, ~ sed -Ai n~ fo~gesas kaj. ne pa~
donas. Sin vivieas l~ penso de, J' vengo J-:Q si ne. e~sigas
de la edzo ~· kmn 81 m alamas Saíl'l:e fprte kiel la. patrmon,
- por ke~li . ne povu· reiri al la amatino. PauL d~ la BQ!.
luzlle post' dufara indiferentO neatendite ékflámas ;al sia
emino -"- k.ontrau Sia volo li ' vohs viv-\ J(UJl Ai ed,zecan
vivon. La edzino toleras tiup ;ci amon, kiel ~is~:ny.ó la ·
indiferentop, sed ptofqnde ,eó'
_animo .si an~·aií plu . níalanl,as la ed~on. E,ksplod ~ la :.m-ilito. l}caJJ.,l 'rapid¡ls:,hejmen
kaJ ankaií lsa_bell~ k.un li tra la ()ceano. Pum la edzo e~tas .
sur la _batalkampo, , si aistrumas kun A!T¡Ie.rik.ana dolatregído kaj sendadas 1eterojn al _si a iama amindumanto, en
kiuj si pentras konstfirnan bildon pri sia .aruma ruin)go, .
Tiu ci arnindnmanto - Fred Prahecq - .: antaii jaro lau
gia deziro preskau rnorlig¡s Ppul 'de la. Boballe-on, k;iun li
nu~ ren~ontas ~ur Ia batalkan1po. L,a turnleli\ta konscienco
kaJ memakuzo nun devig'!-s }?red surpreni anstat.aii Pa11;l
clangeran komision, en kiu oni dispafas lian genuon. DuJ:!l '
Ji forestas, P<tul-on' mUTda _g¡:enado. La pa:trino :farigas
monahino, kiarn si ekscias, ke m0rti~ 'sia a,mato.; . kqlonelo
11enne bont .:_ kiu d·umtt úr~~is · aTmeesíro -:_ ~ting~ malbelari morlon , sub la radoj de - vagonaro kaj ·,Freo Prahecq lame re'vjillaS el lá ,milito. Ciuj figuroi, cíJ.faj k;¡.j
{lankaj , de la amar-t.ona: r,omano estas .psikologiaj c~-Jfver
koj kaj la detaloj de l' okazajoj estás ~plenigit¡¡j do cksci~a
streco.
..
·

eJ-

la

f-

(X.) H. G. CARLISLE: SANGO EL MIA SANG9:·
La ruildan , bonaniman. Mary [{night-on .edzinigas Frank .
William.s, la komizo de la Ncw York-a Lan~hy-Vendi:i
domo. I1ia geedzeco estas t!e felica, s~d Mary tute illueligas
en l~ prizorgad? de la kVa~ gefil~j naskig intaj un_!l . po~~ _
la alta. Poste, kjam pro b"ag1ka akc1dento s1 restas nd v~, é1 ,.
d~vas_la~ori ankoraii pli p~ne , ~or eduk.i ilin~ Si!l plet aga
hlo fangos senlaüga baodrto, km amangas la vn;on Üe- ila
tu la familia kaj fine atingall la elektran scgon pro' la mu.rdo de si a .fralioo: knabino :vivanta en il,u'iioj k~j - ~Lkiigiqta
de la mod erna,,,,¡,vpercept·o. La dua filo · farigaa.' geriia J{óíi'stru-in~eniero , la plej aga .. filino - tute la 'kópiajó <le 1'
patrino -- vir¡rs felice kun sia edzo; La infanoj tute ma1sarnos unu la -alían; sed ta· patriná kol"o' ·¡iimenegale omas .
j]in. La :vivo de M;¡.ry estas ntua luk:to; tamén , kui{ pi_a, san'kta kl'edo Si deklaras, ke '--::- »la vivo estas. donaco por ,
ni ... kaj ec la sufero estas 'belá; l.óarn üni ~ufer;¡.s , ·oni
bavas sen.t imentojiLkaj se oni ne havas •sentbjn, bni esta~
DCIDO • • • « ):.;a \'ÍVOn de la hodiauaj ame¡jkanaj 'etbur-'
goj proje)icias antaü nin -tiu ci , since~;-vo:Ca :toni¡mo, 'kiu'.
kortuse sentigas, kiorn da suferoj kapablas elteni'· Ia homa
animo.
·
' ,·

- !farl-Erlk For~Ju~ - ""'
_
.
mon al li, kaj . li melis gin ~n sian f,ornistron kaj roo
foriris
- .. = •
' ~
. . Sola ankaÜ li. Ú lloro tam~n, la floro 1·estis
- si ne povis agi alíe. ,. Si vi vis senfortan vintron )caj
forv.elkis, kiam venís la printempo ~ si certe ne povis
· ·
.
agi .alie ·aílkaü nun. , · '
&d la aVino de-Annika 'Vivika ankaií tilUl t~ foj.on
havis memorajon - v~von, k'iu kreskis, birdon, kiu ricevis katpovon kaj flugilojn. Kaj re~ ·~stis ~~ si, k'vaznií
si r~ricevus sian junecon kaj· denove vivus sian vivon.
Estis al Si nur kvazaií songo, ke~i estas maljunulino elvivinta, kiu sidas en malaltá cirthoreto puntofarante kaj murmurante la tutan tagon. Eb1e tío ne 2stas
ver.a; eble estas si, ·kiu nomigas Anni~ Vivika kaj kiu
jus kun trilanta rido forflugis tra 1á stfato kaj kun vibrantaj flugiloj sin jetis en la viglan gi,jkríantan vivoo,
Estis printempo, o'oi tion· RenJÍs' en la aero, kaj
estis foiro en la urbeto. · .
.
· · . Estis pepánta srarm<> da hfrundoj kaj-alaiídoj suo
la cielo kaj ridanta svarmo P,a junaj h~moj en stratoj
kaj placoj. Komeneis vesperigi, la sbno malrapide
proksimigis al la arbaro sur la okddentaj montetoj·,
kai ju pli gi mallevigis, des pli ruge gi.rflamis, kaj des
pli senbrida igis la bruega vivo tie · stilie eri la urbeto
sur la lagobordo.
·,. Tie .estis bruado kaj kriado, tie . ~tis ebriaJkampuloj kaj panike kuregantaj ee:valoj. Tie estis kanwulaj
servistinoj, kiuj iris !lekope k'un b'rakq cirkaií brako, kai
servistoj, kiuj dancis oolaj kaj rulfali.s unu sur la alian
en la stratoj. Tie estis b'rokantisto¡ kaj v.ak'sfigurejoj,
kaj pa:fejoj kaj .k.aruseloj, kaj cirko ~n tendo kWl multkolor.aj . afi8oj ce la enir-ejo, k.aj dudek gurdoj, kiuj.
plorpepis kaj kriegis por voee superi .unu 1~ alían.
Annika Vivika vagadas inter l:fudof kaj tendoj,
.k®tetas'' k.aj ridas .en si mem pro ciu
pom'pO kaJ
mtizikO: Si jam admiris ciujn multkolorajn afoojn kaj
pentrajojn ee la budoj kaj ·tendoj, duóne malsanigis ·
ridante prt la Cirkaj · l>urleskul~j· kaj fordonis. sian l. ast~
an mooeron en la .karuselo; hu ab110lute estls la pleJ
1 rava: se 'oni fermis. la okulojn, · estis l'lubite, kvazaií oni
·glitus antál1en~ en sipo sllÍ' seniina, ·lulanta maro.
' N~ .si korpencas tediti de la b'ruo kaj votas ~j.,;.- ·
meniri, kiam ~in subite .hilltigás iu,· kiu starigas tuste
antaiíe K'aj baras la vojon. Si ekngardas. Li estas sinjo.rp Holm1>er,g. Li rapide cirkaiírigardas, ' bj= ear li
ne Yidas konatojn kaj cetere· la kr.epusko ph kaj pli
ci~~a:Uv.olvas la - fo~r.an svapnpnl Ji d~tneta.s la eapelon
kaj salmas.
· ,·
•
.
·
. - Bonanves~ron, fraij.lino, li dirasJ kiel vi far-

cr

tas?

-····

.·

"

.>

·ir

·

··

·.

Si aiídigas eta:R sub'ridOn pro lía ) fraiílino « kaj
re~_ppndíj:S ·. rilallori~.; . dankon, lXme.
· . Li ' diras plue, , tente flustrante:
. - .Cu vi ne. emus protneni iomete - - ekzemple
al la <>k~dentp.j móntek?j? H~)es?.
.
' · - ~e,, .m1 devas lreJmenm, rma . avmó atendas,
· · respoñ<hni Anilika _Vivika. ' ·
•·
,. ,..,
• - :11~. nur étlm, · etan -pr<>m-enadon¡ 'ii· petas.
Estas . tiom Wme promeJ,Ji en . la ~ vespere.; estas
· ti:om agr~I:e T,fV.Í tíe en ·la silento ~ pr.eéipe · IWl oni

se- ··"'

la rljaro ki:j ·barilCaílita tiom
kure, 'ke gi neni.am pltr· pov.os sin Jilieri.gi¡
,
·
X.aj - eio,ei; la a uDéto kaj la ~lkAj la' monto-j;

eStas .dttope. -

'

rideman .

.

'1"_

•

.

Si ~havas
mi~, li intérpretas tion
· ~l bonan signon káj ekiras. Si iras ~n~ tAl lía flank()
';l'kaf aií8kultd:s &n J:;iiliiüd,OO. Lí ¡}a:rolas pii tio ti kaj

tío, pn 6io ~j nenio. Nun li subite halW. ·

A

sut:taleoo
-A. PuékinFrakasi~<m te ~<.m lrai't ro k·,
Ondegoj sai'tll')as sub sufok'
. Kaj supre sonas agl<t vo~· ·
. 'l:ra la ;ubar',
J(aj -per la pintoj brilas
·
De' l' monto-bar'.
De Úe foje falis §lon' .
'' ToiÍdra(lte. kun obtuz.a son'
Kaf vojon en rohegion '

Dum ·fru_prjntempo eslis :.-.ti,
...}iam la nérboj kreskis,. ..
· 1.: ]'oréntoj fluís , ~aj :radi' .'
En bo~koj piloreskis .

Pastista f1uto en maten'~..
· _,AnkoraÜ . ne ~onoris, _·_
Ka] en arbara denso, jim,,"
· Filik' volute floris.

Ekbaris .~i ,
1\aj de - Térek' potenca ond'
Ne fluís p!i.
](onsumiginte sen JieT ',
.Tam ~esi$ mugi , vi, river';
Sed pos1aj ondoj en ko}er'
~l'rabath íor.
hmridis kun mu~ad-sever'
·
.· Vi tra la b'ord '.
Kaj longe .sur enroka ~al' .
Nedeg13linte k uAis fal'
Kaj Térek kuris post hatal"
Suh ~ia tru'
Kaj arkon akvis per vual'
De &aiima flu'.
Kaj estis voj' sÜr ci glaci',
Cev·aloj kuris tra voj-stri', .
Kaj itis .komercul' tra gi
Kmi la kamel'; ,
E~F nun' blova~ tíé ~i
Sub l3; ~iel'.
El ]a. rusa: E, Mihalslci.

Dum fraprintempo estis ~gj
.}l:n ombro de betuloj ;
,,y¡ kun rideLo· antaü mi
· ·Mallevis la okul~jn.
'~~

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

en .maten' de ;l' jun~.
.Eelico l DolCa plo:ró! ·
·
'r~rbav : ! Ho '\;iv.' l ; Hó · lllii:l:.,- ~é· -sun:,
Betula freAqdoro!

.úi estis

.•

- Sed cu .vi rie permesas, ke 'mi donu ion al vi
kie1 etan memoraj'on - karamelon aií b'ooóon aií
diru me m? .;¡., ·
·
.
En la san~a . momento ili r.enkontas maljunu,lon
k un tuta fasko ~ hlalonetoj je ~nuro. :
--:- .Tes, -. doou al mi ~ian, si .diras kaj -~asrigardas,r
lin ridetante _e:-;; s~ ru~a ~i est~! . ·
.. '"·
. . .·
·
- Bal~:meton, li diras. mirigita~ infanan, Judi~-on, ,.
ho né?
.. r •
'
.
'.'
. .
- N u, tia~kaze ~i · d-eziras ilenio.n, Ji .responda$-·
. eúoze. Kaj ~i:.acetas ru~an 11:tlonef?i!l ~aj ~transdonas nl,.
si la snuron kun tiverenca kuno kaj afekta rideto.
f
Ili ·iras phi e tr:a Lá ·stra~j. Finita~
urho, kaj la,~
arbaro komenci~as. :Ili iras up:r-en ' sur.· fa vojeto, kiu!
mallatge serpentumas in ter la arb!Oj sup~ ~l .la. plej.altajo - .~i., élllta:ú~ ~aj . h prokSi~e sekva,nte . .})sta~
krepuske kaj silente sub ·Ja _arkajoj 'de la arooj, aiídiga~!
nur obt.uza ~'llJt!li~
_ e~ la m:~o sube. k~_~z.a,iíAe~ f!:kvofalq;
en profund,a va,ló, ~.ka) de t~mpp ~l tewpq: eld,Jnl!ls or~
radieto. dev la ~SIJh'i.ro ~nt~f la verdaJ.O J!l~rok~rne;· :1
S1 · auda$~ Jin ·s.ptregt tie malanta:ue, kaJ suh!ite 1
di ras.
.
t '
' '
l
'
r '~ ' 1/;
·_ Annjk.; Viv?.k-a; . li · diras. Stranga: noin¿. ' lGal ·
vi nomi.gas." t,Wl?. .
.
. "'·
.
- Car• Ja -nomo ~onvenas al-mi~ .si .respondas:
Gltere mi opini~s, ·k-e ~i estas 113la.
.. ·
.
- Jes.J· gi , es);as ;tre blill¿l, h-,dirá~ k~nsente. Ka·
k un pli D}:allaúta : vo6a: Cu m1 povas nomi vin Annik ' ·

la

1

j

<'

Vivika?

·,· .

-

·

. - , S, i;~;. ~n de:Li!as, si

· · . .,
respondá,g. . .

· .·

·
.'

.L¡¡_ . k4,lin'!flt~~ ree .~ esas, Si •ifps._;;
·· te:~ kw;t.
halo.neto, J,i:·.pliQM18e pensante. ~un h. ~vas diri , · % .
"nrtojn, <pli~on~1 o~azon Ji·'ne po.vU ·..:eklijtvi~ St;d kiel?
,~

18

"¡:

:(y'

· Kiam li sur-gr:impá.~: la . supron ,-de 1a ,okcidentaj
inonteíoj; §i k_u8_as ~e .q~rse en . ~ ~ tla yak~iniujoj
k un la lirakOJ sub ·la lffipo. St moke _phlpeb'rumas al
Ji, kaj nun la tuta riao estas €ll siaj· ókuloj, iion )ikaj
aiídas kaj vidas. Sed, je la diablo, kiom bela Si estas!
La . sane rugaj . vangoj, la nuda kolo, sunbruna kaj
beiionda, la juna, firma b.ru~lo spireganta pro la kurado, kaj la talio kaj la: k:oksoj! La sango ekflu·~gas m1
· l.ian· ~apon, ;li sentas fortan emon s.iri jeti sur sin . kaj
suíoki ~gin per firmprerna cirkaiíb'r.ak¡ado :kaj .kisi ciun
colon de Sia korpo ~ tiam si duone sidig,ás, sin apDg.as
surla kub'uto kaj rigardas lin per mol.iridantaj okuloj.
, ...,.- Cu . vi havas pape.reton kaj kr.ajoubn? st demandas. Li e}siras folion el si,a notlih'reto bj donas ~in
al Si . . Si skribas malr.apide, per gr.andaj de~gnitaj lit-eroj, sian nomon "Sur la' papereton ___: Anllika Vivika .a:lli$'.as, gin al la snu;o d~ ~a ~aloneto, lasas Jin. ~erá,
s~dJ.S'as k un la trlallOJ ~umgitaJ sur la genu~J ké!J ~·tgar. das la rugan globon, kiaJl1 g¡ le~gas al la nuboj.
Poste si parolas, ,un:utone kaj ne rigardante lin.
- Flugú orienten, ·.Uu$U okcidenten, flugü malproksiwen, malp.roksimen, 81 diras. Jen, tie sube, ·kie
lumas la sun0,, ti~ sin ~tendas Mua la,.ndq, hela kaj vasta
kaj ·kovrita de bluaj k.a.j blankaj floroj. Tie logas homoj duope sub la klará cielo en blankaj· aomoj kun a1taj ,
bluaj tegl))centoj - cio estas blua k:aj b1anka en tiu lando. Sed ce ili ir.as sola vim, li ne ridetas kaj )i ne ha vas
élomo,n, nek blá.nkarí, riek verdkoloran - sed li havas
dan ceinan iriÍlaniel'()n kaj par-on da p.rofundaj okuloj,
kiam h rigar·gas orienten . ..:._
Si e~silentas, ~aj ili_amhaií sekvas .Her la rigardo
la l}.a~one:on. G-i mal\evigis kaj svebas nun super la
aTbaro ·same alte kfel' la okcidentaj moní-etoj , gi estas
kvau¡.ií bela ruga bii;do .kontraú la orkolora fundo de ia
stmsubil'o. Kaj iom post jom gi igas pli malgr.anda,
dum si daiíri~e parólas kaj li silentas ~a2'fÜ ,en songo.

Li " ne . kompre.nas eó .unu ve~rton, siaj v.ortoJ estas
.. Jvaz.aii fr-emda .)ingvo, aií kiel la sensenca babilado de
frcnezulo. Sed si.a .voco preskaií dormigas lin kaj devi- ·
· gas 'lin <riískulti . ·.
·
·
--'- Kaj iutage ·en .la pri.Jitempo li. ree staras riga¡:dante or~ente.n , si diras, kaj tiam li ekvidas rug.an
' birdon alproksimigantan el la orbrilaj nubetoj de la
sunlevigo. Li st;1ras aten dan te, kaj post momento li ·
vidas, ke gi ne estas lYirdo sed svehant.a, ruga glol*JI.
Guste antaii liaj piedoj gi rnallevigas sur la teron ~
je la snuro estas papert:to . alligita, li prenas gm J.ro.j·
legas. Annika Vivika, li diras. duo:nvoce kaj demande;
tiujn vortojn li. neniam antaiie audis, la lingv{)ll kun
tíaj sonoj li ne konas. Annika Vivika, li :tee diras, nun
pli laute. - tío devas <CSti nomo; virina nomo. Kie
floras .la laudo, kie la viriooj havas tiajn nomojn?
Kaj kie la virinoj estas tiaj - car estajo kun tia nomo
kompreneble estás mirig·e bela. Annika Vivik.a, Annika ViVik.a! li aiídas .kiel kan ton, tage 'k'aj no k te, én si
kaj. cirkaii si, la aero kaj la floroj kaj la tuta blu.a,
!:ando kantas -~in al li. Kaj iutage li diras a.diaü al la
blankaj domo:¡ kaj f01iras - iras ot'iehten, k'un la papereto en tiu poso, kiu estas plej proksima al lía koro,
kaj ritme marAante laií la taktoj de kanto - kanto
kun nur dn vortoj, kiuj tintas ree kaj ree, Annika Vivika, Annika Vivika! Long.a '6stos la marAado, tra landoj kaj maroj , tra dezertoj k.aj grandaj arbaroj. Sed
iufoje. - - .
éi Tee silentigas kaj -eklevigas. J en! Si ekkria.."!
montrante' ·ókcidenten. La b1aloneto estas videbia kiel
eta mall.uma p~Ulk ~o plej malproksime super la plej
hlua montodorso. Restas de la s.unsubiro nur m.allaY~a
lumanfa sfrio ínter. _grizaj .nuhoj·; .k:aj ep. tiun strion
'Svebas la mállum.á punkto, fandi~as kaj malaperas.
En la saina morri~nto la ·nulioj kl1rll!as •a;ntaü la
QtbriJ.a.. st:IJo, 'kaj estas. nokt.o.
·-

.€t1.
-

ora Me:eti -

Brian Prlce ffeyrvoodli'eli~a,

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

Mi

Plezu:rsekreton ttovis mi:
N" plu min belas ambici '
Al trolaudata konateco,
Nek strehas al la pleja flug'
De I' amekzalto; placas j ug' :
Min konten~gas ora mezo.
Homanoj, drarnoj trompas nin,
Dirante. ke ·l' plej gusta vio'
'l'wvi~as en hotel o kara: ~
Aroma, dol~-acerba br.ul'.
J1,1velkoloroj ·por okul'
Min lógas el -:--- pokal' vulgara.
Pomp' pufa, gloro, vania tro'
Bobelon pinglu 1 for hero' 1
·Ni guu ~iun vivsekundon.
Amikojn famajn havu ne,
Séd vibran sanon - jen ale'
Tra .1' lum': Ni kan tu gojabundan 1

· 'R aunaro:k

n~ol~. - beljunulo : Órhuara/
Muskolgracia; kun okul' blumara)
· Kun torenttrila rid', kun spir' -aroma
Vi ·nun faFigis wonstro muko-voma,
Vi kadukitis, perdis la vivvoloi}, ·
Elsucis jam el vivo la m.ed~lo~; .'
.La ·}urinaiva vervo: vigla gajo ~,__ , . · . . ..
·. Jí'c5.l'velkis . k.vazilii apud flam ',: leykojiJ~ '· ·.-· '1 -.
~1kóriii plúmbajn j~rojn, · .~a,~tÍ?rmentd ,
,V1 trabaraktos malgrau plora · p.ent.o;
Ne savos vinplu pregoj al la diÓj, ·
Kiújn vi malobeis, nek gemkrioj:
Vi devos morti orfe, malrapide,
F'runtadi viajo krimojn l>Íd-al-vide.
La prafabelo pri l' diar-kr!lpuskp
:V~rigos _.:._ falis Uro, Kuzko,
Kaj mil potencoj de l' anti,Kva_mondó .
N':n venís. vi.a,:vic' pm; .la p.ri~o_!ldg, .,
··~
F;u;op,o tr!milJar~, pekr?mp1 ~~~ f' . >"
Ne 'llnngu ·bra:koJn en angol;'O .. s\'tta, .
Né ki-iu; aií vi ehle tuj 'su:fokos'.: . : .-.
, La spiron lastan -:- kaj najbaraj n;okós
Pri l' m orto fía de la superbela '·\
'Juvelkronita princo, kiu jetis ,_
La bénojn for, j(aj k un ~iablo ·vetis,
Ke li la Universon povos lo-gi . ·
En lnferon. Tempo por .mensogi
Forpasis. Ro Eilropo, ·mi beilaúras,
· Ke vi, iame nobla, . kote kaiiras ..
fro ·'r ·tro~ emo al plezui-o fu:ona '
Kaj ~~ milit' vultura. Febré _soiiíi.s
',, · Pl~rglu~a: via · fiq' .. .' · .. ·'\
~

r:

Br1an Price ffeywood ~

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

\

Brian Price Heyrvood- Eksl~ré. vipa_s -vitrojn hajlopluv~ ;.'J
Drivveiítoj dentojn per akraea skr;apa:.'l}ru'
· Endo.me k usas m.i en la l>ankuvo;
.
En varma, U)ola m~r' korlula ___.,..,, ~---Eks.tere jen novembro
.-';"'''·"?'~-= 4kvazaii
· tra

_Gas:t e.f o

proven~ana

-Novelo. de M aurlee A .v.eranTrad. el la 'franco ,.kaj ilusíris( J. ·E. S edlllot
.. .
'
.
-~

Li -esiis kun du
junuli.noj·
unn fiel bruna., l'
alia.: ti~l h1onda, 'ke ili nepre &t}riis
esti elektitaj, por ia filmo, , de
scenisto eÍnega al facili!-j kontrasioj. · ..
""'"""'""': levigis; - 'car, ti-e, la vespero ne »fal.as «, g-i lev.as sin. Tio .ne estas io mortanta, tio estas.
na:skigo. Náskigo, rande de 1· krestoj violaj el _v~~do
pale ko~orata ~r malvo, dum la tuta cet-ero de 1 cielo
estas ;roza, - . infinite; uaskigo, en l' atmosfero, de
parfúmoj pli dolcaj kaj ph fortaj, rezina odoro de 1·
pinoj, subtila elspirado de l' lav~ndo. Vespe_ro d e Alta
Provenco . ·. . · " ·
· ·
- Ho! kioin carme! - entuziasmis Mad, kaj
sia brako, ' luma sago, sin streeis., montre al la gastejo
antau ·kiu ¡· auto, tute tegita. per brilega polvo, jus
, haltis. Mad oorte s.atis, _cm: btuna, fortajn cigaredojn
· et· malhela táhako. · ·
.
-'· Ha ! jes; agrablaspekta, - sa_mopinüs Meg,kiu,
car blonda, fírmkarná k!lj parfumita, similis -al angla
Cigaredo.
' ·
' K vazaü grimpenia . vinl:krarbo, iliaj afektaj- virin-

-

ád~~in'd~j, -

'Bestoj k:Lj homof i{l,teramigintaj .• .
Claude Farrere
Ho! Pje1·! Ni gastig-o5? - patosis Mad.
Tie ci, ni vesperlllang-os, cu ne? - o.takis

Meg.
N~logate per la . kutima melodio de tiu kanto
·
ameba, " Pjer nee skuetis sian ~pon.
- Hal Ne, ne, ne ci tie, k'arulinoj , - ll lliris.
Oar li vartis la plej karesan amikecon al amliaü
cefaj rolantinoj d-e !' teatrajo, kiun Ji JUS komponi d
sia lasta novelo, kaj ki·l ia.:.O l1avis- .l a plej vig]an suk'oe.:on sur soenejo ae 1' Bulv:ardoj-. Spite al la b'ruegama
reklamado, al la »vedette «, kiu invadas la afiSüjn kajal · la floroj kiuj arnasigas .en la logio> Meg kaj Mad
estÜ¡ daiíre fre§aj kaj same símplaj kiel sinceraj kamaradinoj·. Profitan1-e je tea.tre plitrank'vila periodo, li
veture igís ilin viziti Üan naskig-an ProvencÜn; kaj de
dekkvin tagoj, laiílonge de l landvojoj, palblondaj
kiél Meg, 'bbrderataj deciprésoj bruhfrondaj kiel Mad,
en MarseiUe, en ciuj lokoj kie oni sin amuzas (tiel estas
éie), baldaü fami~is por ciam tiu t'rio, du parizanin~j
kaj uovelisto Pj·er Miguel ...
.- Konsternigo eksterigis sur amb:ai1 amindegaj vizagoj. ·
· i ' ! 1! 1 i
- Vi ne volas ci tie gastig-i, Pjereto? Sed -ki;U?·
petas Meg.

-~

-

·¡'

Ja kial? :-- Mad apogis.

ci tiu )) hotellerie " ?
-'
.
nokto sin anonca8 nepre belega.
· · ' _:_ ·Ne. Sed
Ni ankoraü povas aiítpmobili . dum .horoj ~ . u! mi rin
f·qrvetuiigos al Saint-Trinit, mange kaf dorme. Ak:
l ·
ceptit.e?
. _ 1 •
í
l ,j
·tt. lli ambau protestis, nun obsti.r.temaj kiel du infan_oj.
·
.
.. _ '
·•
l í; '
...:... Ne,' ne, tie ci, Pjer. Mokinda J;ia ob'stina<f?.
;;· Kial vi ·.ne volas? . . . .
·
·
Senduhe pro. la disigema ~umo de 1' krepuskOi,
Pjer viZatis ÍÍl01'te pala.
,
·
:i ioriru, ni :foriru, ,_ li _petegis.
l

la

-

Ha ha!

cu

Vl

-ribelis

nin informos pri .

Ma.(!.

..

Hidetan.te, Pjre r flustris:
- Mi timas.
run, ravanta vocduo, la ridoj kunigintaj de 1·
junulinoj, ekflugis tra 1· aero odoranta:
- Timas! Vi, Pjer'(:lto! Vi tima> Ci · ti un ravan
gastejon pnovencanart? Gi · :tarnen ne ést.a,s handita
kornplo~ejo ... - diris Meg.
.
- Ciakaze, ne tiel gi :aspektas, - opiniis Mad.
Kurt ginj jaroj , ~iaj genarioj, giaj verdaj , sutr-oj . ..
- UmJfoj·e pli , ni foriru, - ripetis Pjer mm
preskau obsti:iífurit:~za. 'Vi ne scüt&, vi ne povas scii ...
Ha! Al vi gi· sajoas gastáméga;' cu -ne? ci eta . gastejo
florroba, feliea .. , Nu 1 Gi tamen estas l dko kie okazis
fiatenoo, iam ·. . .
- Fiatenéo? - Me~ sciv>Olis.
- Krimo? - Mad· insis1is.
- .la, Pjer r.espondis, malr.apide. Krim0 . Ebl:e

pli .
La ridem<> de Mad pEigis:
Ho L sed tío igas freneze amuza, tio! - si
ehis.
·
- Tre rekscital - Meg apogis. Jen tiom pli bona
motivo por gastigi en gi ·por vespermangi tic (;i.
llo, la krimojn. mdategas! · ,
- Vi iakonto;¡ oe · deshto ... - Mad deldaris

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

PERLOJ.
Si sidi_~ k,?j ligis . -~e1·l0jn briJ antajn_' sur longm;
fadenon por ~far.i kolcenon:¡_ ornamon de l' 'vanto, por ~t~lo · ·
1
negplanka de sia mastl·ino .. .. · '
,
Si sidis' kaj ploris 1aúnojn do~orajn, · rulig:Utajn sur ·
~angoj , tre palaj pro laco .kaj' teda · de servo servuta. , ..
Kaj jen la Tri Parcoj ilin kólek.tis; la perlojn del'
· .vanto kaj Jarma doloro, jen ilin alpleK.ti's· sur la cenfinlll,l
fadenon de ··}' · Vivo , ; por,,.' sufoke tprturi la gorgon de
rnilionof -P.~~ soifo je . :riCo:~ k3.j konsolo. ~: . .~
·1-·-~~

-

BETULA BRANCO.
Ce la f.el,!estro mi sicla:J. Eks ~ere g.em.as aiítuna. vento,
mian fcnestron hatadas 'he lula branco. , Nuda kaj nig1·a
gi estas . . Nu.r: uuu sola folie:t.o, kmele tra~titit de la venft¡j
kaj pluvo., penf]as sur· gi. { "
'
..
é. .
:·
. .
Bettila branco ... nuda kaj ni<>ra .... fl'? , kiom mulle
povu rakonti tiu ci mortinta fofto!
.
kOTbatmlt-e ~·ojema.
La branco tamburas,sur la vitro ... <lemaxidoritmc ...
- Ce 1· 'ilesei'lo - Pjer lautpensis. G1 ne estas
kvazaií gi volus interesigi: cu vi ne rememoras. . . C.u,
tre hela anekdoto, karulinoj. Kaj gt ~bl.e n a e3tas »tr()
vere ne?
amuza <<, kiel VI a.serta~, Mad, ~por vi, sagaj ,Jmabin,oj . .
.
Ii,o j ~sl .M.i j¡rm vidis. tion ie: l¡t ~ fene~tton ·kaj l::t
" ~ Jes ja, . jres ja! ·- arnhiau melodiis. per un u- ;. br'ancon 1:·. : .Miáj pensoj :k¡:~morserce retrogalopas en !a:
nura gajoplena vooo. Nu, venu. Pjereto, ni ege malsa:tnebulon de la pasinteco. Subite mi vida,s fencstrOI} largo
egas. . .
. ..
,
.
.
malfermita. .
.. ~ , ..
.
· · .,
, ...
- Mi kredas, ke pli sag:e estus foriTi, - Pjer riLarge malfermita 'fenestro. T.ra gi la petolaj liunradioj
petis, kvazau turmen.tata. .
..
..
dancas en l a,c'cambron kafili brile glitadas . sur la plan·ko.<
Ci-moroent-e, sulJ la plenarka volbo, emocianta ' · Ho, ·tÍI)j ' braj tadíoj! ~ie'l -printempe ko~ctaj i,li cst,as~
pTo la pura kúr'IYeoo, ek.Sta:ris ·.La gasteja -&!iJrvistineto.
" Sunradi9j, ~ta;tl'ekene:~j l:l:t~_:ih · . fenaskiganta'\' 3uñe :o . . . l ;1t
folirica b~tula. ' ]n·ance, .· t!i'a idanta tra la fenesb·o, ec
Apenau ja .pli alta ol la Jaj-oj b::t.kitaj el ;u·gi1o, kiuj
ridas pn ' ili; la folioj tremetas· pro la riqci. Mía rigardq
si11 flankis gastafabla, sen serva servutem9, si portis
ha1tas ce la ridautaj .folioj .. Kiel .brjle veúlaj, kiel gluec.aj
flugilece la simplan kornobleoon, kiu hel?rnamas la
ankorau ih estas!· Versajoo .an:taú nelonge 4, matena kiso
plej hvmilan -e lla virinoj ti~landaj.
;
·
de Ja SUD() - 1iberig.is 1lin' el la . hurgona ma!liberejp!
Cu 'neatendebla deziro n<e . es ti vidata, de ti u :;;ud- ·
Tiuj fres<tj ~betulfp!jetoj ;., Mn\lenaj heró'ld~j d'tl la .Piin: ',
landanineto, .a.rí Tidinda sitU'ado? Au pli e~zal,de, né- ,
tén1po. . . ñi:m ~ticl ili sri,gruas, tremelas pr'o feMo ,kaj.w
konata soifo sin dolorigi kor-e:~reh'()iri laii lá 1onga vojo ,
:l'idas pri la arlekena lud? ' de .la t:hncan:i'~j - radi~j ·'·.
kies ekstremajo ·nur esta<; amal'o kaj doloro? '
.
Ekkrako ... La malJuna be.1ulo revokas nun al Ja
. realeco.-En aiíhma verito futtaktas la nuda ·branco kun' ¡:;ola
llm ambau brakpende portante, vivajn b'uK:()dojn,
folieto ~eka_ ~aj mortinta,,J' . ·.
.~
. "'.
li cedis.. -,- la gastejon eniris . . .
·· ·
.
En miaf p~ls.oj 'Qédaq~o g~'.n~s: :k:i,é~" mfllon~~ ~vi v~y~
Tiel floiritan, tie,l feli~an; k!J!l giaj
1s! La ta¡nhü.ra ntmó s.u.1u).a ~ltro saln;¡,> respon(h.: ,,S.eR
verdaj ~Uh'Oj • ; . .·
·
1111 vi.vis, .ken1s la sunv.arm~'M ro:on kaj'li' pluvon kaj hel~
pis omami la Tcron.
··
'

: .. . Ntm . la 'i<espern1~!1go fioigis.., - . adll'¡irinda . ·
vospermango 1 'kiel okaza HU!' en la landp ,:.d~ t' trutoj ,
· de 1' ka•nkl'oj; dé:. 1· ·t:rttfoj . kaj de · l' tul.'drO~steooj·. 1
. : . Tamen, Pjor e tis manifestinta la plej kruelau·
missaton pn ciuj ci . kuirattaj mirindajoj , - nepre '•
male at liaj kunulinoj , kiaj~ ridemaj, iorn festencliJ',iaj1 8ujnis esti u{:)pre fol'gesintáj 1a ID()tnOPvn de l' túj,t luua.. :ll'Ja!agral:jlega impreso':: · .
·
·
..
Tta la m'lilferinitaj fenest~;etoj penet . a· mirindcg.a nokto, pli J:icl,a ol tago~ kaj la cielo, n.un 'tute venkit:a de la mah'O, fl.ori kvaiat7! .neimagdrla kámpo de
Iavendoj . . . , ,

Iwn.to?
"·

un,
.

~-

·

·

·. •.

.

· · .

Meg :eñketis, · ~ Mo8t'

r

Pjer metis &!Jr~ la ciJl(ltQ:j0n

·

· ,,

ant:aii del.t jaroj mi faris tion ~. . . .

..:. · .

~9ra, la ra-1·:·.?
"i,, · ·: . --~~

la sveltd~ cigaredon,

,,

fingrojn palajn , de , la blond'-!.lino, ardajn fingrojn de
· 1· brunulino . . .
:
.,
-~
" .. ·
,
••.· · ~ -Nu, kimdinóJ, hbkvili~u;· unúfoje pli . · . ~
Mi rak~ntoS al v.i, ke "tio o,kazi~ dum l'. ~pokó de nriaj
d11d€kdu jaroj.·'· Car" mi · estas riur tridelidu, nun,
sp,ite mían tempion jam grizap., l:ciu.. m~ll similigas al
aktoro . ·. . 'Mi ne ciam estis rica, ja ne! mi ee l:lstis
malrica, karuli~oj_, , má:lriqa tre ~ ·kiel. maltica povas
~ti · kompatinda studen~o, de fakultato, · orfa, kaj kiu
hav,as por viy1nur .la ·fian sa~jl'Qn de 1· lecionoj,'kiujn
li ~oruis tie ·l:caj ci tie, . ~ malprofíte, kompr~neble, (ll
la regular;1j studoj : . .
.. . · . "
,, »Titm jaron, cetere, la leéionoj' estis mirakle
fr.uktodonaj,_. Tial mi intenCis !ui libertempon en ...
Aigues-Vertes.
·
.·
·
---,- TitL~i? --;;-' hpri.s ambaií junulinoj.
- Tie ti, - jesis Pjer. ·- lnterk'rampe, MguesVertes " ~llkoraü :ne estis la ·famelwna:ta varmhanejo de
l' hodiaií-o. Aigues-Vertes .Suldas, kiel vi scias, sian flugilflustran IJ.Omon ,.al uf Verdelet-'torento, tiel venla, kiu
.gin banas. Gl estis tiutempe sateginda vila~eto alte-nes'tanta, -::-" insulet() 'de suno kaj onibro alternantaj, meze
en la senmova, gliza V·erda oceano, ae l' a1tájoj. Tiuj:
altajoj, , mitikve tr€1itaj de 1' Saracenaf hórdoj, sed al
kiuj n'u n Stlpren sturmas plu -nure l' invado pacama
.de l' oliva'rboj .' ...
»Tien ni alvenis, triope ...
· ~ 'friope? - miris ,Maa':
- ,Jes, triope ja, ~ aserp.s Pjer, kun sia ·eterna
ridelo. Yerdire tiun ciferon de 1onge mi ga_fus. Tiam
mi . ha vis. nu~ , .:mu kunulinon: mi e::;tis malrica, vi vidas;
.la tria de l: triopo, indulgú l ' ~~prhxwn , éstis mia hundo . .. Sed .kia kunulino! sed kia hundo! ...
" C~m .dd~tis Pjer Miguel.:·Sed 11 el~kis per ahrup.ta eqgluto U! glaseton, da b1anka ribbrando, kiu
restis gis :nun plena antaií li . . .
.
·
· - Klara,
li -daiírigis. · Sin ,mi estis renkont'-

DIOGENES
-

F . SiU'á gJil _:,

Dum., pluva . tag', en .nokto láca, .
En urba strat', sur .k()~a kamp·
Mi vagas; so~rcanto paca,
En mia mano tremas bmp'.
La Uimpo. tremas, lum'' l)albutas~:
Jen ho:mon sercas la ' solul', '
·Sed sen, r~s~nao. S vito gutas,
La koroo macas vana hrul'.
La k~ron maeas v.anaj bruloj,
,;Hirudoj sueas, rampas gnom',
· Vultmp j, ratoj. Mort-~~uwj~
Nenie já res~ndas· hom\
.
· Kultur' cindr~as en 'ma:Iamo.
La · m0ndon ·miná:s · verrtia !Jor'
Kaj sure rugas . flua f1a:mo
.:J?í 110.kta hor'} Kaj _blésta plor'.

· E6l J~ J;Jlpoj
- l. Blinin ..:.
m

·

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

·en

Sur montopint',
la lazura ardo,
•-;.En ..goja brilo de la ne!'-kviet'
·La sun' nur vidis, kiel ponardet'
., Deségnis· ven.sojn sur glaci-1lme:r~ldo.
. Kaj gaje !!Stas pensi, ke poet'
· Komprenos min. Neniam· ~uu bardo
·,Aklamojn ella val' - kun ~oja kood' .
Sur.·montopint', en -la mzura ardo
· Mi cizis zorge versojn d~ 1· sonet'
Nur por: la hom· de t nega alto.
El· la rusa: liilda

_r •.,_.

DreS('./1..

iota ce amikoj, en Marseille. Ne Mársejanino, nek
sudfrancino, cetere. Kaj eble pro tio okazis la tuta voo .
Ha! Tiü problemo de 1' rasoj . . . Si estis iom liberag·ema, certe . .Sed heleta. K.aj ne 8erce. Tre . . .
'
- Pli delikata ol mi? - Mad' subite seriozis.
- Pli d·elikata ol vi amhaií sume, - diris milde
Pjer. Ne cagrenigu- Mi estis dudekdujara k:aj sin mi
arnis. Tiam, si cstis la plej delik.ata el ciuj·. Neeviteb'Le•
... Kaj si promesis al mi esti Mia, alte-tie, meze
de poezio, lumo . .. >> Si estis .al mi, - se mi povas
rifki nun la vorton .. .
>>En cambreto de l' ,gastejo provencana, kie si
tuJ ·8atis ripozigi sian feán 'korpon ...
_Ha! ti u korpo, ,karulinoj, - ~i odods pet' ciuj
inhrnaj odoroj de ¡· altajoj, ~i sorc,.OOOris bvenüori,
j uniperon, timianan, rosmarenon, . rezinon ... l'~ail humon de s uno hruügitan; mistralon ,kiu .blovas sur la
dra.Séjo, disflugigante pajlerojn, la luna radiaro, sprucinunoanta la viLagon sub'noktan, - ~i odoris Provencon.
, »Kaj mi estus jurinta, ke ' ankaií tiu animo ·eta
mem esiis parfumiia de l' · odoroj magiaj de mia
lando. Kiam Kbreta ridetis, tio estis cielo. Kiam éi
pasis, tiel gracila, kroni'.a, kvazaií aiíreolita per sia larg-a
Ca~~O, §ajnis ke estas pinastl'O; al 'kiu ,PlacÍS forlasi sian
loko,n, supre sur l' altajo. Kiam sr proponis al mi
siajn kisojn . . .' ·
.
. ·
·
··~ De si mi estis freneza; dudek'~ujaris. Ka] ~is
tiu momento, 'ciam en miaj libroj. Do : . .
»Nun pri la hundo, - admirinda spioo, de
pur.a . raso, kiun arniko donacis iam al mi, hundideton
~llertan sur ~iaj altaj gamboj; rm nomis ~in Akela,
rilern0 re al mía klra Rudyard Kip1ing. Mía amiloo donacis gin al mi - cu vi aiídas. Meg, Mad? Hundo,
;t ío estas ·&naceblaj nevendebm. Neniam. Oni ne vendas
kamaradoo, cu ne? Ec, .kaj cefe, kvarpiedan? Nu,
J\1-eg, Macl, 'vía ,0píriio? ·
.
.· ·
>í Akela mía . . .-f\'6 rm estas tia, kia nun, jen. ·
·dank'· al ti: Jes, dánk ' al li: Ti<t 'esti.s lia lasta am:ikpJ,"uvo :al íni, al ,mi, kiu · . . . Li .e.stis tiel ~la, ke S-ro
J)avis, anglo) ktin .
mi konatigls en la Kazino, al mi
ripélis dekfoj~ . ~ge, ke se . mi· volus gin ve.ndi al li, li
.;ÍP.etu$ gin ka:regf. s ~doni , ne vendas kunUian, Cu ne?
Rondó, tío estas donac~bla maksim:ume. Sed ven.debla!
'Ba'! • . ;
.
., P,jer Miguel ~tis. ..
, (Daiírigota)
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»Por fiksi la ~fe:r~n hone, kaj ~_gouste, v:i qe elevas ~
:t110 t".ápidi. Dek tagojp .átl pli ~; pacieno<i! Int~rtempi(JI, ,.
estus pli bone ka§i yin de la: h<míoj, · ~·él,.-eble vi .nur~;.
povas. La óamhnoj ~le da. supra ,étato .estas je ria .uis.:. . ' ·
pono -· estu felióaj .kun~ tie, ti:ti,:de'Ziras ,ahri cian pie-¡ ,,, '
zuron 1«
· p· _,
~?
5'' , ,,
'riel paro1is Seiji, kiam li ~koepfis' la -jw.tan -pa110n. ·
Li donis neoesajn, instrtikcion ~aj . avedon al: siáj cdzinQ.;;.·
· kaj geservistoj. La ,Varma gá!Mmeoo de · la' ;.(lollillllOj: i'
lasis alili ne1J:iom pli deziri'iilate, la!*rvadon. Támen:,
dek ·tagoj :preterpasis:' kaj ec· monato forpásis ,'Sen ia
ajn ef.ektive oona nov~·o fla~~e Ele ·la boa:tistQ.>
.
. . »Sinjoro Seiji .e; tas lal:iorplena horno kaj, car la
, ~ferO, n~ mo~tr~S'as , ~ti~* ki~J li ,.p&~~~¡s; ppyas ~sti, k1Jt
li ka~s de m c1on. « ;·· .
·. ;
··

, ""' P~kau · e!l la sama m~roertto, Cuja ekkuris post
;~~- junulol plliiJt¡a ka!lzo, J~ui -~i_ séüs. Guste kiam la du
viroj .eáiis ekpasontaj sln:sipen; 'Ai k'aptis ilin ce la
maniko.
i
, . ~ Si:njoro :sa.ritli,« si alparoiis la bloatiston, »ne
nii vin certig-as, sed í:rii sentas - ial ' b fen'do al
ion m.allxman.· · Prenu .ankáu mi:n kune, mi petas. Al
V1 vellOS nenia· malfaéiliíjo pl·o mi. Mi ZÓI:gos por ke
gi ne venu! «
·
·
·
))Ah a, ha! K ion nii aiíd.as, fráülino? . J a · ·sensecájo! « Jam saltinta 'en la sipeoon, Santa ri~~is la~ge
m.alfertiiante la bu8on,
komenca.ute malligl la 'AlpSnuron_: )) Vi ·j:a estas kvaz.aií infaneoo dorlotita. Nenia
malf.aci}njo, ne~· jo sim~lal Sed p1;o kio estas tiu ei
ekscitigo? Kvaz.aií iu estus engiutónta vian k.anilon l
Ciou lasu al nía cefo, kaj la af'(lro iros tute bone. Vi
devas -~ii '--- vi ja sciás, cu ne? - ke vía akompano
nur signifus, k'e vi puS.as Ha,stoneton en la radon kiam gi iras bone l «
>> Se· estas tiel , mi ka8os min en iu alía eamb'r o
kaj .ateñdos, dum la konsiligo 'dauros, Do ne iru sen mi,
esfu bona. Mi ne scias kial, sed mi sentas, k~ mi ne
(!evas lasi lin iri sola hodiaií nokte. « - Si rapide elprenis malgrand.an orpeoon el la faldo de sia lar~a
zono.
)) Ne estas c.iuta§'e, ke Ini petas- al ,vi tian afm'Ón,
si:njoro Santa,« diris, Cuja ka8e prezentante la monon
al li en la manon. )> Un u fojon nur, en la nuna . mo!-avistinoj
mento; faru al mi liohan servbn, - nu? «
>> NÚr ant.aií , kelkaj tag()j . vi donis al mi f)onan
en virgulina
malavareoon
pec:on - ne, vi estas tro donaoema, ~ nía cefo ne
$p.no~tns, ~n la llokoo ~e la dek.~VIna, la. tago}le kamSatus ii1m. « PQst momento da nekutima nedecid~mo
00 fo1ro, un u el ,la lástaJ oka:lajOJ' de la Jaro, sl donaw
~ tia a'fero, h redonis ·al §i la ·pl'Opo~itan monon. Al
fiíerentis tri malgrandaj~ o~pesojn por ke ili estu distiu ci j.una boatisto, s!l.jne la. plej influohava inter la
fna.· taj , inter la ges.er~stoj, ~iel s~ · memorajo <le la
y~o..
dungitoj de 8eiji, ,Cuj~J:- estis ' tre málavara; pri Ji si
l'. · •.. Estis post tr1 tagoj, frue · en la vespero. Sinsuke
-estis plej zorgema. Do, lia §tooa sin:teno, kiun li montris guste kiam si bezonis lian helpon pro sia m.álfacila
· · . saj, Cuja estis eksidontaj. al .la taMo, kiam Santa, unu
situaeio,' tiom pli v'undis siah koron.
··;~¡el IJ dungitaj ooatistoj, ~nis kurrapida:nte laü la stup;; aro. i> Mi alportis l)onegan novajon por vi, « li diris al
»Mi -kore dankas pro via zorgemo, « diris Sinsuke,
.· Sinsuke. ~M1 venís pqr transdo(li la vortojn de nia
t~ sed, se guste <
via akompano . ne estas dezirata de sin~fo?",Li .tüm estas kumr kun viá patro · ce la testoracio
~:ro.. Sei.ji, mi :ne· volus fari Jion spite la volon d-e 1'
l{auaooo en Janagibasi. La afero .iras tre -bone, Ji diras,
horno, kiu prenis sur sin .la tutan zorg.on nur por nin
ilielpi, .:.::- kredeble, pro tío mi' ne povus senkulpigi -min
kaj tPensas, .ke gi~ajnas' esti tuj solvita~ Li do diris al
.rni fuj vin ~·venig1 ·~p:er si peto. Sed li perisas; se vi Hmo)!
J{~Pste. «' Lía videbla provo, kvietigi sian maltrankvilon
ambáií, tio ne éstas iom ·oportuna por daiírigi la konskaj konsoli sin en no.va vidmaniero, --estis tamen apenau.
iligon. Do, ·estas »edaiíri~de . por la fr.aiíli.no, li diris,
pli sukce8a al si,_ol estis al li ·mem. Car, kiam Ji staris
~d lí petas sin· ké 'si restp ci tie; << li tu:roi.s sin al Ou ja;.
.ce la ··nkvórando en la pli kaJ pli kreskanta vesper)) Aúskultu, fraulino! Sájne vi t~o kare'fas la sinjoron
krepusko, lia viza~o estis strange pala, kaj liaJ sultr-ajl
pretendánfe_,de li la futim .ta~n..Ec .se vt .la<ms lin foriri
daiíre tremadis .
al~1aü ' unu fójon: en 'Ve~ pero~ · sU:r . vin fitlos nenia
.:.:. · »BO:ne, do, kia .ajn ~alfacil.ajo venós po~t la
puno. «
·
'
' .'
'
konsiligo~, certigu mm cu blone? - ke vi revenos
<e )) Sed
mi timas ion, . --:- ial, « diris Coja, duro
al mi antau oJ:vi f.ato.s ion ajn.«
~
· .
si s11bit-e .stmgis la Vizagk(>loron~ proftiiidigante, 'en mal' >' Vi povas fidi al mi "'-:'; « respondis Sinsuk-e; do' ki.Iragigi~ · ·humoró. Efektive .tío estas J.)ona novajo,
.:nante 'emfazan .k.apjeson. »Kvahkant mi kredas, ke vcnos
se.!} 'Cu nec-.Okazus tia afel'Q, ke li ).lun ioriros por ciam,
, nenio :fi!ffinda. ~ La :nokton 4eJ' nokmj, kiam lia longe ·
' k-e "o~ fork.Ondtili:os liii .'a l · lia patr.a domo: 'Timo sin
. sopit,atit deziro_-estis plenumota! - Ji devis esti a-oja kaj
kagtis; div-ers.aj timoj preui.is sian koron. Ankaií Sirit1~lica, sed, ial,_li sel1tÍ$, kvaz.aü Ji tuj ek,plorus. Kial li
sulie estis 'ell ne ph oo~a korstato. V'(lre cn.t is , tiu, ci
ne' prenas sin tuj ci ~ie kaj n,e forkur.as denove, li deúJ,OO:íento; 'kiun li· sopiris tiel lónge, 4 kaj ta'Il}en, nt111
. íp.andis al si, tal· li !Sentís, . ke ti.amaniere -lia koro liveninte vid-al-vide, al ~i, ;J i trovis :sin sénhelpa . kontrau
lierigu~de sia, 8ar~o.
<" .
serio ,d a Jimoj, je·tantai ~<!jajn mnh'rojn > sur liap
E}l tiu tagoJ jam de a,nt:aiítág~eze, blovis suda
koron. Kiow a~ris alli .krellaJ>Iej dulia:JI>artd ·ae la at::
ventoJ maloft'a en vintro, alpórtante mirinde varman ·
ero _-en la nuna perspeldivo, e¡rtis la ideo malmodesté
..aeton. De la mateno Cuja pltmdis pri kapturnigo kaj
..metis resanigau plastron sur la tempiojn. Dum si ·argutren! ;SÍ.n_ 8I_ltai't la~t~n ~r pef.i.Jian fav~~)ln!'or~ü .
ne ·sén"kUJPtgante s~ antáu Lá. mastro, 81: kiu li llglS tiel ·
~~tis . kun · la ooati:Sto Santa, afli.ktigo malsekig.ís
mallione, ke li tiínt:remas ee ~r. pensi pri tió. »Nu,
~íajn okúlojn per larmoj; kaj si sentís senhelpa,n malr.apidq? r,.api,dú! «. ~jste ·ur~ liJ,iSan~~ iaj ~- jqn,ulo ;
,&rteooñ de dll9ll~alsaoo. rr'~Jllen, per la okuloj larlllo¡g~lanta'j, g¡ sekvis -rlgarde .la Aipeton, sin apogante
r~~:p!d.e sHi prtí~gis;· kaj iris ma;ISUpren la.u la ~tup~, .
sümillante al 81 la ·pezan KOI'JOP. · , · ~ :s.ur·-lat fenest~ de la supra e~. Estis -ankorau · ~ro
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~ 1J~ op~rnisto ' asertas .lit, vi v.on ; la p~situisto - ~in neas,:ti

Malg,l lll~l ~~a ~ea.d o}'_la pesumsto tatnep. smil!tena¡;, al l.a a
I'Ubl~' k\tll:no, v1vadi . .De ternpó al tempo, la horno n¡;>e "

nl st 1a seqrnortan de.mandon de Hamleto: »Cu csb au. .
~e esJ)_l? <' • Se ]i deci~as.; ke : ~n!ule ~s~~s " p~e~erinde, !l$ti ,.pht·
ne ~~~1 ,_ h c~tas optHl'lJsto, · e~ se h mta.;las. Scb.Qpeflhaueri!J
tlil la.'hiblian. prové.r bon, ke roo estas van,tajo.
,;'Mi
ptimisto. :. ~: , ,
~'
~·~~
Mi
as la vivon. :Cár, kia ajn estú -~la ' sorto. de su.i:-t
-n?j kaj ·uni\•c:rsoj ~sq1vigaotaj •. ekzistas .ti?,: kion ni;.nomas .
pr·ogJ·eso, Same ·eh1stas evoJucto en la mido de-.i : lloma .
sr¡eco: ' 'kicl 'ajn ·mallonga estú ~ia ckzisto mezur.ata en teí·2l .
moj .astronomiaj.
·
.
·
· ..
. · ~i esta~ o:tltimi~to }nttlgraií '.l~· pilahig1eco, rriJU:sateg?¿
n~alkpntent,o kaJ ren~sk1~,0
rmhtemo, - .la J\:~~r Ra]-J-t
dlSIOJ de ·1 Nova . Apokal¡pso en sanga sekvo ae l Mond-'
mil~to;
· .
••· .··. •
· . , ,. ·· ·· i i ¡ 1 1 ¡;·
. "'Mi. ' estas-~ ~pti~í~!sw . rn~~raü ·la ~~ner_aia su.hprem6 ·def
1 tajlOJ di;i J _mdmduo. km postsekv1s la amb1c1an pena-,
. dou s~~ urigi l-a mondon per )a demoktatio. Estas 1¡r ha talo~ .
de l' "animo 'Io,div{dua por ieaser~i ·s.i n, kiuJ..;arakterizas la ·,
epokon , en .liiQ ni viv~s. Nén.iu ltóm~ kar.iilil~s trovi sian
propra~1 anuuon,. antau .ol l1 sukces1s bilanc1 la . kontow
ml~r,.;;si · nym1 .kaJ la'• so¡¡to .• , . , ~-· .: . ...
, " .
,
' S~ :~¡ · prin:ie~itas nian. ~ívon -kt~j _niaj~ esperéíj1l, n:t';
T~!·c~k~t~ CIUIYI ,el~o_yas, ke maJ plenwnoJ ~aJr.p~naq{)J. cat;l's
. ):u' ITW mterple~titaJ, kun la ·ekzJst<ldo;.cle 1 ~lraJ .. :N,:1 rJmar 2 · .
kas~ · gis kb:rgr.a?o 'xíi simi{w al_ ~li aj. hesti-Gj vivaútaj d:i . · ·
araJ komunumo;. La D1lt.t'}!J9, Júun. m man~as, estas en-;
g~·e~jigita ~fj preP,ilri~~ .POÍ' .ni <:le., n.iaj K(\Il~ot An~a~ ·
ruaJ rvcstaJo.n estas teks1taJ .ka) ' modehtaj ií.<le -ahaJ <~ hennoJL .
A.Uuj{~wnoj ~ol n..iaj kól,IS~ru1s la d.fugejon, 1d-un 'ni .oomas ·
m a he] m O ·au m a labore JO. ..
·
· : x-.
t
•· ~iaJ kó~r10j kaj kr · doj-~u$tas pleJpartt'.héreda~oj .. 'Ilt ·
preskl,\.ü en tute estas transuo¡litaj al. ñi -de aliaj. Tiuj aliaj~
d? lyngatc,!:nt'e kolcktitintaj ·. al siaj .:patr?j' . k~eis la ,rirñed- .
OJil., . ,¡;¡~;e h-!J..c}a · ~?~p,renad~ veua&,,al .m a ce_rho: ~ere,r senl, ,
la patoJo, maJ memaJ2kofroJ eS~ús· twtlplenaJ , ma mtelekta
ho:tizonlo et~di~us apehaü , pli l;Ila:lproksimen ol- tiu de ,
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·Ostas tro tona - 'p;reskaií rev.elado, ki;a 1i sentis ~in .
Li ma\levis la kapon, :ldinis s-in sur la mánojn, metafajn
antaü si sur la mato, en teniA-o de huinila dank:emo;
Jarmoj gutis sur li.aJn fleksitajn ge,nuojn.
·.,
»Jen, tro pa;rolante
tute forgesis pri la tablo;~
1-.e~emoris la boatisto~ »Ni havu la plej grandan - cspet;~
·Ón; kaj d~meni tostu por la finsúkceso-. Ni drinku kor~
k~j sufieeJ Estos búne havi Kej~jn, séd, ear .vi .csta'S
tro pela knabo, mi n~ devas ~angi tiamanier·e p[.i''
da eufalejo sur vía vojo! «
.
. . Seiji pre~kaií devigis lin a\<Oepti glason po3t gl.á'§8,
el ~ia malayarem?; kaj la j~u1o ~rinkis; ~ulte. Li 9~ .
;esli.s horno de tia speoo, ktu ·kutímas ·gm la gustOfi
de . alkoholajo, sed estis de speoo, kiu neniom perdas
.sin en ebrio, kvankam li povas drinki tre mul~; tío
estis eble pro lia fizika forteoo: Malgraiívole li akceptíS
cilÍiÍl glason prop:>nitan al li rapide kaj sinsekve,. kaj
malplenigis ilin kun '<lanko, pro sia respekto -al la aero
·q e la oRazo.
·
·
;, :. Nun, la antaudiro de Santa k.omencis pruvi sin
vera. La eiélo plene riubi~is antatl ol ili · rimarkis. ~a
foTrnorton de la vento jam sekvis grandaj gutoj . de
.pluvo, .kraketante sur la tegmentpendajpj. Kaj· jen gi
ki-.e~kis ·en torenton .kaj verse komencis . fali, k'va~
la ei~lo k~j. rivero est.us um.Iigin.taj . . Dume ~aj· vo&jj
oít-e. perd1g1s en la akvofunozon, km . daiíns k un tw.
for~go, ke ili timis, . ¿u ilia malgJ:anda eamhno ne ck~lúugos. IIi 't ri arikoraji plu dTiukis dunL kelka ·oomJ>?.
'f¿¡.men o ni ne . povis viéli ce sighon pri la malvigligo de
pluvado.
. .
¡
»Jaro baldai:1 estos la deka hoTo, << malpaciencis .
Sc)ji. »AnkQraií mi havas af>ewn · k~j d.ev..ás iri gis Ko.\lme. Sed kion fari en tia vetero? << Plendante ' li laiíte
kunfrapis la manojn por vemg1 servistinon.
»Pardónu, Sin-don, ke . mi nun iros antatl
Jam ne restas t.empo, ·s e mi .ne Fapidos p er palank.eno(.
Se~d vi restn kaj ankoratl drinku kun · Santa, kiom
.
longe vi deziras. «
Kun tiuj vortoj li. for1asis ila eamb'ron.
lli restis poste a~korau pl'Ok,simume mm horon, át-.
en dante la san~igon de la ve tero, sed Sinsuke fine k:o~- ·
~~udis, ke ili devus ,atendí tro longe. Dume Ji ~tis
lfe · multr.a'?kvila pro Cuja. Li do diris, , ke Ji V·dl s
heJmenin jaro ne ti:m.ante malsekigon. 'Estis pro¡xmite,
ke li _. prenu ·palankenon, ear·; Santa pov~s porti la &ip- ·
-e.~on al najhara boatejo kaj poste sekvi p~ede. S~
Smsu~e 11~ volis ~k~e~¡~ti la pmponon, insistante diviili
k un li la sorton ptedm ·en pluv~o.
.
. ' »Bone, u.e -estos tiel malfacile, malgrau ciJ , '1
diris Santa konsente. »Por bona piedirantó ja estOs
n-agranda ~o . kuri . gis T.akab'asi. Tie , ci pruntepetu
omlitelon, kaj supriluf.aldante 1a vest·oráííd.o:n,, ni kut h
la vojon laií la rivero. <<
.
. -~
Felice, la "enio ne forte bl.ovis ekstere. Santa ·
po'ftis lanter.non prui1tedonitan .. de la r,estoracio, ·' kaj
JH<.eparis sin por la ·voj.o. Sinstike portis 8nurligitP._n
skatolon da . manga)o, oonaootan .al Cu.j~, kiel memora]on de la hodiaila foesteneto. Ambaií alligis siajn
~taojn al sia zono 0e . la :talio,· kaj kun piedoj- n~:qaj
·grs la· genuoj, ili forla.Sis la restoraéion. · · ' · .é '
. Nek unu, nek
alia pilí'Olis, ear ili donis sian
tu tan korou al la pluvtorento bj mallum.o, tra kiuj ili
t~is' Ja_ rojon. Bal~ií ili jaro estis- 'l?:lene m~Sebj·
g.1s _la · h.auto,. ,Ce .la 1~a ~e ·.la .'}>Onto · J\JOOgokuh!a~ . ili
s~.turms dékstren kaJ ~ms antau la logejop de graydsmJoro .Rosok.aiía. Preskatl ~ :)a sekvanta momento,
S(l'nta donis.;tp.hllaiítan :Nekrio.f:l,:t:kaj. lia
temo Mov~tingitis; - ti~, 6e Lf rivi!ro, '1.8: ventó
viS ~e fotte.

ni

r

vi:

la

6I ·n1hlfru:a· ·n~kfuhor; t;o~iS'ne.rrlu'

. Je tiu
por :_doni ·llÍ;.:
· · ili · lúmon sur la riverborda vojo, kiu ~ en ordi.naraj .
.tagoj estis soleca .kaj forlasitl!, kaj ntin tiom pJi de.zerta.'
pro la storma plqvo. Post kiam la . v:entó. b~v.estin.giS
la lumon, ' la mállúmo kovris iiJin ~ misteta fotto,
. kvazatl ~i minacu~ .ilin ensoci ~n sia:n nigran abismon.
Kaj cu .estis trompo de ilia. propra koro? - la pluvo
-nunl ~jnis hat~ .. ili;ijn .ordójn ·per plh,i,nten&a; ior.ta k'ajl
pli :ákra hruo.
·'
.,.,;- ·
• ,; .•,. · ·
'
·
. · »Mi nagas bOne en la mallum~, sed vi iutgu pri ·
vi, Sin-aon, « Santa kriegis ·averte .. >> Ví ;iom .. tro drinkis
hodiaií nokte, 6u vi scias·? « Estis vere., ke ·l i;:: drinkis
tre múlte. - - eirkail du lltrojn, Jau' 1ia . kor~ezuro.·
Santá ka:j lia mastro, pro sia. zorg-emo al Sinsuke,'
ripete lin demandis, »Úu vi senta~ vin bone? <<' Tamen
· li ttX>vis' sin >en neniom ·pli ·ma1lioná ,.~ia.to, ol ee:}a wrua
,. ekebriigo; liaj pi~oj sentis lá teion firme k'áj ; certe
ee eiu paS<>. Prefer~ lia ' kunulo biezooas sin , zorgi, li
pensis. ' . .
,
.
·
;' »N~io ·dan~enr al mi estas,·. -:-::. sed aF Yi estas;
. mi timas. « Li streeis sian voron por krieg'i responde.
~él tÍo eble perdigis en la platldego de l' aKVO, W
Santa ne .donis respondon. .
·
. .
Kelkaj moriientoj pasi~ en sileúto: Di ifl~~is plu
kvar au . kvin metrojn SeQV•ó.rte, ki:3_m,' tu~ ;;ab'rupte;
insulta voóo kriegis tuj súb la nazo ·d e Sinsuk'e.
, »l<;EJrmu la ~'u§on, ebria .porkoH.' , ,
· Si:ÍisÚke a~éná.ú ·ha vis ''temp()n reíoni, :ké la pwvokQ ne · povas v.eni de Santa. Jen, " tiumomente mal. varma pinto de klingo ektusis Han. sultron~ Rapida:
,e forturnQ. de la .Korpo sa:vis .·lin' dé io· seri9zar ~¡¡ ·sentis.
Sed subiía paraliZó trakufis la d-ek.st~an
'üe
· lia kolo, laj su.pren; - mortosento, Jcvazaiih .estus ·
· gratita d-e akráj ungoj, kaj .duono deJa· vizago sensént-i~isJ kva~tl ~i estus deha,kitá.
· ·"' · · i' ·
'
·
;-·
>> Kiu n estas? Pardlu! << krieg1~ · Sinsuke,v ¡~nante
firmigi !a 8anceligantajn piedojn por· tuj fork!lri. · ·
- »J?:?rko stulta! Cu vi né I '·eko,nas mian :. voron?
Por n.ül.' cefó mi}iez:onas. Yian kap.Qi( l{aj do mi' kon- :i~:
dukis viií ci tien'' por gin~wnri Y La .a takanto ántaiíen- .
, saltis por ataki sian, viktimQn, gvidate de lia :vOC.O.
·.
Sinsuke fik~.•,preQii,.;· sian dor".soo al 4t ', stukita
'mUfO q:i _h lo~~JoO dirita; :kaj e{rkausv:ingis 4'' te~iJ00: '~ ~
qe la ombre1o en furioza de.{:endo. Du-tflfoje li batforpus. is la alían; kiu tamen ra¿ide reatingis:k~j ~tegis I~, - ie
; ~n J~ J;Ualst1pra eal:t9 pe lia kotpP. La riro lf:aptanw: I:n óe c•.,, .
' la brustQ , ~in alk¡yeis firm~-:3.1 li, :kaj penis hattnortii'i "' ·
· lin per la glavo, kaj li.a:j ·b'atoj, kvankam · ,·ne' hone ·
celit~j, : -estis taro,~ tre fwiozaj . .P.oste neniu, el ' jli _ ·
,. 1-pe¡:noris.~ k~~J tio;· rlaúris. ,JJi ' ,kemi~~ mpgis ¡;.Jciel . du.:
'' hestoj .l!atalanlaj :;;unu konirau la ' alia;' mál¡,:¿itoj bj ~ ·
insultoj- ,hurlis aú tie, · aií pi tie, dilm ili.a .OOr.espera ,
, naraktádo dauiis en .s limo kaj ak_vO..> Sinsuke kolektis ·
. ciujn fórtojn al siaj . amllaií bráli~ .kaj 'tó¡:flan~e . Lá
·. dekst.Fan"' ma:ó.ori ,d e la ko.ntratlulo; "8eJl.03.cien~s p.br ,
· f~r,~~eni Ja hatálilon el lia P.u~o. IJi je~ k~is•. · jen
gi~tg1s nur por d~ove ~~~~ ~n JDálespe~~ ·~~.: ·
k,aJ d~me .Sms'*e drsentís sm ti~l' ~raya; ~"ti ; ~ ne ·· ..
' imagis .Sin anta: u~.: :Santa/ lOU ~<·estis ":~ pli' 'ln:lUblona ~
londiüo ·pru la drinko, nun komericis 'Oedi ~m1taií la ·
pligrm1da_muskofforto, kaj fine li lasis la glavon el si:a.
lman~' ~~a an~oraú . ~time ;li sin · j~ti.s ~ko.ntt~ií . .8~
suke. len, súhite,, e!! tru ffiQU\ento Smsuke ~.tégl.s liri .·
teren rajdis sur lá kotpQ, bati.s tiail :kranion per la
.. gla,'O, >Segis kAj gratis sandOke ~us.te kiel ·rato skrap..: ~
.; mo;rdas. O§ton. ; .lial¡ viro taj mort.iS. ;:
, ·'
<
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~r ·nigráj · Vir6e~~2;: ptemsJfu
itig¡;aj .k<;>rvoj akómpánis J.a:,vetu~
sidis antau·Ja cerko. Nun la tornoo.:;'
m~ltpt(lqa '; . ,;;Dum · S.Oin.éra···variñif3&ú tie: ~stas
.
· enrampi ti.~n .. ·}e'<< :- < ··
v ..:raioiín.,•'· . . • 'ne pl~ enterigas .mortjnt~jh . en ·
'ia .
torn:t)el(]ID .
)a 'patrino.: . · .
'' · ·
, ·.
. nÍ8loft~~<, . :es.Pondis Ílzite .kaj miltr-I!Jl'k\>ile '
e\Ono,'Utts' sur· _sia hloketo. »Séd 'nun .m:i devas .o:rith<:.·
:':J.-.a"J-JP.flt.rlllLO deziris .reten:i la malfman gastih-on ~.u.j
·.
.. . • .
.·
·kaj noktejon súr 16 varma
mpreto Ae la forno, _Se.d . ·
ne restis
~- ,;>N·I,l., ne << , ~~ _f~pi~-~ ripe~s, envol:is sin P..li {iriuÓ
en la· pleJdQJ?. kaJ forms.
· , ,.
·
. ·:n:. a. · vespero esti~ :malva_;rna; ~jis hundo; sed
la'",pat:r¡~o. kvieti,gis ~UJ. s.i ~~O~Jlpartis Uzite'n ~is lfi
g;~~d~J>O~· ordonante ~ ll).l gardt)a fájrujon. :
.,
·~· · Mi_ ~tis . strang~ timon -enirante' · la kuirejpn ,
kv:~~m ,Ul.l · vol?nte ,;tHl s~dadis.'. lí.espe~e k~j. hajtis ' ln
f41f'UJ?!l ,anstatau _ la; patnno, kiarn 81 kums · vespQr.:.
D1a9-~ori é~ .-la .malgranda kaldroneto sur ' la tri'pi~d(>~
~jni~ ~l nii-1 ke tie- ci apud la p~tri.po sidis ]a frosfbtrOOianta; Gitl~~IJiiOO 1.-:aj postlasis', san)üan tirrtegon • .~ti
kv.a~aií Vld.is· sm sidanta apud rni en krepusko .car 1i1
faf'O~j~ p,r~skaü .:estin.á~is, ka~ kiam m! ~~tis en _1~
. ffaJ_·l'J:J,tJO_IJ: I:J:~_Y~Jn}il~·anóóJn. , i.la ~aj~ ekbrulis per duoblá
'Q T.fr. .
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!f. !;~ · patrino . ~ev~nis .· post · akompanp de .·la ~as
tmn'.; St. diri~. ke Il~H~ 'es~ malsate'ta . .&miere sk,va•
kolektante PefuJn. kaj fungójn.· Nu'n si ~kdetiris .
· pare:Qcinon eri la farmodomo LiCisi :sed· de-
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ltfir·· ~n ia ~tlJltr~ ,ae· la hi~to~6 staras Gabrilll, 13agradtan, ,·. ~\'Íd_!l~to .~e la -a~P,l~naj -.ribelantoj; ki_l, _oféra$ k:~~ier~n.¡
., ~?'':rull.an ••'VI
~3:· c,¡~;ll ·ce~e~an. .k¡~~{orto¡;r.
}?OI'I:gyidl
· la~~se~depc
\llito~v de su¡, <J>:<?polo .. ,Bag . , . pm¡1g~s
Jo~a]·n ,JUr
, en' ~UXO.Jl? • . e.dz1ms.as .r!c.an · paman fra~h-;.on, kan kredas . estl déiinrtiv~ asli1ub~mta a1 la. europaJ
cirkonstancoj: Sed ne eblas ,rifuzi la vokon de sango.
~aj, :ki~'!ll.'post lon~a f~re8to Ji yen.as h~jmen,Ji ~vidas, }'.~
· y~as ClUJ . SU'f!~!!1aJ .k,aJ . eksl:e.ra:J. n\atOJ, · Yl\Il l!;~, geografH;IJ
- ,~ar t!lmJ>N di~~¡m~oF' ~~d~~e ..~~~n p~trujo? e,p. d¡m~ero,
..li.~ ~~~pnpens~ -dechcas s1~ tutW ''torto~ ~ptálenton P.?:t
h'illpr Ai:memon, , malg:.:au k-e mrilton h rBkil,lJ . . Antaü 6o
'for1asas ]in la edzino , tr(,)dorlot'itá, iom facilaoima pariza
'mino, al kiu cío venas en la k,apon. escepte 1;¡., oferon de
~iaj . 'komf~rta... yivo ,kaj d~~!r~joj .eor k<;Jri,fuzaj líher1t;JieoJ. P9,ste h,..peJ;da_s · a~kau ~~ f~lon ,.k<lU~ola ' stms ,.·
~p: ;ia·, mo.mel;lto phle pleJ malfac:ala de s1a VIYQ.
,r t ,
.,., .
"
"
--""'
.
.
'", Es.las kruda ·Jukto, kiu terrip~stas dum. ~~ar~ek t~goj
1
ce 1 .p1edo de ta " M~a Dagh. ' Kiam la mdihsloJ laq~a>,
· >aper..as la ~nem.v?laj tr?poj ae la_ p~ca ~o~<_L!ltaro, viri~o.j ,
mtllJunuloJ kaJ ~phnoJ. Per arrmloJ , kaJ léiam.la mwucio
jám ~lCerpigas> . ,p,e~ nupaj du ~.anoj. $'i~ la !asta spiro 5li
iie~:ndas la · t,r~aim,311 :n~kote~o~ · ~e , s1.al prap¡¡.tro~ , mnlgran ke - kaJ -l~"' klarVIdulo}':scurs ,bon ekdé la un ).la
mmuto - ci _ti).l.Jukto estas seilAanca. Citkauita ·de iniloj
da malamikaj h:upoj, sen ia espero de rezervtrupoj kaj
helpo. ~is kiani povus sin ten~ ec tia heroa Ínemofe¡:o?
J~m ~io >asl'ektas. sen~anca kaJ ; ciu ., ~o . de ~-la., 1ncnivo~aj
1fUPOJ prepa
n all.a hero~'lllcirto, kla'lil. .sur ¡a honzon;to aperas l 'UlllO.· de franc¡i,J míJitsipój ka j la fumO
signifas la sa von ' de la . defen(;lantoj. Sed 'Ba:gradian ne
f~~!ls: Li re~tas _sur la: loko, kien la sorto lin starigis kaj
he murdas Jm !ll~frila turka ktiglo.
-~ -~ Jeu la historio, kies :fluo ckomp:reneble of-te alternas
-'i_un epizodoj Jaj ,~wl •granda,~ aro de r,li-malpli· ~rava)
j1gp:¡;o3 . La. ep!zQpOJ 'eble )111.-a,p~tei)as str.íkte a~ J::t. hiStbú..>
.q.~-J'l Musa Dagl1, c5ed refreé1gas la legan ton laCl~rp'tan pro
la. kelkloke longema tekstado. La libro . versajne atingus
.. plj gr311dan publiko-sukceson, si Werfel estm kuntirinta
je S(,)la l'olumo ' la -eventojn de la ai:mena liber~batalo.
Tamcn, tiel la . libro sendube e~_tas pli granda .. po~ta pleó~~o1 · bj .in~e;r ·:la mil cent págoj ti:oví~as .cirl<aiL r,5:--'2 0,
.K~UJ ankoraü lónge ~Qnoras en •la: anÍOlO de' '1a legaptoj.
· Hi:-20 pagoj.':' tiu}t kv.anton o~ ne 'konsideru. hagatelájo,
Car nuntemp<l la eiirópa legarito ne estas tiom dorlotita ,
~e pN r5- 2o neforgeseblaj pagoj · li ne opiitiu inda· la
pl}egon de du . dikaj volu~oj. ..
'
~

r:-

•

Pone"ra ~-o

Ínfanoj al sa.af.plenlltulof esta8 ,·kelkokaze· terure seka kaj'
senvivá. ~
·:
·" ··
· · .. ·
' .
:1¡p
. La serio de tiuj d~l~ra:j p~rdaj, k.i~jn 1á ¡speraíltistaro ~
Komprenehle $lr~go kaj eta frenazo ·mkorau n~,
suferis per la morto de s-anoj GrQsjea:n Ma.upin kaj
sufi¿as. Ner-esas ankaü talento, fantazio :!>a3 kapablo kom.;
· . Felikso Z.amenhof, rsenindulge' kaj •kr1:1ele d.aüris plu .en llJ,,
preni la grandajn ~ilatojn. Ce tit;t ci ~~tí!itP ni trov!~ ~i~n
lastaj semajnoj.
_ · ..
'
!IDO ella vorkOJ plcJe admonanlaJ JO pensado n1 v1dJs~ ·
Kaj malgraiíe, aü ~uste graue, ~i havas gFándan sukces'on.
Kun la p1ej granda áffimt)lsi~o
John Bridie estas p8eudonimo, la aiítor6 nomi~a,s ' d-ro ·
pn la morto de ·s-I'oj .
Mavoor, kuracisto en G!asgow, jam ne tutejuna, kaj CI tiu
Alessandro Mazzolini
estas lía kvara verko. ·:I{redeble 'li baldaü fami~os ankaií
Henri Sentís · ·
eksterlande. Nun retr?. · al la teatrajo, kiun d-ro Con ~s~
resumas dutn la muztko de la pastra ron:kado.
l'..lr
· 1 .eofio Z~enhof
La unua bildo scenas en 1867, en 'la cambro de 1~
juna baktecioJogo Oame.fon. Tiu junulo e,stas mot·te ma ::
sana, li estas en la lasta stadio de tuberkulozo. Tion li an.kaií scias de sia amiko kaj kuracisto, d-ro Marshall. Se h ·
)i veturus al la marbordo, eble li sukcesus plilongigi si¡¡.
vivon .. . Eble. Kaj tiel, kiom ' da tempo mi ha vas? '-·demandas Cameton. Kelkajn monatojn - respondas la
kuracislo. Cameron krcdas sufica ti un tempon por .fiqi
siajn baktero1ogiajn malkovrojn. Car · ti u horno estas gemuiÓ kaj farigus 'lnondfama scienculo , se 'la malsano kaj
]a· supererotilto kaj krimemo, devenantaj eb,le el la marsano, lin ne ruinigus. Tio kaüzis , ke li delogis· la fratinoiv
dti sia amiko kaj kuracisto. Si senesperi~inte aperas ce ]i ·
,kaj petas lin pri sia. edzinigc:i, car si. havos infanon. Jh in:.
'lerd,1sputas, la knabmo dej~tas en s1a kolero la bacilokul- .
turojn, Cameron mortas anlau niaj okuloj, pro la eksterOTdinara eksciti~o. La histodo vere bon ~ . komen ci~aii.
Sed ~i dai:íras ank,oraú pli kruele. La infano (knJ·hino) nask~~is -· .la patrino ~orlis ·-:- 1a ·hona d-~·o Marshall alprems la mfanon de s1a fratmo. La knabmo he:
redis la facilan. k~rakt~ron de la p¡¡.tr~no ka,j l.~~; senbride~on ..
. de la patro. S1 senpnpense oferas sm al la JUna sen1sto
de sia onk.lo. Poste si ekamas . leütenanto~, vola~ geedzi~j .
j(un li,· ses} •..J.a servisto· jaluzas kaj minacas per malkovr9.
Wilhelrn}.pa ·ven en a~ la ·j unulon: · Oni , s.~~esas ordi la. afit
ron, la JUnulon 'Om d.eklaras memmorhglJltO, sed W1lhei~
mi,na n~skas .eem~l?jn . P?St ~e~ ID<?natoj k~j n_elonge .P lé m ortigas · sn'l. La bbna d-ro Marshall "--- kwn far1 ~-.e;
alp1·enas k.aj edukas ankau la irifanojn 'de Wilhelmina.
L'a gemeJoj, kie1 ti o devis okazi "laií Ía hei-.edo-teo;ia;·
fari~is ne multe sátindirj it;Jfanoj. La sekvanta akto okazas
e:n . J 90? ; ~i monvas ~a j unan :·cameron (nepo 'de
ti u Cameron en . la , unua akto), kiel sentaiigan, facilanim8J? J.}llb~n .. ·rx kaU.Zas multe~ajn_ .rti~sajojn al ~¡!1
adoplmto, k10 ~uste nun devas rehbeng1 lm de la pohc-ejo, ki~n Ji venis pro ebrie faritaj friponajoj . Ankah
lá knabino, Hope, esta.S málagrabla estajo, tro rektvorta
kaj n~rv?za. ~ed , pos~e .evl?luas. jlia }~~a k.a,ra.ktero. B_onaj
ka] :mlllaJ eco) luktas en la horno kaJ cmsp~caJ talento] beredit~j dun~ g~neracioj; ~ la dem~n~o est~s: l_ciu forti~o~
stíb mfluoJ gis nun: ne malkovntaJ . · KaJ k1el e:voluas,
t'ezulte .~ de la .kemiaj · procezoj de !a korpo, . la ckstcrf
strukturo de la homo, same la anuno; la ka:r:aktero, la
lale~t.o. tr~viv.as . tiaj? sékre~~jn san~ojn, ~is ili rice vas siajn
Jelmih:valn .·. 'formoJn. KaJ e~tas granda prohlemo, ·cu la
hereditaj perversaj ec~j ne p~i. llone deler~inas la evoluop,
.de talentoj kaj genioj ol la ordinara.; san.a J:Iervoko:óstitq,~
cio. Jen, Cameroó ekintéresi~as pri
bakteriologiaj'
problemoj .d.e sia ·avo; kaj . ki~ la frue IJlb.rtip,ta avo n:e
povis; tion nluí efektivigas la'nepo: Li faras _grandajn ma . :. ·
kovrojn, kiuj okaze He granda .epidet:J:lio. -:;- la .proksü
akto okazas .en la -estoñto '!..... savás k homaron de ·gran~
~is .tiatn nekuracebla. ma,lsano káj Cruperon fax;i~as un u el
fa plej grandaj . . Hope, pér sil!- ,altá · int~leK.to, g:vidro~
funkcias en Ja intermi.cia popolpariaínentó de) estonto.
Titil finiga~ 'J á t~at;ajo, kiu tuias f¿rte .;Ktualan temon. La~: .la. ~odefl,laj pr~ci~j d~ Ja;euge!liko, .la Geq·
·ol'da f;umlro Cameron tlevUs. est1 st.e nhzata tur-en s1a unu.a
viro. Sed tiel ne es~us en la tria gener.acio la geniul ,
pli utiJil ol4a ordinara ~mpliig~ de. dekíniloj; t., .
Kompreneble teat.rajo, kie la ~i).toro lal)plaee fot:ma.s
. la histor.ion kaj tolantojn, ne e,stas scienca argu.tp.énto ·#r
au kontrau .iu teorio. Sed
tie la autoro tiamamete
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- , ,JXNIS EZERINS-

reguloj? Malsagulo! do k'io11 · vi , pen!loi\S? Ti.el oni ne ~
akoept.as tiajn maloftajojn!
.. .
.
. .les, _cu mt,:d,o devus levigi? Mi levis-m:in.: Kaj , •.
kaj mi devus: iri? . N~. ef-t;k~ive¡' tiolJ- ~' lfC. ~:Yi~. Ludi
c.i tiun m()kf.ajfatan farson? Ne, üo superis iUlliJn fortojn. Eblé. alvoki iun b'ubon, k'e Ji sekvu §in gis 'la hejm()? Au, finfinen fari nenion! ·
· .
·
Sed apenau la f:ra'ruinon,}úrkasis parkan'gul~, okazis ·l'Ce io ·n:eatendita; mi ekmovitis lffij fatis pa$on

rte

antauen! kiel strang.e la tero sub . mi
fendigis! Kaj
nenju ekridis! M.i faris ankaüla duan pa~on kaj plu
ne lasis sin malaperi. Nu, kion do finfiné
ja diversajn vojojn neoosas iri!
·
Mia miraklo pasis iom antau. mi. Gi iris - je ,
cu uii povas l)ris~ribi, . kiel . ~i iris! . Sed tion mi scias,
ke gi tirus min tra la tutan m·bon, se .gi n.e eninm.
jam post du stratoj iun flaveta11 üomon. Post momento ankau mi .estis tie. Mi metis unu piedpn sur la
stonan §tupon kaj ree gin retiris: Tio, ve'd ajúe, estisi
tre l ;idinda, ear la kortisto, kiu ir.adis antaü la pordego,
demandis:
' ··
,
·
- Sinjoro, kion vi <leziras?
La k,ortisto Sa.jnis esti bona horpo. Mi diris:
- Mi devas renk~nti la fraiílinon, kiu jus eniris.
- Fraulino.n?
~ - Nu jes!
.
.
. .
.
d
- Tju fraillino ne 1og.as 6 tle, s1 nur vena as.
por tagnlimgi, : · .
·· .
·
·
, Mi, ver8ajne,' nekredemre tiris la Bultrojn, - kaj li
iom pli grave aaürigis:
. .
.' .
.
- Ciu homo ja tagmangas I :i'u · hejme, iu ón
res~acio , sed 111.· fraulloo vena:das pl niadarne 'fupsi~;
- Al kiu· m:adame?
- Nu, al ni.a madame, . ~i havas ~nsionon kaj
oni ta:gmantas 6e Ai.
Nun la af.ew estis .klára. K.ompreneb1e, tie atendi
mi ne p<>vis; do >~i .adiauis kaj iris plu. Dum l~ tuta
posttagmézo . mi v~gadis kv.azai:í. ·~u arharo. · Mi zurtJkantis . eiu jn sciatajn, melodiojó; ili ne estis multaj, _sed'
mi komencis refo je. Kiam la suno jam dronis cpost la
tegméntÓjn, mi ~ devis la .,promen.adon cesigi.
kiom
lol\ge .oni povas tiel vagadi? ·Post duonhóro la flaveta
d-o-mo re-e starís· antaü mi, .sea nun mi cniris ¡5-in,
kvazaü·- gi estus aükcióta kaj iUi int:encus gin a6eti. En
la dua etago .aooinis kumino: .Tes: tie estis pensiono';
mi sonorigis kaj petis, ke venu') a TYil'ICI.Qme m~m. J:;lo.norrgn .al la honorinda - ~i · estis lauas~kte mastri:n.o
kiéf.de-cas. K.an ~tuta respekto,xp,i ehliris la deziron, esti
a'koep'tata en la . Wlnsionon, Ci. ti u arogajo.,¡g;is dezirínda··:t'rrin pli bone: rigardi, ··kitj· ;§i petis min enveni.
Sed mí: devas diri, ké ci tie oni rÍoe!as nut
tagmangojn. · .
·
· ;_ Ahsolute sufiee. Mi mállt.as nur UJ).uíoje tage.
. .~, \!'¡ Tío dektiu'O :Sin maltrankv¡yps.
' - Tio. ; . ti<>. estas tro Inalin11l~. ·
' ·!i~
Nu, ki~f'~ni rigard'á& ' Ja IÜ'<lron. " Iuj el miaj
kol:egoj tute' ne mangas.
•·
.
· , _ .
· ~ J~s, --·· ~li~ ~einsp.!ro, .- k:ompatinduloj.
Nu, pro tio ili ha~a..'! pli da ·t.ém.po por studi. Vi ja

-=

Ja

:s·-

sb.tdaa?

·.

_1 , · • ,
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,....._ . Tut~ Au~.
. .
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· '· .
· it-aj · r~··ffiilBJO · forportu;t;d:"af ne- plaeis,' ke· m.i
haVis la aro_ganteoon -studi.
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- Ñu, tf.el :·. . Vi devos ~taiípagi por um1 se.,.
tnajno.
,
- Estirnata1 eble -yi k®sj:!ntus ak'cepti por du? ..
Per tio la ÚJ.l:.erparolo : e~tis pr·eskaií finita. Sajn.IJ~'' .
al mi <estis pardo~taj : óiuj maukoj, car .la mastrinq ~
ec lumigis en kóridoro lampon, per ke mi en mallumo
ne pugfalu.
. .
·
. La sekv.an tagon -mi alvenis kun ioma rp.alfruigo. •·
L'Oko POJ: mi estis rez~rvita kaj mi, riv·e renánte al tele- ,
roj kaj forKetOj', okup.is la seg-on. La ~nterpároloj ce l'
tablo subite cesis, kaj tio igis min sentí min iel kulpd.
StrangeJ. kvazaü mi ne povus malsati, . kid ~ aliaj!
~aj ni man~is' kva~ií ~oleraj. Teleroj tintadis, · kuleroj
f:rapi~adis! kaj se iu aiískultus post la pordo, Ji.supoz.us,
ke · C:i tie ·estas ne la pensiono de madame Tupsik, sed
teleg~afkontoro aií s~ribniasina of~oej.o. Mi k~se nlri~
gard1s la satntablanoJn. Jám n1ultfoJe trompüa de 1·
fato, mi tute ne surpri~us, se ·ini ne ekvidus in ter íli .
mi-m1 núr-ákl{)n. Tamen ti )iun t()jon la fato kondutis ··
kiel vera ~entilhomo. Mia fraiílino sidis, jaú1 fininte
mang-i,
1'" tabl;i fino, ' ka~inte la pugnetojn sub! la
meíitono. Ke lá malhona! ~ mi tamen ne kapabli,s
Aiú · pli Jikse alrigardí.! Cu tio sign,ifias, · ke mi ank'aú. n un estas sub Aia potenoo?
.
Dunl'e la ooterajn ~ mi ohse.rvadis tute sen~ene kaj .
finfine sukcesis ka!kuli tri sinj'Orinojn kaj sep sinjorojn.
lli Sajn~s jaro tiom erna:ncipi~intaj; ke ili ne ligis
iajn profesiojn en k:ravatojn, kva:nkam ~enerale nenio
elstara 6e · ili r.i:roorki~is. N ur wm ' sin joro diferencie · ·
de lá aliaj, simila:n~ fieran rosmaron _:_ tiel mii·inda
estis lía "iza~<> kaj la peze pendantaj lipbaroj .
·
Ce la disiro mi alrigardis riñan mirti:klon kaj
facile salutklini~is. Ni ja estis samtablanoJ kaj mi
kura~is .fari tiun etan 'esoopton. Sed ~i, vérAajne, tion
tute ne . atentis.
·.
t
Jes, kion do mi povis fari?
,
.
Jam báldaií mi,a 6eesto plu ne ~enis la pens~on
anojn de rnadame Tupsik kaj ili rekomencis sian gajan, ,
konversacion . .El tiu mi ba:ldau eksciis, ke la rosmaro
tute ne estas I'OSmal'O, sed, pro tolstojismo, degradita in, ,
strtústo, dum la oeteraj staras ínter rapúrtisto-korúenc.:
anto kaj ágento de antaü nelonge bankrotinta firmo . ..•~.
lli ' óiuj -~stis tre parolemaj, kaj íufoJe estis mal-'
f.acile dU:i, cú ili pli n1angas aií parolas. Nur pri la
ilnuljunu pedagogo oni povis oerte diri, ke li n.nr
mangas,
.
..
- Vi . devus pagi ·por la tagmango duoble pli,
~ , rimarkigis la , najbare sidan.ta pensionan o.
, .·
- Tute ne, sinjoro sekretario, - profunde ..gr..avis'
el !i·Ub la liph,aroj; -,- ,}'olstoj macis CÍ1lll; rnangopeOOQ•'
triffi!kfoje, mi - oerte, · oerte, tridekk'vinfoje.
.
. .
.-.:. Kalkulite? --, .ekr1dis alta voóeto.
·
-~
· - ·Kalkulite, - · obtuzis la rel pondo, _:_ kwml':'
:i,nf.anoj, vi d.evas · scií;
.parolante kaj . ridante dum~
manSado oni facüe pov,as ' misgluti. · ~ * · ·· . ~
, Nun .a,ilkaii mi, p~~ií la un.úan fojon;, ekpar'tó-·'
p.renis la eetablan k-Qnve;rsacion, dirante, ke 1ni pretas
al tiu gajeqí:ulo eltiri Ja m.i.sgl~titan: oston. Sed tío ne .
es~s tre prudente far;i,tá. Ridante oni demanda~'is),~-

ce

ke

nun:
. -

·
<·· ·
·
·'
-.
;
Ou vi estas sanitaristo? sanitaristo? - plejeo
tion ripetadis iu el la fraiíllnoJ; celante_ ofW)di 'niia:~
,eluzitan stud,entblpon.
·
...:... Y~ier~aro, - mJ..reseondis. . ·~ · _. ~
- Jen kiel! - ekkr:us la vantema :fraiílmQ

diris plu ·utmiOO.·

.: "

. POEMO~~,
J>oezio.
Mia homo, brava ltomo,
Vera ·gioro de l' nacio,
· Lan_co ' en • la mano, mar8a.s
A:b~aü . ·~',: <rega pxocesio.
De ' :li01;rro ;via eesi$: .'.
La hái·'aron · mi arangi, .
Cu pomado al mi mankas?
Ve, al kiu placu ja¡:n ~~
PJuvos. 5e~:te, pl?-vos _ferte, Rec hála sun JCn pendas.
. SQpitaD.te al vi, 'kara,
K~pdol~ron mi he ·· plendas.
K1el om post la cambro
PJantu forgessukan floron? ·
Cár sopiri al vi, kara,
Kaiízas.:· al . mi kordoloron.

Mi volas ·kun vi · amiJU.gi,
Kunvivi,, neniam disi~i.
Gis móoto solvigos j:e cindro, .
Sekig~s la · akv~n en :d;ver', . ·
F ultñtort,dros , rulhrue en vmtro,
Kaf .falos la· neg' en somér',
Kunigos cielo kun ter':
NQ.r tiam finigos po.r ni la afer'.

óar, li ,~dii:is, li ·haval 11nka.ü . tiaj~ aieretojn, kiujn aüskulLUqpabLas ·.nur sirtjorin:<~J. T1o .!asís konkludi; k'e la
spritaj.Oj de tiu sirrjQ:OO jam el6erpigis, kaj dank' al
Dio, . bu· jam tro li . tedis. Sed la deziro esti ,en cies
a tento~ iostigis lin serci ion novan. Demonstran.te sian
. km:agol1 li IlUD oiam ,genadis la Ír~iilinojn, gis P?St Íll
nrekontentiga tagfflango . li deklaris, ke. deserton Illajhavi Ir'ne'.Kútiinas, kaj ántaií. cié:, ok'uloj· kisis fraüli:imn
Saulite:·· Pl-orgema ekkúo, la kriahino ':flankenKíttis.
~ Vi, ko6elio! · - mi ekkriis, salt1ev:igis )~.aj reg~is_ liiJ p,i)T pug:nobato.
.
La .kanajlo ne esperis helpori liaj· malape.ris. Sed
fraulin>O ' Saulité, · trem~nt.e, . ku1l larmoj en ]a okuloj,
dankis ~ mill .'

·•

Tau-Cien (365-:-427)
Seím~ba estas la ciel' vespera,
Printempa . brizo blovas tute milde.
·E bria kv'azau de la bel;\ nokto,
'·· l(Ji<tbino gis tagi~o kantás bi1'de.
Prof.und«} ,si sQspJras post la kant',. IJomkoxon forte tusis jena penso :
La luno blanke brilas 'en. nubar'
Kaj flóroj pompas en la fol1-rlenso:
Ja ciuj ]¡\ .. n¡oroenton" glore testas,
Kaj, poste tuj , .al ili kio testas?

KANTO DE NORDk POPOLO.
Cirkau 5-6. jarcento.
.Kvinfutan glavpn antaií tagoj mi acetisA
.Kaj ~in pe¡;:¡digis sur kolónó!l centra-halan.
Jl'ri foJójn ~i ~in mankarésas ciutage
.
, Kaj gm pli amas ol knabinon dekkvinjaran!

PRINTEMPA MALGAJO.

!(in Can .Su (~irlrou ,9. jarcenlo ).
Forpelu j(lm la najtinga1on,
Ke j):i ne trilu suT la branc'
De l' tril' rómpi~os mia songo
Kaj ne ~isvenos ee l' fianc'.
.

-

.--:-:; Kion? -----:- ~i subite ekridis. - Cu vi pcnsas la
baton? .
·
· ·
', - Ne, nc, mi pensas ion -alian.
Si rugigís, sed tamen ni ridetante alrigardis unu
la alían.
- Ne parolu tiel, - Ai dú:is, ·- mi vin petas .
~~ .mi ja esti~ egale, pri kio paroli. Kaj·· efektive,
C:u ne ··estas s-endüerenoe, pri kio oni parolas - pri
hundo, pri kato a upri brasiko --en cio ja respeguligas
horn-o, se tiu nur estas homo.
·
- Cu vi ~4-pidas al lekcio?
.._,__ Mi volonte ankor.aü ·.akompanus vio.
'7:;- Ne; .tío rilin jam ne estas bezooata.
Si etendis manon kaj ankoraüíoje dankis. Tion éi
faris tiel kore, ke mi e6 kanfuzi,gis.
·
- Ho, vi ankoraií ne konas niajn pensionaoojn!
Ili ciuj starigus apud tiu, se ili. M ektimus. Do permes.u ~anki vian helpon pli, ol ~ dank'u!! en alia

ókaW . ..
.
. .. '
'
-,:__ Bo:nvolu, bonv,¿lu, se tjQ, 'faras al vi ~jon.
- Faras, ~ kaj, kapld.ili.e salutinte, éi eniris

:flankstraton .
." Do. Nun mi ·povis iri he-jmen. Sed cu tio dectL~
post tia <>kazajo? ·:Ankoraií dum ·_rula .boro mi: vagadis,
pensante: jen, l¡:;ieL sttanga estas, 1a am!O! Yi_pretus al
hof9o .'eü ·ripojn ·eni'Qmpi. Se'd · á~aií manon etendi vi
kapablas. Jes, kioo. fari l .. . · ·
' Tamen la tempo mem heipis ni. De tago al tago
niaj rilatoj· igis pli intímaj. & . ~ la pensiooo ni tuto
nwlk:ii-s~ · eliDO'Iltcis' aoontefl'lQD unu. al la alia>L.a seotaií·gul!> ,;p)u :ne montri~, . kaj nit~,sentis nin . libera:j kajl
sengenaj.
" / ' ··
· , .
· ·.
•. Tiam venís sur la teron g?andioza oktobra dimanüo. Estis prujoo kaj ff'9Sto. Sur Ja, arboj ardis ciuj
jaroozonoj: flav~j blanka, pllJ.iPura kaj verda. Ni iris
laií'· lac cefa stl'ato kaj mala(>ti!ris .en k:ampojn. · NIAj
paS6f btuis sm; k,t·!frost:i,nta ~ro, kv.azati tt$. anneo

ru

·madus. Sea ni

·~t;¡,s

nur du. •Ef~tive. Ciuj' ceteraj

Akvom,uelilo
~~ ' '
._'
- /· :anat>otriá, ' kies íf!Jndo ~ 1a kadavrejo; lcies soeptrola ~tm"' ·
g:o!~ Ha, vi malju:nh)mnajfi>l ki.e vi estis la, Íl!~ tem'pon? .,~""~''"
.•. ,
r.
H~.J kie lí ~stis? _· Kompre.t~ehle.; kie .· óiatn.•
C;ár · kion .do atestis la·1hezitádo, la: ~id~ciderno,
la manko de kur~rno kaj sin'oereoo? La leté1X>j bj la
af~kta ¡Fidelio? Nun mi k:Ompr-enas r,
·. "
Ká~ ~. j~n ::· -e.t_ kvaw.,i .~JlÍf>'rdita a~· falcilo; ~ mi ek'~
sanoeligis"bj falis ter·en. • Kiam pio.k'Simigis mía in~
fano, W deziris KrÜ: ne VellO! ne VMU !. 8\ld - eu .·
mi plt;t·· povis tion:? Si vénadis kiel antaiíe, igante min
.
nepd,skqbéble :feliea. J'a tn )ni koodis;" loo · gt e¡;tas · amoJ. ··~ ..
N un mi sci,is: oo estis -goo· pro la barak.tanta viktimo. ,
AnStatai'l kadavroj mi sentís viyan homon!
Mí.; farigis. _-k~uela. Mi ~iegis Sin <le ei:uj. fl.anküj}
"' · Se tag · mí surgen~¡te k1,1~ tifrtaif ~i. ves[iW3re· ~i riPevis "'
Ieteron ·(le horno; levanta lc.ápon en superho:nia mal- .
hunúlo · k'aj fiero. Mi bruligis sin ~r inkviziciaj fta::.. .
moj 1 mi traneadis; mi dis~iradis la junan: k:a:rilón . . Sed -•,
-a.pedau'~tlli , .ritl'lllfr~. ke si,. tr-o pN?k'sitnigas 'hl' mi, níi' .
:adm:O:nis ::; Fidelio1 ''estünata . sinjoro! Klo.podhJ i{é viaj
letet.oj. estu bfi.I.a:j l Kaj mine devis long.e at.e~di ~ m
malse:re,nigis kaj ~en
[}CJ:a emharaifo tot:liadis la:
-;

'

f

,::;;;.-

'

i:narío:iJ.¡ ~ .
·
: · ~¿ Kio

,

milde. ·~

~;:-·_ ~:~~-

· .' ·,

.estas.. al

· ' N-énio,
aj '

'

·

•

·~ ~·-'. :~- · Í-~'

...

'<

·

·'

~~.

,Epitafo'
,, Je.n kqAas, ho Fremdulo, la ve~ salt-lokristo,
de Helle dusei one oortita kvazarl ide.
·
'<: (i,,ies jlugil', ~viQ,\{¡nta sl.lb .dentáj ,kruroJ stride;
bnmdis ,en la.r- pino, c~tizo kaf Lí'gustcr·o, i.

''i

_~""-

-

; ,.
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K.ORQ~J) ·
..:.:.. ·r.JvN•JCIRO
T.4NIZA.fi:.i.,.¡;;
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.

, (OClJJ:/1

.1 .···;""'

.
Ntm, . Sirisuke.. m~,m , ne ~.póvis . ko~.pr.eni; .kial li
.mortigis lin, ,kial' li fru:is tian.. kroelajrt:m. Jff'.ne ; pq~ ,
li ·
Pe,nsi alíe, ol ke . lin in~tigis sen,~P'!'lra k(}nYÍnk-o,
povos sin forsavi nur, se li moitigo.s la viron, kaj li
inortigis liD, kvazaü en dqonson~o. Aparte d~ l.a ner-

ke

v.oskuo, lí sentis en si, malgraií kelkaj . yíindoj· dolor.:
aj, ankoraií la üeeston dé tiom ·da. ·spiritá torto, . k e
li miris, »Ml facile estas mortigi hónmn! « ·
}
Kio okupis .lían pen'son · en : la 'sekvanta. ~m·entn,
estis la demando, cu lí · furkuru, áu kapifu.laéu ·l!ntíá\í
la lc~o •. úiuokaze, li, ne ma\frq.os, li -~onkludis, se li
ÍlX>s unue , p<>r · Vid~ §in kaj poste el>ékios la vojon
irotan. La aspékto .de la korpo de la v.i,nq:;. p{>,vjnta r.idi, koleri kaj batali g-is a:rítaií ' Uiomentc); nun · simpla .
· ntáso da . karno, ku~nta tie kiel §tipq, t~él subit!l perd•inte la parolkapablon, - nun sajnis al lí preskaií ridinda. Li tusis la korpon per siaj piedpintoj•, ka:i
lia se.nto de teTUI'O - strange - miksi~is kun tiu
de amuza mokemo. lal al li sajnis, kvazaií tio, k~ón.
oni nomas horno, estus
tree~ .interesa mefianikajo
elpensita de ek.strema g~nio: Por eviti proviwre la
malkov.ron de sia krimo, li j~tis la kadavmn kaj :la
bata.lilon en lá riveron, kaj tr.a la pluvo' ankoraií forte
bata_nta, li r.~Jpidis kure ál la hejrpo de .Ja b<:>atisto .en
Tak.aba§i.
·.
·
·»Por niá Óflfo mi bewnas · vian kapoíl;\< : ~ diris
Santa. Do estis facile nun vidi, ke -8éiji,~tis, je li.a
miro, granda kanajlo, kaj lia domo devis· esti nenio.
alia ol nest:.Q de kanajloj laborantaj suiY la masko dlq
boatisto. Estis facile vidi ankaií, ke Seiji .iiltcencis lin
mortigi, ~ li volis forrabi Cuja-n. Sed se la tuta d~
mo estas unui~inta en la konspiro, la foresto de SeiJi
tute ;ne signifas, ke li povas tien reveni sen antaüzorg;o).
'Oiudkaze, pensis Sinsúke, ne estos tiel facile revidi Cuj.a-n. Ju pli ' 1~'Qg~ ~i me~itis, ,~es .~pli dOlor? eagr-en:is .
lin la penso, ke .h :tré.l faclle fahs en la 'ka¡ptilon .de la:
diabla ka:najlo; kaj lia aagreno plu kreskis, $is fine so-'
' vaA'a malamo al ·la boatisto· kaj pasio d,e vengo ekkrevis. '
en lía koro.
·
·
· '
»Mortigi mm, mortigi du - kia '<iifer<E~noo? Se
neoose, mi mortbatos tirin hundon. K-aj tuj tie mi
mort\gos min pro justecol « En momento de :Senesp. ero li pensis tiel; tamen, vivi li volis je ciu. kosto g-is
Ji 1.\flvid-os . ~in, ·amatan sinofere. Kaj Jci()n Jari, se li
n~ povos sin revidi - revidi neniam . plu? Anta u la mal, Q-ojo de tia penso, la pasio kontraií la boatisto §ajnis
· .velki for -de .lia koro kaj gi J\un pl~nig~ :d e clolo.ra
S(mto de Ql.Ízero · kaj soleco, nereten:ehla k~j ·· nereg~b'W,.
Porcsin ~teli en la domon kiel eble.;ulej senhrul6,
lí kome.ncis eviti' la piedbruon jam livar aií kvin metrojn de .antaií la domo. Cirkaüirinte en>la malíarga pa~() flanke de la domo, Ji metis la orel~n' al la xoi_ilfl)a .pordo; p-reskaií_dezirante aü.di plork'riOR d:e Cuja;

mrr

ed nenia vo.Oo interne; Ciuj 8ajnis nun dormantaj. ~
vetero ne.niam povus esti pli favor.a por tia taslro, kaj
li. pensis, ke li povas fari . iom da bruo. .bi m.altime
decidís perf~te demeti ~u el la glitp(}rdoj el la sojltr
sulko . . Suh 1ia"' kolektita forto, tameri, -tuj oe.dis .Ja
pordo; .gi eble ne, esf:i$ ~iglita~ kaj facile glitis f\án'k~.

·En la lDterna ,~b.ro .li ~r<q~s lan~non e~~ ~Ir:
fortan J.umon¡'SW neman . s¡g¡ton de .
· mta ok.azajo. r..am~:u, ' li ne lorg.erdi .tm:tílllzo.rgi,.' sm .~te peJ: ·
. fi§tr.antilo, penaanta apud la defluejo ae~Ja kuirejQ,

tre

da vireco. Sed s~b bato donita sur la spinon kun ti·el
granda forto, 'ke gi pr~skau sensentigis Sin, si rulf.a.li:s
nun senpova antaií la viro. Nur unufoja sperto en
hommortigo donis . mirindan progreson al ~ lia arto
lede flek~i, tordi, pusi;. pr.emi la homan korpori'. Estis
negranda laboro ~l SinsUk,e ligi la kvar m'emb'rojn de la
virino kaj stopi sian .. bu§on
'
K un ·la helpo de lan~erno, li supremns .la . stup. arW! : .úamb'roj, J <¡a:r:iJ:eroj, , maliu;rtaüo de la ek'r~oj:
nenio restis ñe tí:asereata; 1>ed li n:e trovis Guja-n. .Li.
jam an.taue supo~s tion, , tamen, 'fine oertiginte, l(e
si ~s.tas forrabita, )i ~ntis sin se.nhelpa 'kiel infaneto
forlasita kaj v<Jjperdintá. Mallumaj pensoj atakis lían
koron. Kün viza:go tordita de ouonplom, .li malS'tlp1'enkuregis .la sh,1.pah m :kiel frenetulo. Sin alkroCa:nte al
la jam .pérdigonta espem, li trairis ciujn eambrojn
de la malsupra 'fllago, kaj , rigardis ec .sub la verandon,
sed nenie li P1:!VÍS trovi Cuja-n.
- »Nu, diru! . Ki:e vi k:asis sin? Alíe vi perd:Os la
,':i,r.on"'( li 'diris, ' kaf fo.rmétis ' la stopilon el sia ,huso.
. Kaj duin. li dem:andis, ' li. frápis siajn vángk)jn per
plata flanko de ·lá t¡;~ncilo.
~·
· .
La virin:Q silentis trán~vile kun ferrriitaj ' okuloj .
Baldau . si iom mrufermis la okulojn kaj· akre rigardante lin, si <diris: . . .
.
.
»·Kion povas :fun vi,azenulo? Vi mortig¡os:rllin? ~
bone, neniu vin malhelpos «. Si ree fermis lá okuloj.n;.
Sí 11e plu movigis, firme ·ki:e[ stono. . Okaze li l'imarkis,
ke li, ankoraií ne sercis en la Cambro de la· .$(lrnstitl!Oj!,
kaj ke ·estos pli .prud:ent-e devigi ilin konfesi; ol vane
t<Jrturi ci tíun JW1lmolkoran virinon. Li salt() ripidis
.tiep_ J\ aj tre strang·e.,, ~enove, li too vis. nenj.u~ . eLda · ~á
serv.isti.noj, K:utim~· .dorfi.1intaj tie. Sajnis, k:C qni1 a~taye
:forsendis la dQmanojíi .Jired~ble 1mn k<Jmisio, l>Pr,, ke' ili
n-e bru:u la: .vojon de konsp1ro. Sinsuke revenís do .tioo,
- kÍ~ ' li lcasiS.la Yiri~onhj; el kia kaú.zo? tuj m~ligis sin.
Jetim~e sí:n. anta~ _la . virinon, kurr kapo n+~evita: gis la
planko, li kunmetis Ja ill.ánojn en gesto de publika preganto, eu ne. la ·manie.ro kaj humileoo de, sqrstrata
almozulo
'
·
·
'
"
·
»P~rdono.{l, 'IIJ;i petás! « li estis fervora: ;~fi pentas .pro tio, kion. mi 'f,3ris kontra.ú. vi.' Mi peutas, -mi
~tas rin- vidü,
mi petas! Pro vía ko at~o,

, jaq¡. ne k:olerú:'' k
k'dron -

;nu:r

estas- ~o; kí<ili'

.

. mi! 1I.avu . k:o:mpat:{m
.mi, kié esta.s .; J11iá:,
d~mandi,

·; .. mi
~.

e

~las
~
.

,.

)) Nu, vi devas scü; vi sercis en lá tuta domó. Kial
demandi al mi do? - . Tío ne estas mi.a afero. «
»Pro kio nun tiu sajnigo? - kiom gi utilus?
Por mi ne >Elstas malíacile vidi, ke vi ciuj unuigi , kaj
.i en forkond11kis mi.l,ln knabin<Jn. Nu, cu vi ne vidas,
kiel honesta kaj'Ínalkasa mi penas esti al vi? Cu mi ue
dids al vi, ke ,.mi mo1·tigis Santa-u antaú. ol mi venis
ci tieñ? Mi ne dir.as, ke mi volas trovi la Jroabinon
por fat:t i<>n ]{un "si·; n.ek ke mi vo1as kapti vian edzon.
poi min vehgi pro ·tío, kion li faris kontraií mi. .Mi nw.1
demandas Ci tion .nur, car mi volas - mi devas revidi mian Cunjon - .ankoraií unu fojon. ~n
vivo
- por diri ·at si "adiau; üar morgaií mi d'onos minen
la manojn de la le~o. Nu, pensu pri ci tio, mi peta~.
Eé se mi hav!lS ion kontrau vi, domanoj , '<:erte prl
nenio vi povas min juste akuzi. Kaj kiam mi prezcnta.'i
al vi la lastan peton de mía vivo, kial vi povas g-in ne
plenumi? Plerrwrru gin poi,' mi, k:aj mi donos al vi la
vóiton d'e viro,_ ké mi .diros r1enion por kuntrení vin
aú. .vian edwn ·. en: rnal.facilajon, tute egale, kian ajn
tórtdrori. mi d~vos. suferi e.n la juga ko1io. «
· i>Nu, .aüsK.ultu, Sin-don. · Mi, aií.dis, .ke vi babilas
jen pri nía .unuigo, jen pri kun:tven() en malfacilajon,
kaj pri cío c.i llitn· vi so'!a . scias. Bone, montru al mi
la pruvon de tio, pri kio vi parolas! Ehle vi frenczigis
pro tio,. ke vi mortigis homon. Kion ajn Santa farus,
tio ne l(lStas afero de mía edzo. Seng~e iru kaj donu
vin al la lego, au vengu vin kontr.au la cefo, aií faru
ki:ojn ajn vi safus,, tute Jau via plaCo. «
..
·
»Se vi estas ti>el senkulpa kaj pura _kiel vi asertas,
vi ne. dira.S .:;ru. mi, kie ~stas? ..Kaj 'Ci(lofiazc, kien
ir,1s sinjoro· Seiji?«
·
.
.V~dehlé· lavirino farigis pli kuraga, K~n maltima
sinterio de .insuliémo ~i tigardis lin, kun ·mánoj enSovitaj -en la sinon. .Sia voeo portis trance nialvannan
mokemon, kiam ~i .diris:
))Kien iris mia euzo, vi demandas? - Lastatempe li eliras eiunokte; kiel do mi pov.as scü tíüfoje.,
kioo li iras! Pri Ci.ln jo; si dicis, kíam si eliris fruc í.'Jl
la vespero, .kun-prenante la servistinojn, ~ si iras gis
HirokQO]i por vi<Ij; spektaklo:n. Sed vidante, ke . Si t~l
malf't'uas~ ~[e '<Jkazis al si. io malbona, mí s u pozas. «
Dum '1i au~kultas 1a insulton de la virino, lía koro
denov,e pren-js téruran turnon. » f(und~!. Kign fari
kontr.au la ' · ~
?« ü hlasfenriS eir sia korlfindo. Se
~Ws oelit~, k~ . m tm pov~ trovi iaü ajn .rime®n por

mía

kifll

si

eÍpremi el éÍa Íméo4a

\'~ron, Íáej i estas~ Ji deva8'.prok~

.rasti sin doni .al -~" 1• ~Uln nion'á.to, ku ~ duonjaro/ ':
gis li fine retro~s éin. ,Kaj mal:facilajo, pri . kiu li

J·

.~ensis, ~stis, ~U. li~;, krit!!(), pov~s r~sti ~e. malkovfj~
tiam. K10 ~J:rus oerta mJeralie, -110 estrs, .k'e · lá vm
a~uzos li¡n sekrete.
,
.Tia penso disv.oh;:i~is _ ,en 1a·.kqr0 de '$insp.k~, dum ··'t
lí tie staris en pauio, en íñalcerteoo, kun okuloj fiks.ítáj : .,·
~u r la duontqrnita . viwgo
la virino, kju sidis sub li,
k?n fle~sitaj gen u;q~:, tr.ankvile, f~'illjan te ·•pi)J: sia l<>n~;, _
·p1po, k:iel senhontulino kun Jnieno de super~.,.a
·.mrem .: '·
0
fido.
·
·· ·

ae

_,

Se

'.>YK.aj

~u ~i p~ esta~· la:

edzl)lo de ' tiu

m1: mortlg(js ~In_rebate - pro

~~'0, ~ji~ •

miá: sufero, al mi r·estos

non .

. »SiJ?joro 'Siosuke, <se ·yiJ):ezonas mían }lelpon, -ebplu ne'nio dangera ;kaj mi ·povos venti la khabinon -pro.
lú, vi pov:os ;..gin,;lhavi: -sed estas iO, al' mi m~Videbla; 'tite
la ·t nalbono al §i fapta. La ii~pekto' d~ la: \ÍÍlino . ·.:__ k,uit . ,
-klare. Nun vi fliris, k~ ~ rekte
ti -tien .tuj postla'
pufaj v~gój, tiel maltima k:aj fiera) tiel malbenite
_!li,_orto a~ Santa. --Kl!j mi vidas, , ke via korpo _estas plecerta pri si, ni!niOtl_l sciante pri sia vivo Jam nq!l)ini:.:C -<
g:onta; - , humuro! ~Kaj sifupla elti;trefu ·Oe inia' J:irilk:o,'<" .: ") 11\ d~ v!ln:doj;, se;!} Ja,N~.staj:oj· :a~p,ekta,s tüte pilre. ~i ne
-k()lll prenas ·tJon. «
- , ·
··
.
··
Sl'lppla. ekp11em0 eirkau ~La ~olo - - kaj jam restos al §'i
T~j
Kinwo
rimarkis.
fr.afite
Sinsdke
_
tremís
nemo, krom kadavrol Kia .a muzol <\
,
.
-·~
-Kiam li :forla'sis la domo:n de Seiji; li pensis,
~uh~te lía koró .klini~ sin lll. .fta.ntazi~ ec pli. terYl~·•. . teruw.
keli oede lavis sin pura. Núri, atentigite, 1idrovis .k'Oi~
.e~ pli drabla. Senvorte li• preDlS .k.ana'l>§nuron ce f?Ía .
~glintan sangon n~ nu~ ee siaj fingr_ungo-jt kaj cirkaií¡
p~~.do ,kaj fulmorapide volVis gin cirkau la kolon de la
la kolo: .Sed , e~ sur 'la ~dekstra te~pio~ g~ gluis>tie
v;tnno. Li ·r~ligis la fantaii<m precize, Kiel ~i aperis en '
la haroJD en c1ftufeton. L1 do ne poVIs fán .alíe ol
ba ~oro. Kiam tio finigis, subite li sentís sin ellacigita,
fesi cio.n.
.
~ ., .
..
morte laca, - sendube sekvo de }¡a tuta- st~; kiun li
. . )) ~1i jam ·supezis 'tion. Nun mi' vid~,- tiOn I&'r~.
de Vis elporti. »Mi j a esta~ granda kiinn~lo. « Ce tia
Kial .do ne plenumi vian ·peton? K:rcedeble . ni ·_povos
pen~, la hauto de liaj propraj manoj
piedoj Sa.jriís
laJM>n .kun~ ,por 1'etrovi la Jffiilbinon/ .9-e Vi. noma,tan·
al li ;.Plene .m alpúra de nuanoo de fantomeca malhel. bluo. Eó se li volus tuj forkurj,¡ li pov.as fari nen~ · Cuj'a. Sed -antau ol ·n:i_ faro~ ion ajn, mi..• devas· vin:
k?mpre:nigi, ke· vi nepre vin submetu al l.l). lego__ tuj,
kun tiuj 6 sango:makulitaj vestajoj. Li iris al la kui- .
}ci~m_ · Vf,' ~~trov()s lil: i!':~tin~n . .Nu, e.stis·. ~tppo. ~!~
r:ej·o, kaj 1111io~inte li lavis la tutan -korpori :plene maku- ·:
ankau ml mem .qrortígiS UDU au OU húníQJD, sed ' -:- ·
htan·de sango. Felice, sur la ka~erbret.O; li trovis pie-. ·
un~ fojop ékkoninte gian senton, jam' estas terure ma,ln~n _v~staja:r;>n, ~ajne de SeiJi, k.aj li vestiS sin .p er iLi¡"
por<Ciam. Vi ;ne;ni.am estis Ha homp,
faCile .forgesi .g in
Ih -e~tis, .vatita vest~ ·el pe~ pon~~.* su¡x:rv~sto el la5
kiun mÍ , povas 00rp.i ñiáltimúro, sed } mn Vi .é3taS te
samo. 'kaJ riLhlmola 10m lar~a zono k un stnoJ meze· de
~a .. Ja~ · estas ñen~;' ki~ povas vin • haltigi, k:a.j .tio¡ ·
la brunnigra f.ono; · al _li ~Ílsta kaj konveha kostumo
Slg:Jl~f.a~, 'ke la ·te.ntoJ vén~· nun aL vj multe kaj- , o.ftQ,.
kun gusto de respe,k tinda. ~vieteoo. Due li titmis la
Vi devas scü; sin joro $irisuke, ke y¡"' já trovj.~.as ~e la:
ate¡} ton al 1a tirkesto de lá komOdJo, el kiu li prenis <
:vojktu~ 'de la sorto. Se vi'ne estos singarda, ne ~n
. l)l;iksit~ ei~kau tri »rjOO «-jn da or~j_ k~j ai~entaj pecoj . .
~ma, \ti. 'rulfalos _pli ka,j pli .:Rf9fundénf ~is-_ vi estos , la
L~ fans t~on unuflanke por plen¡g1 S18Il propran hez ..
d1ablo ·mem. Sé "mi ·di.Tas insiste; ke \rj, rioevu pu'hon
onon . en tlu .t empo, _.kaj samtem~ po.r 8ajnigi cion kiel
memv(!Je, k~j mi tuJ,e ne oerlos pri tio, vi' ja opÍ!ni<>&
sekvon de entruili~ de rabisto. La demetitajn vestmip. se$>ra, tre m~lvarma, -;::- mi scias. Sed, sciu;· .ee
.a~ojn li ~unvolvis . '?U· ~aketon k un pe1.3. §to,no uzata par,
se
vi estus nul{ savita/ 'oeite vi
ioo~ __;: nepoo
phldo, kaJ forsend1s gm en la profundon de la kanalo.
malbon~~ K.aj ja ne' ti:man, al vi méin ~u al la mondoi,
· C~on tJriligirrte kun tia antaiízorgo, li turnis sin at la
ki-e .vi yjv!s: ~i~_sigp.i{.as, k~ áJmzos .ep~ ~a ~urdoj ka~
sdeno, ki~ nll!ll3 trovigis nenia atestajo montranta lian"
nenlOD .alián. « ' ·
. ~ .
•
e
murd~D: ~~ ~anta kaj al la virino. 'Au, ll· penis perforte
.
Sin~uke n~ : povis . bo.né. ko~p~ni, kion sign¡ifas,
tr.ankVIhgl sJit. pre tia ·penso.
· .•
·
,
la admopo de JC•Kinzoo.: C.::u li :ne komesis·~ ~ion lau· sía
·
Ekster-e, la plU.vo jani ilintaiíé ~sis. En'la eiel,6
k~ns~ie~éó? Kaj cu li ;tie monhis ~ton pro tío? Kial.
plen~~. lá mez.nokta luno briliii froste -kaj' líele. Li'
do CI tio, nun kiam li decidís firme pri tio, kion li
kqVJJIS la kapon per p;rofunda Capo, kitm li De fó-r~eyas · f~i. ki® ''liestia ,faroilla? Li. i'ié ~vistrovi lffi'(r.:·
g~s kt~np<lr·tl. Kaj, ee la' )mua ~gulo de la pli lar~a",
zon, kial li · timas. pri .Iia malplihoni~ éstonta. El la
strato; li preterpaSlS la patroldomon · nealparo'lite.
plejprof.lU1do d~ ~sia bónesta ; koro, ij, juri$,' kaJ juris,
~
~
ke .li Jríepi'e donos S,i¡n al) a' 1~ eStónte;· , . ,.·
· .~
, Sinstike e~ kywií ·~stO, unu fojon inéitita, ,](aJ
PAR:ro III. .
' .n~m :rek~~gi~; ~ estj~/~~ove .vi~ gen tila JQ¡.} .paooma.
,E~ la. tagoj, kiam a:nkora\L SÍnsuk~ vivís kun si~j
!4el an.tá9-e. L1. rem~~~~ .}A ok.ilza~ · d~c liu. nOkto,
gepatróJ, lia patro ofte p:reni.s lin al la hejm9 · de iu.
kiel en ~n~, k,um li sq,ngis ep la horoJ, k1am lía koro
ee~~,._,de vetlucli,stoj, nomáta Kinzoó, kun .kiu lá pat.ro
. estis pl~~kup~t,a de 1erura de'Illono. 1i ~üs .fuki, 1aú! .
.hav:ts ~rsonaíl, rilaron. Estis ··lía domtJ, kien Sinsu.ke, '
iJ!~ interkóns~, ~j -s,erei. ii~n;: gis la" icin.J?O ·ror.:. ·
h~vahf~ neniun ~lian lokon, d:evi~ sin tumi en la
?Sos la fa~, .te 1u ~etl~d1s~ loa-.anta en <?OmlJa• Bukiam li .plen-uinl~ la- terura:n knmon.
i1;..
,suu~ ~~ kiu ·~~
~ frato~ ~ tí,ó iforp~os .
En sia.t,juneoo, Kinwo kondukis sla:n vivo~·' tu té
e ~11i la:: -~ct:~n · te
lijl-~. ·Krome, f:i:t'Me al Sin.
.
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suke, la¡.,Qfero vj,deble orpasis ene kaú&a:n~ tre ~
üi:bO. Rrum«tene ·e n ·la ~vanta: m,-"'.li
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:aá].dB.ü_bJ, ja~ ;fiQiA:is, ka:j venis la~.tiov.¡, .la ·ob
jaro <le lá Bun8ei epokO. * Sinsuke ciutage vagis en TakabaSi, fuk:at1 Ia -·nomo de la boatisto. Kiam apenaií
pasi~ dud~k! -t~j
~Oln pÜ, jam tro~gis Ja tria edzino .ce lia doi¡w, kaj lia_ negooo prosperis Jciel-illitaiíd,.
Jam · estis ne.duheble, 'ke oni_ forvendis Ouja-n en
servuoo:q,, Sinsuk_e koosi;d&is. Por pr6terlási · neni!lp¡
sanoon, Ji itjs ·al Taciba:n.a~oocP kaj kase , dgat9-is .en l~
bu%k.On,'' lüe li ,ántlue se1;~s. Lí troVis, aií fantaz.ifs trovi
la Jokop 'ple~a:,:.~e' 4e~erta ooleco, . kian)l, neh~. antaiío vidis, kaj tie trovigis, kornpreneble, ·neniá signq
pri la juna íillno 'reveninta. Li ee aiídis famon, k~ la
!mB{ltro, kor110mpita pro La forkuro de sia filino, nun
ku:M1í• grave malsana, depost la lasta jaro. T~ k:aií'íi¡s
al 'lí tiel neelporteblan malgojon, · kie li -fine decid'i9
neñiam plu s~ tutni al tiu lolro.
Li'.d'ecidis ankau •ne se~:ci . prX>vi~re e'il ·la éirk'aüajo de la ·. kanatv?jo, Li do seréis en im~ak'al) éiuj· gaj~
k:vartaloj ·de la ,urbo; kaj etendis la serémwiojn ~ ~¡,..
Kounie, Ifa.§ih!V-'lrija; sin lok.a'ntaj ekster la:cud:ilo, ,kaj ·
travagis lokojrr, konatajn • pro la logejol de amati:rioj
kaj pro la ·vil..¡¡,oj de urbaj riculoj. Kiam •fine la dtia
móna,oo de la jaro .~3tís finigonta ; anklorat1 daiíris lia
sereado, Baldai't la cerizfloroj komencis ekflori · laií
la riverbordo de Mukoojima. Gaza k'urteno de neb'ulo
ekpendis trans la paca cielo de printempo. Venis pla~
varmaj tagoj, kiuj -8ajnis jeti dolean dormenon ec sur
Ja viron kriantán ekstere sur La strato pri siaj vendajoji.
Laií la proksi~Itigo de printempo, 1a kor.o de Sinsuke
akre doloris
amo kaj malgojo. Kaj li terure sopiris vidi .~in ~ denov.e, 3 - Vldi 'éin, ec se nur en 8ongo:

; ~ 'Edua rd Valenta -

au

. Ne, sinjorin',_ne opiniu,
K'Él venás -mi k:uil almozpet',
. Nek voja{Ist'.~~i; estas; kiu·
·TrdJI]plogos ·.~ per lotbilet:,
\j,, __ ·.,. -:'-':::·:~~-- , ..•,'·

'

: ·',

""

. :Pri sap' .P~gooojn mi ne faras,
. Mi ne · bÍ)OÍmn~as pri la vest' , ·
Nek akVútttbojn mi riparas, .
Nek petas ~mi pri manga rest',
Ne estás mi fripon' senhonta

K\Úl ruza pens' pri s'elprepar',
Nek estas mL student', luonta

De ' vi .'',eafubre.
'.- ..... ~on '. lfún
,:

... _

·•:

- ~,,-

.,.,. :~ .'(;:'. .
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, Mi · éstas tute· simplá .hmÚQ
Kaj , volis '' preteriri nur,
S~d en fenestro de ci d,:nn>O
Jus vía mm'jtris sin statur',
Mi sdas, estis gi haz.ardo,
Min Ip.em vi lasis .ren atent',
Kaj . taníe~. vja e~igardo

pro

.P l1?ligis mí~ p~r carn:ia sent',

L~ . stúwj v;o~is min invite
~· Kaj b.al~strádQ kaj : la rriat',
Nun sonorigas junigite .

Ce ·hlanka pord' mi, nelronat'·,
~i ne atendu · almozpetojn Jes, fermu ·pordon, sinjorin' Mi ille )iolportas ' lotbile:ojn,
.* _- ...,._,.: . .
.Mi ~!,e volis vidi vin. ,
t~. -

''

'.._.

LukáAi.•

·. »Sinjoro Sinsúke, éu la. knabino~ de vi sereata¡,
ne estas kantistino en 1a kvartalo Naka-6oo,- .éi n<oonigas Someki6i? «
Tiun gojan sciigon Kinwo álportis h~jmen en iu
vespéro de lá malfrua 4-prilo. En la sama vespero Kinzoo regalis, li klarigis, sin kaj siajn du-tri ·hOmojn ee
la restoracio Obana-ja, en Hukagat1a. lJnu el la gej8oj, okaz:e vokiíaj al la kunmango, frapante ·similas al
la priskrilio, donita al li de la junulo. Estas dirind'e,·
ke.Ja knabino, k)>ankam si estis maloft:a lJeluLino, havis.
palpébrojn iom ·pezajn, k.aj provojn de~sajn tis preskat1 ·:vira 8everéoo. Kiam .éi rid.etis, éia duobla dento sur
la -dekstra fia;nlio ~té. areris sub la súpra li~ kaj · ii~
faris la ridentan:Uui viza~n tiom pli alloga. Sia kutinlQ
iom mordí la lipojn kaj premi la malsupran lipon per
dentoj, Jüam $i eJcparolas! Sia voeo riea je etrrmo, ki~
sajnis apeJ.acü reJ<;f.e al la homa koro! Tiuj karakterizajoj koincidis kuii tiuj ,' kiujn Kinzoo rakootis pri la
gej8o. Li do iris kaj sekrete informigis pri Sía dévenq.
Oni diris, ke . Vetludisoo nomata Tokubei, logan.t a en la
vila~o Suna-'mura,. estis Aia sarantianto. Li elflari~ -anka~, ke tiu ci 'Fokubei estas frípono kun rnalnoh'lá k'a:a~~ro~. inal8atata___ ec. ~e · siaj .~mproiesitil.oj, 'lffi.j k~ li
saJne rdatas '-la ·IJlóatiston Setjt, kvankam ne , publike:
kiel amiko. Ci~·. -Gi jám lasis nenion pridubi. Ankat¡
Sinsuk;e samopiniis. '
' -.Entu.te . éio ' 8ajnas al mine eraro. Sed ~stás io,
kion mí tute ne k9m,prenas. Mi timas, ke vi ~oiendigus
prU mía diro, en okaw, se la knabino pruvigus la
~a, - «
, '
. ~ Kun tiu ~i eíikonduko, Kinwo rakontis pri éi la
famon, kiun li aqdis en la g.ajkvartalo. Estis nur atiiátí.
unu kaj duono da ~toj proksimume, ke la knábino
Some~Qi ,ko~ct~ aperi en Naka..OOO; sed P!-'0 ~j ta-·"'

oni .d.évas perdi nek tne~~~timon ne1i,frua, 'ínaten(),_~ame_
nun_," post -tnobla·
oono.ro, kiu- ano11cis velwn·. de l eteristo; 'li' forsovis ' la
s~~:ibma~i~~1i ~j ~-óntel:ité's;tt,ééis ·.la JC?~r9)n: ' Lia_( • "
ard? _glrtis )aülonge de ~~ pentnnda) wgmentoJ d~ .
alltikva 1\rakoy,a .strato _kaj p_oste fiksigis alpookulfra~
loko, surplafona, kiu oft~ estis kvictig.a 'la!llpo por . #~ ·
p~nsaqo.
.
. · .,, · .
·· ,
_, _ • ; ; .,:'··"··
.· Enids Ja·. mc.tstduo kaj a~por~is po_~tajójn. . . , :L .
-lete:tX>j'í1 ..Sil'e,;li 'IJ:!aUerr.nis filin s~nse~v'~¡ · ~~n_i~l vi~g":~
ante ()11 sta illtéllo ·emocwr~c. La ti·Ja letero estis de tÜte
nekonata . deveno, tn·i !9o a'testis .la koverto; sed . e_c iio ·
efikis seuimprese .:il }a gr:íza viro. Al neko11ataj l eter~j Ji
cs#s ~tlti~gi:rita; ~iaj 'gloro Jfaj. ·ukcé oj ..é.:>fs ,a~ompán.· ·
~ta;¡ dé tia} ~ifestájQj ; -k'aj'tialli akcil'ptadis ilin k;iel'
pattx;n1 de sia ' pi·ofesio. Kelk.aioje Ji tiamarii-ere 'ec -ek'sc:l:is '
int'CJ"·c~aj:rj détalojn, kiuj .neÍpis la studa<1ón ·de· h~Qia .
~limo. Kaj tio re~t~s rimarkiúda pluso_·p(>r Ojicz~;
Cru.· li .estis konata kiel ·enrimmta literatutisto, · kiu faml··
i~:is p_
ei· keJ:~e da ·~marÚ)j '}c!ln profunda · psikolQ~a;,
b'azo . ·.
·~ ,.,
·~
''' ·
·
~·""
. . Li mitlfermis 1~ . tri~ leteron _k'a{ prof.esi,ul·e·: Íi ·
rigardis la unuan pa~on. '· Gi estis ma§inskrib'ita kaj
scntitola.
· ·
'
)> Fine bodiaií matene mi saltis sub' la lokomotivon
nutnero trioent sesdek k:vin. ··Estis prreSkaií mallume,·
.kiam mi -ekiris elhejme. Grandaj gutoj _da 1\oso sim$,8
·'
al lal'moj de la vualita vizago d e -l' tero. Mi iris 1au
\'.crda. vojo futcr maturigantaj gl'enkampoj·, , ~is kiam ..
antaií. mi suhite apcris fervoja linio. Sm·prizis min gia·
ekzislo tiuloka, ;kvankapi ja. mi sciis, ke gi ti e devas est:i<.
, Uigidc mi haltis -:- par, jus .gi estis v.cturanta,
.Lokomotivo. ·P.eze. gi spire'gis - post .si ·:~i trenis a1te
5argitan vago).laron.
·
, . ; Per

si<tad~

a~tori~at:On ;,Zep.lori, üji.czski ~idis de
kiel clun · tágon,, ka~ · la~otiS.' N ur

'

.·

le:uto . en muzik:o, §atinda pcrscmeco kaj beleeo konklir'"a.llt!l km¡. iu ajn en la tu.til. kvarta.1o, o.u i,. balaau aú ·
.&ian famon 'el ·ciu · bu~ : Si farigis ,carnio de 1a lo
.Juna filo de rica §tofye-Jidsifo de rnalsupra kvartalo,
iu oficiro de la

'
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»Hatamoto ~ eslis la;korpogardan1oj . de la S6_gúno,

gubemalol'ó teg~flla anstat?-~ _la" ~mpe.des.t'!'ífJ ek.vc .la ~plef\l!
honorata klaso mter la mth~stoJ (Japanc »sanmran') sulJ
la SogWta :regimo.
. ,
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N~rezist'tlbla forto ' tiris min ant<luen. Mi kur.egis
kiom ehl:e plej rapide. Gustaremp e :mí' :venis. Tnns$.1lJt..,
.in te fosaj-on ini jeti~ miq, ~ur la re!oj~. '
.. ·
,..,
. _Ra-:ta'~ta ~ ra-'ta~,ta .:::.. p~uisJaé' l<'11:PJ.áNj ·en 'ritmg
identa ktin .la pulsoba-to~ de mia fandita :Koro. Tio ~stis
tre stranga. Sed la el§ptucan.ta vapom .siblis én trankYil..,
igaj interv_aloj kaj mcrnor.igis pri la iem,po de ·felica
infancoo.
·
·
· úi -estis tiom -do1ca. :·M1 emis :a nmíi DormL; : .
seúdolórigan:, longar1 ki9 ·s~vekig.an
Se útit la
reloj · postmat ene ne sentigus tian malyar,m:on .' . '-· .
Huuu - la vagonaTQ traÍlspasis-. "Mi estis konvín:.
kita, k() ~i frakasigis k'aj 'estas mol'ta. Ekkaptis min
frosta teiu.~o. Mi tinri.~ l:ev.eti la kapor.c;-:- ,m i·ne k'uragis
c,kmoyi ~ b'l'~on alí kruron. Nur . p-e§t~ mi i\ern.üs l ru
okulojn · kaj m.alrapiae .eklevis la iiu'kló.ri' kiel malsaíia '
limako, rcktigís min -en kurbígita timego; mero es.tante
fantomo kaj omb'ro. Kaj kiam .mi tenis 1a kapon alte
sqper la -nivelo de la relojJ suhíte mi malfermis, la
spasme kunfi.ritajn o!<itrl()jn..
" ""
Taga lumo ekdoJoJ'igls !llin. , .,". ·
,
.
Okazis nenio. Tu~ .lHl~io. Do ~oratl ci-fojc n-y?!
La sekv:an fojon mi devos elekti mmrelparan fervojlinion, por ke min tl'afu mía sórto. · .
. Nur 'reir ante al· la hejmo, kiinn -· miau k'ap;;,n
oickaUf)ug,ctÍS konvHlsia frostotreiDO ·• dtUll tiu "l'eníem~
oro, mi- decidís tu:m i'·.min al vi.· Nlin
ku~as ai>ud
viaj piedoj en llllnda -liumileco; mi cirkaiíprenas vi~jn
krurojn ...::.. - helpu .rriin. Mi . petas ~ neli ahnozoll' nek
senhontan protektón. Sóle kelke da vórtoj sufioos-al mi,
kelke da vo!·toj de hot;pó, kiu . gisfund-e jam prí~ns,i¡s ,
.multa:rn _d estinqjn. lc'aj okaz.a.jojn... (!:u<:es.tas 'eble.:, forigi
la str-a'ngan vt.W.,on de . sur la nekqi;ripl'~1ebla 'k:Ontf.au.: .
natureco de mia ánimo? úu sukcesos iu pc1• · taúga

a:orm·on.

mi

.·':,..,

kl~rí_go frakasi

M flugilojn dé 11 abomena vamp~,
sucanta mían sangon? .
- ~~ '
· ' ·, Mine estas .Sinmwfleml!llo. , Ec ensonge . nri neniam
'ekintencis .adiaiíi la verdájn valojn de tia ci monde( Va
vivo ><estas;::por mi grandioza _llonaoo, .~ multV.alora k:~j
ndmirind~~ . Ro, ,kia mu:lto es{;¡\s atin_gebla p~r . ambau
manÜJ, kian kionion .oni ¡x>vas primediti kaj transformi
en realajon de majest:aj revoj~ _kiel egan kiomon oni
' po-tas renkonti sur ma,tena irvójeto lutnigatí). de a-ojo~
plenaj sunradjoj!
' ,'
.'
· " ·Ec amatinon mi havas - se. vi-'volas scü cion..
J.'f'~¡j persikon
la . ca~mooéma: gardel10 de i: jmu:oq..
Vi . ne kap,ablas sumigi 1á . sekundojn, kiuj fonnas
piramidon, de . guego kajf f.elico, kiuj m·~m suficas P?.r
tio}'ke oni.'dezirú atingda á.goo de Mehizal'Bmo,
,.
. Kaj . tamen min persekutas mía kcruela fa talo káj
mi.;!imas, timas, k~ .. mi ne ~vos ,gii1 eviti.
· · Lokomotivo. .
.. ·..
. Se mi viqas la sta:lajn pistostaugojn _kaj la potencan aron .da rado'j, se :mi · rigardas la' masivan· metal:~
bruston kaj la nehriaebl{ln ~orwrí· k1,1reg.antan ántaiíen.:.
mi ne estas sav~bla. Depost mía juneoo persekutas nün
tÍI,l. ,:CÍ fantaziajo, ' mi '·estas pistata, turmentata 'kaj torturata, mi farig.as spiri~e malforta sirhiido hipnotigata
per furioza rigardo de sag.aca pitono.
' '' Sajilas: al · mi, ·ke lok'{)motivo estas kreita .' súle pot'
tio,_ ke oni povu · sub gin . salti: · Mi estas altii·ata k'a j
du m_albenind.~j rel?strioj, 'kaj fakte mi
logata al
tremas · pró ia serrespera'· kaj k'orprema guo, "se mi
aiídas bru~gon de . rapidantaj radoj. Gi estas tel'ura ...
teE~,Ir.a ... . kaj mi . ne posedas forton por lilJerigi min
de. ·tio.
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Kiam mi estas en ·· stacidomo aií :ce multe trafikatá · 1raveturejo, mi scias .reteni la 1eruran ' .maíüon
'furioz.antau en.l1l!.a interno~ Hon:-e mi evitas la okulójn
de aliaj homojJ car mi SeJltaS, ~ke ciuj rimarkas mian
inalnormal~oon. kaj ke jli min .Observas kun, spe.ciala
atento. Séd tie, kie mi ektmvas ''min . solá nur kun la
re1paro mez.e de ~ kampoj, mi farigas ludilo oo manoj
ae · la sangavid.a vampiro;
, ~ Bonv.olu min helpi. Imagu por momento la 'frenezan miksajon de timo k'aj pasia sopiro, la kruelan
ciki:onon, :kiu mm jam .~ortlaGige tedas kaj pri ' k:iu
mi scias, ke gi nepre ,pereigQS rnin, se mi _ne estos
•
.
savita nun, eli la lastaj sékundoj ... «
"' .r·: úi ti e 'la letero .estis".:fmita ~'sen ajrJ ekstera sign~.
Subsktibo mankis:, Fino, · kiu ne· estis fmo, same k'iel
.. la · komenco, kiu ·estis .. preterlá§ita. Stranga ·• deklaro,
' frerieza rakontaeo,- kaj· tamen stértora&
~i teruro pri
n-ekona,taj :manoj, kiuj suf<Oke premas gür~on streeitan
pro 'konste'rni~o: , ,
. ....
, "
.·
. · ··sea Zenon Oj~czski siais gis aun · trankVile. P.ru.denta malvigleco de lía a~o e¡¡tis fidiuaa gvictanto .de
_ ' Jiaj pa8oj: Malrapi!le li turnis la koverf9!l kaj réioje ·li
. rigardis la adreson skriQitan per· mano relatíve kvieta
kaj sekura.' Ec postmarko ne estis surgluita. Kiel .venís
ci 1ien la létero? ·:
· Senemocie 1~ vokiS, kaj pest momento aperis en ·
la pórdo lia mastcino, k~s rigardo sirililis rigardon de
;1 mu8eto enpelita tfu. angulon.
..
..
.
..
·.
....
.
.
,·· - Kiu alporlis tiun ~i le~ron?
tnaljunulQ PJ;:eSkaií severEt '
··
· .!'
;
.
':__ .Pan1onu"' sinjoro, · fui ne volis· akcepti lili. Li
estas juna oomo ;. veriajoo Ji atendi.S, ~is kiam venís
la ~tisk>. oKaj ~~ li~dis A:in al mi. .Mi o~,
k~ $i e$:S . io sus¡)e~. ~· ·:Ji ffiPs, )(e · ~ .ne .timu,~.
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'

.

"

R

;;,'

li aten~os antaií nía d·ompordo. Ke vi supozeb1e vokos
lin, tr-aleginte lían leteron.
. O~iczski ·: ekmeditis, ~ia , rig~r~o nak~ s~per ~
hlueta k.omiorteco de sendifek't.a hnmoro. Lt ne mtenw
rifuzi la malprudentan senesperulon, .sed li pripensis,
kion di:ri al li por helpi lin. Gi esti~ malfaci1á pripen;sado, k:aj Ojiczski fakte elp~sis nenion. Sed la paiízo
sajnis al li esti tro longa kaj pro tío li levetis la
mentonon.
.
- Nu , do -enlasu lin.
P,()st ne t11taj dek sekundqj la pordo malferm~
per rapida ·se:nhrua pu8o kaj' sur la sojlo aperis tre
dece áspektanta jwmlo. Malmulte estis rima~k:eb1a lia
interna ·konfuziteoo. Li salutis tr-e gentile ~j nekuraA-.e
li haltis,. mallevante Lá: okul?jn.
.
·
·
Ze:non Ojiczski mansignis al li, k:C. li eksidu.
Kyankam la mieno del' junulo estis tre konfídema kaj
instiga, Ojiczski' n~ trovis ~ :uz¡.uan .vor~x?n, per .kiu li
trarompus la · glacwn · de SiaJ dubPJ. Fme la J'UllDlo
mem -elpesis demandon.
·
- · Mi petas Vio; majstro, kion, ~i juga$ pri tio?
--'- Ne ti:mu gi:o - ek:i:idetis :la :flátita majstrol.
-::t' Gi .estas resto de idolkultó en vi; Konscio pri dieOO¡.
Versimile; ·kiam vi estis infano, iu· montris al vi lok<Jmotivon kiel inodelon de perfekteoo telmika. Li ~nduble
e~tis tre ravita ~r la koloseoo kaj fortego de la masía<>,
tiel ke ;Ji sukoesis en, la infanan fantazio.n ensta:mp.i
imagon pri nevenkebla grandeoo k.aj mir.e.ginda povo
de la: leviloj, radoj kaj ~raUboj. T¡el estis yreparita
bazo por stlbkonscia adorado~~ • . ·· ·
~ Bonvolu pardoni - Irur.atis .i ntetrompi lá juna
.
viro. -.:- Jen iometa malkomprenajo. Nenio el tío, kion
mi skiihis, estas vera' ;.,;-- se1 mi mteresit.as pri beletrisúko ka j tial mi petas, ke vi afable dfru, kion vi
j~-a~ p.r i tio kiel rri literatura provo.

mla ooha: Miú>A

Lúká§.

. E~zigo"fago. J2sti~ ,:stt"arigtl ~~ale. :o~m •. li penjs ·~
o.rdigi si~~ lira\(aton, · 1~ I?ropia <vi~p ·~griro<wis al 1~ ..
Vlzato k1!1 povus al nemu dom .Konten!en. , ~Malgr,~u ·
cío m1 kelkfoje ·&ci:laiíras ·ke J)nldÓ ll1d~:r ' m'óttis «, ·li
. klQdfidenois ~1 ~ · spe~ulo,. ~~'~j· ·toia,·Jc.wi ·f~~'k'e!~.
de pal_br~na~ liphlü.'OJ, · km SaJUis lHl apa'ttelfl. ·ál ,gJ,, ~tíu
lía fimllomo lin . dai:íre .turm,entis. Strange, kiel la viT- ,·-,;.
ino:j trovas ion admirindan en la viroj J Ek~~rople, .la ·
sindon'h. .·amo de Flor:ie al li: gia ma.lracieoo, gia per-;..
~i~teco~ yere ea~r~:r,Us li~. - ~. ~u ~gp~n~a 'her~~!~ <
1lt ·devust . abmdl ank-oPau kvm JaroJn. Lr Ja ne ~·~s
atendí; ta¡men .'. . ~vin ~ja~j '; es,tas · kvi.n Jároj' ...
h¿lvus t~mpon kons1der1 la af~ron. Guste tiu 'kvindelí:•
ful)ta ví~n to aliigis lii situacÍicm; gL proksimig~s allí ..
ei , timt t{lg<;>n; ' lia ~ordeziro; tmla;ll'ta kiel. Jurodon.a;
frú~to 'sur :ó;eatiligebla iarl:Jfó;.subite ,sin .k,ij.n~~ ~1 U, kaj
lm "ma~ já_m p.retis giri bpti.. Sottinflua momento.
~ripensón g-i ne. toleris. ·Estas ·:n e ·juste; k:é la, n1aljimulQ

o1Ji.

. tiel sen~~~~te"agts. ·.
.
,
,
. )Hola, Bertk ·.Eksonis lauta frapo ce la dor~... .
Ga,mbr~ pordo, kaj antáii ol li J?OV:ÍS : ~ín .responqi, la
atakarito .e niris turoulte< Li •estis _g~anda,. rughara viro;

evidente vestitll por !a prok.simiganta . ooremo~io, l;llta,
razita, kun tpanoj . tro graudaj pr9p01;CÍe al )i~ .k,orpQ.
· »Hola, elefanto! « ·Lin agaéis lia eniro~, .tamen iel.
Jll(iklare liJ'ojis pro ~i. Li voli;; esti sola kun siaj re\·o j·,·
sed li timis esti sola · kWl siaj dubloj. N u, post kelkaj
lK>roj la soleco ja .estos afero ~inteca. Florrie kaj li
estos. kune'; en dorroo kaj mald~rmo, ~1 sano kaj· m:alsallO, gis , ilin disib>ós 1i míorto, Dum l<;varde,k jaroj, '"
eble; kaj ne;qiam sola! ·Matenmangi kun F!<>rrie, trafi
la ' 8.13 · al la ofioeja kvartalo, la 6. 5 revene,' malfru~
teroangi kuu Florrie, })abiladi kun Florrie, vespermarlg-i
kun Florrie ;. ka:j - sem~jnfine vi.zitTadi .la pregejon, fosa di .
en la gard-eQo. Nu:Q. jaro ne eblas eskapo. Eskapo! Kiú"
volas :CSkapí? L~ .ne, .oorte. K,a,j tio estas b0n8anca, Cal~ '
jerl: Mauri~, la jubi_!anta.. edzigkunulo, cetere frato de
Flortie. Ne.n ia -eskapo.
·
· ·

»Estus)Jione ioro rápidi, mia kara «, -diris Maurice:~" .

ne. .

ki-es VÍ;4agon preskau tute diVidís granda rido. )) Vi ·.
disponas tiom da tempo, kiom vi Slljnas kredi. La ·
fiakro ..oopo:rdas. «
' .
'.
Estas b'on8anoe, li sciis, ke la ev~nJfluo -lin. peladas ; .
aüe li star!JS eterne sin rigardanté ~n sendecid~ revo,'
S~d ~o giillegi¡,Jin; k~ .pl)i provaá.lin ,rapidigi. Li esta,~ .
a:nkoraií libera, k.áj en lia koro ekvivis <kolereto kot}traií, .
la viro-, kiu volas §iri tiun lilierecon el liaj manoj an~i:'f ·
la bato de la fatala horo. Gi bates tr.e hhldaü; sed gi~
tiam .... ek:Sajnis . al. li necese; mont:ri:al MMrioe sia;n.
se.udept-odon. Li jaro finis sian tualetiQn, , &ed ·u ankorau ..
iom pí'Ok.fastos.
,
·. ·
.
·,. ' ·
1
»Nu, &ne. Nur unu minuton. «· Li p.arolis ktin ·
afek:ta sengeno, kvazai:í li alparolus trudeman }wmercatt
voja~iskm. K.aj li seurapide prenis oe sU'l: l.á tualettabld
~~1algr~.ndan 1mgton~ilon. · Per ·gi li kom:encis fortondi ·
stan llpharal'Oil.
~ : · . · ""·
•
"''
· ·
>> !fej, kion vi far.as? « dem.anois Maurici .
· ....._¡:
»V-en.is . l:a te.I?-lpo forigi Ci J.tlon «; respQndis Bert,
aukoraií maruplllá:nte la ton dile ton,. »Estu ; e.fabla kaj
versa por mi raza.k,von. Ne, la ' malv.arma ~ugos. «
.•
. · La .ek.Ste'ra m()noo :flat.n is de , sah~ro. , signofaj~~ .
en· la gnza deze~ de la senlimo, . fajrbulo letita m~
la maUum01~. La óielo ~r&s l>eléoon sur la reb'rilantáj~
trotuarojn. ·.sed li ~Sb$ 'Qbstj.ri~e enf~~ta . eq •si~
_"!-

·.

"'"_
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'
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<~ Kdpturnigo
"- '-GeorgÓ E. MaÚra
'

~

'!.:.

Stult:..
'"'"' ..""'4<1.""" intet la ·
. la. sekta. pxe,j
Ud!UJ.~;.l;l) ,.W. pr~dikad•Qfl · de la aok;.
f.elicigos la ;hoí:noj:n <i~;
';J

*

. *uit-Kturaia>J.I1ill'enrri¿ s~jñ spititajn bkulojn: .•
q~!det~s pni la ,vigajo, ~itl ret}koptis lin,.
. .. ,, .
Ktare):tili vídas/ ,ltien mi '\'lenis,: .li <ii~·is aLsi, ..•·
Ci:P :e}ltas, lt_iel .a:otai'rdil'is I,;iapr'9rn•eso.
" . ·· · ·
· ;; Lt ,pton1eiiis antaiien su.r la ora ,str~to .{\11 Ja .ornhr()( dl} ,;la; yjvarboj~ kiuj bordeds la , randon 9 o· la
v.ivri:verq, JUQ. ..kiiD krisWklara ak'vo fluís, e~ la trH)W ''d~
la'• st;:~tO. ; ka:j ·estis ·próksi~u.m.e t>~ÚP<f1: 'larga:. kiel la v-etu:..
rejp sur,)o~/ftnará teta strato:: n,q;ld,aií li:'atingis la cen...:
tron de la ul'oo
vidis tie la' tronon; la safidion, la
,
cion ceter/Ul! lcion li ia(n mul( ,
·. q~ la ~~o:, ~ur kjnis · ;rl li
sw; la tronó, Sed ne tt•O!Vi.sr

,·>.-'-

. tío . . . '

ol

vexlis

ke

.

d

•
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»Li estinuw Q}Ja ·plej bonaj, pléj fidelaj, .sindonaj,
h•bOl"emaj knj valoraj k~;~lturantoj: de nia lingvo kaj niaj ·
klppJ.,doj . Muttis jo la l~. de februaro en · Fano, kie Ji'
logis de kelka tempo; havís 76. jai·ojn (naskigis j e l a 28.
de februru·o 1857), kaj' malgr¡¡ü lia ago ne plu juna li
ruorlis sur la bastion o. Li l <)horis fo1·te, kvazaú kun im- ,
peto .vere jun.aga, gis dekscs hóroj tage, por Esperanto,
ka j . po1· Esperanto Ji malsparis eiaj11 fo1·tojn, ku:n la 'iuta
fervéJ"o de idealisto, gis la lasta' tago de sia vivo. ·
Insl•' uinte en .Meza L~rnejo . duoi 38 jaro}, li pl enumis sitm pru.fcsion h :azaú mision , kaj , Rvankam jam
de llll~ltaj jaroj 1~ ''ÍYis pensi!JJlÜta , . Ji a . m or-to vekis "'
g1·andan doloran bedaü:ron ankaú inler liaj'llom b•·aj 'disciploj , remcmorantaj lii;l kun tutko1·a .amo. Liaj divers'\j
verkoj cstis laudataj kaj va~ le disvastigintaj, ínter aliaj
la »Manoale di pla.stíci,i «, »F:oglie ·e Fiori «, ~ Erbru·io artis-.
líco pet . l o studíu dél di,;egno «, .)) Orninnenti piaLti polioromk Li aajnís du. argenta.jn medalojn per siaj ~erkoj-

Kaj sonis oreltu1·mente kiel kata
hunda ·
hurto.
·.
» Úu t110vig-.as .· :neagor~taj . harpoj é.n la ci-elo? ·
- Stult-Krn·.aga mllrrnuris. kaj malkontcnte postrig.ardis la ·
ang-eJon, kiu donis al li: la harp-on. Tamen ' li opiniis, ke '
estas plej prudente ne fari Gkandal.on pro , ti u dero,
kaj Ji ptovis vmem agordi la hárpon. Kiam ' li voli'f:i ' '
turni la ~ralíbojn, li trovis, ké .apud ciu §r.aüb'o sidas. sh.¡leto kun surskriho: Pacen'lo, · Koinpato; Pardonémo,
Pura. .animo, Kiel · infano, "'tp. Li sraúbis kaj sonigí:s
la kordojn, sed estis por li 'abs.olute n eeb~e estigi l-lar·•
moniQll intet< J a tgnoj - de l¡l kordoj ; Ji íle sukcesis
havigi t vler-eble ptiran lobon el itl. umiopa l<:ordo.
Fine li mzigois 'k:a.j ~n la angcla am¡iso . se¡·Cis.,!ñ.- ' .
tm , ki u donis al li la ha:rpon.
.
.
· · .
'
-;- Mi ,1)~ pova~ agordi la harp·?ll , li ha1h11tis kaj
h ont-e fQl•turms la VI~g<>n . . ,
.
- Agordi? .lá angelo diris. Gi. m!as agordita,. tiom kiorn ~i ,pov.as. -esti. Tiu; ei h.arp<) esta$ farita -él la .·
dcÚI)0~ ~e via 1;1ropra viv~ kaj el .la ~q_~j, ki~jn n~:ki~ _
la dl;'lJJ'O). ~nm ki'Om n .povas lud1 gm kaJ reagordl ·
gin .!Hl pQvas -ce vi; Vi roen'\ a~r~is gin, kaj la agordd .
UC< eslas ·§angebla. ·
'. ~
~
· '
Stult-Km·aga ektrentis kaj 11laltrapkviüga sen~o "
.tuSis lin~ Hezite li turnis sin k.aj voUs ieu forkuri 1:1Qr
' en trankvilo .mediti pri la signifo. de óio m. l'iam
li ókaze ree ekvidis la m.alple.nan lok{):O de Dio.
·

eo

::.:_ 'lal'Q~ Qiru al
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m¡, kiel ef~l!;~ sti!Las Ji~ eil ,.....
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krutis malsup~:en,
el la piédoj e.StiS .tumita flanken.
- "Dio en la citllo! Stult-Kur.aga -diris kun peza
spi1'0, kion signifas tio ci? Mi estas ja tute sama kiel
antaütl. Kaj mi ciam kredis, ke oni iioevos . belan as~kton, Jciam orü, venos al la cielo!
.
Poste · Jj rigardis siau man'elou. Gi est:is _mallerte
fükita kaj knnJ:ne~ta tll diiTersaj eluzitaj stofpe~Xlj kaj
tre simiJís.ai p!tn),•da kupkudritaj ~h6oj. .
.
-:- .Gerte ll plej -aca fuMajloro· en la ·mM do kudris gin, li diris káj. Mkom.preniu~te ~kuis sían kalvan
· kapon.
.
. ..
.
.
.
Angelo pteteii_ris, kaj Stnlt-Kuraga tusís Jian
br.ak<On.
..
- Pardonu, :Stult-Kuraga balbutis. Cú oni ne rioevas n:Ovan aspekton, kiam oní eniras -la cielon - mi
volas_diriJ ke : la teraj ·mankoj malap,eras. ,
. - Kiu ne liperigis sin de siaj mankoj , tiu ank.qral) r ·o;;ooas -ilio,, Tie ci lltl estas lo ko . por rubo. P er·fektou vi gajn~s ..tlu.t per la vi~ad·o.
·
. _
·
· -:-. Mi ,do _·· ne · m•eritas toler.eblan aspekton·, kiám
mi véuas ~1 - La _;Ciéló? Stult-Kuraga diris~ nmdi~e:
. . ' - - Sajne ;ne, Ja ·angelo respondis. _
. .
- Kaj la mantelo? Stult-K-utaga demandis.
·
- úin vi .kudris duro via tuta vivo. Kia_la majstro, tia la verko. ·
·
- Estas preSkau tro . . . Stult-Kuraga diris.
·- Kiu konservis sian .anímon pm·a; tiu ~ ne _p ortas iuu ajn mantelon, la angelo diris. Lía nudeoo estas
lia beleoo. ~igardu tiujnL
'
~':'
La ang~lo ;J.UOnh.e etendis la man.on kaj k un konstern'b Stult-Kuraga" ekv:idis _Sarn'uel'-on, l\aL. Petron
, . 'V&lrium: oiN'Qd;t:'j. j · belaj kiella ido1alláj :dil>j, · kiujn Stult~Ku;rag ... :om.:u.s - dfa:bloj, ili b.rako_A ' S !.lb b'rako
promenis ·surJa strato kun harpoj . en la manoj·. Kiam
Samu.el ektidis_' Sthlt:-Kuragan, Ji lasis la ;brak_on ae
Yadman kaj sonigis Siall harpon. Sonis miiinde béle,
kaj Sa.jnis ál .Slult..:Kuraga, 'ke similas al , gaja aancmelodio~
- .,._
·
""
~ Hej, S~liel kriis, kaj al .Stnlt-Kuraga Ii S.ajnis · ¡ueskaií suspektinde gaja, .kiel li ofte estis hej~
en Laggarho. , , .•
. __,_ .&aj tu.fu: Sa.ma vi estas kid., en pasiJltaj tág:!>j.,
Sámuel al ·
stas ' agr'able renkOnti ni . van ko-

> ..

natoñ.' '

Poste

,·

. : ._. ·

· ·

Sanure

' .

~]<~¿>

i om- da akvó
li
subite ekr.adüs,
- Estas pura IH·ando, li. ek~riis tiel, ke eñis en
la .tuta cielo. Nenia duoo pri tio, k,e ni venís al la gusta
loko.
- ·
.
Kaj li daui-igis sian cerpadon t:en inte1·eso twt
plua interparplo. .
· .
.
Stult...Kuraga ' .ankoraií pli konsternigis je l.a .cJkno d~ S4rriuéL, kaj kvankam li éstis bontet11plano
~e kiam {0'!-l~i~i~ la , ~ontempl.an.~ l9,tio , en _Latgarbg.
li tamen klim.<; sm kaJ gu.s:tumehs la al{von pm·· ·kontroli,. cu la terura,j vortoj· He Samuel esta,s veraj. LJi:
Iekis kaj smacis sed neniun guston sentís, e tis k~azaü
gluti aeron. ·
-----:- Vi n-e devas mensogi kaj blasfe!ni antaú la
trorio de Dio! Stult-Kura~a diris loolere.
Saínuel V()}is respondi, sed interrompis lin la alr..
gelo, kiu jus~ patolis kun Stult-Kuraga. ·
;;.
- Li ne mensogas, diris la angelo. Ti:o ci csl
tas . . . . .
.,_.
.
,
..
. '·
- Cu _ne .. roen sogas! ··Stult-Kltraga interSovís kaj
ekkoleris. Estas nura mensogo. Mi inem keml'rólis, la
akvo ha-vas nenil,!ll gusron.
Sed la angelo rigardis lin tid, ke li trostotrern~
kaj silentis. .·
- Tio ci estas aferoj, kiuj .superas vian komprenon. Kaj ootere ankaü tiun He Samuel. Vi vivís l)()l'
doktrino: jen perf.ekta efektivigo dtl via doktrino. Sa'muel kaj V.cíd1;11an vivís laii. siA sato, kiel infanoj, jeTh
estas la en havo de · ilia animo. Vi nou1i.s SamueYon
sendiulo, · kiam' lí,, ebrügis sin, sed la bionon, kiu~ li
'fil:rjs lait si.aj pl~jíntern.aj aeziwj, _yi i:te átei1tis. Vi t»
&-e~is ~e~n ' dold~inon, .sed honaj acziroj, estís frem·daj {tür .vi, pli fremdaj estis bon.aj ag0cj, ,Cu gravaJS,
ke 1i nomas la ~ ákv.on de vivo br.andó? 'Bl'ando estis
por li beniúf 4Úero, k.aj lcio estas la akvo de vivo, tion
li kompre:uas :.garue mab:nult.e kiel vi, kaj · tial estas
nek strange nek m.alpe~ ite .al li dooi :al gi nomon
lau sia propi-á kompreno. Se vi estus ~ielvivin.ta, ke la
akvo de \ÍÍvÓ haVUS guston por V~, vi éble llO'IllUS gin
frambos~. Jen ttlmas pri sago pli alta ~l tiu dé Lag-garbo. Sed, en ~garbo vi devas akiri tiun sagon,
' , L¡¡, ,angek( ~ksit.entis, kaj Stult-Kur~a p1orc ekkuSis su:r íi st:rato:·
.
. ·· , ·· ,. .
':_ Satiurei;. lí diris post' teni~tO. >kaj espereto
eklií:ilís yií :~;toletdoj, Sa:nl'uel, tu vi vid.ai.ian dion? '
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am ~~~ k«lrol~ro :' ili · 9a)~as

,

tuf mold j~

)\{1-j pos,te, ili k<.lusolas .. . . ,
·~ ..
· .>~. JVj pos\ ·tio, tamén, ' néoosiS viví ·plu . . . Vivo
bardas, lti,an¡ -oni ne plu ha vas firman .ka!ízon 'Vivi. Mí
almena\\,' nü havis ian. · Sed ¡gi. valoris: r eacetí miau.
Akel.a, ·mi.au komp,¡,¡:tindau Akela, mia:n kuriulon, kiu mi
e¡¡tis · Yetld).nt{l ... '· . ,
..
»Senº-Qbtl mi povis reeltrovi D.avis, cion rakonH.
at li, d'e Ji · Jie~.gi: ·edoni D;ú.an· hundon, kaj atendi, k'-e
mi . povt~ al 1i. ·r~pagi la tu tan sumon 'de mi perdititn'.
Sed -mi !lstis l!l~raüe honesta knaho: mi :riga.rdis · tiun~~
l~:O~t~lvi~it?n _ina,lpó~lorig:.a;)es; ~c - ~st tio, .kion ~í
·KaJ certe; h · nce es tus hon·. kürnprenmtá, j hQ.

JaJl.S~

anglo .

'

~· .

· ·,

·

·

}cJt•

»Nuh, -roí ~avis 11tn 'tmu .idoon en la ' kapo, l ~
hori -'- la'I:)'Qri ·--:" S!Jii6e por :regajni: k:vin miUrankojn,¡
ret.r.Óvi Smjoron Davi!l l(.aj _revcni kun mia. hundo amf uriote ' ·hqli~'anta 'k:ontril.ií. 'ini, . ~,· cat• li nlin rékonus,
li, hu~J~db,
mi estis .oe.rt.a· J . . ;
:
·
1
.. · • • ,, » ~i · do .ekW.)OT4F 9iam mi t~ Sélt~s lit~r~tu~<O:n.
~1.vflÍ·k:s . .tll;J,~w~ k~l~aJD r.ak~toJn,. Mt esbs estmta
suMe .~al.felica ~h lllWJ amaraoj, por ke la dua par~
de l; pt>Overbot 'trovi~!l vera:. mí dó estis felica en Iá
· pl'C j j:¡-ol:>la ' lqdo el ·c~Q.j·, _:,. Ja ltidQ:}ítet·atura. La rakoni;Q:i_q · ~kvis 'nll~-el?, .-:-: JlQS~e :plu~·.aj;. « P ;;iko~ógiaj « ,
kompr-enebl·ll. Oru nen}on komprems d la ammo de
dékníi~jur(:!~o, · ~iu twv.as - hb 'ii'ünio - ci nomon de
lu:~no: Klal'a.; Opi' JJfln¡am. s-cios·, · ki.a1 §i atencis ti un
p~·rfl?o~, ~!a~f~{nis.. ti1:1jn m~n.sog<Ojl! . . . . ~aj .o:ni ~gas
P)er ~ftguel, nov:-elisto presKa.u fa:ma, al km C!o ndet~· , mf>nó, :k~j, mi ··preskal.í ·dira", . '»do << - Amo : .. ·
,
)) Mi vin '.antaií.avert~s: nll'r p110 mia hundo mi kon1.;-.Bri~ ln.)aTJ!:Ó.u, tiel ·ke estas p~e ·ite ,en la jurnaloj. M~
hiiV:is, .mi ky.edas;· mian porcion da·. Amo, mian porcion
da ,rp·ql\<>. Sed lá 'sola :rakonto; ·kiun' mi ne verkis, kaj
ll<tlni~ ver~os, la sola: e1 miaj rakont.Oj, en kili tiu rtwrio, tiit··amp estus 'viditaj laü ilia ef·ektíva realismloi.:·
~st.as tiu, kiun ci-vespere ·f!1i rakont.is al vi, karulinotA:
;;: ' »Ha!' mi ·forgesis fiúi: mi nenia:m povis ' retrovi
.Mis.te!' D.avis. · Nek mi.an hund<>n, komprenf\blc

~~ Pjer, ~ P.je1', .~ Mad demandís ilustran te
Oti ,Vi revidis éin? ·,· •..
La' V<)Óo de 1' 'I'Cl'k:iste lautis, -'- tr.ankviltone, malJ'a.pide: · ' .• ·
.'
· -..
. . -; N~ni4rri. · .
.
_
·
Ci.:.momente. la gervistineto ridokula alvenis.
__:_ 'Nú.! '"»heía · rÍlia «,' ~ Pjer diris, kiÓn vi dekaj

si

zir.as?
· · · ' : . , "'
- P.a:rdonu, mi ~\as, :._ si d~ris,. . k:!ln · si~ kant~
akoento. Sed. : . 1a .»gesinjemj <' deziFas ~ie gi nok-:- ·
tumi? . ·

.

· ·

'

Ambau, · Meg kaj Mad, okulfiksis_'Pjeron Migtiet
- Kial ne? ~ diris la no elisto, tí·e trank:vila
kaj ridetapta. Jes, · bon-6c: tri tamb'rojn.
La j un uürio · radüs. de konlento : '
.
- Bon~ge : .. Do :mi donas · la ·&mbrojn 5 kaj
6 al la. sinjorinoj, ()u ne? Kaj al l_a sipjoro, .la 1 . • .
2 L~ 7? -.:.: dil:is Pjer, cial;n,,. ridetanta, -:sed .
mortpa!.l.
•
_
.,
,
- Jes, 'la 7 . .. t:re "beleta earpb'ro, 1a Sin joro
. vidos, tute ·meblita lau 1' antik.':_.a1I~o provencan.a . . :
kaj oni : oorma$ bone . en. ~i . ~ .
.'
. ,,
.
-f- ·Mi sciás, - Pjf.r ~d.iJ:is. ::Estas kurtenoj el
•

~ .

~

!~

~.

-

...

* La próverbo >' tekiltas:.
a.n11ú!te «.

'

-e

:,.
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•

_

.'11

músÍino; bJ.anka~ 'Je~gn.Okva . tapeto .~1 lNtono, ~or
ornamita; kúmodo dikventr..a''~l juglándligno,, tuie bril-.
pvlur.ita de l' ago . . . • ~j 'l~to .- . . •
·
- Ni foriru, ni foriru, . - ilL diris: ,
Meg kaj Mad,: samt-em~ ·starig.is.
- Ne tuj, -::." diris Pjer, mi· s-upre1lir.os .... mj
vidos, 'cu la 'v.azpollO el antikva M6ust:ierS. estas · sur li
tableto, apud La fenestro · ~ . .
..
.
.
·
- La uokto estas .liOirindé . bela, ni povas ankoraü iomtempé .aütomo_l:Jili. Ni tr.anoktós en . . . S ~nt.; ,
Trinit, -:- diris Meg.
.
- Ni forveturú, ior, -'-' peJegis Mad. .
- Kiel \i .deziras, - 'diris Pjer pli ridetan ta o]
iam antaüe.
·
'
..
.
lli efiris. U serVistíneto '·estis 'konv.inkita, ke·· si ·
neniam vidis ldientojn. tiel .stratÍgajn k.aj suspektis ilin
en ¡¡i mem pri la plej hontigaj hontindaj-O:j .. : . :
Ek'stere, en la nok1o hela; la moto~ malforte
pifpafis, preskaií neaiídeble. Pje r, .senrnova~ aile!'ltis.
e
Je· kio vi .ankoraü pensas? - demandis Meg;
kun. speoo 'de. angoro. "
.
" : ~-}- _
- Auto; bela al)to . . , =-:- finé" ªj,ris · Pj·er ..., Mi . ·
pensas.pri b<>na juuulo, ki:u tolSue . pa§is, sur la landvojo,
en la polvo; k.aj -al k'iu du· belaj· áüt.ój ftirri!bis iam cio.ri.
de li arpa-tan: lian .amiki:n.on, kaj lian ' liundon .· .· . Ha!
por la koroj , kiujn oni fr1lk.a5!ls, kiujn. on~· makz-elas
sub la radoj de tiuj m.a§moj, ne estas savo apelacia, cu
ne?
,Li . l-okis sin . cé la tlirektilrado, lumigis ·Si.a:jn qaj~
rojn.
. · ...
.:· · ..f
•. ·.
--'- Nu! - li_. aiñs, subité ~ja, ¿ {lpua híin,
karulinoj. ·Mi antaifavertis<vin ke mia rakonto ne estas
tt.e .. »arilUZá << .. : sed 'Q:Ull Ja nokt.q estas··beJa, la ':\ViO jo
estas bél.a, vi· estas {1-dori:ndaj" kaj m_i v.in amas. . .. ... . ·.
.
K~j per sia _brako maldekstr.a, li. k.arese~e .· ctrkaüis la rondajn sultron de l\feg . . . '
.
- Ne,. ~ ·oms Meg, 'Skuetante ~iá1l' Cárman 'k:a.:.
p{)n. ~. Ne -estas ni, kiujn v.;i ama8.
·
-'- Ne. Ne :ni, - jes~s ¡a ,bruna Mad. ·
~ N~ vi? k:aj'kiw ja, je 1' baria Dio?
. - Si, - diris . la: llruna ''Mad. · · ,
. , --:- K,larem, "7' · precizigis .tre ;m.allaüte la blonda
·r,feg. .
,
. ,. · .·.• . _,·
""· ,
· .KUIIl stuporo Pjei Miguel, verkisto-psikologo, n~
g.a,rdis eL' amhaü pupojn~· kútime · tiel ridema jo, Ka. j
iom senprinp;!ID'sajn. Multe pli hone ol, li :estu.s tion fa.riuta m<:m, ili jus, ili ankíi:ií, _jus projekciis l.a fas-kon de
pút-encaj .autolampcij sur 1' ombron, kia seQrnO\'.is en Ji,
-'<L
.
'
. "'
_._ dekj ara OllÍIJl'O
• • •
" .•
,
- . Si.? - Eble,. - li fin13 "diris. ;
. L:a noktó, la .he1a nokto Cirkaü\'Olvis la gastejetOJÍ proveneanan : . . · '
' ··
Tiel florritan, ·t iél fetican , kun ~iaj jarój, ~a gtfi
rani..:bedo, ' @.aj verdaj sutroj · . • . . ~ · · · · . " .
•;
El 1A franca: - J.· E. Sedillot.

at..t.iva anfalí. ia mÜi,to. Po! a Ésperantisto 8Ika1Ímlas .ia pe-

-·

.

.' . , ~a seninduJ.$a.'I:norl,? í·ee, e~~vingis ~ian i<Jcilon super
· m kaJ per subJ.t~ frapo est¡ngJs la vivon de la last:1,.
ankorau al ril réstinta· ir ato .de lá M<tjstro: Dro Leoí10
Zamenl10f mortis p1:o ltol1a1ako je ·Ja · 7-a de feb'ruaro.
N~a revuo pe.cdis en la .kara forií·mto bonvolan favorantoJl kaj satatan kunlaboranton : Jam en ma unua
pel'iodo Ji ricigis nian revÚon per · poemoj originalaj kaj
tradukitaj, kaj antaií · ne lóQge Ji sendis al ni por publi -'
kigo lían interesan socian sat'iron, kiun niaj legantoj povis
gui sub la titolo 1. Fantazia.joj poT la e3tonteco «- Lía varma
ikoro/ en kiu álte .flagtis la rlamo de lá Interna Ideo , lía
1erta plumo, ..k.i(l donacis' al ni tiom da belaj kreajoj, lia
animo bon,vola, "helpema, entt1ziasma . - cio ci .,_tlkmankis
aL ni suhite po,Stl~sanui ..doloran kaj nigran málplenon.
J>ri la vivo _,k.áj .'l'éi-koj
karh1en1ora mor6nto
publikigas fíe ci la': émodajn vortoj.n de E. Wié~nfeld el
la Pola Esperantisto: ·· ·
.
•
· »Leono .Zamenhof, estis plej fidela .disCiplo de sia
frato nia l\tajstro. Naskita la 31. X. 1875 en Varsovio ; li
stud:is en la sama gimnazio, nul' kun alía specialeco (Iaringologio), kaj instalig'us por ciam en Varwvio. En Igo5
Ji estis dun;I la japan-rusa milito kiel kuracisto, mobilizitro
kaj pasigis pli oL.jar~m en Mandjurio. En rg.oo Ji revenas
:Varsovion . kaj · kom.enc(!s ree sian regulan pT.aktikon en
·hospit~o kaj pl'iv¡tte, ·
,
. .
· •; · "'Eü,J.go!J li ediigasJ; kun, f-ino Leokadja Wá;rszawska,
kiu estis por Ji y~ej fidela ..akompar)antino en la vivo. (kaj
-bedai'n:inde al. ia · -ete1:na ripozejo ne povis á'kompmi sian
plej karan: J!XO ;.gr~vá. ma.l~ano, si estas forgita al la lito
ekde kelkaj monát.oj) kaj donacis cl ·¡¡ du filinojn.
Ekde plej f.rua ' j(meco Leono sentis grandan arnon
al literatura. Per tio.c·klarigas lia senlaceco je verkado de
poeziajoj esp..:aj, kaj . tradukado de altvaloraj polaj poeziajoj en Esferanton.. (Aspazio de Swielochowski, Protesilas
kaj Laodamia de Wyspianski; vcrkoj oe Reymont Jiaj aL)
Krom ~io li, lciel Jongjara 1·edaktqro de ~ola Esp~I'antisto
- kian1 en ·¡go8 ·la. redakci'o el bovo transiris Va:rsovion
- prensis. sur . si~ P . sl).ltrojn 'la n'ialfacilan task{Jn ~aj.Jenis
~in dun Jonga teineQ ··--:: lí ·,· pliricigadis ~ian lh!r:aturon
per multaj malpligránd.tj v-erkoj kaj verketoj . .Pleje;de li ·
§ata la estis la literatprlabóro .sur la kampo de . soci-é.tik:aj
demandoj. Li siáteíll:pe:~multe Yer'kadis. pri la kol~nizo de
Hehreoj en Sttdrusujo. Krom tío Ji verkis bre>Surojn pri
aliaj etikaj demaud·oj (Pri egal~co kaj justeco), pri _etiko
en medicino, refarmoj én hospitaloj. Laste en ~ la loka
gazetaro li. tre aktive partoprenadis en la pristaftado de
la plej .:Utuála l.
· 'tlerlanda dema:.ó.do, vekaD.te · veran
admiron por SÍl! '
a. kaj ~Qhlekora ' pensmru:iiero.
S~ciale ~nenciip<l
la ·d(l )i' . eldonita grandá"_ ;Ve:~;:ko
('en pola lingt:'&Y:!
.de medicino, :f.w:J :Oiogiafioj~
alQrismoj .. kaf ~e.k,
Lia á:gad.q SW'

de .r

' ··

ni

· ·

rioélon, kiam li estis gia redaktot·(,l, al siaj plej hri1aj'
jaJ·oj. Anka:ii la U. I(ongresartoj qerte memo·: :J liall Yiglecon dmn tiuj solenajoj. Ankaú al tiu periodo apartenas
lia rerko »Mia..Liro «. I,a lastajn jarojn. li tam~n ne cesis
okupigi , pri Esp,eranto. Li daí)1·e verk.adis por Liler~L1.1ra
Mi.mdQ k<~j áliaj. Li estis L. K. kaj Ak!ldei!)Ía Ko¡;espm) dn:nto .
. 1\iel ple) .i pécia:Jan Han - kafkar·akte.rizari! --· meriton ni citu, kc li estis la fondinto de la . inlern-id~:a
m'ovad'o s. t. »Konkordo «. En Nr¿ it. . de Esperanto
Triumfonhi (nuna HeroWo de E.) li pu-blikigas epokan
:oll okon ~. t.: La J<.orpo ~aj Animo de Esperanto. lJélega
dedukto ke la lingn) mem estas nur la korpo de Esperanto,
dum gia. animo estas 1.1cpre la Interna Ideo, Kaj nc ripozantc sur Iaü.r.oj , Leono Zamen hof ne kontentigas P"l'
simpla .alvoko, sed baldaií. kunvokas reprezeatantojn de la
I'(U'SOWÍaj samideanoj kaj sukcesaS ciujn inspiri por kr~ i
tiacelan , muyadpn . Tiel naskigis la esp. rondo »KonkMdo " ... Ti el nask:lgis ' 1 ~ samnoma m ovado, kiu jatn siatcrnpe
atii:tgis bl'ilan , di volv:igon kaj ·e~ organizi.s du intcl'Daciajn
fak-kunsídoji.l dum Universalaj 1 ongresoj (Viena k~j
C:enci~O). Ti ll estis la : ideo, kiun pleje satis ni a .M:ajst.r<{,
kaj tiu estis l a idéo, kiu instigís nian Majstron al kreado
de J,ingvo internacia. Sekvc la ideo de »Konkorrlo « ne esti~ .
ia konsekvenco de .Esperanto, sed kontniíe - · gia kaiízo.
Kaj ·ti u sama ideo, kiu pusis nian Majstron al tia grandioza yerko, pu~is ankau Lian Fraton Leonon Zamenho:f al
).a plej noblaj in:rpulsoj . La devizon de Konkordo (Pel'
Esperanto - ·al Repacigo kaj ·Konkordo), kiel an\ ~ j ht
faman .. , dupa~·ágrafan clekhracion, Cion c.i !neis Leono
Zamenhof m,em.
' La familio,. a.ii p1i . guste la frataro Zamenho~ , kvaza.ií un u_ ho.Í:no~ , senesccptc ha vis kulton por la ideo de
konkordo , por la ideo de unuigo kaj reciproka amo. Kaj
el tiuj bom-amegantoj, plej intensan agemon evidentígadis Leono. Plene liaj agoj justigis do la pri li en Galerio
de Zarnenbofoj ,skribilan fin-frazon: I DA FRATO Dl~
NJA l\~ .JSTHO. «
.

, -

Georges Dubamel

. Kutime mi:n.ur havas ce .mi riclinde. :malgrandajl!

SU'IrHJWjb: dek oentimojn, dek' ktio centimojrl.~De kiam,,_

7" •·

tau kiuj .Jl1i su.bmetiA"is;c.ne elxok'añtejlin, ki.aj ili ~tas .
Cll.fni povas difj, ke· ñU ¡J.ensádis? Cti mi povas alkalludi al mi ci tiuu meriton? Cu mi ne pli guste ésti<s
~ ¡:;enpov& obj·ek.:tQ -de. ~k¡:;¡>(lriment.aclo.1 yiktimo? C~''. mi
:ne .pli gu~te ~stis . dez~rtigitJ!. bata~~? Ne, ver~, mi"
n e pensadis, mi nenion faris ·.pot · pensadi. Oni pensis
.en mi, rra mi, -~~:mtr~l)í nü. ·: OQi . peusis negenate, je
perdo de mi ihein, sa,inki,~I oni '· biva·kas en konkerita
laudo.
.
.,; ·
~. . _,,
,
·

mi perdis mian oficon, mine riskis peti monon de mía
patr.ino. La komp.atinda virino n~niam p~olis al mi pri
· tiaj '.áferój. Kelkfo~ mi iris aoeti _ion por si kaj :ne re~ c.
.den:is al si la monon. Tio estis suiiee dis.k:r.et.a .m.ani-·
e1'o, <Sufice ~en~ená · por havigi al mi la malmultajrr
'oentimojn, . neoesajri por tD.iaj :malgran·a 'aj bewnoj. Mi
:misuzis nen:ion; kredu al mi¡ sed· de tei:npo al t~!UP:O•
Sen,?I.J.he · -ekzi~tas tre , kl~raj h~moj, . tre : favorataj,
malgTá.ií cio 1 1a omqibuoo, la sub'tera ' fervojo, . ~p riu
po§tmar.ko. . "
.
•.
. e ·, •
lüuj intencas p-é!l~di pri ~itiL temo, ;kaj kiuj sin . tenas je tiu int~oo. Ek.zisÍlls homoj, kapab!aj ~irekti sian
. Au pl'lefere, tiu speoo de m:l.z.er.o, kíu estis al n:tí
sufiCe ind,if-eHmta sub mía maiuova,. v·esto; farigis por ·.
ine:nson, $amkiel diookti'l:isto· sur maro, pleruf ·de subak- ,
váj xifoj; ·homoj, kiuj 'vere ~sa,s, tió estas, kíuj pentni malamind.a:, kiam mi devis tiurhavi jak~t-on . el sevisas tio;n, kiou ili vo1as . Feliea~ homoj! , · , . . . .
oto,l) jaketon de honhav.a oficisto au Jjurgo. Tiu vest. · llilate al mi; plej.Ó.fte m!; est.as.:I<;usu:jo) le riv.ero:
·
ajo, ne akordig-anta kun la mono en .mia ves~poso, §aj:Uis al mi n-etol-éreb1a menS()g.o. Oede estas tiu l'akem, · ' mi sent.as ruli~i l'ÍveTeglO"n f-uriozan ; rOÍ ~in . tenas, jen
cio. Kaj pl;ie, vid u la ·vmtojn! Mi_ec . ne ci.a:,U en tenas
.al ki.u mi suldas eiujn speoojn de absurdaj ideoj. Angiu, tiuJ) .. l'iveregoú; oka~s. Ínlll}dó.
.. ·
.·
kaü kauze de tío m1 iris serci ofioo:n kun p1ej granda.
. Rigatdu la: aferojn, ki>el vi _volas j c~rta fakto
aktiveoo. Tiu aktiveoo baldaü' fariAis feb'ra, ne cesante
estas, ke . dum mi v.agis por re~Tci ;; tiun nettoveb).áh
esti senefika. La ofiooj ! E\?t.as kiel rilate al i!leoj ; on~
situac,ío:n,,,:mia nrenso f4lrigis Ja k>k9. (le f-ortega fer,
lvovas ilin; kiam o:Oi n·e sereas Hin. La hpmoj, kiuj okmentado: Okazisio, kion . mi prQVOS ra~Q:P~ .al- vi, kiun
upas postenon f.avor.an kaj oertan, volon'te diras: J uini konve~;~>e povas .rakont,i .al vi, se¡¡! pr.i .1\~u mi ne pQvas
nulo ver-e kur.ag.a, v.ere fiksdecid.a, ~iam finas ... «
¡:íar-oli faci1e, nek trankrilé.
> : '?''· .
· ~ .;
A.h si'tlj-oro, ki.cl povas §anoo. k:aj suk'oeso fari la hoMi ree ati.ngis la ~domon> Esti$ :·.v-espe:cQ, 'int}ze;·de
rriojn malsag.aj kaj nejustaj!
·
Kalkulante de la momento, k.iarn" mi pensis en
oktobro, Cirkaií la sepa au pka horo: :F~li$ Ullu el tiaj
pluvoj, .p1i kiuj oni ne ,Hevus ,diri; ·k_:e; ili ~allas, ear ilí
vera mal-espero: »N u, je n, mi deva~ trovi. loloop I«, nii
$ajnas e]spiuci 'Jélla ma!sana aero, dtd'' tero.~ d~ I"' Qbsentis rnalklai·.an, sed neforigeblan . impie.son, ke mi
trov<>s absolute. lnenion plu, Kaj efektive, mi trovis nejektoj, de l' homoj. . . ,
·..
. ;.
· . , . . . . ;~ ·
nion plu. Mi lHl plu, ilüdis pri io · ajn, ki()n mi pofu&J i ·
.. ~i wsigis -~ posttág~e~ " ii_fuzante d~· ~(tJ!i. ~11akoeJiti Jru.n digno. · ·;
·
·
.
-J.,
mili_gaJ.n .of..ertoJn; sldaxaJn ofiOOJn, de aiítom.ªloJ i!,(Í
·
Mm10, muro! &mti, ke. oni sin trovas antaú tre
~a.rgo-bestoj . _ .Mi ~enis- Pl~lproksim_e_,el._ Gr~:n;el~ _k'ajJ~~-:
alta muro, tt'e ·gtata; tre dika, 'kaj k:C tiu ·m um estas
ms la str~to.I? ?~·1 V.au~:u:4~·d. ,M1 _'l~sur~us. ·~ / ~K::
laoor-o.n. G-1 v1Zag1s 1111. m1 nur malgo3e kaJ ng1de, 1\{1 {le
la estont-eoo, kaj k-e oní ne povas suprengritmpi ~in,
nek renversi, 1Íek trabati .al Si vojon·, Tiúj, . kiuj sperlis ·
ha vis sufi~ mooon ~ nú po; :autob~s~i k¡¡.j · ~i ,xn.a~s
l>oManoon dum .sia vivo, ne povas kompreni .tian sen ton;·
ne tro rap1dante; tra ak.v.ajOJ, •"tra la, ~olio¡ ''ehr~ ~¡
Sen'dube okazis al ·vt :ke vi staTis atendante iun, ·
miaj senkur.agi~o kitj amaooco.
~ ·
.J.
V{)Spere, ce stratangttló, sub gas4nterno. Okazis al vi,
. . Pasán~ n~ m.alpr-o~sime .de la .strato, Li!tr~ -'- .,~
ke vi staris tii~ndanlíe ílum unu ho¡10 1 posnio, 'd~m du
VJdas, ké c'ml tr.e -precizé •' memoras la l~ko'n - ' ~n~
horoj, ke vi ne scüs, cu la atendata pe1•son9 ;am n-e
trairas mia:n menson. Jen: ju pli mi alpr<>ksinü~\ª l.~
t-er te verlos, kaj ke vi daurigis espeTi, spite ·de ~o. Okdom~n, de~ pli mi · lromencis scii, ke.m ia patri~to : 1\1~,
mortis subiti.l,
.
·
·
··
MJr.; .al vi, -k:oni t11t11 u1al-6speron. ;,'l'iun · male.Speron,
kiun o.ui spertas ce ciuj dek' metroj· r-een iranteJ -kvanMi rimarkig.,as al ~. ke M estis ~j ankQra~ J\e
esta_s ia ka uzo, pro kiu . nu devns tiini iQn .· tian : ~m
kam estas eviC!,ente, .k~ _neui~ veno.s, ee 1a retur.nigo kaj
ce la _l'Ciro lau si.a,j p:a'S<>j, m:algr.aü'tla oerteoo, ke Cio ci
patrino nur estis sesdekjar.a; mi· ne .sG'i;as il!-~ ;)ijn m~l~
'Ostas ..absolute .se;nutila.
·
·
foTteoo:n ee si, si guis brllan kaj regulim· sanón. Mi ®
Mian -irivoii ·ciurilate. 10ni pov.as lromr:ari al tiu vanu~pensis p:·i sia mor:to lcie~ pri?kazont~o m~l.P,~?ks~
' na atend,ado sub gas}.antemo, sulf la pluvó, ce sti·atankaJ preskau ueverM.Jna,' 'ines !mago >Jam sqfic1s 1)9,\'
gulo. Mi soiis, k-e Ci.u espero :estas .senutila, kaj mi faris
p~e:iligi miajn okulojn per larrqoj. Séd . tamen, kia;m ..i:Íli
tiu:vesper-e _pasis la ~nguloJ?, de la strato Littré,;:m i suhite
(pludoje dum tago) gestojn k.aj ag.ojn de homó, kiu
havas esperon.
·
·
~ .
'
vidis min' rev:en_ahta . hejrrren kiáj toovaut,a"'"lniáil. patri~
1tirn<lrki.nda estís por ·Jni dum Ciuj miaj' p.romeí:l- ·
non mortint.a. Mi k.Jppodis fm:peli tiúrr absurdan pen,s·Ofl, . ki.u, · mi certigas al ~ ·n~ havis ),a m,alt:r.a:J;lk'viligan .
adoj, ~um eiuj tiuj .mom-1\I}.toj de v.agavta soleco, la
ceon de , llintausento. .:N.e, · :nur ~o de id~j. Mi
superiri.ozüra :a:k:tiveco ku:n kiu
pensadis. . . . ' • "'
Estas maliacile .preciz,e diri, k.iou oni)'olas. Paroklopodis, mi dir,is al vi; Ged jam halilaü ·nll .ekvidi$,
ke ~ctiu penso 11e .,:Venís ,,sóla: d:ÍlDl mi )do~is forig.ii
lante· pri la aktiveoo kun kiu mi pe.ñsadas, ~ni rimarlos,
k:e nii tute ;ile'·::,rakóntis la v~ron. Diti,. k-e' mi pensá'dis · ·· gin ·de ,mi; .éiaj . aliaJ pen.soj, kiUj ,és:tis. k'v uaii:Ja kon.- ·
sellvenooj · de 1a unua, min atakis klilll la ()rdo, ku~
kw1 ak:tiveoo, povus kred~gi, ke mi_min 1ransdonis al
la logik-o .de ..bone .plánita atenoo.
· . '"· ~-~
~: ·
pensado... · ke. mi ~~ tr.ans®Ais rolo)lte,~ venke .. Sed
.,. · Mía patrino estis mortinfai Tiam; lúo? Kio okane, tut<é he! F1·apanbr ;estis pli tu te la 'p}isiv~co;~ ktin,
zis, al ~i? ~ La enterigo; - M~ vidisJ,a enW:igoo, la
kiu mi pensis. . Mul~j penooj viz!ti min, koníraüis
min,
krude
siñ
trudis
al
mi,
pertortis
mi.n;
pensoj,
an:f.IÍll~hran
. ~n. ep. la ~r.tmdaj .¡;¡triooj·, · Ja ~ tQnlh!ejo.l.l;
. .,
t- .
'
'
._,
óion. _----:-: Kaj poste? ....:...: La domoo ~len.an. - K:aj ,
1. Sevioto: . !ano de
· . pos~? --" K• ,mi k.aj m,ia. tuta' viYO &.vus reo~.
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IJ·ancas fingroj
·
sur kláv:tro '"---'
_ g'~'incas- dentoj
de· luparo,
, pl¡iiídas hufoj
sur -.glatio'
~ 19ndras F,áfo.j
·"' .
ka:j ehadas krioj , .krioj...

.- .t:

·~:·

Dan e~ · fingroj
. sur klavaro · grintas dentoj
,eQ arparo, - ,
§Cd · ekhaltis. ·
.caspelantoj
-~aj el~altis · .
oel demej' mil, feo-kantoj.

,
Fhi·g:'i-oj diiucas · ·
· sur kl avaro,
feoj kantas
en arbare ...
Hendril> -A.damson

Epttato ,
- Andrej J3elij., ,~iZ~JgQ,n · ptü:m 1·it)igas ,
; La frosta tnort' . '
.· Cirlwue ombro-T·ingon ligas
S'ensone sort',.
En Ómbro-mond: deto;1ge reve
' .Rpozis kor'.
rlnimo-kordoj, ploru lcreve
Dum lasta hor'!
·fiilda. Dresen_.

kalkulis km1 tninkví1eoo: llDuclek frank'Oj dum monato
ROt 'eanl~; r-estas <lo du frankoj ciutage por vivi. Dek
kvin oentünoj por tagmango, dek oenti1~1oj por vespermango, la ;resto: Hbroj; -sMvaloraloj·, la liblereoo. «
Mi strekis per la man9 su,r .la vizago, forte spirante: Miaj -~ vangoj ~stis .g;1alsek~aj. - ~ ne pripe11sis,
ke. ti o es~as lar_moj ~- r.~uvis ciam pli kaj pli iorte. Mí¡
est1íl .eluu\;4, ·r th nauZ"tgls.
,,
"
Mi ~digi;¡ .dunr -mtl;;ltmto · ut· étoliá ··PJ.Ut'e!:io, en
ltiu ·e~tis :plapt~t..: la krad.aj·o~. d~ la Lu:x>el'!lb{>'PE$· .S~jnl8
al m•, k~ hu_ ~1pozo- ~e miáJ ' muskolOJ. moo:e1:1~lS la
hol.adon de mt.a) pen-soj, se nu·deva$ nonu »mUlJ pena-

o¡ «,,~tiun balaajfün; ~!J.tl m_i ne povis .~std~ ~1e~ forigi
de1.in i. Mi havis la oonton, ke mi roo akms wm d:a
eñ1~Í'gi·o, ke mf tenis ' mían ani~oo p{eska~ . S6lllll.ova,
kiel <íLstina cevaloy kiun oni 1-.egas tirante forte la b'ri!dojn. Mi pensis, mahapide, movante la lipoj'n, mi pensis vortOJL ;post . vorto ~ . )) Se .m ili .' patrino' jus mortis .. . «
Tuj mi s~ntis :en mía gorgó tordif,ron de cagreno kaj
miar1 ventr<>n kaptis farta do1oro, .kiun , mi jam koois el
antaua srerto. A:l mi farigis . pli malpeie, · se mi povas
diri tion. Mi a:nk.oraií pensis: l> Gi estas 'ciuokaze nekonv-ena ideo, -estas ja nenia káuZto, _pm kiu n1ia patáno
mio forlasus << . Ne.! Estis nenia kaiízo. ·Fine mi pensis.:
>l·Gi estas ·eiu·okaze ·n:ekonven.a id-eo¡ eJias ja ne11ia kaiízo,
pro kiu rllia patrino Itlin for1asus «. Ne 1 Estis nenia
kaiíllo: Fine mi .PetlSis·: »Hovos okazi al mi pli ·granda malfelioo « k.aj mia tuta rnalgoj-eoo respolldis: )> Ne,
n,e, 11enia .eli ~anda malfelieo. «
' . Mi povis ef-ektiv>(} k'r edi dum blkaj ooléundoj' ke
mi .repre:uis la povon, rept'enis la dit-ektadon de m.ia
anjnio. -.·
·
Mi .ekvidis tiumomente, ke mi ne estas soL!, oe La
kr~dujo ·de l' gárdem:>. Maljuna, kompatinda viro; kun
ronda capelo; misformita pro la pluvo, mallaiíte alproks)m:igis, irante ~flank-ó, frotoote la kokeojn al la
.muro, kiu ne estis tre alta. Li dit•adísmallai:'ttvoee: »La
Preso! La Preso!,«. Kaj neniu ·en la mondo aiískulti-s
lin.
'
..
Mi.' rekonis la bliodulon, kiun oni kondokis tic

oiuri' vesperon. tía kapo <ésti.S . iom k1inita, iotn turnita. ~ian .s~nmova:n kaj fermita11 viz.ag® batis la pluvo.
Oni &rus, · kc li iras rampante. Du pasojo
mi li
baltis, kvazau li sentus min, kvazaií li rimarkus la bruoo. <!,e mia vivo. Mi rigardis al 1i ,kaj nnuml,lfis:
>l Li tie, li tie, pri lúo 1í pe.nsa.s. li tie? «
Mi estis alpar-olonta lin,. ·dironta al li ion ajn. Kion?
Estas certe oenj(> komuna ínter lia a:bismo l>.aj la niia.
:Mi i·eé kónlenci.<; la iradon. De malproksime, re- ·
tunraote piu, mi vidis, ke la b~induto · daurig,¡¡s )a
rampadon laií la kradajo, kva'utii mia foriro estus lasinta ,w_ li,Jiberan vickm. ' '
· ~:Gis Ja plaoo de l' Pauth~p, mi f arigis preskaü
,lnink.vjl.!!.,t lio ,~sms, .'!!'lalpleQ.~. tio, esta,s, -senigita je . cía '
petiM. Traírante• gis la strakl .de Uhn, mi surpriw rilmarkis, ke .ree ~ m,i kalk~: d~k k-vin ce'(itimoj •por
t¡;¡g~-i~ng>Qj ' dék: penti.t.ooj por ' Ves-per~o. Mi · ,mem
J.avus miaj.n subvest6jn. N~va blezooo por seroi oficon.
. .T" "-"nlecod«
.,'\.' ·' . .
.-' -~-~ . '.
.
.... , .
,.-.. WP- · ~·.
'.lo:"'

ae

. . Mi ~pi-entiri la sultrojn . k'un dóloro -kaj .decidÍs ;iri, ~afg:ran<J,an c~aiívój?n po~ '!e. ·~uj reveni hf!j~
.:rnen.""T¡o pruv.as al VI, ke nu efekttv.e estiS tute ne .Jlllál.,
:tr · · .:; IJli bqn~ .sc.i'Js~ .uMtl>on.e .s epis•. ke mía pá.tr.in~ .
n'e
s ~ da.Q.gero. :Eri lni, núr cil rtlÍ, ,e:Sti~ la,'idOO,
ke s~ 'sin trovas. e~ ~er~. • '
, .
,
. . ·~.. Mi ;~.1$ Ulu miáj [14éoj k,aj iri$:all~ strakl ClQt"vis..;'Mi wmsll!.,'me~e ~t ~x~te; ,,»&.:íui. v~nd~
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ni ·haltis . ce . :sit:npla soldato Sk()bjeljev: ~algrau lia
Skobjeljev estis mia .sam1andan~, na.skiginta.
en ' la .aersona .gübe:rnis, 3) kaj mi speciaJe memoras 1m
pro Ja ukrainaj kanroj, kiujn li k:antis per sia juna,
Ip<Ola ~noro mirit;tde simple i!:flj hecleg~. Kun speci:ala
esptimo_' li kan1is li kán b@:
•·.
'' . .
.
.
FJlJ:s IIIÍalgl'anda -iive;'eto ' '
El ceriza gardeneto. t '.
Tiam ,.mi forgesadis, k-e mi aiískultas - tiun ói en-·
·sorc.iga:Il kan ton en ~zerno .. Gi tran-sportis . ~in, .al la
bQrdoj ·de -Dnjiepr,4) · a'l la lib'éreoo; aLmia: k.ara; patrujo. Kaj ne.niam mi forgesos la brurikoloran, :dnq11~
nudan malfeliculon, flik.ap.ta sicm cemiw.n k'aj forportanta 1min ella· sufoka kazemb 'i:iel malproksimeú ~ank'
al sia nearta kantrado.
K?-iíze de. la "figm'o ká'j · de
mauiemj·; li estis
malsimila al brava·· soldato, p)'ó kio 'nii 'speciale estimis
lin, .~ed ta:men ii estis. 'glie>re k.Onata, kid honesta k'aj
~o~pre?e~n~ S?l~~to . '>'~j~ ~JJ:<il~~aü
~!una •. ~nforma .
ka] vanolig1ta ' Vlza~o, en li l:irilis kur,ago }lea)' rro"bleod.
Kaj, sendepende deJa, kantoj, mi. a·mis lin kielsa:rrrlandanon kaj honestulon: Lí e3tis, l.ü el Ji seln:ere):onf~
al roi, forkurlnia . setvutul-vilagano kaj k!ptita aum
~a vagado, kaj .• tiam ,Ji klarigis,.. ·:Jre li ~stas fi()rgesin?sjan.Mmon ~j IJ~jmon. Ti~kaiíze o.ni igis Jiu coldatcservi kaj li·rioévis 1li no·mon de Skohj,eljev je }'honoro
de kol}ata habilú1o, rusa .invalidó Skobjeljev5). Kafjen
pri . ~iu Ci malfeliculoQ · Sk¡objeljev rakontis al mi K:,ulih.
sekvantan ribeli_~San hístorion: . .
': .
,, · ·Baldan post 1á aheno d~ ·la cdua'roto en Uralsk'()n,
la k~tnanili\nto.. ~e la roto, <leú~a.nto'ill()hrjadin 'Jari$
Skebjelj-ev-on, ·SOldatoil SQb'rau k:aj fidindan~- séd ':lnaf;kapablan · ft\(mtsetvi:, ·siá konstárita servóiolilato; Kaj 'l a
. s:itnela. sol,d~to ~k,.qbjelje,r . senintence ~rigi~ . ijidin~Q.lo
de lá ,elkoraJ sekrek>J <].e -aJa komandanto lqiJ konsta:nta
lakeo de lia amatimt · Ne •pásis oc: _duO.njru;o kaj la
malgracia l3lkoo . Skobjelj.ev Jariys ankau ll'III,ato de ·. ~'il
.amatinoQ de·' ,sí~,o.r:donanto, kaj foje, . dum la. ffii:uulo de

nomo -

la

La p{lsta boato forveturis hocliáií Gurjev-on. Sud..:
okcidenta vento. Merkredé aií jaude ~i devas . veni al
Streleckája Kosa, dek'· kvin k:ilomettojn · de Gurjev. Sabate , gi ·rioev.os la lastan Orenburg~n po.~lion , 'dima:nce
~ g-i festoQs kaj tunde retm;ne. ·pum ~avora verto
OJÜ d~was a«indi gin .gusk\ post UI1U sern:a tnó, la qitl1 ~ií 1 8....ari de k~ranta . DloQoüto,' sed neniel pli ma:lfrue, ol la 2o..,a¡n. Cu ef;ektive gi nenion alveturigo.s
por inti? Né povas esti. Tio ja ésb.ts intenca tiraneoo,
Hodiaií lmatene mi invitis al mi, en gardenori, ·
suboficit'O~l Ku.lih, tiun saman, Júu havigis al mi . ~l
Uralsk la » Artokr-e.a~(»l « . de Lib~l~:l) )~·ia 'interpat()!lado kon<-~rnis1 koqrnprl(llleble, la b!a'tali()tlOn, kaj preci:pe, la duan Ioton, 2 ) kiu antaií .du jaroj fodasis ·m
tiun lokon kaj kiu nu~l :reveuis ci tie~l. :l{aj· antaiíe, ka:y
nun mi havas malfeliOO:u estadi en tiu ci roto. Komencintt) ce l' iama tiuwmpa l'Ota looma~dantQ leutenantO
Obrjadin, ni m1alizis _laüorde la tut~ roton kaj , fine,
e

_ '/

,\~;

.~

·

l) Karolo Lihelt ( r 8o7..:.:... 187 5) - pola 'filozo:fo~
revinta pri ·l a kre.ado de »slava filozofio.« En la verkó

»Filozoíi.o kaj ·l.ritiko « li pruvi's aigun:lenti 'la malk'ap~
b1econ dé homa prudento sohi demandojn pri la individucco kaj ·.senmortó de la animo.
2) Tacmcnto de s'o]dutoj,
.kompanion.

preskau 'ciujn meblojn, tio ·eble
· :·
_
grm,ilan voj.ágon «. ' ·
~aj j>en, nenio p<>r f~n:i! Mi .l.lC ,;n.e. plv. pensis pniJa hodiaiío, sed pri la morg<_tuo. Nenio ~r far+.! Mi. tte _
€stris miaj;ú .pensojn. Vana Li f.é'zisi-o.'. Van.e k:b.si .tiuñ
&p-eco:n d.e krimo, kia -estis' en m~ .' Mi ne regís thit1' ti-el,
ke mi povis forigi la kri111ecim penso,u. .
~
..
.
Mi la~iris rapid-e la strate~jn; lú..t'l.j devis rékon-'
Cluki- ,min al la st.rato . Pl()t-de-F.er, <Mi enirjs en mían
don~:<m, b01~e sciiD!oo> ~e. mi üia~ de~-t~á-~~~s :Oi~~
. pattmoh, sea k~ ml estis absolute nekapabla. üefendi mm
Jfontl'a.u in~j in1agoj. k'e mi;,estis nékap.abta malebligi,
ke Si est\1 l!J.>Ortigita oo mi, ke ~i estu n1ortigita eú mi
·El la . franca: ]oh. fl~tog.
~-

'_
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~

oto: Georgcs' Duhrurte( _nuntempa franca .n.ú'to:t:o,
. predpe distingas sin per ' lá "$a, el\ natul'alisma metodo
de analiio. En liaj ver1coj pli, g.r~vas, la•.personoj ·per si
mem . olla rakont?··· l(aj tiuj personoj est~ ~r l~ leganto
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<te. t:ít:L
epgk:o>)a ¡;g~a jar:-

. .van
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{;ento~ , .
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. .
. la tr1a epoko de la :tl-ol;mdl,\
pcn}t:áfl9,;;SerL ~~.n. .· ·.. d~v~~ !lomi ];,!:l"l!4.aj)."L 1lli~n pent!·JSto~n c;ll,,Ia; }6ca '\)~r¡;~nto, kin) .• p!:!lP&ra:s . la , \'OJOD' ~ tlu
·!!.·lo.rpJena , \Mipo. ,.1
·. ·1~ .•.'ll.stas. i. ... a.... .Cor¡vdis . . C.o·r.nelt··· s7een
(J{J.g.3;;-" r5[¡[,). Jan :SW!Jrl V{lll:! G11onmger} ft'lwzpv!Jlt(¡567
-.l&ú 1) , ~aj Mqweet~:A: • po~~ kiuj sekvas Ja. t11t¡¡.j tUil;tuuloj )le .l.a prinéo ' ínter 4t I ;?:,a ,jat•ceplaf penla:istoj, 1:úa
)~:~m.h'rmdt \ tf:io6.. :. ¡- I66g). ; . .
· '.,. · .
·-:. · ;:
.;.· . '·.l:.a•· p.·_o.fit.}ka···· aj ; r~figia ·li·Qeri.A:o, . 0S.tig··.lS .lll.lV·a··. D
. ".·. at. ffiO. ~
~rOD ~· ~al ;a~m;: ~a,· pen.~rar.t,o ., ~~. anal; Jan~or~stf\:~ :ka.¡)tat~
·en trad1c1a mantero, c1 ·IJ.e om fmJe\as CJUJn pt·!l.llltUit•
ajn 'cli9i~ojn., libere l;l10vas ,sin )au pr()px~ . spont;m~a ' o1e1i· .
tú;. kaJ .·la . gi':<l.J,1da Holanda pentroskolo eatas h~ f~ukto de ·
··
·
· " · ·,,
' '
·tlu 'Sponfaneuco. ·'
.:·: ·.:ua, tuj.áj , an'tauyloj · d.e" Re;rdm~naL ~stas ~ihíl~,Frq,ns
"Hr:ils . (·r581t-r666), Lastrrw:r¡, .(r583.:..... r633) ', kaj Va(l
SUJ;ánenbf.lrch, la :du }astaj ',estas konataj kiel iustrt;tantoj
dfr ReQlbfql)dt.
·
·
·
Antau .
K.

t.i vojn el ciuj {andoj kaj epokoj, khj :lí volemte cerp~s .
el div.ersaj antikvaj libroj,. sed plej u:nulte el la Biblio. ·
Senn.o~braj est.as la pen~aioj, akvafortoj k~j desegn<\joi,,
pre0 ItaJ el la Malnova káJ Nova Testamento].
.
Super tio ·H havas ·senbridan f<intazion l{aJ honoris
siajn artofratojn el Ciuj epokoj.
·~ ·
.
· . En lia árl!.ólekto trovigas · ve~;koj de preskaft ciuj fam~j en- kaj. eksterl:m4!lj p~nt~istoj kaj .. ~kulp~1stoj.
K1el vera dohto de DJO, 11 ,;orcas per lumo, kJUn li kreae per Jnallurno kaj e:n liaj diafwaj úia]Jumajoj nimiam
roankas la lunw rnem. ' . • · ;;.·
··
'·
Liaj akvaf.9rtoj $ame ·kiel liaj p~ntrajoj estas · juveloj el teknika vidpunkto ka.j kva.:nkam li .plene ellaboris
siajn pentrajojn, ili 'ciam ·restas fre§aj kaj reéionas la re- '
alan vivan;
·
· · .; ' 1l
1
Pn lia ·vivo k'<.~j verk,gj . la· .kritikistoj kaj a{lmiran Ój"
plen.igis cc~loju da libroj el kiuj klaTe , m~n.üriga,s," ke,
kvankam · h honoras la· ·ek!!teran pelecon , h pli al le
taksas .la intérnatl :Brande.con, la nobelecon de la mcnso~
En lia 1\:risto:fig~ouo . sur la »centguldenbildo « ni ne
trovas imponan profeton ; Sed Ja. majesto .e lradianta de
ti11 ~impla figor() estas 11e.;e.kveble trafa.
.
·Veré, li estas, im la plej profunda si~nifo de la
v<?rto, klanidulo"; 1~ rigard~ · en la plej iQternajp sekretOJn tle, la bqma nvo,
, ,
.
·
,.
' Precipe du~1 .liaj p9~Laj jar~j, ..kiam ' li , ba~jta de ~~
sorto, ·dcvts ced1 stan edtmon k.aJ ftlon al la mortp kaJ
.si11jn i).t~otrezorojn,. aJ siaj avidemaj kreditoroj ; precipe
tiam lia pp;>duktivecti estas nekr~deble abunda k11j ekeslis liaj plej subliniaj v.e rkoj.
.
' . .
.., La figutoj en 1i 'pentritaj movas sin en mirinda lomo.. !uste ditite en ia .ajn sorcbrilo , kvazau ili estas cir- .!
kao:it ~j tie (osfcircskant!l- .brileco.
.
.
·
, Kiel . kortu~e li des~gnas, sur malg,randa a.kvafm·to, ·
la profull'dan tlfei.on de . Kristo cur la Monto Olival'ba,
.el l;io ~lare uwntriMs, ke ¡¡nkau li enanime konas tiun
malesper01~ .4.aj animdo]ol_"on.
'
.
. .
..
La franca .penlristo ,kaj . kritikis~o Eugene F¡:omentirv
skrjb~ts en · iá.: .»L~ lasfa gr. anda pentroskolo'« la .c1 sekvantan. tt·afa!l pris.kribo~ de la Kristofiguro su,r la pent-,
¡·ajo »la EmmausnaL1lOJ « trovebla en la Louvre, la ko,
·
,
nata, .muzeo en ,!Jarizo: ,
. » K~om Ju~ltf\)jc, oni . íigp.ris la tGlvi,v ajojn !fe lia·
tera vi~·o ; att pentri:s lá gloron de lia apoleozof Sed cu oni
lin iam· montris; pal¡¡, malgra"S<i~inta, ·ro.mpanta la panon,
kiel li gin fat•is, ti un lastan. ÍO)Oll ce la Vesp.ermango ' en .
sia p~lf!r!'mv~:;.to: • ku~~ l~aj htltecaj ~i.I?oj, anko.rau ,mont,
1·anl.aJ s1gnoJn de . ha torturado; lia] gran.daJ mi1dbrunnj . okuloj, . vaste malferr~lee-itaj kaj c~elen direkti~aj; ci.r- .
kaüila. de . •:r¡alv.<trmeta nunbo,··. speco de fosforbnlo, kJU
·em•n· li:gas ~!,! .en ?edifinit~ glo~·l~:nw, ..ka:j k~1r: .tiY,;tl ,n7;.
'elpal'olebla: lo de v1vanlo, luu spuas kaJ ~u endente Jam
mortis? e
. '
.
ft
. .
,·.
·
La teniav de tiu dia Úvivigint-o ; ·tiu nepriskribe'bla .
gesto, nepi:e ne kópiebla; la arda vérvo sur :tin vii:a~ü sentrajta' dc~eg~ita, ~ur pei: la ~novo d~ ldipój kaj ~é li' ri- ,·
~ardo cto el msp1ro, ·otn ne smas de k1e 1. kaJ on1 ne
.scia~. kiaq1anierc. esprimita gi est-as;1 de netaksebla valoro.
,
,
¡ .. ¡
'enÜ.I arto povas es~i komparata !Cun ·gi; rleniu an-,,
taü llembrandt, neniu post- h kiu iam tiel esprÍinis .
'sin «.

.

·

t

<;..

;,·

,..,

;h,.,

¡Sajna al mi iom enigt.Q.a, ke1a sa.ma kritikist<r en la
·sama libr<.) iorn .múktone .pa:rolas. .pri. la pen:ttajo noma,ta ,,
,»Pe. achtyn~ch.h , (la , no:ktgln-distal·o) kiu en Atnsterdam
<!,ltiras la· atenton 'de ·,~ittj vizitan!oj de. la Regn:a mu.zeo.,
.'
~· ne donos deta.lan iwmadon .de .la ceentoj·¡ ífa; pen:"
ll'ilj~j kaj ·~ d~ségnajoj, ' kiuj ·. esta's; d~ss~~t'áj en .J.a . tu.'!"a..
nwn<;t~) ; mt Jam· trq longe parolis pn h, , sed m1 furJS-.
·gin, ca!' H. estás la centro i:le ' mia ' skolo.:"
'"
·•
. J..iaj lernan,luj .~s~t\S multaj . ka~ et ili ankau mul~aj fa-'
J.·~is faí.naj. pellt.ristoj. J?o'' kelkaj . el , l~. pl~j{amaj. . . ;
· · Gerq.rd. ·Dqn . ( r6.z3~ r68o): .· fi"erdzhqrid · Bot. (1611: ~
- ItY8Q).:.'. Gc.rbrand van den Eekkorst lfo~&3o...:... I674) Fab- ·

riciu.s. (I?x.4-x65~) . . Nico~s .J\1~ :\t63~-~~ti~3) ~~a.j
multar aliaJ'·
·
4

~

la neforgesenda.
Jan. , Steen
kaj de
....

r:

~

-~·erb~a.dis. kaj cerbum~ ank?raii éiam p~.i :no' ~i.::
versaJ . .spec1ahstoJ de Sé1•cen~o. KaJ tameh nenm· -amasa
moyadq, ki('l ·d aüras dekojn da jaroj,· estas io b.a:zarda.
Kó.~j la movado de la kulto de r »Granda ·T:u·as « ha'vas
sii\jn profundajn psi_kologiajn bazojn.
,TARAS SE;vCENKO._
(I'o. m. 18J:l,ü!.t-.,liL .,i86r.)
' ..
~

Ni povas konstati, 'ke ne ckzistas en la mondo alia
poeto lirika,, . kitt _ppvus . ~lorigi 'p~r tia ,kaj tie.l .lv:mstan:j:e
manifestata honoro_, kiun' guas cela Ukp}na nacio _- Taras
S~vcenko .. Nek Shakespeare ce la 11Qgloj1 .ne.k V. Hugd ~e
la francoj' ' Goeth.e -c.e la _g erman'oj' PuSkin ce la T\lSOj:,
-Peto'fi ce , la hungaroj, nek eo 'Dante ce ,la italoj povas
revi piÍ ti á tute, __ escepta, neniam dúm jarcentoj ie renkonlata k ruto, ' kiel Sevcenko ée la ukrainoj. Ni malatentas
la !iteratu:i'on pri Sevcei;tko.: 1a dilu von de disertacioj ka j
diserlacietoj, analizantaj"' ciun iian poemon, kaj . tiujn
seunombrajn »korpentariojn « , kiuj sajnas e3IÍ manio de
ukrainist.oj kaj malfelicq ,. de lernantoj tm _la 1,1kral,na
lerilej<•· La -centra punido en la kulto de Sevcenko ··ne
kusas ~n la literáturo pri li, en skribitaj ve-rkoj, do en
re&ióno komprenebla nut' .al certa klaso d.é la ._nacio. Tiu
ci · lmlto estas vere amasa, konstanta kaj daiír'a, . Jen: la
societo ukraina en ciu urbo' kaj en ciu vilago, en ciu kolo:..
nio~ de politik~j aií perlábotaj el:ntigri~~oj en malnova k-aj ·
n.ova mondo, cm aro senta~ la devon ctupre, dum marto,
k:iel- dum la datreveno ae naslü'go de · Taras Sevcenko,
aran~i »Sevcel)kan konce'rton <
c enkondukan vnrton pri Ja
· si~fo de 1' poeto p:or la nacio, i:leklamojó de lia:j verkojj,
kantojn por liaj vbrtoj, muzikon - ilustrantan ·liajn inspiroplenajn versojn. Tiu ci tradicia kutimo ttkcep6gis
hald.aií rost la .~or!~ de. la poét,o, k~j _j~n, du~_, kel~deko
de JarOJ -'- ClUJare, malatentante ·cH1Jn' ·_ katak1IsmOJn de
la rriondo·, la mona~o ma-rtó estas ce . ukrainoj_' de ciuj
re_Iigioj ka}' de ctuj J!oli~ikaj _P.art_ioj declicata a}_:_ la kulto
de 'Sevcenk'o! .. : · ·'
·
· -.
"-·
·
, Tiu ci )wmo postla~i~ UDIL volumÓn de ~oeziajoj.
Mjllgi:au la ,tuta senduha grandeco de poeta' t¡tlento ~
se~dube ·· li ne Superas mult¡¡_jl\ aliajn titanojn -dil monda
literatura. Li ankau ne estis la unua en la· nuntempa
ukrafua literatura, car lia· »Kobzaro « aperis p1·oksiínume
·: duonon da jarcento post la -~pero de »Enei<;lo:« ,de Kotla. •
revski, -ko1hencinta 1a naci-an rehe1!ancon de ukraina lite- ·
.ratuto. · Kiel »sociulo «, ·komprenu kiel memhro de
orga:nitajo, Kosto¡:narov . ludis en __»La ftata:ro · de }\irílo
~aj·~ ~ctodo ~( · sendiskote p~i grandan rolon organizajan, ol
h. ·K1a sekreto do ka~as sm sur la fundo de la »Sevcenka kul,to «?!

Antaíi cío, la naci11 movado ukraina kaj. la literaturo
uhaina estas dti riv~roj, fluantaj en unu fluujo, el unu
komuna fonto.
.L"a ukraína nac~a-politika renesanco hávas s_ian komenr:on nek dank' al gajnila batalo, · nek dan k al . Ílldividua .aií ara her()ago, n.ek dank' al iu ,historia 'kataklismo;,
sed dank al la poetoj, kaj precipe al Iirikaj poetoj , kiuj
kurafós je la heroa ago - je la enkonduko de vivanta
P,op_ o~a lingvo .en . liter~tu~<?n, anstataJ\ la mor~inta ukraina. et'}¡ifZ!a.,S]ava hngvo. T10 c1 estas la unua log¡ka kaüzo por
hofiori 1a revivigintojn de la literatura kiel revívigintojn
df la nacio: )a. ukrair,ta .li?gvo rop,ola, da~k' . al la J~~era
luro ~qgenerrta 1 reh0l)Oríg1ta kaJ . ·suprenlev1ta al la rhvelo
de la Iiteraluraj língvoj de la kulturaj nacioj, farigis ja
a~so _de hataJo ¡;>or la -kristaligo de, l' n~~ia vizato kaj
fHndamento de -b atalo por la nama-,p ohtrka els.ust¡¡do.
Sed la merito de Sevcenko cstis ne nur la fakto ke_li, la
uhua el la poeloj de 1' renaskiginta ukraina literatu{o kondukis . Ci tiun lite,raturon . t,oj 11l .Parnaso, ~j akiris la
honorm:l kaj · _á mon dé sia ri'acio ne '·:ño.r dank' · al sia talento, sed ankait dank' al _tfia kurago, - k;,tj literature
diraote: dank' al la teJ?iaro kaj al la sociaf ideoj de siaj,
verkoj. Li est,is nur _poeto, sed naéio ne po\'as' tiel honori.
poeton skribantan pe.r ·rpaldensigita inko, aü ec . per la
larmoj de sentimentalismo. La poezio de Sevcenko akiris
po-7 li la.. kulton ·de mi~iol!oj "-n ur ti_
al, ~e én ~i sono_regas
kaJ pulsas la sango ka] · gt mem defluas per 1a sango!
SeYcenka ,surpasis la arenon de 1' ukraina nacía vivo
en b t~mpof ~~ se~vpto, en :la .. tempoj de servuta mal~i
berecó, mem. ,,kJe1 vila~anoi"ervutulo, kaj tuj e1pa§is, h el
apostolo de ~a popolo, kon~raií la nacía, politika kaj soci.a
perf?rt2, kaJ sawle~pe! k1eJ ¡>I;Of~t<;> de )a .verp 1 kip. CVldenh~os_ -en la ; renasluta . potenco ·de ha -· »dormetmta«
patrujo. J(aj kiam la· .poeto, kaiíze de siaj ve1:sajoj, fo1·irill
en e~z~lon, kaj..de ~¡~ sen~is !11 U.krru_·n~jo sopirople~ajn
versaJOJll: ---: J'I.lí eflkis, k! el m:müestOJ d~ ~a mt,~rt~ro
heToo. · Lt estts~ 'vera profeto de s1a popolo. Ka] k un aureolo de martira prof>Cto-hetoo li tro _ frue . #Ot'Íris en la
t.ombon, postlasante sian. » ~ápovih :(Testamenton), kiel
duan tikrainan :·r'tacian -himnon ,' kanta:tan duro la' tevolucia~
191-7/ 20 jaroj de la, amasoj de ukrainaj mánifestirttoJ
sur ~lac? de .· Sankta Bo{io- t~ ~ij~ ~ (Kijo~o,. cefurbo de
UkramuJo} kune kun »Sce ne vtnerla Uhama. « (»An·
koraü
'· mortis Ukrainujo;).
.
Dedicante okaze , de la "r2o-.a datreveno de naskigo
%A
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eroj ek~stas.

i nomas la Jaman J. Th. Toorop ( t86o~
verkoj V;ekas adntiron pl'o la sugeshaJ CCOJ; Th. van H.oyterrw (r.68S- r9r7). Ftorts VePster
(1861~ 1927)· Thorn. Pri/,,fan·. kiu spertÍi! la influon
de VinC(·n(· van: Gogh. .
"
,
Kiei véra 'nunfenípa juna .kolor,is~o, mi elevas ankoraü nomi P. v-. d. Braken. kie1l fresaj penlrajoj radiantaj
{le_.<b'rila: lumo · ~ojigas la rig.ardantojn. Liaj verkoj sajnas
naskígan'ta'j 'el serico re;1leca kaj montra.S a1 ru lian poe'tan
imagk11-pabton.
EoJe la lurno ven·os car . ja el 1a cindro ree e.kstaro•
la semj1orta · fenikso,
.
,
:9~J.,}ies sirobc¡~laj
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· P. S. Ce la~fínigo de ti u ¿¡ artikolo, la gazetoj ¡¡ciig~.
k:é novi. tekn!J-o -al s~; vojon ..-t.rahatas. En Maastricht en
la suda parto d'l( nía lattdo; la konata p,e ntristo Jan Gr.egoire . elmorit,ras k-vindekdn el siaj verkoj; tamen ínter ili
estas ~k. oleGp_Jlntrajo,.nek ak"varelo. ·
-.
.
·
··-"'
Li' pralctik:as nov.an teknikon, iau novaw neskon, la·
kii'I!D 'aü nelakitan,
·
Jen,,Ja malnov~ ía.rigas -~ova; la ~randeg~ .histori!! ra-~ turtx11gas, tt~rtu~adas · ~a] · pos~ l JarcentoJ eble ,:nova
_V.~ · Ey..ck denQ_ve eltrovos · oleQ~krukón.
.
.
»Nenio ;n.ov.a catas - sub la IIUDQ. «
•
.
,-
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de Sevéénko d:(ti~n pa~on·;. al la -centra individuo de
la ukraína literatul'O kaj ·de ·la fonto de I' ukraina nacía~ ·

politika periso, ni inten~s konal:i:gi al tutrnonda esperantista legan taro · tiel; gran~ariid{:nj. tirl ankoraií malmuHe
konatan homon-geni.ulon. ~. e . .• ·
B. Strelczyk.

~

(Q! SEN SACIO DE .Ú AR'Í'HISTORIO. La árthist.orio · havas novan' sensacion. 'E11 la barbo de la Mosco de
Miéhelangelo, it._ala arthisto.d isto trovis 1a portreton de papo .
Julio .II. káj en la bu_kf?j de F 'barbo _la ~e'?porh:eto~
de · M1chelangelo · me~n. _·· :Pro'ksmmme antau t,oo pro:t
kreis la renesanca' genio ''únu
la' plej . bdaj statuoj del'
mondo per ti u Mose!); multege Qni sk:ribis pri ~i, oni gin
analizis_; kl1U'igis; de~egnis · kaj. :foto~1·afis. .J am ~exe saj?is
ke penton novan om povos ·d1r1 pn la statuo, ·k1a.rn emm•. •
011 La pastro•arthistoriisto de la Vatikanó, Don Giuseppe
Parroni, dum siaj ·Studoj en Ja San ,Pietro . in Vincoli en
pluva, duonrnalluma tago, rekonis la aferon.
La malkovl'o .okazis ti el, : ke Don Parx.oni .sidigi.s antaú
la stattio. Propre li volis skrihi pri la Liberigo de Petro,
ele Domehicchino 1 kaj pr:i' la Sankta Margareía de Guer~
cino, sed en la pluva duonmallumo Ií ne vidis bonc la
bjldojn 'kaj iial ..,.:.: kiel tlani tiottuoje __:_ a.nkaf! nun li

er

srtue;~n

· oní. povis klare vídi_·ia
sub .·, .• huAo.Ja] :1a
de aglonaza, .barba viro. . . -~
. r
'• .··· ·-· . ~ ' ~
.
. Post 'la malkovro kowénci~is diskuto: kiujn do figuras ;!a 1Jukloj~ dé l.' B~rbo. Pri la . po.rt,reto halda:U (l'vident.!
i$is; ke ~l prez:!IDtas papon J uliq IL. 11iq , estas sep,duB_;¡:Y1
Et se 1a· ~Ios~os'tatu<r ne .es~us' iarita ' PO.J:~ 1a ~«;>m~mgnu~
mento de Juho H., . la . su~1~eco á1 aha.J :portr~tOJ <J~ . . l
granda renesanca· papo estas· tlel frapantaJ ke otu ne povas
. kontesti la identecon. Michelan.gelo skulptis tien li.ajn ·
' trajtojn eble si:n:ibole; eble ~l nura ~rta ludo.
·
_·
.
.
Sed granda ·estás la· _diskuto , pri •la memport'Iieto. 'La:
karakterize aglonazan, barban... viiagon' e ni· povas . vidi nur
el certa-• rigardo~púnkJo. Fal'inte nur· duonpason ' flartk~n ;
oni viaas jam nur ' kolosajn barbapaSQjn, Jálégantajri
matmorbuklojn. t:'recip~ _boil.é :viáébl~-5. la· sihiet~ 1 pbsttag~
meze, antauvesper1ge, k1am \a omb~OJ pm (l~ns~gM.
., ,
./ 1\fultaj 'kontestas la malkovron ·íie Parronj, volante
prm'Í, ~e. anka~ ~~ ~; aliaj ~íl;~dof 4e l' .liarbo,, oni1 .pova~ ,
Tll'lagi siluetprofiloJn. Sed· ba] kl-a:ngadoJ ne sukce,slS. Pli
ka,j pli multi~as )a subtenanh>j de la opinio d'e Don Par- .
rol;ii, precipe de kiam anka:ü c N~garaJ grandscienca -dir.ektoro . de 1' ,Vatikanaj muz,eoj, ak~eptjs la, ma:lkovron de
Partoni.
·
.
·
·.
, .
Kio estis la~·inténco de Micl!elangelo 'per ·.tio ci?' Cu'
. nura arta ludo? Eble aliaj ka~oj? ,Kiu scia¿;? ,Cm.: te la
. Moseostatuo~ gajnís multe . da pliainteteso per tiu ci swe- "
rema ar,t~ artif~ko: -~"i _kpmpietaj ;portretoj, tri , difer~n,-c~j . '
-karakterOJ unmgas .en · sola kapo. Artan ludon al tw c1
, simi)an .ne konasla arthistorio. Kvarcent jarojn .est~s kasita
la e~pens~jo de Miche~an~el~ kaj~ .nun ház~rdo g~ mál, kovr1s. Kiom da, surpr1zo¡ m .po~as ankol'~u ·a.ten(b de la
renesanc,o, pri kiu rii kredas; ke ni jarn plen!) kaj tute
kon¡¡s giri. ,.
~ , ,
··
.,
;7
·

Skrí'bo~ Sed .si'a ceclzJ. deklaras:

»Mi

iras la vo]pjn de la
nova direkto, J<.aj rigardas v:in plene egala al m'i; vi ne
estas mja lu~:vajo, nek· ll}ia proprajo,. sed, se vi volas, vi
povas esli n:úa amiko ... ~ Poste li trovas malbelaj la
piedojn ~. ?e si~ · ~dzi?o, ¡tüujn tiel zorgege li.$is ~al&~ai_1daj
·~a patrmo .. ~aJ ' hunor~ a,pecas delUando:r, .PrJ ~lUJ. la
JUM edzo,. ~~1nta , ~l · ?kctdMto havas tre de.c~p~ form1tan:
apartan· opm~O.ll: ¡? "lll,; .; · ' : . .~ .· . · " . . <·' .
•
·' Sed Kwel-lan voias : ¿idapt~~~ kaJ ai)kau a!hph_tas .. ·$,1
,,idas, ke. sia ' cdzq ~·f7.~ . meritas .,J:ian . Li ·ja amas sin, ~qjas
pri ~in sia paso, kjun;" si faras en la dh'ekto de l~ »r~ova
v?jo «, kaj li pr~t?kta!) si a?- cdzinon. ~e kor;tl:.rau ~a ~J.?OJ de
s1a pwpra f;muho. Kwe1-lan ·do 1gas vmno_ ~nklma al
moderrii~o, e~ se kom¡;nce ne "ire si ~omp1·enas: . kial en:·
tute necl¡lsas tJ..< mo~lernumado. Sed kwm, post . endormaJ
nokloj kaj senfinaj metlitadoj, si fo:metas de si!lj pi~doj
la Jigilojn, haza !J. "Pt:r 'un u fo~o libe:tgas ankaü ·s~a annno.
Nun komeno&as hli.~:moma gev1vo, sed Kwe1-lan nur
paso post pastJ.· Ro~as am~kigi al J<t novaj post~loj . . C~am
la ·sama viC-Gl'do: . pn!Je SI. ekkorlas l¡¡_ novon )ra)'terungas
· prÓ , gi , j>o~te. .si ·:kome~cas gin es,pto:ri. tra Ja ok~~oj. de. •~!a
. edzo ka] reko11as ~rf B.f)a Iíe_Jajó~n,; !.me.&.' a.lp¡:pp;nga~ g~n
kaj · komeneas· pn gJ · entuz1asnn. 1 1el ~~ o?servas tiuJn
konojn , kíujn siú~ edio komunikas al st pn· la. ,~nondo;
tíel si ri.,.arefas. ankaii ifian .e kflorantan amon ka,J ·Hl.fanon
naskigo~~ll? ; tiel si "~kcepta~ la. rigidtm kont:ra~starigon
la ·-tradJCIOJ tenante ce .SI sian míanon anstatau transdom
gin al la gepatroj de r edzo kiel familián pro~raj?n; tiel
si akceptas kompreneme la senekzemplan :;a~ulegiou, ke
si a frato edzinigas fremdari virinon; ti el SI ekprote'ktas
k un varma kOl.'o· kaj sínqra c;enlo la virinon fp:rlasitan
kaj . málariíatan ae ciu.
· • Pi,- simplaj, tpuraj . ádrimed¡;¡j · mal~on3:s Pearl S.
l3uc.k por sia h(niqino ; 1a f1·emdan okcident~ ~i?~dou,
kaj kiaili pa8_o post paso .Gi disvblv~gas (lnt:aft I~~e~-~·u·~,
an:kafí l1~ okcide.nta> leg.anto sentas u1an kol'ón . p):i Taptde
b~ti. K vazaü li nJem .malkovras la belajojn de 1' cirkaüa
mondo. ..
. ,, '. ·' ..
.
.
. .,, ....
Je la fino de l' historio. intime sin trovas la du
yirinoj: K Wl'i-lan, -edukita en cina atmosfe:ro kaj la. »fremda virino «. Uriu; al .al'ia pelas ilin ti o, kio estas la sama
en ciuj virinoj de Ciuj popoloj 'kaj tempoj: la amo kaj l~
patr~eco. ~en la dti eter~aj kaj profu_nduj ~entoj, ph
fortaJ ol cw. Ankau la hato de. K~m-lan J.aJo:r:l~s~s
sian hejmon, rompas -~)un 1a pra~tlOJ kaJ sanklaJ "b:~dlClOJ,
kaj la virino • fót:Si~igl!.S de sia familio , kl!j pat~:u]o; . se~!
la infáno de .ili · ambaü ' kuncenas la koron de 1 gepatroj>,
kilJ.jn senfi.lm.'laj abismój ., de. J:!:::t>kigo, raso kaj· eduko · di. ' . .·. ·.
. }'idis ekde enten~paL,tempo
. ..: j . . .
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•

~
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nc poyas dkoHi per síaj, aÚfoje ciam ccrtaj , p.oentc.>) tÍ?n
efikon, kiun li povus atendí.
Estas eble, ke cío ci lle e3las kulpo de 1 ~toro, S d
rezultas el tjo, ke la publiko - kiel okazas otte en revolueiaj kaj historiaj 1empoj - trapasas profundan kaj esencan sangon de gusto·kaj valortakso.

'(l) 'ANDHEJ !JJRLIJ. (Bori~ Buga~v :B§o..,.I93~).estas
la,: plej. ·,oJ'¡gmalaJ :rusa] verkisto~ . l.i. na~ktgts en

un u ~1

Moskvo kwl filó de profesoro de matematiko: Sed la
logi:ko . de la Ciferoj nc snkcesis kristaligi lían an?món;
neniu mondkoncepto, ec ne la mondkoncepto krmta de
Ji metn, ncniu dogmo sukcesis bridi 1ian eterne fm:nwntantan spiriton. Jam en la gimnazío lin ek,intet:esa.s 1~
poútiva:j scieneoj , Ji legas Danvin, Spence.r: ru:~u ka]
S<lfr.t~mpe t\VÍde englutas ~a sagecon de J a )OgOJ, sata~
okulllsmon; e~pl.oras b~da1smon .. En .la un~v\rsJtato l1
sl:udas natursCJenco,n kaJ poste hlolo{710~. L1 l~as ku!1l~boranto de "] a s1mbohsta gazeto »VesiJ << (Pestlo) k1el
poc~o·. kaj. k.ritikisto . . En 1~ ro li . entreprenas v?jagon al
JtabQ, 'Egtplo: Palestino. L1 konah~as kun la gvtdanto de
nntmpo}tofoj lL . Steinel· kaj Festas kuile kun sia edzino
en Domách, :·kie" oni tiufempe konst.ruis la Goelheanum·
templon. Dum la milito en :t9r6 li revetur;¡,s . en RllSl~n
rlon , trav-ivas tie la l'e\!olucion, poste vojagas . al Berlm.
La lastajn dek jarojn Ji pasigas en Ruslando, laborante
1ie, kiel ciam, . fehré, sed flanke de la avangardo.
Trafoliumante la plej fruajn poemarojn de A. Belij
(>> Üro, en la. laz~O << , »C!ndro «! »Urno «) on~ rimarkas
ahnosi etan su'nbohkon kaJ ~stetikon de ,gemoJ .. Renkonligadas vortoj: snno, etero, lazuro, a:iíroro, t1elo, · oro,
ar~ento, ~· ino , rubeno, saíiro, · smeraldo, perlo, silko,
vPIUro, flarno. 'liled tiám ventblove eni~as frosto , vintro,
ne~blcmidó, ear negblov,ado kaj flamo ne es.tas koutraüaj
~~lcmentoj eri la. simboliko de A. B.elij. Estus sensence
aliri per' terh1ometxo lian lirikon. Ce li ·¡a flamo .ka:j la
negbJovado h.avas la saman geston . Entute la unua distingilo ~aj cefvalo~o. de la poezia .a rto , de Bel~j: 'ja est~s la
gesto. La konscw estas tor.de fleksata -en ha] versOJ, la
pcnsoteksajo dissir.ita ·kaj aeren disjetitá. Pere de ·l i antaiíe
nekonala kurago kaj impelo eniras la poezion: - La poeto
Jiras, ko la écfmotivo de lia poemaro »Urnó ( estas medito pú pasemo .de la homa ekzisto., ~iaj pasioj kaj impulsoj. En la )) Ur·no « li kolekl:is sian propran cindron,
kc ~i 1íc kasu . la lnmon por la viva »ID! « .
Liaj priskribaj kaj autobiografiaj poemoj ( » l~risto
1!1ivigi~ ~ , ! Lá , ün.u~ renkon.wgo «) s-ta1:~s G~r a~t~ m velo.
Eble 1h §a~na;s- tro 'tntelektaJ, sed esence tlu ctlt:ttele.kto
cst~s Mk ma;~ ~a~1n~; ·.I?-ek ~tatika .. En la p:toflln~o de aia.
ammo A .. Beh~ est¡¡s d·mann~a kaJ :~:evolu.c1a: .n~m~r form?,
nek ~orm.ulo''pJene kontenhl:ías lm. En la rrgidaJn poe~1~
taktoJn l1 enjetas novan v1von. La versan, boneduk1te
pasantau, li neniom bontanle ·stumbligas. En la ve.rs.ojn
Ti cnpubs elewentojn. de l' pt:ozo, dum la prozon h 1~as
kanti. Li e.ksperimenlas en la :poezio pere de la muztklegoj, kaj tie1 naski~as liaj kvar »Simfonioj «.
Sian plej bonan A. Belij estas támen donínta en
~ iaj ~·omanoj. En la romano »Argenta kolomho « (rgro)
Ji · penas' .solvi la .demandon, ;Cu o1:iento aü okcid~nto. En
la romano »Pete,r.burgo « {rgr2) .m trovas la med1on .de la
J gof;l~a ·.jar(}, teo~ofion , jronior1, fat¡tastecon, komplike.coñ, t:cagíkOn; · · . groteskon. La verkon. re.g.as ·· · n.eg.blovada
lmJnoJ'o, sen.cela r.ílpidado. En la romano »Mosho.: (1926)
estas priskribit.a lil :cvivo kaj psik.o de la milit~~~pa jnteligentularo. Interesa:¡ estas la memuar-romanOJ 11Kotik · ~e~
taje\' < kaj »Rimarkoj de slrangulo« kaj la libro »La fino
de Ja jarcentó~. Líaj ;teori~ verkoj . estas tre interesaj. . . ·
.Multajn kapabloJn ka5as en st la talento de BeliJ .
UíJUe .o~;~i devas ~kcenti, ke lí estas gr31Jd~ vo.rtm~jstro, li
estas kvazall mag¡e tentata de la vortmtshko. Beli] ankaü
hava~ Ja JY,Ialoftan scil?ov9? penLfi negravajojn }?tlr ekstrema: inlenstveco. ""-' 'IGo nlatas lían humoron, ~i eatas nek
§erco, ne'k ido JJ:a 'l.armoj, nek amara ri~or sed siaspeca rGilUantik:ap.-.onio~. Duro sia .tlita..vívo Ii estás !enlace,
plena' j~ .kontraynitcij, . .bataktanta en la pensoc:-( k.ag .s en·.fr.>ÍCIJ;IJ?:6lltoj. P!?.r • ·· ~r~i sian ¡»eüon sur)~ñ,rma: gtundo li'ne pa:vlS itJ
kaii ne. vohs.
·
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,, {X) EL LA

VI9o;,DE

LA r~3tr-Aj

cENTENAlliOJ

om tr~monde Jorges¡s la datrevenol) .de la mor.to de kompa'tinda monabineto. :En Firenze jeJa 2-a de aprilo en
t63{¡ mortis en . lii mónabinejo- de Sankta . Ma5eo · Soror
'Maria Celeste dum siá 33-a jaro; »fratino eksterdiras.
ordinarc sa~a kaj bonanima«, kiel la · kroniko
Kcmtr.au sia yola ~aj . n.ur laií. la deriro de sia patro ~¡
f;¡ri~i~ monapino, kaj ci tio ne xrialhelpis sin po3te stari
kun la pl~j gr.anda. a!llo kaj. iQsisto .a pud sia .P:~t;o.
konsole, k1am lm, om ttan~doms a,l la Sankta Inkviztcto.
N6rne ti u ~¡ monahirío estís
:filino de Galileo Galilei!

la

(X.) PAUL MORAND:. MONDCAMPtONOJ. Kv:IT
sludentoj de la Amerikana Cohnnbia-Universitato faras
solenan promeson en·. ·Igog, ke, same -kiel 'gis nun ili ,
atingís rekordon e.n la diversaj bri!Jlcoj de l' aporto, de
nun ankaií. en la vivo ili klopodos>por tiu ci rekordo. Ili
interkonsentas kun sia favorata prof~soro , ke ili Tenkont.i~os 8iun dek!ln jaron kaj · raportos .p ri Cío . . La kvai
knaboj estas tute rnalsamaJ laií natura, ' temperaíncnto,
socia pozicio .- kaj konJ'orme al tío ' ci ili iras tu le malsamajll vojojn.. C~ ~a fino de la unu,aj d~k-jaToj ni vi~as,
· ke JacTe Ram fan~IS la unua boks-yamp10no de Amenko
knj edzinigis fee' belan · sed malplenanil,llan, monavidan
vi:tinon. Ciarr:nco oon Norden :fari~is la plej fama flugisto
d~ r mond_rnilito, . Ogden W ebb atingis · gr~ndajn sukcesi
OJ'u per· dJplomaha servo en H:uslando, ka,] Brodszlcy la {llej . gm~i~ in ter .la kvar .-:- e~ti~ .en ka~cero', car. 1-ia'
gen1e :fóndlla enh:epreno ne poV1S pl~um1 . ~a . pag-hmtemp()jn. Dum ta sekvaj dek-jaroj la boks-campi9no mortigas "sin; . Notden, la . flugisto, vivAs dibqce ka:j fal'igas
senpova .sklavo de ;· sia. patrino kaj de l~ v~dva. beleg~
e,dzmo de _Ram; la kanero de \Vebb .- kiu hbengas KaJ
pren<ls al si Brodszky-n ~- ankaü plu . lev~gas. Ankau
Brorlszky-ri la edúno, la belega ~adine ::- bankrotigas·
kaj ti u éi deinón·a vh:inó kauzas ' fine ánkaií. la katastrofon.
de Webb, sur la zenito de 1' sukoesó': Ekscita , katenafft~
lt~gajo estas tiu ci intere¿a, ·Jertege , -vei;kita ro~'nano, la
¡·ornano ··de la ·mondo de 1' rflkordo. ~
·
·
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(X.) DUM LA LASTAJ DEKKVIN .JAROJ Ger""'

manujo . estis la ~ iilte~preta~to)nte_r la ;usa· literatur? kaj
la pubhko de la okc1dentaJ landoJ; kaJ la produktoJn de
·la malnova kaj -saxne de la nova n'isa ·literatura la gerc
manaj . t¡radukoj popularigis en ' Eür.opo.', Lastatempe cesis
liu c1 stato. Ver8ajne .ne l~~b:ane;!l · pro la; 1iormi¡i:o de ]a '
polif.ikaj cirkOJ:Ístancoj apenalf ape~as verk0 .tra:dukita ella
rusa Slll' la gcrq¡ana Jibro-:fOiTO, kontr.aiíe <'eStas ,tre _inter• .
ese,_kc ~a 1okon d~ la 15~rmanoj en ti u ..éi rilat? -::- o~u~is
la llaloJ: en ItalUJO Ofil .atentas la nqvaJi1 l'USa3n autoroJrr
kun granda interesigo kaj . .t11e multaj rusa) li~rój aperas
nuntempe unue en ~tala lipgvo.
·
·

·F unehra
Serlin~ulge faMas .Já mork> en

niaj viooj. En 6it.l

d.ev.as funebri pro 'lamortó de e~ kelkaj' ef
plej konataj e per.antist<>j. Estas tamen ~ pi~j . malgoja
seríto; kiam ni devás fúnehd la m-ortOn de .relati\<e tte
. junu I:Íatalanto, kiu .estis ankorau ffit,lOO;, de ' ni~ movad<.{
l\U'I'lHiro ni

Duoble ni , funebn~s pro .

.
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kiu mortis nur ' l~5 jara pro'subita maWu:io .. Li' estis la
tmim? de 1abhlga.- kaj 'inter.na9ia ml)vadój .· Ai liá klo~
-~ esta dp.~lk~la la lama Interkn~sentp de Kolonjo
ka.j ni ~ciále ~p.nebras en' li malnov.an su:b'ten.anfont
amikon k~j J9ngj~rl!n repre.zen,tañtOn. ·
·
i

·, - J.i :fuoob;ooi~J

de- la fainili~':. kij M

·la . . tulrOOn·dlf ~

esperantistaro paryopren'as .ank:áü ' ni~lcrin
.m~ja
kbro,·,
.·,.
:«:
'
•

" Ek~oti~:~J a~tlfn,gvof
·, -

Í)e

Rlchin4,~atz

>>Kiel do YÍ.:· kompr-enigas kun ciuj ci homoj? «
kaj »Kiom d'a lingvoj vi devas .QÓ propre paroli? « ----;
'üajn demandoj:n JilOOv.as niondvójag.anto ofte ;por :rcs~ndi. Motivit.aj d~mandoj, _ oerte: <Kiu veturas P.adwn,
rep~:flloras k)l'Q. d9Joro, kiom da. jarof al li lía >>.lemeja
franclingvo «· maldolcigis, ne dDn.ante· nun al li kmnpense
ef.ektivan profiton; kiu votas p.asigi sian forpermeson
e.n ltalujo, pr-eparas sin tutajn tnonatojn por la itala
1ingvo; K:iel do en la vasta :mondo fáras la .mondvojaganto, ,trav<>j.a,ganta. dekduon da ' malp,roksima:j landoj
unu pust la alía? · '
. ··
Li havas 'p li · facile, ol vi kredas.
' Jes, se tio oestus >eiiropaj statdj : pm li.ngva studado
kaj stud.ado .li ne povus rnangi - ec ne parolante pri
skribado. Se li VlOlus lronatigi kun la l~gantaro (úe nur
ku:11 dipJo.matoj k aj kélneroj), li dems so}e inter Berlino kaj KonsiantinopLo oellerni kvin diversajn Jingvojn>
inter ~erlinó kaj Helsingfors ses kaj ínter l3crlino ka.j,
Lisbono ciuokaze tri.
· Tamen, feliee, Ji vojagas ne en Eiíropo, sed li
vagad~s miloj n da me jloj for de l' patrujo i-e en Azio;
kaj tie la komprenigo estas pli simpla.
.
.Car la Oriento , estas pli aga ol la Okcidento k.aj
kvankam ni kredas . nin ti el raciaj kaj tid progr>eEIintaj -- gi estas ankaií pli saga. Dum ni , ankoraú
hezi.teme cksperimentas .per Esperanto (nc instru.antc
gin almenaj). en júaj lernejQj), e1pensis la kolor.aj
p~poloj jam de1on~e -»trafiklingvojn «, k~es teréno estas
ph vasta ol tuta EU:ropo.
.
.
En la meza Afriko ekzistas Dio scias kiom da
n>egra] lingvoj kaj dialektoj. Préskaií neeble ilin ciujn
lerni. Sed . a nkaú ·superflue. La simpla, preskaií sengraTMtika »Suaheti « sufieas.
· ·
·
·
.Antaua Hindujó havas du- ;gis tricen t divetsajn
diale~t-oj'!) ; precize mi ne scias ; sed estas ciuokaz-e da ili
pli ol . vojaganto en . Hin dujo povus digesti. F.ai'a
nenion. P er la simpla, dum kvar semajnoj ell-emebla
trafiklingvo » Hindu,~tllni « la fremdulo kompren igos Gie
de J3tnnbay gis Kalkutta, d e Madras gis KasmiJ:.
- . · f.lintijo, kiu náv.as nur 'llUU komun.an skJiiJon, sed
dekduon da f undamente malsimilaj dialek!Qj, estu.s
fe~mjta al la .Eiíropano, se multaj milionoj da hinoj
ne uzus »Pigin -GJI{;lan« kiel lingvon de trafiko. Ci estas
miksajo ill anglaj , malajaj kaj hinaj elementoj, ec al
simplaj cerboj facile alirebla. --¡; Ke :mi né ·•. forg<esu:
Ankml en la Suda .Maro oni kóm.prerlig.a:s per gi.; ti-el
longé álmenaií, gis oni per a:UdadQ' lernis de la mlmj
bmpUloj i lian etan k v.anton d'a »trafik -polinezim< lingv·o.
Ne, la mond,ojaganto ne e3tas admirinda pro sia
multli~gv>{)oo. Ciu hotelpordisto superas lin en tio.' Flu;e
augl;t), kliJ, malfJue fraooe. -kr,l. j itale,,,( tion ci lasfan jaín·
tre 'plalfh~e), joen ciQ;'7per ki.o efo:zém'{!le mi mú.i povas
legitiml. Kaj per b!_ »trafiklingvoj '< nature. ·:g~a tiujn
ellt:nri, >C:?tas vere n ema ru:.tO. ; . '
'
, La~ ~uropano pn:~fitas tie e{ ne :la siinpÍá.- homa
pr~tdt;o~o. de 1'. ko\~mlQj , kiuj kunm~tis sian·.,.>> hinooSr. tani!t , »-suaheli all,¡.irp~g~~-.angle.<< ~~ksklu~ye. po.z: .~!oj
' de
r«:.o kaJ komp.renif,'()/
la: ' plej m.algranda
ambici , tr.aduki en gin » Ha:mle~on« aü »Faii.Ston «.
Tio estas nenia Se:rco; tio estas serioza alero. Mia únuá
angla instruisto ekiemple -estis 'tiel .)?'9sedata de la n~m~
ita SRe.co de ambicio,: ke mi nur . ditdek ja:rojn R?Ste
P9'¡ ~ eti ¡praktik:ain ' fundarnentd'jJl pór míaf anglaj
kon
La · gerni;anaj kaj eroj ·1} ·J'oo·o vortOj .angh~ «
hef~is_ ·.hl mi en ~- _,_ :&>r la o:~;ientaj trafiJdiiigw>j¡
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oni ne ber.ona,s ec mil vortojn. La d'uouo sufieas, ka~
jam dncent ·pm·tas vin antaiíen.
_.
Mi aokaii ne -faras al mi la penon , lerni ilin aotaií
la' ~jaf,'() . Car mi scia$: kie tiuJ ci trafik®gvoj estas
necesaj, . tie sagaj cielaj potenooj antaiividis pluv.sezonon, du gis tri monn.l:ojn de tiel v<ersanta, J{lkskluziva
kaj devkonscia pluvo, ke la fr.emdulo devas r~sti en la
cambro ·kaj ·-j.am pro en uo lerni la tra:fiklingvon. · ..
·Ankaii en tio nomc la Oriento estas pli praktika.
(J-i havas orde dividita:n , fidin<fun veteron: neniajn tiajn
surprizoj.n kiel ce ni, kc la meteMol.ogQj pro'mesas
»deg-elon' kaj pluVlOÚ « kaj en la. sekvanta tago la akvd tuboj. krevas de foosto. Nie, se ti-e ci devas pluvi, d-G
ankaií pluvas, kaj pluvas solide kaj sufiecg-e, ne tia
infangarden.a plm'O kiel ce ñi, sed ttel ki()l diras Hieine. :.
>> La hcm.ia .zono de nuboj krevis .... (<
En Java estas nun fino de la pluvtempo. Sed la
pluvo p~cnas siajn dcvojn anko:raii same serioze, kvazaií
gi havus en si la junecan impeton de la lwmenco. Oi
estas pluvo, kiu stud'is en la ciela akademúo, ki'Cl oni
pluvas. Oi tute ne estas plu ord'inara pl11':o, gi estas
sup·m:pluvo, gi ·estas akVIQkuvoj, kiujn la ciel:o senoese
kaj •kt111 fcrvorplena devo elversadas sur bam'buojn,
mangoarbojn, bubalojn, homojn kaj domojn. Dum la
lasta senwjno mi kensumis tri pluvombre]Qjn el oleopapero (far.as nenion, ili kostas nur unu guldenon po
pcoo), kaj ~a tegm;entisto gimnastikas kon stante sur la
bu1fgalow,1) car apenai'1 Ji §topis unu truon , tuj la pluvo
faras al si jam novan vojon en la cambron.
Nu, vidu, kaj dum tiu Ci pluvo mi lernas »trafikTli:(Jla je. «
úi estas simpla kaj am!J.za okupo. Kaj neoesa gi
estas ankaU:. Car se mi devus studi ciujn lingv.ojn kaj
dü~lektojn', kiujn la :malajaj gentoj parolas sur Sqmatra
kaj Borneo, s ui· Bali k.aj ¡; lores, aií ec nur tiujn·, kiujn
ili parolas sur Java (la »marborda javanM kaj la
>> montara javana « kaj la ordinara javana kaj tiu por
sup-craj kastoj kaj ee tiu, kiunla sultanoj deziras audi):
mi povus mian ·vojagon dat)rigí nur e3tante grizbarba
maljwmlo. Sed tiel, »trafik-:malaj-e «, komprenata de
ciu <infano, ciu kulio, cíu sultano ka.j ciu knabino:
nenio estas pli sinipla.
La deklinacio presk.aií ne meritas mencion.
»Homo « signifas >> Orang << , )) pluraj homoj « : »Orm~g--<>rang « . »M!Jlta.j hómoj? «, Al kiu placas, tiu alkfopás ankor.aií uri'u »orang « al tio. - La genitivo
sin montras ntir per tío, ke §-i staras post la vorto, al
kiu gi rila.tas. _:_ Al la dativo antaiímoetas bone edukitaj
ho~oj ia:n bel-aspektan prepozicion, »akan «, >> ssama «
aií ec >)kapacida«. Mi por mia persono rezignas je la
dat~vo; lp, plfjmulto da hoí:ooj - faias tie ci same: Kaj
io' tifi kiel akui'ativo 'ne ekzístas'C6 por _peaantoj. ~rava
kaj honesta hlmzatívo, ricevas tie ci nenian finajo:n¡.
sed >estas ekkonebla el la scnoo de la frazo. Fino kuJ?
la deklinacio.
· La konjugacio po13tulas -a.ni.-:orau pli malmulte da
Ptifl'CD so :
~¡
'
"' La nuntempo ~stas signatp: per la vortéto »adda <<
( »esti«) - kaj nome sendif,erenoo por ciuj personoj
de l ' unu~ kaj'plurn.ombro ._,_ la -pasinteco per »hab'is «
( »preta-« ), L•f esforiteco J>er »naJ;Iti « •( 1> at-ena:ata ~) · Kaj ,pasivon de eiuj person~j káj ie~poj <mí atiJ'!gas
Sé~ene per an.taüm;etíta »di«.
'
"":1.,,.~':
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en holandaj .kolonioj

p;a~lis :.,(, .. ·
,. ·"ffi•
Okazis tiel, ~ sinjÓ~j jugistoj~ ~ke illL re3tÍ~~""
senlahor.a. Ho, sub' tiu kompatema suno oka1.as~ ..ank.all J¡¡,
tiafat~roj!
.
·
.:,¡; • ¡(
i"
,
.,
·'~,·~.
. ~ Ni bav.as neniajn ·. vakantajn lo:kojn · ¡_. oni~;
, diris al mi en ,ciuLoficcj.ofkaj .1al,x>rejoj.
. .>: .
. '
"'"':""' J3Qrián . tag(:Jn~ . vi4 ;:<>pastia,;;,moato) .üu. ne.; esta!:!' .
· ·· laboro "Cn via pregejo?
,, · .
~··
-;;- Dio vin benu, filo .. mial
. '!\-a j 1i éforpasá$. .. ~el
" ·,
.
~.:. Sed,
pastra mosto ... .almen[\u . s¡lkristiano,;:
mi sdpovas . bati ~norilegún benege, banúonie, mi
studisi~ du jiÍfbjTI
konservatorio.
',•
:
La pastro TIC au~is hiin.
.
....:C §aluton,J<.ol~g~, ' e~ en via gazet0 ne
la bol'<>?
·'
'' ·
-:'- Ni l~avas . u'uu lok~n, sed gi ne estas ankorau
, ·vakanta.
..
·
·
,
~:. ·· Kiel' do? ~ vi 'l1avas Ju:tj sanitempe gi ne
estas v,ak.anta .
.-:;:-- Nia ,,korektj~tino ·difis, ke.~p()st ses mquatoj si ~.
edzi.ñigos al 'mi ne $cías kiu, kaj ~iam, kompr·enehle, si ~~'
eksigos.
·
·
·
·
.
• . · .··""-! Cu . tiel? :.Boneg~1 e .Ten ·"1tió nomi~as ~ amiko lif< ,
Vere, ses monatoj '6'$taS t~ lónga·templimo, sed... '
- ija, longal Kial longal Ses monatoj. · pasas · .
.·. ~el •ses tag.oj, .pr-eSkau nepmarkeble.: :·Ue, · ~tato, )a ;w
VIVO estas m.allonga, un u motnen_to!
·.
..:.-. Mi aten dos; kion mi farus 1 ~ mi
.Pli !Xfue ~a,lú:tic ol neriiani. ' ': , ' ,./' .
Xaj armita per la ~pola . sa'S'eco, mi iradís 6iu- ~
. tage en la red.akt>ejon, sidádis vid~vide .a l la korektis: ·
tino; krucígixne la kru:rojn 'Qnu slJ.r la , iilia, observa'di~::
· Sin de la k:n.po ~is la p,iedoj kaj pensadis: »N u, nu, ko~ .
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Nu; finó kun la konjugaciÓ! Pli multe da. ~i ne

ekzistas.
',.
· ·
· ·
· . ·
. ~Sed lat voktillk>J l « q.11i .: pqvas ' ript~~ei, ,.)) pqt md9
idcoj dévas ja esti.vortoj, .kaj tiujn vorrojn oni ·-dév.a$
ja .al
enmemorigi\«,
,.
·
·
Nc tid.. üari~re. En. •;)trafik!tn.alaj.e.«: sufiea~
vorto por multaj ideoj. Kiun. gi konce:rna;;, tiu
.scias gian se.9'oon. ,,
, · ·· ~
· ·
, .· .
.Ojo e~z:.emple..., .kió sih,.Oifas iaJI spucon ·d'; 1• >d~o~
~. ~eyH:i, f~mkc!igi « . ~omi~as » p~ssan~'' · Tio po~a.a sig,- ·
mf1 »pá.Íl« a\1 »fhrtHí a.u · »k,ovnla; ~~lon <i, , lau nrko.t1¡· ·
. stancoj: .t 'a. boy2), :ar kiu oni j-eJa. sesá ·boro ·vesper.e< .
diNlS ;» passang«, scias jam, ke li~11evas ,nun e~brnligi
. ln lall)pol! .~~lulií :~ oni
aldonas }>~mpu!l~·, dum
la. st~erV1S~· ~ »páS~n~ .« trad~Ras t.u~te en !iu _senoo, .
)s.e h - ~vas seli. Ankau la malaJa amikino tuJ dtvenas,
, kion ?i:li vola.s ~r »paSSé\ll:g «. . . . ''
.!!, . • ·; •
.
•A,u ni pr.enu la niult~. aplik.~olan ·~ ajer « . ~ú\jer~i
.. ~:Oif~ » ~kv" ~ · Kion signifo~~.s »g!3-cio«? ,I>Ajer ~batu «:·
: }Kion, ~gmfas »lakto «~ <). Aier, ssu~su '< ~Q ,9ni ne~Uda
» SU~H' en »SSUSSU «?) »Too-"? « »A"Jér te. « - DémandO.,
kun ,premio: K;on ~ifas »campano<e?' »Ajer pufi! t ·..
,,J cu gj las.'ls ·sin pli. nai. e ~j p~~.B?n¡:i;tQjte ~sl?!i~?) •
· A·nkau 11 angw puff(! 'Olll póy.¡,t.s dttl )e tlo1 séd tte1 dira .
• nur da:ndoj. '
·
"
.»_Kreta1t

st

,no-

: ::-:-¡ .EbltJ,, állkaJ¡ Ji amas i.;m; Oui ja n ~ , ~v;j\S scü
mal1ong.e. ,~ ·:-'
"':e
·
' .· Si ·:kprnp1>enis la aluoon.' llaj sur Aiaf lipoj a:nstataü
,-mt nmarkis

r:espondo ID(>Utri~is kontenta rideto. Tio estis sia ma~
ni-etl(;l óesigi interparolon : per ap.art:a iideto, kíu kovris
sian tutan, viw.goQ:U, kiu rakontis pri profunda felicsenJo
· ' ienlima meawnan:tigo. · . ' ·
,
·..:Tiel · pasis ~,-~~roj · p:o~t ,vesperOJ. Si. enuis ' enliá
üeesto kaj malgr;lií tió 1in a:ltiris invitante·*'lin konstante. Al :mi si plendis pri la )) nigra ombí·o « (tiel
si lin :n·omis)' kiu mish.umoágas :Sian anúnon kaj tamen
ri~ cesis >eksQ:ti, lia)n nervojn . . .Si aoruzigis tel;lante lian·
:f!?.anon'; si in'$ÍÍS'Ís lí:n, tusi".~iajn mus:Jrolojn _p'Cr slaj ·
malioj, 'poi• kQúvmkigi kiel forta si es~, oHe , si ehl- '
stíti'is, rekte, ·· preostature, rigidé·, evidentig.ante bone la
brnstoj:n, pe1' · lcio .Si volis aludi soovorte siari fresecon '
kiij . junecon, La: roízera horno obeis al Si, .kiel irifano,

mc!o.

.

~

..·

.

'

·':' .·. · Fl(ije, labóraflte supe~; 'la: po:Vtreto, ":""' kvitnkam pñ
· antaihidis La malst;~kceson ·Cirilate ." - mimi ~ambróñ
eríirls oonjo; s~ ÍJortls folUeum blankan tap:elon, .estis
I'lJga kaj la f-eraj gliti;loj, kiujn si • ha~s en la mano:if,
/!k're semis p,ro Siaj trummovoj.' Si kuuporti kun si en
la;.,_ Camhoo:n la: ire5eoon .Jt,aj. bhlecon de. la frosta

vintrotago1 "al kiu ~i si~.. . ' . ·.
:
:...:._ Sw.treyáltf"]:ev~s; .tiríiléelkájn p~jn r.énkonte,
fis Sin kontente kaj kurage, tuíe ne. lái'P sii kut'"un¡a
maniero; tio ci estis unu ella malsane viglaj momen~ ,
oj, . similaj al sUbitá ek14gro 4e. fajro, kiuj lia atakis
ae·. JemP,? al tem.29. Li . f~iS· pli v.ígla. <~ 'gaja kiel ·
""'

•

. -W

~u lúJ~~stas

·,. Soiíjo.

'

..

,

~

·.¡

¡

__:_ N~1Íio esros e.I" gi
''

.:...... -Ptmn1>esu, Jru

-

mi respondis.

.

~1 ,

pro\"O'S; sictígu, •Sva1'Cvald. -'-'

Si dejetis de si la n·um~elon, pr:enis la kr[ljon9n ka.j de-

segllis kelkajn liuiojn, -sed, mal~on~ poste, tío >Si:d el<!, ;tedi kaj . si .~esi·· labori.;, . ' . "1.< . •
r,
.
•
- Tio¡n mi ne ~OV;llS fari .:.;:_ si diris. . .

•\
-.--. J;es,. desegJJÍl. nú'll ptu:; ·'mi wn ¡l(ltas ·-- petis ' ~.
sin (S~'~r~va1d: , -- Vi. dev~~ rn1n ·qe~gni. ~i t¡,stas l,)erta, •
)._e al Yl tiQ p1-ospero.s, al V.l, l)Ut ru VI:
~
~ -.: De kie . vi ti-cm &cías? __:_ si demandis simple.
- M.i scias, mi ·estas certa: m1 tion $-Cntas, de-

segnu

mln,.

.

'

'

"'

'*'

La naturo de 'Svarcvalg. ne e~ti:s peti aü insisti, .
tial 5ajnis
s~range · audi lin Rarolá'nta ·en tiu torio; '
' - Nti, lasu ~min ---:"" Sonjó diri - mi ne povu.s -·.
desegni ti.a.jll vi.za~ojn. .
· '
·

non

- Kial? ·
·
·,
- Car ili ne estas belaj.
·
·
•
,·!
. . Sva.rcvaldon tit:1 ko.nciza' respondo ma1agtah1é sui·- '
. P_tlZli§> kv.ank.;lm li me1X~c, tioQ hone . ;;ciis. Kiomf:Oj•e li
kl.tn lni parolis lb~m kUh granda cagr:ena mnlsatj) pri
.sí a.·e)<.ster..a m.albela aspekto! N un .li pali[;-is, 1i.a voeo s.ii- . ·· ·
bite .5an~is, li ·sid.is .sile~te ~aj afliktite\ la . úg.ida.j Su'- ·
.fei'OJ kusJs mortt1 ~ut· lia VIzago.
.Jll ·.
'
Ni ciuj nin malhoue. flt!Iltis; kiam li. adiaiíe salutis
nin; onj\0
invitis al m, ridetfs1 kokete kaj" amLndumc
okt:ll~l<l'llte al li, k~zaií ne.nio e.stus okazinta.
. ··.

lin

, nr:

,,

tiú tute ·ñ(\' sígili'Iá%, ké .Ip.i estas fiet:a . •Jen, ~i ..eó estas
p.reta drin~e!i . o.i\fi' ciam tutkore - ~ezids ke

novna" ricevu l>on:~·, fiancon . .Niatempe; Ta · ·
es l~s ..illa);Ea&lle•{íq,dzinigi, al · bo~a .
edz1gt pro "t)~oflt~, ,e_
ro 'mono .. ' ·'- • · , '"' : · :.
·
~ Tio . est.as alu~.'EJ! ~ Q'ir.as la fiauóo~ - ~utpúrigante
kaj in tense. pap~brumante. ·' , . . .
_: ·.
- Se:d ··net.imn aludan m1 fans, - . d1ras la telegra:fisto, ektlmmt~' iomete. -'' Mi ne parolas " pri la ceestantoj. Mí diris nm; ... generale. : . Pripensu do! Ciuj ·
ja scias, .ke vi -édzigas pro an1o . . . La doto estas hagatela. . .
- !:~
·
- _Ne, ·g~ ne estas ?ag-¡¡.tela_! - ofen~iga,s la p!lti'Íno
de DanJO· _:_ _ Pl!J)olu, SmJOro, sed n~ ~hru ~surdajonl
· 1\¡·om ,rftil ruhloj ni donas tri vatajn in1Ulte1ojn,· litaj'on
k_áLtJ ti un, f
~'iitMaro~ t ·l?o .suJ~;cesu
· i, ,,~lilok~
bel'a!l · doto~._! ,., • ·'l -- ,. . · · ·: .,; , _. """.r• ~-t·
- Mi 'ne -optraudiras . . . Certe_, la Pieb~aro estas
bona... Sed ~ni h liris· ja ' tioti- mir, car .• lj ofendigis,
kvazaií mi estus , aludin1:a.
..
~. - Kaj ·vi. ~ec ~aludo, - . diras la patrin~ de fa fiani\ioo. - :N1 reS.pektas -vin pro viaj gepatroj ,- .invitis \'Ío al
la uuz:i~festen.o, kaj vi parolas nekónvcnajn vottqjn .... Kaj
se vi . sciis1 ke. Geo:q~o ~eodor?vic edzigas. pi·o J~ prpfil;<>:
do . k1al vr antaue 's1lent1s? V1 devu_s vem al m ka) .duL
E'areú~: tiel la á:f.eio ja sta~as' , lin la ptoñttr allof5<t5 ... ·
K&j . w'-..~karul~ , kiél v~ : agas! ---, sin turnas l~ · patnn.o d~
la f:J;meml) ií.l4a; flanco, .palpebrumanle: l<ll:!J)eme. Ja nu
Ul~~n~ kaj p1i.P.n~tr~~- si,n .• ·., g~rd~s Ai,n plí;,ol · ~i~~~ ~on la
pleJ kat<m, Iman fJhneton. ·kaJ v1 ... v' celas .la•-proftton •. .
.:..:.:.., Káj vi "ekkréclis la J<a.Iun;mion? _;__ diraih Aplon1~
bov, ~eta:bl~gan(~: ~k'aj netvoze. pincante, la h i:rta].n ba~ojn.
-"" M1 pler hurmle· daukas · vm! l\Iers1*) por·:tta opmto!
K ~j ,.¡, sin joro Blíncikov, - li tumas sin al la telegrafisto, -- kvankam •vi estas mia konato·, tamen ._ rui ne perl))esos al vi fal'i tielajn acajojn en la ma'lpropra domo!
Pcrmesu al1ni, keú i iru forl*¡tc)
.
- Sed kiál(. ..
.
. - Pern1esn ál mi , ke vi il'u for! Mi deziras, ke v1
es tu same · honest-a homo 'kiel ini! Unuvorte, perm~su al
u)i, ke \ tJ iru Jof:t .~
,.
.
.·t
'. ·~ ~u, i " · ·.O:n l . Ce~:i~u.l :__ reten~ ·la >fia~cori liaj
anHkOJ. , _
das? S)dt~u! !:,as¡¡!
·
--:- Ne;" i .
_ s mont.ri, .l<e li ii-áv:as 1iénian rajton l
Mi pro 1<!- aú1o edzigas laiílege. Do kial' ~i · sidas, q~i ne
komprénas·!· Peunes,u al mi_, ke vi íru for l ~ ~
·
-- Mi neilion : : . mi ja . . . - diras la konsternita
tele!$rafisto detabligarite . .,- Mi
ne kmnprenas· ... Konsenhte, mi .foriros .. . Sed antaue redonu . al mí la tri
rll:blojó·, _kiujn -vi prunteprenis ·de rni por la pikea v.esto.

ho\iio.t ;.

+' · _'.

ec

e tirnu? mi já.
-

.íllJkOl'á li

jáluz.a.

PAR1'0 ni.'~
,
.La sekvantan tagon li. razis .sin kat·forigis la' pé.dtritl.tjn. vízMr.n.akuJ~tojn ··en la· hai:ejo. .:i aspektis i.l~ ·"·
bele:,.kaj pu:vem:e k1tel ,a;nta:üe! .Kvauk.am unu fojon ma:kulis. ueforvi$-¡¡ble lian· k·oron la teruraj "krimoj'., tame~·
_liaj okuloj ~nkorau , nun br.ilis shl-cere ).{aj malk:aseme,u
ki·el tiuj del infanoj·; kaj liaj. fr.e·~.Koloraj.7: rondaj vang~ <>j rwniom perdis ~ian viv·econ. Kaj nup~'ÚUÍ povis sup-·
" ozi ec okawn, """'::.;,:kv.a.n~W,, g-i ~\ljP.i·s ven.i JJ~niam, 7 !'. k:e Sinsuke foje 'l:en:Iro:Otos
boatistmí. Séiji, kaj· Seiji
.. mallio;neste atakos lin pro timo, ke li , malkovros lian
~ krimo:n; -· :tio .estis} a p·en~ de .Ki"Qzoo. p.o, ,esti.s atalli.
· gite, ·ke la junnlo.iru e1 la':dl()lno p¡er ·palanroeno ¿irk~ií
la vc¡¡eeri$o, ilit!:l)a sinmontr.o de-liomo. ne ti'el altii·as
g~ner.a.lan atentan. ;_Jraj. úu.· ·ne ,Jf!1i~s .la l~ta :•sut· ti:w ~
ci teto - lia hodiaUa. n!nlronlo lúm "si? ' "' .. ; "
.¡,
»Do, lJl.Í de vas diri al vi a"diaú. EU.Wr~n dankolb
pro .vit\_,.LongÁ zorg113mo, « ·<ÍÍ;ris Bi~~e D'ér emock .'voco~;
-·i.m.etante la .ihanoj~ sube,. kiam 'proksimigis la tempo' ·
de adi.auo. ~
..
'i~
,
.
-·· ,,
. ,,,, »Nt.tn ,~vas ~sti la ~sta fuj9, l.<;e ~ivNas \l.Uu lat~
alla:n. 'cBe vi eertigos al ' vi, ke la liñabi;no Sómrekici estas: ""
vía ÜQnjo, vi ne bezpnas geni vi:n veni ':al·mi. oieuove..
Vin turJÍU ltek;te a~ la:: oficiah~;1o t'uj morgait no j:a estos
pO.l' Vl tre . malfaciJá, nlÍ 'SCÍa , - séd; Be VÍ' "-''CStOS
ce si.du atJ <pli da tagoj, vi ja!m perdos la korstreeon . .
·Se Y:i imr e$tos fidfela al v:ia:"'·v:ór~, vi
lasl ¡U :ffi!i.·
eion k.aj .esii ·trankvila ánbü pri vía nulljuna p.atro~ "~
ear mi wrgos lin bone. ((
. ':'
; . . .
.
'"
, · ;Konsidfir~nte 11·Já ñdmdnj.ó ·~gojn ·ltaj 'koniiufon,J~:, '
. lki.ujn montris la junulo, ·a1l kiam -li '[enis sub lian sif··

la

pavas

Mí ·úur éldrit~l).os . glá.seton
antaií.e r donu la prunton.
.
,
.
.t-a fianco. ~ongx -inte~flustr~s kun. siaj. a(nil~pj. ~iuj i
1a:stár·dona$ ·at.lt pomalgram'ie b:1 l'(lbloJn, h jotas 1ndign"é
lá monon .al Ja -tele,g,rafisto, kaj éi.-tiu lasta, po;;~ longa
sercado de sl(). UJ.Jiforma kaskelo, rivereqcus kaj foriras . ...
. . -::t'4ol povas ~i?i~i · ~el.k~á.rrl la ~isni.l,el~eteJ1~;1 kotlver~i;lCÍQ,;r
pn .elektro. Sed .Jen fil'llgas la vespermango . . . Nokttgas:
La honedukita autora . briaas sian fantazion kaj. vestt~s lll>·
,k.uxantaj;t:¡ oka.za jójn 'per la mallu'ma ''V u al o .. de rni~térv.
: : La rózfing~a. Auroro t_tovas ~iillenon'' ank.orá.tí. c.e la··
mter..strato do Kvm Hundo¡, sed Jen venas gnza mateno "
kaj dopas aL'ia a.iíloro ricari maleráalon por _la · '"

.

'
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~..

'~

ti '

'

!*';:¡'

'

~

~~

PARTO DUK KAJ .LASTA.

.

·);"

· ~;,'~;;.'"t-''Neo'pQrtun:a ~áj pez!J. }t~mP9 _paais...:pti ., S.insuk~, ·
·dti'm .li .Sidis ~Meañt~ 1a do:rioir álla alkb\tpilónó, ~iA:mf!
~fift.~ ·.mhl!~rnii~i~ la . pordro tuj ·· mal~taií Ji~·; Gracie k:a:f ··
' ).elikate klinan.fe 1a kapon órnamitan per ellaborita bar~
arátt~W ~nvenis Somek.igi; si estis neniu alía olla

knabino sercata. E;n tiu vespe.ro si portis veslion ~l striita,
-·hl11a luepo sm·, la sub~1'0bo ~él . silko Jkle''< kolorpunktilia ·
'sur , blubr~a'fitj~', ka,j ,tár~ ... 'wnoan 'elnigta atlaso .ktin .
-Hor3.eseg.no pere bródi
· r oriadenój, ~ mo~tranté
osúhe, .ce Ciu paSo, la fran~n (l;é belkolora subjupo, kaj .
·iutenoe tualetite tu.te simple, . Jeti sangig,o }ti 'Okulfrapa
brilego, .konvena: a1 knabino ·konata .kiel Ia sensacia)o de·
~D:)o~o:,•
',,1 . . . ;, , 1.''":<- ''· · .
;· '·'~•> .
~
_ t Post rapidá ·eK;figar®<al ;la :dors0 de la' viro; C~já
jMn ·molitris -agíti~n. faraute frapetbrupn: ~~· siaj nudaj pi~doj, ~v;tzaií ili algluigus ce ciu pa,s~ al la fre.s"Jmloi·a mato sur 1a· plauko, kaj cirk'aiívcninte antaiíen:,
Viu.tg-..al-viza:gi" kun la víro~ si dQnis rii~Uauta;n, sed akl· _. " ,
.J·;¡_n; ~kkriott Jle·' feli®~. ,M<?JU~nton ,. sia ,,v;iza~ perdí~ · " '
1f koloron p1m'"la tro né.ateñ~ta kórskueg6 de f-el.ibO': "< ·
séd., en la sekva' mo.IUJtmbo,. $i :j-etsi:d'igis t.uj ·antá.ií ·la ,,
··vir'01l, preskaií- su.r liajn · genuojn.
'- .
'
.
»Ho; kía feli6o reridi vin sana! « si diris, forte
prem<tn~e liaj;n. goouoj'll Pe\' ~~ja:i manoj, Idáin §i ¡)lene·
;éh~ontris sianíll gojon. >>Ki;el ,¡m dezil'is vin ·1re'vidi! Hó~.
1ciél mj . sopifis 'Vin! « '
·• ·
, ,,:
·
' _ »Morgaiía tago jam 11~ _ ekzistas 'por nú, - káj la
kirabüw, tiu. ~i knabino! « - emocio tiam ekflamis en .
lia kooo: Li -eksentis freneza;n deziron im sia k·o1:o v;ivi
- vivi. .
.
...
. l '·p.. -_ . .
.
. - ¡f' .
/-''-'~-~·::¡;..,
Estis Ionga.rialoonto, de ~ kia:m .ili apar.tigis unu a·e
la alia, ce la '-fino de ti u uefurglesebla 1ago~ la dudeka.
de Decetnhro; .- kaj si la unua komencis rakonti. En
la ·sama vespero, baldaií pos.t kiam Siusuke foriris, la
boatistedzino ·~onis vesperan forperroeson al ciuj dome.
"" <l;Iloj, -d;ixant!'l, · ke n:e pestasJaboro por l.a,"~y~spero , kaj '
cíujn sceryi~tinojn kaj dung'iwjh si ;forsendis ien sub ..
tia pret-eksto. La edzino kaj Cuj.a, lasitaL, sola.j en la
domo, bahílad.is; tiam, komenci~is tiu pluvego. En la
mezo de tiu "Ver8ego, Seiji revenís hejmlen tre eb'fiao
• akompana~e de ,,du-tri nekónatoj. Senvorte, ·sena\'arte
,.:'lj .$nur}jgi~ siajn manojn .lútj . piediojn, ep.p:usis .§in en, \
pmankenon kaj forportis a:l ia domo de Jfpkubei en
8una-mura. Cío nedubeble estís. ·~;~ntauarangita; ti e jain
af:endis aro da: sovaguloj, - kv.i:n aií · pli da kanajloj,
kuue kun Tokúbei mem, · - -Vide1:>1e )rtm ce1o ha vi in, tere:san te:tPpoli\. ;per tío. Oní :éltiris .sin en)a mezon d~
·'11 ~uj , viroj;' sidan!;á:j ronde: ¡;ip,r•f:ati festt-mon., .~apli ~~;,
·-' is >~in, ait per; ai, peto1is. Pn"' $a vi:vo; ~eii, §i'1:ute n-e.'
timis, cár preskau ciuj ti\Íj 1 'Vi:ooj ~vidis airi kun nees- .•
,,púmata de.ziro, si sentís. La plejmalbóno, JciJon ili fatos
®, estos ~orvendí sin al maieastejo post yanaj provoj
akiri ~ian ko~n; ili ne ·vunaiJs, . kion 'ili tal<Sis tre k ara.
_Cé tia reíor)óf.si s:entis sin ~-e ·pootek~ kaj ák:c~ptils ·
t, 'lll situ~,tción tre maltim:e. fli ofte minacís .sin" per mor.to, .
~ . Sé(} si ec lit). trerll!ís, ~k Ced'"IS. Si nur -tre wrgis pri
S.insuk-e, .al kiu §ia koro sopiris k:aj si povis dormi nek
}~

J1j•

w.

.

'

.

:;,>."',

11::,

•

, nek nokte;

··

,

si jam @tá-q.é ,pre~is. 1a ;bo~tistO Seiji.
sk~ü mallibérigis - en .&ltntmm . pro

, vihé,

l lokis tara kialo.., k.e·li P9VU v.eni tÍ~D ciutage.
.
¡¡ l\1Í enamigis al 'Vi j¡qn de ló.nge, i! ~-li konf~.sis.
·»l~akte estis pa,rló efe mia plario, k~ 6ri inspiris al. Sinsuke la_id~:ñ forkuri ktm ,vi__ Kian .ajq loimon rni p,l~-:

mi&, ' ·

mían

· faris nur

.

p:ro .de~ · vin ,~i.

Imagu :

kaj esfu·mi,a:Jmabino, mi.~ pet,IJ$. Kohntu, kaj C'ió;;kion vi demáS, esto.s vial«.
·

Penseroj
4

-' Amatlo NertJC
O

Nenion .faru p0r reteni virinon, kiu fo_t:iras ail birdon kiu forflugas. Lasu plenumigi la destinól1.

*

l

Kio nin suferigas, tio neniam - estas malgravaj o ...
car gi igas nin suferí . .

*

Por .kr(ldigi al ..la aliaj, kc vi kaplis 'realigi bonan
kaj malprofiteman agon , la plej bona metodo estas diri
al ilj, ke )) en l a .fundo vi faris tion pro. egoisn;JO «. Ec
la mn:a ideo , ke i~1 efektivigis ·la bonon por 'la bono, hun1iligas, genas, skandalas la 'ceteru1ojn.

*

Hakontajo. Iam ekzistis lando , en kiu · la homoj
havis tiujn korpojn , ke ili povis morli kelkajn fojojn,
rel'_ivigautc, se on·i strecis certajJ?. risortojn ; kiujn, kvazail
hol'logoj , ili 'posedis. Tion sc::iante, ili ciam ·penis gajn.i
-la amon de la siaj , por ke ci tiuj ilin revivigu gustat:ern pc; .sed) ec tiel, la ricu.lidoj kutime ne . strecis la ris. ortojn de siaj mortintaj patroj.
La vento.ne scias~ kiOJ:n , granda estas la dan ker~JO, kitV• al gi senlas la castulinoj, kies kruroj estas sveltbclaj.

·*
Ciuj ajoj alvenas, kaiízas al ni domagou . .
fodras.

kaj

*

La rictdo petas de v1 servon , -kaj ankoraií pretendas , ke vi lin danku.

'*

Kiam ni fine havas nenion , ni komeu'cas kompreni,
ke neniu estas al ni, necesa ..

Al si a demando pl'i La csoo de Sinslik>e, . tam(ln, li
neniarn. volis doni kla'ran :respondon. »HÚ, la junulo?
- pli bone por vi esto lin forg;esi, « li diris kelkfoje~
·»Mi Tesendis lin alliaj gepatroj nm antaií k~lkaj tagoj. (( Ne .inecese ja diri, tio estis inensogo. Estis oerte, ·
ke la hoatisto nut· 8ajni..gis sin penanta por ilia afero
kaj efektive ec ne turnis sín al ambaií gepatroj ·- ec
ne unu fojon dum la tuta tempo, de kiam li cikceptis
la gejunulojn suh sia tegm:ento. Guja antaiíe konkludis,_ke .oni ja_m certe mortigis Sinsuke-n, ' k~j tamen al
si al"íkorai't ne estis tiel- facilc forgesi lin por ·ciam:. · ·
Tiu ci . mallihe1·igo . dauris s Úfice longan tempon ,

-e

La dioj ne s¡¡tas inteligentulgjn. Kianl la dioj Re~s .
efektidgi ·ion grandan '.eri 'la rnondó/ '"ilí . utiligis .al .. s.i
ciam sim p~ajn kaj energiajn arrimojn kiuj né ·perdas la
t empon per diskutado k.~j . -trorezonado. ·

* ,, .

'"'

Eble la vivo eslas nur ·lÍ'ialsano· la mafsano, killll
pr~ eterna neko.rtwrenehla fato 1 s~er.:.S la dio:, ki~ en. ni
enkru:nigis.
·
· +
. •·
··· ~
(Kritono l Ne forges'u oferi, kokon aJ Eskulapo.)

*

\
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. La lírika poezio estas la vera
de la ianin;_~:' Ói
ekzb lus , de kiam la animo _ al .si mem malkovrigis kaj
,kapablis .si~ ~lmontri. :Oi ésl a.S l a <;lo,lore¡;prilllc;> de;}a
anlinu, Rlii 'pi'Jlan1entas la maldaiíremon .de Ia 9hJektoJ, la
ef-emerecon de la amo; ' la _pasemon de la· vivo ~ la
enabismig<m de cio, k i o ~ cirkaiías gin, kiu e~tas eterna.
.,,!fr.<: ...

*'

vóio"·

'.·.

.

'V,t.i?

l)or scii, kiu vi estas, estas 'IIecese morti.

*

)>ur esti pesimista, sufitas ª ]rekti suprajan rigardon .
al Ja ¡¡.joj ; lq kontrasto in ter lumo k!li ombro (pli. da
OJhlJrp ol lwlJ(~) .tuj sin •malkasi)s__. ec al Ja p}ej .¡:nalsag,a,caj
intelektoj. Male; · por esti optirrilslo, "bni bezonas 'lre
p1·ofundan kaj pripensen;ran penetradon en la faktojn;
nepra jo por t io estas esplori eri ·la internajoj de la 'vivo
kaj malka8i gian ·mirinda:n logilton.
·

*

La malricéco ·estas l a. pl!}f miriui:la ,;,dpm1kto.

·*
i estas ¡n¡¡stroj de niaj a,goj kaj mqvoj , sáme .k,iel)a
rozana globeto ail la cina rnonero, ·tauj mastras siajn
iroju kaj revenojFl ... laí1 la longo de sia fadeno .
>'E l la ,hispana: Donú~go . Dia~;Ambro,na

. ario por ciu parto, kiandi Ín~()ncis i.gi,sin aií lin 9~nci
lau tio. t¡pkubci ' estis precipe á t()nta" dezirarlte · útiligi
momentojn por ruze imp1'esi sian lwron per siaj bonkorajo;j, kiuj cs~s mal!wraj sam~; kiel La mo~ivo .e stis
:mhlnobla. -»Do, .atl.kaii tiu ci' havas inklifton al mi! « :Ra.:.
pide Cuja pcrooptis tion kaj komencis 8ajnigi, kvaz-aií
si .apog·u~ sin aL lia kr-esbpta honkoreoo; :--", por latr:
eble forigi ' de li Ja. garde:mon , '- por igi _lin :pli seP;sii·ma, kiam si atakos lin po.,te. En ciu mom~nto si
dez.iris forkuri de Suna-mura ,. kaj céci . la. Bmafun. ·

Inn , vesperoo, kia~ si ~vadis -Íin . - :·karcsa~tc
Jian lmrnoron - pcr alkohOLajoj, si diris duonc en
~e la ;d,udeka, de D~oon'l'bro proksi:_m,uille gis Fel:iruaro. '\1:'< . --der;nando~. duone ,en moriologp: , l>Mi jain<J-ezfgnis :e'f d(..
J),.'l.cienca kaj -persista es lis la boavsto, sed · ticl !?ame ·
tive eion pri Su'lsuke; sed :mi sciVO!as, kio farigis aL ij. «
obstina estis si, kaj volis cedí nek al' minaco,, nek al ,
Ce tio, j e sia ver~ granda surpl'ÍZO·, Tokubei elh'~,~:Sigis.
fl¡¡.to. 'Sine liberigisd'C tiu ci stato, gis Tokubei,.vidanta "~
rak~m ton, kiu donis . ati" si tcrurah aludou . .pi'i la : ~se}d.
. la' to!an aferon, fine m;oyitc pr-úpctis- pm·· si, kaj . éble ~
reto, perf:ektc kaSita de si gis tiam. Ke en tiu ves~ro
k<Qi:Jvinkis la boatiston, kc _éstós pli ~ge _ agi alJi _alj)., ..
Seiji ?rdonis al .sia fidela Santa mortigi :Sinsokfl'n S(lT
mani-ci't';_Ql 1~ Ul.' ,vane : turrn~Q ti. N un metite .!mb. $ever~~ la ..x!verbm'Ga vojo;- ke 4t sama 'Santa ,poo ia k'a11zo p~
ob, eno si jen Jafuris kicl serv.i tino, jeu aúdis ·flataj- "~
~is !11 si novan idoon post la mu.nlo kaj , pre!llllJorti.gis ·
. ój11 alDtJnw.jn, , sed · por si naiíz.ajn. · Seiji 'aplikis novan .
la:boa.tis~dzinqri por f{}rkuri kuu ~lia 'monó~ · ke }lOste
S~iji prei!is al si trian édzinóqg - cio ci, rid{ontíta. de
taktikoo kaj. penis . kiel eblc . plej . mildigi'. siari korcin ~
per bonkorájoj .,
·
·
·
Tokuhei, ' kvankam . ne fiel certa ~nfimno, Sa:jnis . tute
Tokubei estis homo ·.ci:rkaiíe samag.a kun Seiji, \f, ver~ lau .la cirkónstanwj d'e l' afero. Cuja sentís sin
aed S:U.po..ze~te .kapabla je pli profunda · ru~o kaj :plano; 1' ' v~ninta g~;la loko, kic si ~vas .nun f.o dasi ciujn e~p.f)r- ·
oju pri :Smsuke:~ De tiam si ·firme deoidis, mris Cu'ja.,
',Ub ciam dolea nü:eno, li rie:riiam pcrincsil; al' L:~()ritd ·.
vengi sin iel - .iam - ;k'ontrau Seiji .pl,'O 1a líomo ~rmalordail a11 J~~alan u:iemori; ·Estis iakte! ,lre sub, ókaza ·
'"' ,
·
obsen'() órÚ' povis lin p~i 'hOlOO kun bo:naj, sentó kaj' "" • ·dita por ~i . eteroé;
koro. Li metis sin i:nter Seiji ka¡j Cuja, :kun dif~ncaY~t~ (D~iíri~Óta)
_: _

~!1' .ned~rlanda _ lit~taturo
- Job. Hadog - . "'

· '" num la te~po de Karolo la Granda (8oo) oni anko.raii ne pov.is paroli pri la nederlandanoj; frisoj, frankoj
kaj saksoj lo~is en niaj regi<rnQj , el kies intermiksigoj nur
pos,te iorn post _iom estigis Ia ·n~derlanda popol0. Kclkaj
skr.ibajoj en ,la di~lektoj' de 'l' nqrnitaj' popoloj ·postJ·estis
. al ni. Cirka(l- la . transira tempó{ie la 12 -a en ·: l;r r3-an
jarcenton precipe en la pli suda ' parto (la nuna Belgujo)
pli kaj pli ekfloris la komerco kaj de tjam oni ckvidas
strebadon al pli granda unueco en la lingvo. Ci tiun lingvon
oni nomis »dits (( (ned. : dietscb), t. e. »de la dit (( ( dit
, signifas: popolo). -Ci .tiuo nonion ,oni,konservis dum pluraj
jarcentoj; efektiv.e .nut en la 'J:g:_a jarcento 'orii oficiale
.nomis la lingvon: nede.rlanda lin'gvo. La nomo ,) holand a
lirrgvo « ofta en eksterlando estas tute erara, car· Rolando
nur estas tre maigranda parto de Nederlando. Kompreneble oni povas rimarki multajn sangojn en la dits, gis
kiam gi disvolvi,gi~ en la nun;m. nededandap lingvon.
Konf.órme al la . progreso de ttafiko, komerco k. t. p.
taipen la unueco de la nederlandii lingvo pli kaj pli grandigas;, dialektaj e~{n'.imoj malmul~igas.
·
El tiuj plej 'inalnovaj tempoj malmultaj verkoj konse;rvigis al ni, ofte ec nur fi'agmentoj. Ja ne ekzistis ankoraií la ptesarto, do nur kopiado plimultigis la e kzem plerojn de iu ver~o: temporaba .kaj multekost.U, lahorado.
J.;a_fonno kaj ;enhavo de tiuj elej · ma.lnovaj literaturajof estás tre malvaste ligitaj al l::t literatura de ·i' cirkañantaj landoj. Kiel la plej malnovan verkon el Ja nederlanda literaluro oni ofte rigardas la L egendon. de Sankta
8éroaco (Servatius) fare de Himri/ú; van l'cldeke ( pr.:
véld:k:l). Ci tiu verko datas ella 12-a jarcento kaj estas
·
.
verki!a en ljmburga _dialekto.- 2 ) . ·,·
J·aiu dum la rr-a jaréento" estigis la t. n. Franlwj
Roáian..aj, kies cefpersono ofte estas Karlo la Granda. lli
ra.Kontas pri la ~ataloj de l' }'ego, pri ribeladoj . kaj similaj
aferoj. Verve ili rakontas la oka~ajojn, sed nm· lre malmulte da. k¡uaktf}~o. lo.sio estas ~rove.bl a ce 1!1 preskaü. ciam .
nekonataJ aütoroj.' .t..a. herooJ estas veraJ barbaroJ sen
•

Y_,

••

., .1) La akcento moritras 1a akcéntitan ·silabon·; la signo:
montras t. n. niutaneon.
2
'
)' Limburgo, suda

·
de Nederlando.

mi éka$, oni jam elu.zis, ,
Nur »liaj « plu estas la únua vort' .
Se.d kie pleri,ilj,
· kion
do
akuzi?
fi >- _.r,_,.
•
_
_
-"'·- .'!- - ,
_E-terne t-remits ter' pro toricfra ·fDrt '.
~-

"

.
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kavaliraj vh:to{ L a virinojn ili uzas kiel sklavinoju. El
ciuj .ci .. romimoj la plej konata kaj plej bela certe estas
K<:u'el endl) Elegast (pr.: kár:l énd: élegast; t. e .. Karolo
Elegeslo). Tarnen en niaj regionoj oni oc tiel satis la »batalan tan. literahn:on «, kiell:¡, » aventur<Ül«. De Jfirr Flqcm~s1ánderen (pr.: evir hémkindi:r~n ; t. e. J_,a kvar iufanoj .
de Jlejmin) , rakonlas pri kvar :ú·atoj, kiuj kun sitt cevalo
faris miraklojn kontraií Ka.rolo la Granda.
·
Dua speco estas la Keltaj Romanoj, kiuj sin distingas
J::!Cr sia bigota pieco. Ekzemple la »f(avaliroj de la Tablo
IJ.onc(a«, .kütj entrep.renas loTI-geg;Un voja~. oj.n. por se1·.ci la
·Sanktrul Pladon3). Ankaii tre forta amo arvwno estas ofte
trovebla. Multajn strangajojn ' la · kava:liroj ofte renkontas
dum siaj vojagoj. La Romano de Válevín ( Walewijn)
esl:as la plej .konata el ci l.iuj. Tamen la karaktero de
niaj popoJoj ne estis tia, ke ili povus &ati .ci tiun arton.
.
Tute alía speco estas tiu de la Orien.(aj Romauo j , kiuj , estigis sqb la influo de la oriento en . la .okc.idento
tempe dé la krucmilitiroj, ekz. »Floris ende Blq;ncefloer
( pr.: flóris kaj bláns:flur) ella mezo de hr r3-a jarcenlo.
Bestrakontajojn, en kiuj la bestoj parolas rlcj ofte
por doni ian iuoralinstruon, 'ÓnÍ konas en multa] landoj.
~eninte e~ Azio .ili enpenetris ankaü gi> ~,rancujo kaj de
he ree ph no¡;den al Nederland 0 . La pléJ konata estas la
f:upo Hejnár~o. verkil~ .de iu Vilh~lnw fine d.e la r.3-a
jarcento laii franca on gmalo. Ln cltts-eldono tamen estas
multe pl.i altk.v~Lita ol.la o:iginalo kaj gi .~rte ~stas un_u
e~ la pleJ gravil.J verkOJ el t.tu te~1po. P e: gt. l<1 auloro knhkas la konduton de la ph alta) rango}, kws íorlo estas
oia:m alutata per ruz~. Multaj eldono.J. sek~is,,;ec en .}a
mma tempo belga aiítoro denovc pnlabor1s gm: StiJn
Streuvels (pr.: stejn strev:ls).
J~acile estigis post la s ukoesoj de la instruaj fabloj la
spirita poezio. L<t kl erikoj ja es lis preskaü la solaj homoj
Iegkapablaj kaj sh ibipovaj . Ec kelkajn biografiojn de
san ktul oj ni_ posedas, bedaürinde ne tro sukcesajn. Per sia
. sitn;pleco . kaj profundeco sin ?istinga.s precipe la Fabclo
_ile ,í3(3a tn.s el _la kotnenco de 1 1:4-a Jarcento .
., '
Sed jam· tuj oni komencis ·ekvidi la grandan signifon
de la instrua verko kaj komencis instruí religiajn kaj so'c:ájn tcmojn :per poemoj . En tia poemo de Jalwbo Mael'lant ( [11'.: marlant) ni iriclaskiel vivkonce_plon ian kristanan komunÍ)!ÜJOn: ciuj ho¡úoj eslas ja fratoj, ciuj de~ v,en~ntaj de Adamo; nur niistizo de potenco kreis la ,di3) t. e. la pi;¡ do el kiu ~Kristo e3tus tl'inkinta
Lasta Yespermango (Grabo). :
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lere~c~n in ter s~njoroj kaj s~avoj." .La _var?j aparten,as
al CIUJ kune , kaJ cetere Jesuo 'p refens rnaJncon ol bonfarton. Ankaií ne estas bóne rigarcli pro la peko de Eva
ciujn ,vírinojn kiel !llalbonajn. Ciu ja estas resporideca priprop.raj agoj kaj cetere eslis ja virine, Sankta Maria , kiu
.r.
naskts la Savanton. ·
Oni ,povas facile kompreni , ke ci tiuj poernoj bald<tií:
fari~is popularaj. La sama aútoro verkis ankaü ·kelkajn
pii ma1pli sciencajn ' verkoj:n pri , naturo kaj Biblinn llistorion en rimo. Post lia morto (c. r3ou) kelkaj imitantoj
forn~is ~a D_idaktik~n Skolon, sed neniu superis'la »palron
de 1 d1t~-aJ poeloJ « .
·
~nka~•la muzik~) jm~1. deb?t!s kaj estigis -rli kaj_pli da
kanloJ, ·lúes tekslóJn drsvashgts trubaduroJ- PleJ unue
kompreneble la eldeziaj kan'toj disvastigis, psahnoj · kaj
Maria-kantoj. ~~ ci iiu t~m(>O mi respek.te :í;le~cias a~tkaü
u~u el la solaJ du poetmOJ nederlandaJ, ktUJ supem la
mezan kvalilon , nome Fratinon Hadewyoh ( pr.: hád:
v~h), h ~erkin.tino de _l' plej pro~unda mistik~. poez~o, .en
k¡u la pta ammo sopuas al umugo kun la c1ela flanco.
Si komencis' .ant~úsia 'lnorto (c.. I25) ank~ít. ~a u.n':'a~
prozon ~n ma lmgvo por rakonlt p•l la vtZIOJ, vtdtlaJ
dom ekstazo.'
·
·
·
Sed pro 1~ ciam pli grandiganta disvastigo, la nivelo
de Ja enhavo ' ko~preneble maJalti~is: , »mondaj rakontoj«
esctigis, el kiuj mi mencias la ·bistor.i ajn (pri grafo Floris
V, tre popular.a princo, kiu estis mortigita en r2gli), la
amajn kaj militajn kantojn en -libera ritmo.· ·
La komenci~on de la' prozo 'n i jam reukontis ci supre.
Lá prozo ja cefe e~tas destinata por , le9ant0j ' kaj gi oo
po~'tulas 'certan instruitecon de la públiko. ·(La poezio
destinita por · aiídantoj estis jan1 pli faéile disvastigebla
dutn tiuj tempoj.) ·Komence oni dú nur uzis gin en oficialaj protokoloj kaj pure instruaj verkoj. Eble la plej
malnova proza verko en nia literatura estas la Vivo de .Jesuo, kompilita el la kvar evangelioj en la 'I{¡-a jarcento.
Simple káj lamen fre~e gl rakontas.
Post la supre _ l)omita » patro de 1' ,poetoj ~', nun
sekvas la »patro de l' prozo «, -Jan van Ruusbroec ( p. :
rüsbrok), pas.tro , en Bruselo, kiu verkis kelkajn mistik~jn verk,ojn km~ t~e - sit~bol!S'nyí ,en havo kaj alegoría k lar.; '
1go de l Sta B1blio. L1a dt~thplo Jar:t van Ú!JI~W§-n (pr.. : ¡.1 ~
l~v:n) akre kri.tikas_,1~ . _konv~nci~ vj von ~aj_ la :dibo~a~ i ,
vJvon de pJuraJ klenkoJo Oru tr.ovas kelkaJn Jdeo)n , kmJ ~ '
memm·igas pri fa »komunismo « · de Maer.lant. E~ estigis ,f)
dum ci liu lempo lá un u a . ko1ek;to da predikoj fare ' de)!:''
Geert Groote ( p,:.., ge:rt grót:) kaj la medita verko. de
·
Thomas a Kempis: .La •imitado de [(risto ; Pri la vi\:o
de 1' du lastaj on~ iom iltlbas. Dum la I5-a jarcento oni
vidas tre gravdan 'disvasti~ón de Ja _(li'Óza lite1·áturo, ¡,
kvankam nur la prilaboritaj kavalitaj ka] hestaj romanoj ti
fll pli fruaj tempoj ha vas pli gravan signifon.
'
•
,, . Dum ~i~j fruaj .mezeeokaj tempoj ,]a klerikoj _p_r_e- ¡
zenbs en · siaJ pre~flJOJ en la altara spaco afte la .paslOI) J<,.
~aj aliajn momen~ojn' ella vivo P,e Kristo. Tjo komencigis
sole per· ti o, ke. tri ···kleriko'j dividís ínter si la · r.f'ilojn de
la paSia .rakonto: , unu leg~ la i·olon dé Kristo , clua tiOn
de. f?Opolo k.aj tria ) a ce_teran. Poste tiu kutimo grave
arrtpleksi~is, tiel ke la diservo far·igis , preská.jj teatl'a ·pré- ~
Z(lntado laj kompreneble -la alta klerikaro vidis en tio ~
dekadencon kaj se~ve 1\l&lperme~i~ la prezentadon;de tiU:j :~
ra~ontoj e.n· la pre~ejo. T~át;t1 oni" unue ce~e.bliis la~ diservon·,.ka~ po~t bu pr..e~en.tis la lpdon . su~ la . ~~u~. .ant:'-~ la P!'~: . 1
~eJ.o. N~n Ir lig1l~J ·ne pl~ ~~tJs· ti~l ,~;¡g¡~a~ ~ kaJ Jam -·~
~au om·' komenctS · prezent1 ankaQ altaJn teatrajo;¡n,
~,kz. !a Yiv?}n'de sa~klulój ~un ;mi~~loj. Post .cért~ t~m; ..
J'>O- tíu '"mi:taklo ésbs :forlaslla _el la,:.ludo JiaJ om Ja.gi
lul.\'is an.taú si la moódan teatrajon.
_ . - , •
: ~'a111en ~~r kelk.~jn, e;b tiuj. un~a], ekle?liaj m~~erl.g~
OJ,· m ' posedas: »La Unu'a GaJO de Mar-ra « (Jl)~a Jílt- ·
cento) · »Lúdo de : la Sánltta Salmzme.nto « · (t I5oo). .
K~¡p.r~ne~le oni
vidas en ili indi~bjn pri scenej.o ka-j •
akcesorajo). -·
~
..
"·
Tute nova !amko estJi.s .la --skolo de. la t. n.. ,~:eto.rile
uloj, Tiuj retotikoloj formis Ce.rtajn ~ild()jn de literaturistoj por unuigi Ciujn, kiuj deziris -sm okupi pri lite-
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' ..4·u tuna· elegiD
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- Hierqií pluv~s, kaj hodiiJa .pluvas
lcaj morga u oome, lace glitos )¡al? j;
~j ooirie, lace iros · la minutoj
.
de mia. viv',. sencela kaj ~nua: ..
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J-a Ciu tag' forlavas r-abe ion!
]'a i;iu nokto 'portas ion for!
Ja de l' pasinto restas nur memor' !
ja p-or l' esfonto havas 'mi iienion}
Ne té~das plu cie.lon falma glavo, ·.
n'e -tremas tondre plu la firíywmento.
Ce la ·á n.guloj platas fti_fa vdnio,
Kaj pluvas,_ pluvas; pluvas - tag' post
Kaj ciu tag' forlcrvas rabe ion,
Kaj ciu ·.nokto . . portas . io,:,. for-;: .Kaj de l' p'as.i nto restas nur 'memor'
Kaj poi· ·· l'est:pnto
havas
neni~n ,..

mi ·

M e lánkoJlo
- .:;tlllr~d S~l)aql)ubf!_r - · ·

Flameto sur. modesta nuco kaií.ras,
tretn.br'ilas · nwlsane}e kajc rn,aldaiíras. · ·
Ridinde ombro m·ia sin distiris,
la kapo en liJ manojn jus ' foriris.
Nu.n de l' horlog-vizatjo la sekandoj
· defalas ~iel 'latmoj al la vdndo].
La tago inorlis: : tafia senfiéra,. ..
' :. '
"'·
t.tK.aj rhorgail p ~os "l:e.e tago se~spera 1
~

~~

iú

iu'' eki;zia aiítorítato.; c:KíamÚú '
'kim alia/ ttam lj fo.iídas novan<~kl<.lezi~ ~ ·
. . . ·. Iú)lklil~' sa~i?eil!,l();in. Miasdé' Jiu· ~· · ·
, estas umKa por Ned~rlanqo): .J?ost ).¡~
..... , .
. ':ékstarjs ·kontraüu1oj -bj de'fendantoj '·
he~értó ¡taj oni sc}as,
~1enio :tiel yivige efikas -al)ite -:
ttu:i:> ,k iel tia reciproka verkado pri' tiaj ternoj:· O'ni bedal1rps1,ke en Esperanto •ni ne havas ion tian. An.na Bijns
(j- ~~;¡3; pr.: .ánná bejns) fnrte ·defé[ldis la kalolikan ·.kris~
tanis.tri(lri ' per· poemoj en la fonno de la' retorikúlej, ).~asie
si , skcibas · .k ontraií J,uth~r, sed la konveucia . má:niero
dé Ma' Yerkado n~ levas sin tis la idta rango .d i j¡¡¡l literafuro. Deiendanton de 1a Reformacio ni tenkorHas en MarniuP vatl Sí1tl Aldegonde' (I54o-t5g8; pr:: Mát:niks. · van
s~~t . Ald:gónd:), kiu ·naskiginte. el katolik_aj . gepat~óJ \post
sut . stud0 ·e'n Gen evo (la u:rbo 3a de Calvm) defabs · de la
Ekl.~úo kaj , okupis sin pri la tradukádo ' de la K . Bibli:o
(regís 'tiulempe kaj en certacj landoj ankor;rií:nu~ l¡¡. misopit\i0;- ke katolikoj ne :rajtas legi ti un lim¡;on ; faklo estas,
ke la Katolika .Eklezio estas tute ba:zita sur la S. lliblio
k.a.··.j~;ab$9lute p.ern:esas' a.l ciuj le~..i la S. Bibli~~ · séd. úur en
f;d~daJ it·aduko] ~pmpreneb~el). :Poste h verkts~kran
S"atiron,konlraü' la Katólil.{a Eklezio per · sia Byéncorf-der
Fl.eilige.'.Roomschc {(áclre (r568; pr.'.· 'bienkorf del- hejl:~;
roms: ~erk; t. · e. Abelujo de la Sankta Roma Eklezio);
cefe>re oni ofte 'Clubis, cu .~i estis tute originala. La libro
ílJO.Iitt-as-. Ja kutiman reakcian akrecon; ~j povas ec ne valortaksi 1a • bonajn flankojn .- Matgraií tio, pro sia stilo la
libro estas unu ella plej belaj. libvoj el tiu epoko. KTome
]j lail ,kelkaj . estas.la aiítoro de la, nederlanda patruja kanto·; ··aljaj·· - ' eb!~ pr,ave - pr;.ídubas ti o~. ·
·
Aliaj aiítor<>j ella :mu,ltsanga .tempo estas ekzerriple
Coornha(, (~o533~ r5go; pr .: k6:rnher}), verkinto de
librq pl)i. moralo el vidpunkto de 1' te~po antikva; kaj
Rpeme1:. Vfsséher , ('I552~I6.2o; pr.: ' ním~r vís:r), la gaja
ye:tJ,.iW;? M seréo; 4'ótto-ludoj kaj epigramoj. La versfar~~ó '< a} ,li estis·' pura • iémpo::pasigo. Du el liaj filinoj,
iltflrfá kaj · . ' p.aste trovisdokon en la literatura; preci,p{\ ;~~ .
· ·,·· · poezio de mor~lo.
(Daurigotq)
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(LB). JULES ROMAINS: LES HO?IfM:ES DE B~N
NE VOLONTÉ. (La honvolaj homoj .) En la rom.ar~bte:
ratm·o de Francujo la plej granda evento de la lasta) proJ
estas la verko de Ju.les Ro17lkl:ins: Lés hO.IJI-Q1.eii' dn bonne .
vo lon/.é~ en ses volurooj. Po3t la múltaj slúzáj, rnomentfo tomanieraj libr oj de l' puna libromedmto gi ef ikas
surptize: en g·i .oni trovas · eUaboritajn karákterojn: E_~ la
autaüparolo la aiiloro' protestas kontraü la akuzo pn »fllmslilo «, .sed la mallongaj kaj tre Tealist~j bildoj tamen pr~
tío memorigas koménée la leganton. l>La 6-a de oktobr~ << :
apenaü. ni ekri gardi ~ la ~eneralan 'hildon de la panza
slralo, tuj ni estns konqukitaj en la logejon de bela, aktorino ·en , Irurnat.ena horó., .d e · tie subite ni i~as atesfantoj
pri la matena irad'o-vénado de ka:olika nobel-fam il.io , sed
ankaq tie ni ne povas tro Jonge resti. Dume ni vidas la
vagonarojn, kiuj rapidegas al Parizo, ni observas la animslatojn, la politikajn sintenojn de la· ''ojagantoj, jam germas la terura h.istorio de la geni a krimulo Quinetle, kiu
la. plcj altan gradon de vivgojo atingas per m aharme
anlaüpreparita mUJ·do. Dume ni saltas sur aülobuson , por
partopreni la unuan aventm~:m de la juna cambropenlristt¡ Wazem nH;lS, pósle tra pólítikaj disputoj ; tra. la novajoj de l' virina modo kaj tra sennom braj ~liaj komplikajoj 11i antaüenir~s en la romano. » Filmshlo r. - ci
tiü difino estas tro malprofunda', . n~ diru prefere, ke la
au i(Jl'O bonege Ínventis tÍun rakonl;rnaniei'Oll , kiu pleje
konveJl:ts al ~voluanta . metropplo en .Ja s~npaéa ~poko de
l' teknikó. Ja 1a tuta horna organ ismo éstas .devigata . trovi
nonm ekvilib1'on kaj . ritmon , la anténoj de 11Ía animo
funkcias alimaniere kaj nuntempe ili .deziras de la romapverkisto alion ol anlaü . la invento )de 1' auto,. telefono,
radio ktp.;
reguioj de l' v.erkislá arkitekt;1ro ~ravivas ,
escneajn transformi~ojn. .
.
.
.
Jam en la unua volumo ni konjektas .la konturojn '
de la heroo de J llles ll.omains: ci ti u mil-anjn¡a, giganta: '
oíte tintiga. Ioje mals<m-inkliM, foje .• rey~a, idealista,
j nna, kaj tamen n1oitlaca, m-emortúnuentit~~ ' mistera kaj
ciam minara e~tajo estas Par izo . mem, la polenca urbego,
cirkaü 1 ~¡oR. La atn'losfero de 1' grándurbQ. estas mistera •v
batalejo de multspeca.j, mt).IFtendencaj kurentoj : Dum ni "'
sekvas la revadojn de l' um1opaj figuroj , 'kun konstel'I)a,
vigleco t1kyhigas ]a 1'\lafen ~tj i· Sünhrilqj, ve~péraj .kaj,noktaj
son~oj de Parizo.
_
•
.:'
Koncern() konceplon, fo.rmon . kaj temon ni staras
anL:u't h1te .nov.eca au<laca :kaj muhfhmka . , en(npt>eno.
D efiniti\·an jugon ni ankor~lií ne povas diri? cat aP._eros
ankoraii pluaj YOlurnoj. (La aúloro avertas la leganton,
ke la unuan par:·on _ ;4Yo1 urnoj - orli rigárdu enkoiüiuko.f
Homains, la kreinto do l' ~muanimismo, .realigas en ci
ti u ciklo la progr·amon de r ,oirekti:> . farita de 1i: :li~esp~
imas la kolekl'iva,jn seQtojn de 1' . hotnaj .k®.ecoj . \~asOl·b
itaj de . sarnforma spiiito. J(apturne n1ul.táj " figur?j tramarS.ñs aniaií ni, tiel ke la aiítor.O deva!!clistigi siajn ñgurojn
en apai<la tabelo, po.r ke la le,.ganto ne konfú'Zi~u p:rí ili. -~ "~
Ciu voJU:mo bavas ap;~.rtan individuan kjlrakteron: kiu
esprimigas ankaü en la titoloj. »{A 6. ~ octobre_;< ; do~as.
·. rapidan .1rar:igaraon, ~aza.u .ni vidus unue Ja vizagon de
P ari'zo el kurruita aülo. )}Le crirne de Qulnette<< - tre
drm:neca volumo - ·pleje ,s,imil~ . al · moderná ~-?Il,lano·.
»Les amours infl(lnLin-es« (La. infanecaj amoj):' varias kolorpompajn son~ojn kun koncize skizita· ¡;erio, da :oJGJzajoj: ·-

1;
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fórtás
delikat.eco, ~ a áispecigit~f!O, J~
homoj iom post iom dividigas 'en
grade fol'migas la tula pariza socio.
.
Ei "~::t . j us ap~rjn taj~:'d íi· vol.rimoj, ~n . la. ím ua (»Hes
superbes «} la scenejo estas la mondo de 1' úcuh)j, kaj la
cefherooj: lá monduma· sinjorino Marie , de ·GI~~mpceri~is,
koüala el la ahtaiíaj volunioj; J?Os.te ~~aver~amr,. _l<r gr~da
»Í.'lrislo • . kiu elluktis pof si vojon supren el la profundo
ka} éstas ' tipo de 'la n.un!empaj dub:famaj finaóckavaliroj
larda speco de Kreuge'r Jaj Stavisky; !ine Gurau, op'Jr~ · ·
lunisma ambicia politi:kis~o - saine konata figuro en la
kampo de l' nuna politi~o.
. ..
'.
. •L
.
1
·
La dua volÚmo ( ))Les hunibles<<) pritraktas la '~ti
podan mondon, la vivon ' de humilulój ; modestuloj, simpl,uloj. Tié.n faJas ~ aü levigas? ;:- Marte . de C_hampc~ni~ ,
líe' ni renkontas ree la figurojn de la .: aritaii~J volurñoJ:
Quinette, Sa.int-Papoul, Clauricard k. a. Alte els~ara figQro
de. tüt ci _yolumo, estas pa~tro J~;mne, . kiu post)!·?~paj , k;,tj
animaj tentoj, duboj kaj :suferoJ, firie tt_!trovas ~tan veron.
La unuanimismo de Romains en tiu .ci vo1umo venas al
ia _. kolektivismo ep. pure kaj m;¡.j{l~ te ,>katc(llika s~nco. En.; la
antitezo de · riculo ' kaj ma:lriculo la okuloj , de HoD?~n~
ekvidas la fadenojn - la fadenojn de " 1' su{ero -,- kiuJ
se.krele , kimligas la du >mondojn. La krist'a:r_1:a ··":liDQ,. la
felico de humilo donas al la universalo de tiu ci mondo
la komunan nominatoron.
Pos[ la lego de la ses , voLuÍnoj . ni··jam ne rle111anda,s:
kie estas do la celo ~ kien -d.o ni voja~as. Ni komprenis, ke
la celo estas rnem. la vojo; kiu kondukas antauen ec 'tra la
plej kr~,~da<realisrno. Ni donu nín al la· savmtá sento. de · .
ne1·ezisto, de nenio ni forturnu· nin malkurage. Ni ne
u,
ke ti u ci akra vid:o mallargigas, ~dezertigas ka.j tro~ohrigas
la'....¡nondori, car Jl'esfás tnist(lraj ''pejzagoj, kies r;zisio estas
etei·na. «
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~ 'kyazaií >fumília ·lier-éJa:jo. ::Lf~ . avo#ális .~n". la ·
... .. .

it(;~~ilieiQ¿ kiun J~v1d1s Jo!ffi.'.Brown · ~ll ·~·8c59; ·~a-

J!Ul~.. • ~ghJr~d\l~t5. la .aVI~o¿· la VICLV,mo .de. t.lU!' ~Ji'?;evolú."
~u1o~Jnkau 41ia me estas n~a aventur.o kaJ eksCito. Ne
rri~~te p1i~ol ~tr1dekjaríl, Ji j~1l1 ttav3;gis la duonanmondon:

J~1 ' es~is 'm"'riS:J;Q, hotelpordlstq, !e kelnero .• kaj . ·filinre~iso~:ó.

rozo

Nu11 li estasff uni"vé~sitata: '.studento. , (}is. n'p n a:peris de 'li
d.u •v9lumoj: .The Wear,:r BltLes káf Rirt,e Clothes for the
Jew ..<... '• ,... · . · · · •
·'·
: .L. ~Claude Mac [{ay. Fiera pledanló ' pdr · la ·negra r.'l.'Skonsaio. K un inalamo ka.j blinda ahornen o ' li rigardas la
hhinkim· h,omon,. en kiu li ;vidas nenion alían . ol . negrolintl!,lltoii. Ki~l poeto;li estas la plej interesa ,:fenomeno
ilit.~t. siaj_kun:~~j. :Li ha;'•as_ grMdegan, verskultuci?IÍ;· :J:l.él:
la · gl,'andaJ maJStrOJ de . l europa,. prectpe angla . lmko h
poluris; pe~fektá. sian . versteknikon. Str_anga. kontcast?.e~tas,
ke'~-~uste ,h~ .pleJ per:fekta konanto káJ pleJ l~ona \hsc'lplo
dé I' :e:.ur.opa poezio., sin tuwa~ k un la plej amara mal amo
kontraü la blanka .homo. Lía vivo estas ne malpli ekseita
oli; tiu., de Langston Hughes. Li naskigís en Jarnaiko.
Ko~lÍen9e li ~~tis li~naJistó , .J~Osle . se!vis ce _la jamai'ka
póhco: Sed klam-om he ekscns, ke li e.; tas hberpensul(),
on:i ~ksigis .lino Tiarn , li:· iras .al New-York, i~as studento.
Lja mono baldau el.~erpi~as, li ~esigas siajn. studojn, ~k
vagas tra la mondo.:Lt Yenas .al Suda · Am.e nko, poste · al
Atís~aliu ; :fine al Europa, kíe li tr1wa<>as Britojon, Belgqjiln:; ·Nede.rlandon , Germam.jon kaj Francujon, Li estis
dom~e.rvisto, oficisto , h:;IVeo'laboristo, religia oratoro, kel ncto káj caütisto. Nun li estas jumalisto en ;Parizo.
J~:an Toom er. La negra Walt Whitman. Ne nur liaj
Y;il~tinúndaj ]jberaj versoj memorigas ·la grandan amerikan
poeton, _sed " ankaü, lia profeto vivo. De · urbo .al tirho li
nadas. en Amer.iko kaj senpagajn prélegojn kaj paroladoj~ Ji iaras por siaJ negraj fratoj.
Ooiin.te : Oúllen. Kónservativa negro! . Li . devenas el
melddista: ·pastra· iamilio. La ~efproblemo de lia vivo estas,
á:~órdigi : la kr1sta)lan ,mondkoncepton k~n sia neg.ra·pagtti:ía ~ temperamento. ·De negra flanko lt ·estás konstante
<r~kata. Da jurnaloj líp. nom;~s »perfidolo de l ' negraro «.
{}kaús npn'le, ke proklamajcm, prQtestimtan kontraií l¡t
persekútado' de negroj, kiun sUbskrihís 1a plejgran.duloj
de.'h{ ,amerí_ka. s~irit~ ;vi~o, . G?unte _Cull~r¡ _ne . subs~ibi~:
..,.. , :Kval' .\'Jzagf?J, skiZliaJ per kelkaj traJiOJ- Eblc }a pleJ
in.~~saj káj. signifaj. Sed Amer.iko havas ne nur . har
negrajn pC)etojn, .~ar . tie ciu negro santas sin humiligitakaj
scy:J:eranta, do iom Cío negro ,estas poeto. Fenton Job.n~~m ,
J'Oseph ·S. CoUer, Frank Horne;' J\nna Bontemps, Wa'r nmg
Cnney, Georgia Douglas Johnson kaj Otro Leland l3oha.n1'an.. ,..,.. e~uj estas ba~alantoj de negra spirito ka.j anon~
.aritq5 d ~., plí,; In~.ra kal bona mor1do;

.

"'L IBEL. Firie Lion havas. sukceson en la Lon'per la . tea trajo Libel (kalurnnio ). Gis mm
.
.en. tiu ~¡ bonega sezonó.. Kotn.
· kvankam li estas inalnovateatro~un ne ellernis, ke 'en ~iu alla profe- .
ponq,,~. •p, oni povas e.sti seritimentaltt, sole en
.,•..,'"·"·.-- . ne estas e:Wg¡. ·. Li prezentis teatr.ajún,
' amiko:de.da <l.UiOFO; :alían., Caf Ja , autoro
s¡;~kceson per si a anta:ua teatrajo (Whíle
lí .sentis _sia .,deyo prezenti de li .ankaU:
/ 'il¡flt:J[·iíra..ri·qteatraJQD; · ~m} htdh sepcenlfojc, la
la. clll):Da peco , havas grandan, suk..aiítóro laboras lau ·Ja, plej · sekura
estas ~10unura tl'ibunala pl'Ítrakt-

um;¡a·¡•ruryJ¡:q,u:~·e,

1ertA- advokato de la jurnalo .. Lion~ tute 'E!mi?erlte -

t;u~ ~¡ rolon ludas mem

lude {>ruvas ~iujn siajn asertojn, ..
. ankoraií pli multe. ~ malkahgas pn ' la pseiído-'Loddon,•• ·
ol pri kiom oni lio suspekti.s _ , tre vera!),jnigas, ke la •
vera Loddon ec ne falis en la milito, sed la pseiído-Loddon mortigis lin. La. .afero jam statas tiel, ke nian her9on
Iorlasas jam ec lia · edzino, car ti u Ci horno ja apena(L
povas sin defcndi; li ripetas ciam nur la malspritan faBelon, ke lia memorkapablo malfunkcias pro, la nervosoko,
kiu 'in traíis en la . milito. Advokatoj · d1.skutas, atestantoj
konfesas, la · kutimaj kaj ,devigaj nervoskuaj scenoj sin ;;
seha~ sur la scenejo Jau la certaj legoj de l' drama matematiko (vidu: Proceso de Mary Dugan) -' kaj, en la lasta
kvaronhoro, Loddon gajnas la proceson, ca:r evideotigas
pri Ji, kc lamen li estas la vera Loddon, - kaj Lion
gajnas la sukceson, car evidentigas • pri · li , ,ke li estas
emincnla: regisoro. Delonge ni ne vidis prezentadon tiél
bone agorditan, ku0 ludon de tiel eminentaj aktoroj. La
plej grandan laudon meritas la personigan~o de l'. jugisto,
tlubrey Matter: · grava, afabla, mtimeca individueco unu
el la plej bonaj aktoroj de Britujo.
,
l~ost la prezentado la publiko ·ege postulis la autoron.
Direktoro kaj aktoroj senkonsile interrigardis, signanle,
ke ili né povas lin »liveri «. Fine Lion, en la kutima eta
»S]Jee.ch « humure anoncis, ke la aiítoro antau kelkaj
momentoj. ankoraú kasi~adis ma:Iantaú la kulisoj, sed dume
li plen e kaj tute malaperis. Sed konsidere al la granda
sukceso, ne estas versajne, ke li jetis sin en la Temzon ,
do oni estu .t ute trankvila pri li, en lia nomo li, la direktoro dankas pro la aplaudoj. · Poste, en la vestadejo de
Lion, nti tame~ s"ukcesis malkóvri l~ áú!?ron! " ka~igantan
sub la pseüdommo Ward Doran kaJ .m1 deVIs nd1. Mr.
Doran estas ·malgrasa, sendenta maljunulo~ alte super sepd ek, praktikant.a advoka.to; Ci tiu _teatr-ajo estas ha nnua
ve-rko. Certe, eksterordinare taiíga a~o por dramverkado,
almena u lin · trafos multe malpli da-· senrevigo, ol lían
ju:oan kolegon, Ja autoron de While parents sleep, kiu
sendube. konstante mirega.s, kial li ne s~cesas pri_.siaj aliaj
teatrajo] , dum la unua tlel bele prospens, ke la cindantan
maron (li estis marist-oficiro) li sangis por la teatraj
tabuloj , nc konjektante, .ke la ventega oceano, kun siaj
tempestoj kaj glacimontoj estas milda infa.nludo kontraü
la teatro · baraktanta sur la ondegoj de l' fortuno kaj
hazordo. .
·
i.X
e~,

(Q): THOMAS MANN: JOZEFO. La mondfama au toro de la Buddenbrooks kaj Sorcmonto en 1929 ricevis
la Nobel-prem ion , sed de tian1 ankoraü pli .al ten li levigis
sur la Par0 aso , de l' r akonta arto. "P er sia potenca biblia
romantrilogio li . krea:s un u el ll:í plej gTandaj , verkoj de l'
mondliteraluro. En la m:ma libro li revivigis 1~ figuran
de patriarko Jakobo , "kaj !lD antaú ,nelonge aperiula dua Jibro li verkis la jtmagan Vivromanon de Jo zefo,.
plcjamat,a filo de J akobo. Per eksteTordinaraj_,artismaj
rimtidoj Ji igis la biblian historion boma, vivplena kaj
hodiai:ia. Noraj kona:a;j, karnaj-sangaj figuroj estas ciuj
pcrsonoj de l' romano. La song,;ida,, iom neuroza, narcista ' Jozefo, kiun pro lia escepta pozicio ' kaj escepta talento· ma.lamas liaj f;ratoj, la amas-h.omoj :,, la gigants:tatura
Ruben, la frumatura e.ta Benjamín> la k1acema Naftali, la
kn¡du, mokserce tnaldelikata Gaddiel; la · uigranima Je~uda· kaj ~iuj ali~j .. Vivi~as a~tau ni la _mqrument~ ~
fresko ae l tu~a bib!1a epolw. N1 havas antau m ne alislraktan mistikon, . nek "kabalismon , sed home konlpr~n
ebhm, psikoJogie ·motÍl•itan, rea]an agadon, .ec l;IUJÍ ciulage .-eblan hist01;ion. Pe1· la arto de l' : verkisto ni J·ekonas
en la figurej nin ~mem, car ili ~pegula~)a kornplikital). '·.
a.nint\•ivon de ·t " niode'rna ·homo, seicaiáf de Tho mas "Ma1m
·per .. freuda analizo. Li koinprenebligas kaj sen.teblig.as ·la
mal¡iroksiman epokon kaj la historJan legendcm,, sed tan1en . li ' sentigas la profunaan simbolismon en ~i kaj la
abstraktajn ~J.errilatoj~. Jozeí;on vendas liaj fra~oj al la
izm;relidoj, kiuj lin porta al Egipto. Kio tie oka,zos al li,
tion rakont.os la tria libro._ pxi k1u .nun. laboras la ~ütoro.
Post la grandioza dua parto - 1nulte pli pedekta olla
unua: - ti u tria parto nepre ('vekas en. <iiuj leginloj streCitan in~resi!on.
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PIERBE "BE~OIT: · FOR.II'"-J)E:PRANCE." Tm ct ·

romano de Pievre .Benoit- - aútoro de Ja ,mondfáma,
plurfbje .fil~igita >;Atl~tidin~ <; -~ fari~ ·Ifruan s~nsacio.n ·
en Fraur,ujo:. ka,f en la , tuta Qkcide_nto. ' Ea rom'llll.o. pn·~
tJ:aktas la. ne&ran px;ob~e!flop el.la vtdpu~kto,,
~eks1sm?,
g1 esta.s- plena de tro'heJtita '· erotik.o ' kaJ de ,ce.ks.rn,táJ okazaJoj kaj malkasas antaií hi a~a.(l la mondQn de l' franca
koloníá politiko. Oía h.e roo eslas G ilb~rt Váuql1é1iJ:!, la
emiucr¡ta geologo; li k~natigas en Pa:rizo .kún ·la helega
fil.ino de pl_antisJo en Eort.:Oé-France; ' kaj ¿CflaJnigas a) ~i.
Ili ankaú· gefíaDcigas. Sed la fiancino; Aissé, · devas lí'ejm~
ementuri. p~·o Ja, surpriza morto · de, si\). .frato. ~a geEancoj
"Jwmen ec korespondas ínter si, sed poste· la léteroj de 1'
ÍÍilOC() restas sen re3pondo. La male3pedginta jü~:t\Ilo '.nun
vü(jagas · al Fort-de-Frane'6 kaj . tie li_ elq;cias, ke La knabino
igis atnatino de mulata viro. Tiu e~ senkultnra, killda holllaco pure_J >er ,· erotiko ~ ten.as . la distingitan altdevenan. knabinon plene_ en sia potimoo,· k.aj . e]Rrcmas' de .si
sian tutan havajon. riiss4 ,t erme tnrrrienbg.as en la ltnmil~
iga situacio: l,a so.cieto elpu~as s.ill el 's~. pro la .hontiga in~ .
terrilato, · dum "la mulato kruele ·sin rríistraktrui, batas,
kaj trompas •. kun . cíu troviÍta . virino, " s~d . ' la knabino
Lamen ne povas sin :lib~rigi ella .sorc9~fero de la viro; al
kiu sin pelas· sia sango. Kiam alvenas 'Gii)Je:vt, _kaj la
muJato humiligaS la VÍl'ÍD0n ankáu ,.antaií Ji, si tamen
decidas, ke si liherigos sin de li, káj <si petas por tío la
. help0n de si¡~. ' eksfianco. Gilbert sin túrnas al la .registaro: .
La registaro ege bo:oveiJ.igas la . okazon, k~· gi .povas . fine
fini pri la dangera fripono; g!linta' gis tiam, pro politikaj
kaüzoj , imunectm ,sur la insülo Ma'Ftiriiqtte. Car·- intertempe tiuj poiitikaj kaiízoj cesis, kaj car oni povis pruvi,
ke la malnobla brutulo estas. kulpa anka(L pro pluraj
ümrdoj, oni lin arestas kaj portas al Gayenne. S.ecl Jiari:t
Aíssé ríbelas, kaj r.ee, gis ~ la lasta guto de sia s;mgo si
penislas ce -sia ama,to. Kaj . la malfelic:a, tro.~;npiginta
Gilbeit mortigas sin· mem en stranga, nekutilpa maniero:
l_i jetas sin en la krateron ~e vulkano:
1\rom la eks¡:itaagaqo kaj inte:resaj psikologiaj impli~
~~j.oj, apart~ v~oró deJ ·ro?Iano e.sta~, .ke gi !?randioí:e
vmgas antau m la rnumdaJn tropi.k"(l.Jn ::belajo~n de -La:
instilo Mortinique.
.,.
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to « ·.::·.'Mi•ja delong~ ' modeLadas.
· .
.
·
'· ..e:.:,. 'J;es ... ó.t{ vi f'yere ..m,¡;aetá:s?. -·< mi· derniíndis .
'"~

malga je.: ,

· ' ' ·

'

· ' ·

'

. ···

:

.

'-'-- 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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kaj · ~a- · bril'án sielon tie
'de ·m i ·ladas . gi envíe; e
estingi(jas .gia ) u.m' ..

. o
o

u ·

o
o
o

.
o
o
o

o
·· o
. o
o

•

••

r

o
" O·

.:,.9

o
o
ó

•

·O

o
o

....•
.o
.o

o

•""""-'

'

.

~

o
o

~

·'

~

~

} . ·'·• -.-::¡·.

¡(

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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, ... O f
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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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tfuU's ' -:- ec.~:tute '
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o

o
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"o

~ - 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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·
'·

·:_ suafigá
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o
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-Hm ..•

ne Sinlilas.
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.~ KiQ? .. .al vi pla~?
'~r 7 · 'Jes .:: . tre opginaie ... ·cq:Ü

.:.~

o
o

r

rolOn.

•

.

- 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.
m
.
.
.
ia
sulf)i'o
la
. .IJ
ngar
.
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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
kie donni. •
.
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Georgo Carlander.!
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Rebrilo de l' vivo .

o
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NUlll varmigas suna lumo,

o
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Pasis vintra la sezono;
kaj el vekiganta humo
venas blua anemono.

o

•O

•
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Kapsalutas e:q sunoro

o

o

•
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vi. ál mi el la deklivo,

o

estas vi por mía kioro
la · rebrilo: de la vivo.
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Georgo Carú:mder.:
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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

~

-, , . -·. -

.

:

=-,·

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
'~-~'

~

·y ".-

• .

.

.

•

. :. p9vas . fari ~novajn
. Ol)j

né, .pov{lM,pa'l'oií ..

-.•ll· Já _túte

, , ,, ho'>oo

seta?<·iíibJr'án.t a"

aa.prlg<>J
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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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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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san~; lia p~ej .satata k'oloro estás la purpulit lia pLej1
esplorata motivo estás la nob'ligantá IllDrto. ·
. · Sed la koro de la popolo, - de la tuta popolo estas rerervita al tri aliaj aütoroj el la provinoo: al instruisiino, al dekaaenca jurnalisto kiaj al k'amJ;>nla stu-·
dento. ...
.. .
~· ,
.
, F:-n ·
instr.ui6lino, lriun ni: menciis kíel umian, estas
Selma Lager¡lof. Pri si ni parolas mahnulte ci tie. Sia
grandeco devoenas de sia abunda fántaiio; ·sia figurk'reanta forto estás unik:a. La limo de siaj k'apatiloj· esta$
teknika kaj stila:;· 1a fatJelo, la mirak1oj· ne pov.as Cion ·
sol vi;' sed ·· sia f10rta kredo pni la bbno de · la homojj,
tainen estas i))ela, kortu§a kaj en oorta periodo ·de la
apatia lacigo - refresiga. Selma La~rlo.f, antáü nelonge igis 76-jara:.
· . Guswf Froding ( 186o--, 1911) estis malfeliea
heredanto de du. malsaooj gepatraj spiritoj~ drink'emuló, kiu per sia .. poezio pu~ . b1rila:s el la #r'kaiíanta
koto. Li estas majstro de la 1íngvo, revanto de freneze
fantaziaj songoj, pentrrállto de la hejmaj regionoj, l.ruls
poezio estás kunigita al la plej profunda socia 'indigno.
Eterna skeptikulo, li b'araktas ínter la severa ask'etismo
de ·T 0 lstoj kaj la .dissiranta ciun Ugop. NietzscJ:le. Kaj• la
p~kto d·e tiu ci <kalíeidoskopa vivo estas 'la frénezulejlo.
· Erik Axel Karlfeldt (1864-lgo4) 'heredas sanan, fortan homecon, li estas la tria, la k'a:mpulo--studento; .akonomia katastrofo jetas lin en la urblon, de Jóe
li reoopiras, kie li revivas la plej svedan, plej tradicia¡n
pl:()vincan viv0 n 'de la pitoreská:. D.alek:arlio. Helaj, gajaj
kolorój kaj idól-adora energio alternas; ru~aj; dometoj
brila.S, kiel vakcinioj en la verda herbfo kaj bluaj! lagoJ
ridas al ni. Reaperas la naivá.j, tamen eiain· re.ligie
seriozaj tiildoj de ·la dalekarliaj· pentrajoj : la profeto
Elija, kiu en dalekarlia earo ekiras al sta ci:ela voja~<t
dqm .•. multko1ora buk.edo d,e virinoj kaj .sciW?la infa-;naro gapas la ru¡,ji>ar-onk!on, .kiim Dio invitis por amika
priparolado. En ~j poemoj, tamen estás ankaü malhelaj 'om'b'roj, angoro, mitiespero; en miilfelieaj• hor~j
lía; sen tema anirilo if)atálas · kontraií malhelaj potenOOJI,
sed .la, ciutaga hatalo, la po1ítiko estas presliaü tute
frem.da ~ li. . · .. .
.
.
'\> ·· Nur fragnientajn . frazojn, vortojn ni pova.s en tiu
ei' .!Ínallonga artikolo dedici. al · la bril.e talenta Pelle
ll(olin (1864__:_1896), kies fru~ mor~o senigis ~sveda~
literaturon de it,Uiu .eí la plej grandaJ promesOJ; - pr1
la , ~jstro . d~ -~ epizod.,litera~lJ!O, f1llkrt ~ng;strom
{ri.ask!; 186g), -pn Ua. f;ervora kal1dealista eduk1stíno de
lá: tUtá, samepoka svedasocio, Etlen Key ( 1849-:- 1926.)
'i/.1 Kaj nun. ~i jam atingis lá ·epokon de la inal~tiv
eoo, kiun pet'Áode disigas mallonge efikaj krizoJ. La
atnlósfero estas plena de deprimo kaj la sopiro por la
·wi!gana .¡¡epurit~..fperas en: la, drrupo . de T.or Hedlkrg,
. en 'l>1ohan Ulfst1~rna, « .
,.
.
. ta verkista tipo ·de la stokholma j~oe.ntfino estas
1/jalmar Sóderberg (nask. 1~69). ~un sm l<i;ca ":l;el~
koliú, i.Qdiferentá .ridetd, apatto, kiuJn kelkfoJe plifréslas li ~ana, momenta vigligo., "
· .... · .
lirikis~·:~o Berg~ , {frlas'K. 1869) .eStás jam
la m ' o de nía ~poko. Li . Eler~s la ma:lhelajú omb'rojn_de la vive; 1i . ne estas indif~reD;ta spirito; li, estas
koro kaj amo, sea ~neniuo~ ~nergLa v.ol-hel'.(j().
.
Sed. Sven. L'idrrnm (nask, x88-2) komence erotite áktiVisto, fine Ríyl~..- ~preZf'ntas . 1~ · fortart
·
· la úte;atÍ:id>;· kiun 1iii'¿o.>\.~Joj 'iórir" piimokaS;
...
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LA UNUA ·CAPÍTR:0.
StokhQ}mo . en birdperspektivo•.,
Estis vespero, koínence . de majo. La parketo sur
Mosebacke ankoraü ne estis ' malfermita por la publiko ·
ka:j la florbedoj ankoraii ne prifO.sitaj , la ne~flQroj*) su. prenigis sin tra la foliamasoj-• dé 1' ~ pasinta jaro kaj guste
est.is fi~antaj sian mallon~an .a~adon por ?oni lokon al la
pli d ehkata] safra:nfloroJ; klUJ trov1s nfugon sub sen~ .,
frukta pirarbo; la siringoj atendis sud<~.n venton por ekflori, sed la tilioj ankoraü oferis en siaj nefenditaj burl{onoj amfiltron al la fringoj , kiuj ekkonstruis siajl} li- ·
kenkovritajn nestojn ínter trunkp kaj branco ; anko;raU.
nenia; pompiedo surpasis ia s¡¡.blajn voj·etojn post la
fm·i~o. de _1' l~tvinb;a ne~o , .jen. kial.la. bes~oj k~j. flor~j
ene · viVadts sen~erie. La . paseroJ kolektis l:IfonaJOJD , klujn ili poste ka:Sis sub la tegolojn de la navigada lermljo; ili interbat'alis pri ]a splitoj de 1' raketingoj . de la
lasta aütuna artfajrajo , $jrkolektis la pajlon de sur junaj
atboj, kiuj la antaüan jaron liberigis el la Rosendala
plantejo - kaj ili rimarkis cion! Ili trovis· .barege-l:ifonojn en ·la la~oj kaj el ínter la- splitetoj 'd e .benkpiedo ,
sukcesis _eltiri harfalajojn post hundoj, kiuj n~ plu batalis
tie post -la Jozefina tago pasintjara. : Estis vigla vivo kaj
kverelo.
'
.Sed la SUDO s~aris super Liljefwlmen . kaj pa;fis faskojn da radioj orienten; ili pasis" tra la iumaro super
Bergsuncl rapidis ~tai:íen s~per Riddarfjarden, , suprenra:~npis la krucon sur la pre~ejo de Riddarholmen, transjetis sin sur la-krutan tegmenton de Tyskan,**) ludís kun
" la flagrubandoj sur la boatoj apud Skepp!!bron, iluminis en
la f-eries troj sur la gr~da Lagdoganejo, pril~is la arbar~jn'
de Lidingo, kaj fortonigis en rozkolora nubo, fore, fore, ~
ekste:.;e en la' vasto, . kie ku$as la m_aro. Kf!:j de tie venís ·~
la vento kaj ~i faris la sa:man veturon . reen tra Vaxho,lm,
preter la fortikajo, preter lá Mardoga.Bejo,)aü la in~ulo
Sikla, eniris malantaü Hastholmen kaj rigardis al. la so- ''
merpleznrejoj ; denove eksteren, d,aurigis kaj envenis en
Danvik.en, ektimis kaj forkuregis laü la suda oordo , sentís la odoron de karbo, gudro, kaj fisoleo, alpuSi~is · kontraü Stailsgarden; .suprenveturis sur Mosebacke,_ internen
en la p~keton kaj báti~is. kont:aü mnron. G~te tiam
malfermiS la muron -s ernstmo, kiu jus fo.tskrap1s la glu- ·
ajon*) de la internaj fenestioj; terura odoro de fritgraso,
bierresto, abibra:Il~jo kaj segajo eltorentis kaj' cion forigis .
m~proksimen la vento, kiu nuni dum la kuiristino .c n~pn:lS fre§an aeron tra la nazo, UZIS la okazon por kaph 11!
f enestrovaton sudutitan de hrilajo'j kaj berber.is-beroj kaj
petaloj de dórnrozo, kaj komencis rondodancon laü la
vojetoj , ~ kiun haldáü pa.í'tbprenis la paser'oj ka:j :fringoj,
car 1li jene vidis siajn ló!ejzorgojn plejparte forigitaj.
.
' Intertenipe la kuiris.tino daürigis · sian laboron pri
la internaj fenestroj kaj post- kelkaj minutoj la J>Ordo de'
'\

~

)

*) botanika nomo: Galántoj, lau sveda esprimo .
>~NeAgutcoj«. ..
. ,,
, , ,
· ' ,~.
**) Trs~n ( = la GermanaJ prtjejo _en Stokhulillo.
*) gluajo.= oni kutimis en SYedl. vintre glui pape- ·
sur ·- la interfeilestran fendon
' .
.
-

·· átten la arldorm~ · .éap~Íon, kaj aÍprElOis sian píej bo?- .
,·olan rideton. .
.
· . '- L¡¡, suijoro distr~ktju~istO kfedeb~e ne devis atendlí>"
'
' ...
. . - ,E¿ ·ne· momentbn ; la horlo~o j tis batís ·la sepan.
~i dankas '.vin, ke 'VÍ bouvolis veni., car mi devas konfesi,
ke tiu Ci- renkonto e$tas gravega por mi; ~i. .preskau koncerna$ mian estontecon, sin joro -. Struve.
,:;...-.. Ah, cu, verei
.
·Sinjoro Str~ve palpehrumis iomete, car Ji ·ja atendis
nur grogtripkadon kaj ne tr~. emis ·. pri .serioza interparoJai:lo, kaj. tío _ne estis sen kalizo. ~ : . .
·.,- Por ke ni povu pli borie interparoli, .daiírigis la
distriktju~isto, . ni sidu ekstere, se . vi ne kontraüas tion,
kaj trinku grógon.
.
. ' Sinjoro Struve tiretis la longajn vangharojn; · sin,gardecpremis malsupren lá capelon kij dankis 'pro la invito, sed estis maltrankvila.
..
.
-::- Ant;n1 cio, mi petas, ne plu'"titolu min distrikt'jugisto, ieprenis la párolon la juna' sinjoro, car tio mi neniam estis, nur eksterordinara notario, kaj ci lasta mi cesis
esti hodiaü kaj estas nur sinjoro . Falk.
~ Cu71

,•·

,.

,. Sirijoro Struve aspektis kvaiau li estus 'Perdinta eminentan koriatecon, sed restis l:loó:'vola:.
.
- Vi, 1iberalulo . ..
Sinjoro Struve prÓvis peti la vorton por klarigi sin,
sed Falk daúrigis:
.
.
- Mi sercas vin kiel kunlaboranton en ·la liberala
»J}u~kufo«.
.
. - Eh, mi estas tiel _. sensignifa.. k¡unlaboranto . . .
· - Mi "legis viajn flamajn . artikol6jn pri la laborista demando ~aj ciuj iíliaj demañ4oj, kiuj ku8as sur .nia
'

.

"'

"-"

.,

'

koro.' Ni k:ailuias· nun An~o Iti kun' romaj clfe~oj , .éar
estas l!l .tria jaro, kiam la nova reprezentantato kunsidas, 'k~j ni baldau vidos niajn esperojn realigitaj. .Mi
legis '·; viaJn bohegajn hiografiojn en la Kamparan~iko
pri la póliti.kaj -gvidantoj ~ viroj el la popj)lo, kiuj fine
povas iprczenti, kíon ili tiom - ~onge portadis en 11iáj nrcnsoj; vi esta!\; progresemúlo kaj mi alte . taksas vinl
· ':Struve, kies Iigardo •estingi~is ansta~aií ekbruli pro
la fajra parolo, plezure akceptis la fulmforigan proponon
kaj fervore ek'parolis. .
·
.
.
· - Mi .de,·as d:ixi, ke· mi aüda,s kun vera plezuro tekono~ .de jun,a k,aj, mi devas áiri, eminenta persono; kiel ·
la distriktestro, sed : 3J.iflanke kial _ni parolu pri ajoj tr.o
seriozaj, por nc' diri funebraj, lié ci, kiam ni estas ckstei·e .en ·ta ·sino. de 1' naturo, nun, la unuan tagon de l'
printempo, kiam cio bur~onas. kaj la suno d~siga~ si.an
varmon. en la tutan naturon; m restú sen zorgoJ ka] trmku . nian glason en paco. Pardonu, sed mi kredas, ke mi
estas pli ~a studcnto - . kaj kura~as - eble tial proponi.... .
.
.
- .F.alk, kiu eliris kiel siliko . por serci stalon, sentís, ke
li ha,kis en Iignon. Li .akceptis la propenon sen ia varmo,
kaj la 'novaj · fratoj nun sidis tie kaj havis nenion por
diri . unu al la 'alia krom la élrevi~o, kiun atestis iliaj
viza~oj.
· .
- Mi jus rakontis al vi,frato, d!J.úrigis Falk la interparolon; ke mi rompis kun mía pasinto kaj forlasis la
oficistan karieron; nun mi voláS nur aldoni , ke mi inleneas fari~i literaturisto!
- Literaturisto 1 , Diable, kial do? Estas doma~e.
·- Ne estas dom3te, sed nun mi volus demandi, cu
ftato scias, k_ien mi devas iri por ricevi ian laboron?
_..;. Hm 1 Efektive estas malfacile diri tion. Tiom
granda · amaso alfluas de ciu direkto. Sed ne pénsu pri
tio. Estus vere dom~e, ke vi interrompu; estas mal.facila
ka:riero ti u de la literaturistoj 1
.. Sti-uve aspektis kvazaií li opinius, ke estas doma~e.
sed ne ~ovis ka.Si certan kontentecon, ke li ricevís kuoU.lon en la malfelico.
. .
- Sed diru al mi, li daürigis, kiu estas do la kaiízo,
ke ví for:íasas karieron, kiu donas kaj respekton kaj potencon •.• .
, - Respekton · al tiuj, kiuj . arogis al si la potencon,
kaj potencon . al la senindulguloj.
- Ho, babilaco! Ne estas tiom . grave!
~ Cu ne? Nu, same bone kiel ni povus paroli pri
io ália ~- • . Mi volas nur prezenti al vi la internan de un u
el la ses oñcejoj, kien mi enskribis · min. .L a unuajn
kv.in' nii túj forlasis pro la natura kalizo, ke tie ne trovigis
ia l'aboro; Ciufóje kiam mi ven'is supr.en kaj demandis,
cu estáB io por fari, estiS la ciama respondo: Ne! kaj mi
e.~ 'I}e vidis 1,llD aju, lciu faris ion. Kaj tío ci okaús malgraií tio, kc mi esii,s en tiom gravaj . of~~joj ki~j la [(oD!Ul

legio :por Bran,dprodukW.do, Kancelarw¡o ¡wr

fmpo~t

~ar~o kaj:, ~enera~ -p~r-ek!eto por la. Pensioi_ ~ Z'. Of.'C:
tsf4ro. $ed klam m1 vidis tluJn amas~Jn da oñc~tOJ , ktUJ
.r~Jl!ldis ·.unu sur 1a alía, !-Pe,ris,, en ~~ 1~ penso, ,,ke la
OMJO; lriu elpagas la salaJrO]n de CiuJ c1, tamen devas
ihavi ion -por . fari . .Sekve mi enskribis min en la Ko[e...
gipn • p,pr 'la ~lpago.~ de, la salhjroj de Z: OficisW.no.
, - Cu· vi estis en tiu oficejo? demandis Struve, kiu .
komencis mteresiti .
. """" Jésl Mi: rÍ.eniain pov()S for.gesi la grandan im.. preson, lriun· faris, sur mín ·mía enp8:8o en ti un per-.
fek.te k~ - bop.e organizi(an " o~cejon . .Mi JJU.Preniris je 1~
dekunna 'boro a. t., Ca:r DDl tiám e)ltus del}nta mal:ferm1
la of.ieejon. "En 'lá P.eael.Cáiitbro kuliS ..du" junaj pedeloj
· ~taj .surtablen· kaj le~ La Patrujon.
: ,.".....:.. La ,Rabujon?
,·_
·
. .
Strnve, kiu antaiíe jetadis sulqm.>n al ,la paserüJ, ko..
.
.
,
meÍlcis JlÍDlúÍIÚ la }~n:loj.p..
·!i!
~ =Jesl Mi dCZU'JS .boíian. matenon. Serpenteca moveto laü la: dorsaj de la sinjorbj rimarkigis, ke .oni-.akcept.
is mim sallitón .-sen rekta: ant:o: ·unu el ili ~ .iaris
~ 1"'1'~
la -kalkmumo .de .1'
, tr11.. ~
iju estu.a de-,
'
tt
.
:•·
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- Bo .B ergma,n -

Cú estas kar~op~c·>~i.:btust Airita
cu vorto ec, per larm' _aü sang' ski:ibita,
cu er' , ec unu, . ella vivo Avita
en .ti u ci bombasta poezi' troornam.i ta arabésk-ebri'? ·
T~e bona, certe, la metía lerto,
sed .ven u vir', virino - ~e 'nur spérto ·
kaj korp', animo en la vortriveronl
Ne vort' pro vort'. Nur tio povas mem
eni~i unge koron kaj radike teron,
en kio ku§as ~era viva sem'.
Trad. Magda Carlsson >
NUN IRAS SIP'
-

·.

Bo .Bergman -

N un iras ·§ip' balance al cel',
ho dance .al cel' vent_plenas la vel'.
mi flustras ion al via orel' la Aipa nom': Felico.
'!'eruraj onde~oj frapas kll? bru' ~ ,
JeD ·hlankas rif~?rsoa .en ):ngra blu, ..
éipesvo tamen d.uekt¡¡.s ~lu ,
car .n om' de l' ~ip': 'Felico.
Se ili venas al verda la strand\
ho verda la strand', ·kun roza ruband'
knabin' tie staras, mansignas de l' rand'
al Aip' kun nom' ' }?elico.
Hoj-hojas responde de l' mastoj, snurar',
.
huraas gajuloj sur blua mar',
kaj ..:. jen maristo kun bukloj., car
la Aifa nom': Felico. ,.
Kaj buAo ru~a níal:fe~mas riun sin,
·
m.a:Ifermas n un sin la bu§' de 1' knabin',
éi ~emas, pete~as: kunprenu min
sUT&ipe de Feli~o.
Sed .kred~ al mi, kun ~i pasa~er'
la Aipo pereos; ~edu al. ve~· : " · ,
knabmc;>J sur mar , knabmoJ sur ter ,
dan~eras al felico.
· ·

vinta validi kv.azaií manprem~;>: ~: Mi demanªis • ~u. iu el la
sinjoroj estas .l~er.a por montrl .8.1 mi la .ej()ri;;)H deklaris,
ke ili estas malhelpitaj pro ordono; kiu n~ permesas forlasi la pedelcámbi:on. Mi demaridis, cu ne '-4''ovigas pluraj pedel~j . Nu jes, trovi~is ja plu:raj.. ~ed la tefp~deio
liav.1s fenon, la unua pedelo e~tL> ilucl'lglta de la .deJoOO,
la _d ua pede~o ~avis .:forperm~~il~ ~a tria e~t-is ee .la_ Posto, ·
.la levara estl$ malsana, la kvma :'lr·IS _. pQr .tru~kakvo, la sesa
estls en la kor~o •kaj Jie _li sidadas tutarr tagtm«-; cet,c;u:e~ n~Qia:tn kutimas 'Oficisto esti .supre antaií la,_; )inua hoio «.
Jene oni atentigis min pri ,mia m~onvene trua, ~ena vu- cito kaj men1oJ:igi:s, ke ankau lá pedeloj estas oficistoj.
' , Post .kiam "mi tamen deklaris mían deddon, ke nti .
. ~olas 'r:idi la af~cejojn . p.b r tia;qtaniere ri~~-_i büdon pri ·
' la labordiv.ido 'en tiom grava \kaj 'vastá oti:eejo~ 'la pli juna
· eJ -la du i~is · mia akompana.nto. Grandioza yidajo renkontis min, ki,ám li malfen;nis la ~on· kaj vico da
dekses ~ambro.j , jen grandajJ j.e n ma randaj, stáris antau
miaj rigardoj : Tie Ci certe donitas 1 ro, mi pensis kaj
ín1 sentis, .ke íni trovis felican ideon. La &uo de dekses
· .hltullignaj 1ÍejtáJoJ., 'kiu:j hrf.ilis en de~ .Jl!i9elfoJ;1D._oj, ·
;ag.¡:a.ble rom:pis 181 s'olecan in'lp~n de ~ la ~()ko~ •
,

- Bo 'Berg.atan -~

~ ·-

Malluma
fr-~t', revema ;·ír;: ''
La vestoj cifoÚ su~pendas, . ,
La brakojn ili ·k un vibra sopir'
aÍ tro:i:npa vizio etendas _.
j!}S, Íras . por gtelo, por .ntib' au ' ~enf,
ppr fulmo,' kapric'_, il~ziq, , , ~- ·
.kaj ·piemás aLlipoj je sakram<Jnt!
kalikon kun - vi~' F.antazio. "
Ne domon, ne _grenon - al frerrida cel'
forlogas la fatamorgano.
Se>donus stelojn .la pi' •de -· r ,.ciel'
· kaf .tu tan mondan Satano ~ -"
né 6esus pro tío soifa brul':
DUf migri, nUT ~sercÍ kun reva Okul' ~llagas jam nov~- incenso.
_
Car ·tuj malgravi~as "Solvita derrland' .
.La grand~ tró~as - post tiu rand',
_ ·
kie svene haltis la penso.
_Trad. Magda Carlsson.
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ADÁOO
BO: Be r.g inan
Ond' movi$a8, vent' ~uzikas
ondo; vent - karesas sm.
PdSt 1' arl:íaro, ornuance
mar' . sekala' ondbalanctl
1ulas sin.

'vi nur maiikas; kor' mdikas
tion per. inalema ~ov'. , · .- .
Nun --en dormon mm muzikas
milde. mola~ blov'.
. ,,

povis ·'reteni ta demandon, :pensante pri malnova legendo.
»Pro Dio, diru nenion; neniu rajtas eniri tien ci antaü
ol la P:r.ezidanto sonorigas. «' - »Cu do ofte sonorigas la
~ -Prezidanto? « · »Ne, mi rie · aiídis ·lin sonorigi dum la
jaro, •kian1 mi estis ci ti e.«_ - Sajne ni denove venís al
la limo de 1' kopfido, jen pro · kio mi int~rrotnpis lin.
"P.roksin/e; al la·' dekdua kómencis al~eni la ekster'ordinal-aj oficistoj, . kaj rrii e:;tis iom smprizita, ke mi
rekonis en ili :nur malnovajn kona~ojn de la Generala Di,rekcio por Ia ····Pensioj de ·r Oficistaro kaj Kole~o por
Brand~r<>~u~tado. Sed ec pligr~~gis · mia- surpnzo, kiam mi v1d1~, ke la Kontoradmm1stranto de la Impostsargejo enpromenas kaj eksidas en~. la cambro de 1' .AktriariO 'S!JT ties ledse~on, kaj li arangis sin same hejmece,
kiel mi vidis lin en · la antaiía loko .
.Mi flankentiris unu el la junaj sinjoroj kaj deJÍJ.andis ' pri liá 'opinio, cu ne esttis taiíge, ke mi eniru al
la prezidanto por honorv.izito. »Silenton « estis lia mistera
respondo, duJ:i¡ li kondukis mio eñ Ja okan cambron. Denove ·ti u rrlistera »silenton'l«
.·
·· La ejo, en kiu mi estis nun, estis sa.me malluma, sed
pli malpura ol ciuj aliaJ. úevalvostaj cifajoj eligis 'tra la
, fend()~·icaj ledoj de la meb1oj; la ·polvo kus1s dike sur la
skribotablo, kie staris elsekiginta inkujo; tie ku8is ankaií
neuzita sigeh..akso, sur kiuo la antaiía posedanto tekstis
sian :nomon kun anglosaksáj lit~rpj, papertondilo, kies
stalmákzeloj kunfiksigis pro rusto,. datmontrilo, kiu haltis somermeztagon antaií kvin jaT,oj, Statkalendaro kvin
jarojn a,ga, kaj pakpapera fqlio, sur kiu estis skribite Ju.lius ' Gaesar, Julios Caesar, Julios Caesar, almenaií cent- fojé, inters;mge kuo Onklo Noa, Oriklo Noa, egale ofte.
- - »Tiu ci esías la cambro de 1' Arhivisto, tie ci
' ni povas resti, en paco, d_ir!s ' nria akompan.anto..
.
...:_ »Cu do la Arhivlsto ne venas ben el? « mJ demandis.
·
1
•
-;:- »Li · t,te esti& tíe ci dum . kv~n jaroj, do nun li
- devus honti vimi tien ci! «
.
- »Nu, sed kiu· zorgas pri lia ofico? «
·-:- »La Bibliotekisto. «
~ »El kio 'kónsistas .a dejoro de tiuj' en oficejo kia
la Kolegio por la elpago de la salajroj de l' Oficistaroj? «
. · ,. - .•.· Ci konsjsta5 e~ tio, ~e la pedelój"~icigas Ja ~~i
t¡¡ncoJn laií kronologw kaJ alfabeto, KaJ sendas 1lm
al la librobíndisto, poste la bibliotekisto kontrolas ke
. o_ni , stp:i~u . ilin sur la ko~cefnajn . ~ret~jr.t. ~
.
'
SaJmS, lee Struve nun ·c1am ph ka) pli ~u~ la m- ·
terparolon kaj iam kaj iam ii notjetjs vorton 'sur sían manumon, kaj kiam Falk fa~is paií:Zon, li. demandis ion

grav~

s~ .

~hiv.isto '

N u,
kiel elrÍcevis ,la
sian sálajron?
::_ Oni sendis ~in , aL 1ia hejmo l · Cu :'ne :S!mple?
Sed ínia juna .kamarado nuo konsilis al mi, ke mi eniru
;kaj rirerencu '31 la Aktuario kaj petu,lin prezenti niin al
la , aliaj o:fi.cistoj ~ kiuj nuo komencis alv_enadi po_r movi
la fa'j:rojn f.O ;si.aj . kahelfo.rn.oj kaj ~úi la lastajn .:.;ll.diojn
de r ·.fajrajo. La Aktuarió lañdire..-estis · tÍ'e potenca kaj
ankañ bonkqra persono, .rakontis . I!lia amiko, kaj li tre
. datis , komplezon.
, . ·
_
· • . , · ·, . . . . . .
··Y~
•. Nún mi, konanta la All:tuaTion en la ·kv.a).ito de Kott• toradininistranto, ha-v;is tute _aliajh 'pensojn _pri li, !!ed mi
kredis al mia amiko ·kaj eniris.
· , "
'EQ l;u;~a: apogse~o antaií· la . fm;no sidis la timata kaj .
streCis ·siajn piedojn sur . boad~lo. Li es.tis serioze -okupata
per prifumado de sukceQa ~i:tr-uingo i kiuo li enkudris en
. ·gantledon. ~or ,ne re~ti sen okupo, 1i k~mencis ~ legi la
'! hieraiían Pós~azeto!V por konatigi k.uo la necesaj "sciigoj ·
'.,
._
_...
. pri-Ia_ dezirof ae l' Registai-o.. · _
~ · . C~ mia eniro, klu. Aajne ·~flik~is J41, Zli suprenAov.is ~
.•) la ok,hlvitrojn kaj pu8is ! iliri sur .sian kalvan ver:ton; la
dekstran okulon li ka!is malantaü la marA'eno de la; gazeto
, "c.Jt¡¡.j p:e~, la .m~deksba P.afis _~,:. '\Di .m~rigar~on. M~,"
_ , .prezentís miaD áferoq. L1 prerus la -c¡garmgon en lá dek- ·
' stra'Q. ÍnaJ.lon kaj esploris lciom •efikisc je ~ la fumado.
, • La ..mm e~ta ter.ur.a silento tate ~pl'avigis m.iari' antaií. : tim~· ti knafusis · ~~ posle · ái'ídigis .Wlui aonori ten la ~
''
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fajrajo. Bost tio li rememoris la gazeton kaj daiirigis la

leg~don ..Mi o~iniis taiíge ripeti. mian. in~encon laü .ioma

vai,'IO. T1am li ne plu sukces1s reg1 ·sm. »J.e dlitblo,
kion volas la sinjoro? Mil diablojn, kion volas la. sinjoro

en mia ~iunbro! Cu mi · ne rajtas res ti . en paco en mía
propra camhro? Kion?! Eksteren, eksteren, sinjoro! Mil
diablojn, cu la sinjoro ne vidas, ke mi estas okufital Parolu kun la pronotario, se la sinjoro deziras ion Ne kuo
mi !« - Mi eniris al la pronotario.
,
Estis, granda kuosiclo pri I!lateitialo, kiu daií.ris jam
de tri semajnoj. La pronotario prezidis kaj tri kancelarianoj zorgis pri la protokolo. La ensenditaj specimenoj
?.ElJa )ive~antqj \u8?s di.s~utií~j s'!r 1~ ,tablo¿ ~e kit_l sid~s
cJ.ÍlJ hber3.J kancelar~anoJ, ~opustoJ. kaJ n?tarl~J· Om deC1dJs, kvankam tre d1versopm1e, pr1 20 .nsmoJ da papero
de Lessebo, kaj post ripetaj pr_ovtrancoj. ili restis ~e 48
to~diloj .e l la _er.e.rpiitaj . pro4uktoj .de Gratorp , (en; ,kiu
uzmo la aktuarm posedis 25 akciOJD); la provskribado
per la ata:1plumoj ,d~iíris tutan semajnon, kaj la protokolo
pri .la ' sama en~lQ:ti~ 2 .rismojn: .da ·j>a,pero; nuo ~mi. ~
vems al la trantiletoJ kaJ la kuns1dantoJ ~uste proVlS ~lUJO
sur la nigraj tablosuproj.
·
:. ' »Mi<- próporias tiun de Sheffield, n-on 4, kuo du
klfugoj' sen kotktirilo, ' diris la pro:iíotario, kaj prenis
splitegon el la tablotabulo, tiom graridan, ke oni estos
p<rvin~a :P,er ~i e~bruligi · ~ejtafon,. .»Kíon. opinias la unua
· notan.o? "
· .
.
Ci ti u, trancinta tro profunden ' dum la ; provtraneo
ka) trafiÍ:lta · mijlon, kiu; difektis trancilon de ..Eskilst\Ul.a,
n-on 2, kuo tr1 klingoj, proponis la nor;nitan specon.
Pbst kiam éiuj 1!ldiris _sian opinion. kaj ~ev~re argu~
m.entis ~r- aldonitaj praktikaj provajoj,, la pr~zidanto deciilis, ke "oni meridu dudekkvar dekduojn da Sheffieldajoj.
Ko~t¡;añ tio '. faris re~ervojn la únua notario en ne
mb,llunga "~arola<!"o, ·. kiu. esti~ . ~rQtokolita, kopi~ta en . du
ekzem.pleroJ, reglStrJta, ·1aiíV1Clgtta (alfabete kaJ kronologie)" hi1;1dita. kaJ. metita., d~ la .:PedeJo sur. taugan breto!l
sub la konfrolo de la bibhoteklSto. lia 'tezervon tt~vehlS
va1-ma patr"iota sento kaj . ~i akcentis speciale la bezonon,,
ke la Atato kur~igu la ltejmlandan manufakturon. Car tio
sign;ifis aku.zon kpbtr¡lñ 1a registaro, tial_ke ti . trafi~ regístaran oficiston, la yronótario -divis deftmdi lá rerstaron.
Li koinenois per historia skizo .pri la deveno de 1 manufal!lura p.iskonto .(ce la meucio tdiskoií~« éiuj .reksteror,diri:aJ:iil:oj ·pfutumis Ja orelqju), j efis ·r igaidon sw: la eko.iiomian evoluon de' la lan.do dum la ~taj _dude~ jaroj, kie
li_tiom · profuo~ en la detalojn, ke la horlq~o batís la
duan '·en ltiddarhálmeu antaií ol li alveriiS al la temo. .lle
]~ "fatala ~orlotblltO ~iqj · oficist?j suprep-saltis ?e siaj lo~~
OJ, kvazau faJrO estus _ekhruliñta. Kiam IDI demandis
_j1.01a • k~aradon; ~o!l signif.as tío, 'I'e,tpondis la malj.una
nptano, lüu aiídlS nuan demandon: ~La unua devo· de
l' · oñcist.o, smJoro, estas; la precizeco, sinjorolc Du ~
notojh . pos!. l.a d~ estis, tute j,~Yive en. ~a éarilbrar0 1
,.ftJergau m liavw varmegan tagonc, flustrís kamarado al

>

~

tnf sur lá Atuparo. »Je"·. Dio, · kial?« mi demandis ' mal- ·
trankvile. »La krajonoj! « li respondis. Kaj vere fati~is

va:rn•egaj tagoj 1 !-a ·. ~ige!vak~oj, _k?vertoj, .Pap~rtr~ncil?j, ·
sorbpapero, Anuro, S~d cw é1 iaugts, éar é1u r1cev1s okup~m. Tarñen , :yepiS' tago, kiam ti o ne sufiéis. ,, Tiam mi
kura~.ítis ··kaj petis ian laborajon:' Ili doriis al íni sep
rismojn ~a · paperg por netskribi be] me: pol; ke mi akiru
meritojn. Ti un lab01;on, ·mi plenú~is gum tre . ma:llonga
tempo, sed anstatau gajni rekonon . k'!-j .. k:ura~igon , oni
traktis '· m in , k un malfido; car on1 ne §atis . diligentulojn.
Neniam plu. mi rice.vis laboran; Mi ne vol as :vio ~eni }iler
turmenta priskribo de' faro plena je humiligo], malico,
sen limo, ~ar~co. : Ción, , kion mi .konsideris ridinda kaj
bagatela, ó:ni pritraktis kun soleQa seriozeoo, k'aj éion, kion
m~ respektis kiel grandan kaj laüdindan , oni inalaltigis.
La popolon oni nomis kanajlaro kaj opiniis tauga nnr
po:r la garnizono por surpafi ·ce okaza 'bezimo. · Oni malka8e insultis la novan kónstitucion kaj nomis la kam,par- .
anojn renegatoj .*) Tion mi aiiskultis dum sep monatoj;
oni kpmencis susf!ekti _m m, éar mi ne pa;rtoprenis la ri:d~ ·
adon, kaj . oni provokis min. Proksiman fojon, kiam oni
ata;kis la ~»opoiiciajn hundojn «, mi eksplodis kaj tenis
klarigan paroladon kun la rez'uJto,. ke oni eklwnis min
knj mi fari~is malebb. ;Knj nqn mi faras kiel multaj ··
aliaj Aiprompuloj: mi jetas mio en ·la b:rakojn de J' lite- ·
raturol« .
·
Struve, kiu sajnis malkontenta pi:o 1a fortranota
fino, enposigis la krajonop, eltrinki~ sian grogon kaj aspektis distrita. Tamen li opiniis , ·ke li devas paroli.
- · Ka:ra frato, vi ankoiaii ne ellern,is la arton de l'
vivo; vi spertos, kiom .malfacilas, ricevi panon komence
kaj poste vidi kiel ~i iom po~t iom iAas la: éefajo de l'
vivo. Oni laboras. por ricevi .'panon ·kaj oni mantas ' sian
panon por povi perlabori pli da pano, por p9vi labori!
Kredu· al m1, mi havá:s edzinon K&J infanori, kaj mi ~cías,
kion signifas ;tio. 'Oni devas adapti~i al la cir~onsta.qcoj,
cu_vi ·koniprenas?.- Oni devas ad'apti~i! Kaj vi ne scias kia
estas la situado de Jiteiattú:isto. La l:iteratutisto staras
~kster la socio 1·
·
;\o.

.,_(

*) Tiu ci priskribo 'ne plu estas
l:'eqrganizo
de. la oficejoj.
(Noto de l'
•
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.Helden.t Jtam .

LA ORNAMAjO .

La feM'- ....::... virjnorqamo, .
F(lra .oort', severaj dioj ,:
kaj
pe~· da vano jen porvira viv'.

negranda
L

, (

· LA

.Post w ya!a stor.m'

...

Ji ridetante yarmigas la manojn
super 'l'apid,e ' fól'hrulantil fajro, ·
sola sur .la ·'§ero.
~

fajrigas briliantojn, ··· ·
,}

•

·'
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dúm ter' ripozas en magia lac'. ·

J~s fili~· en. ka; turnajn blu-AÍláritojn
"o¡ilente stel' -

"

(ra kiu 1ora spác'?

{

Sed sub la steÍoj · duoruumo · tusás .

tegmen:~on et~ ; ~n

la orttbra

d~~s'

birdnestoj kaj • knabinMkovoj kUAa:s,
k:aj tien. raj:tas· futi ,mia pens'.
Mi ti.un supron mia prop:l;a.
-

punkteto firma . ce senlima T~ans'

kaj mi:ajn . pa8ojn Ímnas, kiuj do'ma!'>,
post ti~ pord' kun la ainika ans': .
Se fte~da i~as mi · sub noktaj sunoj,
Sur ter' trovi~~ , jen p~r mi azil' '•

é~ l' maro, kiu~ onde al
kaj kortSalikoj ":kantas

l; d~oj

*

. . Unue · mi . devas nkooti historion, kiu. dunÍ: pluraj
. tagoj ~enis lá memoron tiel, kiel malfacile forgesehl'a melodio. fu
...
Antaií nelonge mi vizitis dometon 1 en kiu mi ~is
tiam ne e~tís . ,Sed · la· interno sajnis al mi •konáta;,
kaj . m~. penis por r-e:memori. La. malfermita forno kun
.stana kandelingo '' kaj kafmuelilo ·1>ur la fornofriso ; kaj en
la angulo ~uste. tiu .nig,rigin.ta 8ranko kun malheligintaj
floroj. Fuksioj en la fenestro kaj sur certa plankotabulo
tru!Y post karhoai:dajo, :kaj sur la altá lito, la granda nigra
kato kiu konterite murmuretas: Sajnis esti la sama kato
- sed tiuokaze g.i havus almenaií tridek jarojn!
~

Núii mi rememoras! Estap dimanca vespero antaü
tri<;I.ek jaroj en tutsimila: dometo ,plej interne en la proyj~co Smaland. . Farmeto malproksime en densa kaj susuranta ¡¡.Ita p~narbaro, -kaj ·ne estas vojetoj en la nego. 'Mi
kaf mía frato estas tie por aceti lakton, kaj diim la filino
pcizorgas en la 'hovinejo, estas 'ga8to en la cambro la Fabelq, en formo de maljunulino, kiu ~ sidante sp.r la sojlo
de la kUireja pórdo rakoó.taS. · Ne estaS fiiheloj por infanoj
~ .·eble. tute ne estjs,: fa~loj tiam; sed antaií mia me- .
.:_. moro íli nun havas 'kárakteron de fabeloj.
· Mi vidas U'nu _el Aiaj historioj kvazaií prezentata sur
scenejo krépuska: ·
En apudmnra lito kn8as kamparano, li tre profunde
dormas. Mi ,aüdas lian fortan, trankVilan ' spiradon. Ce la
fajrUjo . ~stas okupitaj du homoj, viro kaj virino. Ili
fl.ustt:ante klinigas super' la fajron kaj kelkfoJe··ii sin turnas, timeme Tigardante al la dorm~~;nto. ·. Subite ili starigas; ~i tenas brulantap. Jignospliton en 1a mano kaj li
portas .fandltuleregon., ··en kiu la plumbo bolas. »Nun vi .
nu.r rapidul « flustras la virino, »Ne . estu malkuragtllo!
Hapidu! " Kaj Ja- palega viro klinigas super .la dormanto en
la lito, _li . kusl!.~ surflanke,-,kaj la , viro vedas la fluan
' pl~mbon en la orelon de. la dormanto. La virino ·jetas la
ügnosplíton sur la .fajron, kaj la viro tremas tiom forte,
kc ·la p]áp.kotabuloj s'kuigas . .La lito iom ,kraketas, kvazaü
la dormanto ' volus sin strecL Post tío ' cío ·silentas.
·
-

;>

montojn, preter postsignoj de, vulpoj, leporoj kaj !ICÍuroj .
La \etroj flugas supren el la. negamasoj . Mi aiídas sonon
de f.J.ugiloj el la densejoj, mil · sonoj de la' arbaro atingas
miajn orelojn ,. sed baldaií ili ree silentas. Supre sur
la. moritopinto mi rigardas norden trans , la'' sunlu!I\itaj insuletoj Sis Ja . blua, ondanta m&J."O. Mia vido sercas la .
·sopi1iatan drivglacion, kiu baldaií. venos el la Botnia maro,
kuaportanta fokojn kaj alian belan casajon. Sed la maro
estas blua en la nordo kaj anko.raií ·neniu glacio estas
tie ·videbla. Mi rigardas suden, super kaj trans la arharon, kaj min kaptas suhita ~ojq pro. tío, ke mi ekzistas;
mi decidas rapidegi suden al la éhena tereno, ~is mi pro
8vito demetos la vestojn~ La nego · estas bonega, kaj mi
vctnras rapide kiel eble plej. Mi saltas trans , la barilojn
tjeT kilil mi lernis de mía amiko B. L. antaií kelkaj jaroj.
mi ·skia$ supren kaj mallmpren de la montoj. kaj suoite
mi atiQ.'gas la grandan soseon, havante la dikan lano-kamizolon kaj lá cemizon enmetitaj sub la . zono. Mi estas
preskaii nuda kaj la preterveturantoj rig~degas al mi kiel
al frenezulo: »Jen, nun ankaií li perdí$ la prridentoÓI «
Kaj kiam mi A-rita kaj vaporanta' kiel lokomotivo alvenas mían korton, tiam mi havas la senton esti dudek
.,
.
·
jarojn pli juna.
Po.stsigno de sk_ioj . apart-enas al bela vida jo de neto.
. Estas ·kvazaü bela rakonto, Kvazaií fabelo.
Tradukinto ; Otio JonBson.

'''"

•· ,Esfls -iap,lun¡¡.. f,ra4tiilu káj Ú'fl. j una h-aui~;·· ~li ·
sux" :Stond''~e'' pxomóJitoro, kiu )fpinti~ia . en . la ' ma~on', ;kiJ

u "oridoj" p'laudi§ l~is : iliaj·;:p:iedoj :~ pi

sidts .:. silente, .ciu en
nre~itado t:r·kiij v}ai$. la\ sunon subí~i,: · <
.
. • · ·, ;n •·:penS'ts, _kéFii v~lonte ldstis 'siii.<Du~;r~Ji . Tigardi~.
·&ian ':1:) uso:h; ·.· al •'li ·\ Aajnis,~· J<,e ·• ~i .·'<estas·· lp:az iiu;: .destin ita
~~,Jste por ti u .celo. Certé· 1i llidis .pli hehijn •luíai:iinojri ól
siti, kaj, vere, Ji .amis .illian, sed tiull~Ii · é~i:Je 'nel!.iam povcíic
kisi , car tití ésíis ·iaealoc'A_aj .·,:stelo, , kaj »,die S,terne, die
begehtt Irian . pic~t ~ . . ;··
' ~ ·.
. ..
.·· · . .•
Si pen.sis, ke .§i:tre vo~oryte éstus kisata~de. li, por havi .
i>kazan: vare kOieriAi ka}'mó~tri, kiel prof\lnde si Iinmai~
~~tiJl,lils. Si· e.kstarus_'. kaj ; .j~tari,M ~l ·u. rigardbn pl~n~gan
-~~. ¡~lacie · Jria:Ivar,ina moko, !i irus sia'!l vojon: fi~re kaj
trarlkvile · k~j ' sen ... neriec_esa rapideco. 'Sed, por . ke li n~ ,
P?Yl:;}live.rii;' ;kiori ,si pensa,s; si dir!s mallaü~~ 'k:~j kviete.,:c "~· .
.,...':;', éu,,:vi kr~das ' l~postiDortflll vi~ol?-? ' ·. . '
' .
. Li 'pen.sís, ke J:i piUacile,; pov.us sin ,:k,isi, li respQn~
ªus,.jes. S!ld li fie .bone memQris; kion,:Ii díris . oe aliaj
9kaioj :pri tiu. ~i temo, k,¡¡;j Jimis. kontra~diri, sin . mem.
TiaLli rigard~s pr.Bfunde , en ; ~í!ijn :okulojn kaj respóndi)!:
· ' -· :E~zistas ~ome~toj; kj~ni
~r~d~. ,~· .
Tiu respondo treege.· .plac'is.al si, .kaj "si · e_~¡:rsis:
_tarn~n ~at&J ·liájn, !l<;lrojp ,kaj ánl{a:U ·~ian .fpuntlm. Dop)a~e ..
estás .. nur,. ke' · lia .·~a~p\ é.s,tas ·tiei:'.rilálbela, kaj · k,1:,9me · !í. ja .·
ne: !lavas poz~cion ~ nur · studento lernanta por prepara ·'
ek.zameno. Li
estus ;tií~c fianco; par . kiu oni pc¡vus ': ·
inci~i la
de la amikinoj.
· ·
·

:si:a

se

!i

,rni

ne ·

,·~erte'
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Provlnca ;r,a:konto
.

-. Ernsi Ahlgren' -

.Estas simpla eambl;o.. En .la lito. kusas la edzino
senmova . .Ea manO;j ·estas kunm:etitaj súr la b'í-usto. Sia
vizago estas regula, sed nun kowita de la pála; terura
kol9xo de la mo.rt~. Si ciám estjs bona edzll].o, labor~IJ?-~ 1 • am}ka. kaj ; ~parerrif~:, kaj , li 6{tm estis 'tre k9ntenf.? pri si: Ili~ ,kunvivis: -en r.ecip~a ,, ~ompr~no kaj
eJ;l _[liena .konseñto.Jela edzigo.<ilj _ne :~vis aliajn vivrimedojn, ót' sian :n.~J:,orkápablon. : lli farigis seninianaj,
kaj tio-koníentig1s. lin, ear darik', al 'tio la elspezoj malg:candigis Í'()mete. Sed ho ve, nun si jaro es!'as mortinut: Sur la · fene~traj bletoj · statas muitaj helaj florkres'kajoj, multe pli belaj ol · oni g~nera1e trovas en
tiaj ~~Mlmparaj do~et<!:i. k!lj ili, b'rauoeto.apud'hranceto,
etendit.as al 1a f.enestr'aj vitroj - al la lumo. Siaj.
plantoj. ciam portis belajn burgonojn ~aj florojn.
.
- ~vn~ li staras nud~pa ant~ií si ce la lito, rigardante 1~ mortintan edzinón. Gei;te la mman fojon. li
nun sta{as nudkapa en sia propra hejmo; tamén li nun
faras tion. Liaj mallongaj haroj estas · rugaj ·' kaj ili
similas haregojn cirkaü lia kapo. Ankaií la 1Jarho estas
tute ruga kaj iome.te hirta. Lia vizago :esta~ gri.za kaj
· ma1pura,' k¡¡.j la suprft Iipo havas dllkan strion de flartab'ako, sed tio ne gena"O lin, ear li de :tempo al tempo
~ en§pvas pli kaj pli da tia »bongustajo« sub lá.. supran
· liJ>9J!V Li ja ne povas vivi sen f!ártablako, tiu p.ar ciam
farigi'~ lia rola konsolo. D3:n!k' · al la peza laboro kaj
nesufiS.a zorgado de la manoj, ili rigidigis kiel ungegoj.
La 6tml·izo -estas malpura, kaj Ja piedoj ' 'tln ' ¡¡iaj grizflavaj lanaj strumpoj sájnas 'kvazaü pligran:digitaj en
la senfQrmaj 1ígnaj suoj, kaj ne" malpli pro tío, ke la
eluzita pantalono trom:all(lngigís, -:tiel k{) "gi ec n.e . kovri~
la 'maloo~oj.n. Li rapide palpebrumas per siaj preskat:'!
rug·eflavaj okuloj.
'·. . Cu ili .a mis unu . la alian?"Pá tio oni ne scias.
Kredeble estas, k.e': kaj sí .k.aj li heniam m:editis pri tia
por ili negrava afero.
. .
_
, . •· Ho jes,.nun si .estas mortiñta,. k¡¡:j li rapide devas
iri al la pastro. ,Li deprenas Ja lig:¡:¡ajn suojn, sur.metas la OO.tojn,.kilj sur lil griZa. ,_ve8tokiühlustria .trikita eemizo,.Ji súrprenas !á grizan jako.-1).; poste li metas
la eluzitan pon Sur la kapon kaj eliras . . .
' Eble Vi kr.edas, _ke li estas má1rica. Ho .ne! Li
,komencis kiel sinipla ~útisto, dutj iom post iom li
farig:üs -p.ropra milstro, ~onstruan'te domojn por la
. najbaroj, kaj fine li .ankau konstruis ~ian propran. Jes,

ca

,:..

1

t nun li .~stas rica, riea. almen~.ií .\au siaj vivkutimoj, sed
kiel persóno li . restas tute ii~an~ifa. Estás -<Cb1é ke li
iomete obsti:nigis kaj · farWs· ·pli lmj pli malpura, kaj
ke .la hruna strio- s.ur la lipoj ,pli k:aj pli dikigisl ,Eble
..Ei; a,nk~l)' .pen'sis, ke'li .nq,n estas sia propra m.ajstro, kiu
PQvas fari precize kiel li vo1as·!
, .Li venas~ al 1a pastro, salutante )) I;Jonan tagon «
per sia :raük'a na~o.sona "voeo.
La pastró, kiu, 1aü' kutimo tiatempe, pretigas la
predikoteksto,n, . ear es;tas vendredo, . ékrigardas la ,enir!.IIlton, kaj post mom-ento li 'ankau salutas )>oonan tagon «, alairante, »cu -estas vi, Per Hanswn, kiu viz.itas
min oodiaií?« .
'
»Jees, « respondas Per Hansron permaliautá votx>, malrapide deprenante la capon. Post momento li
d:aürigas J:hlbutante: . )>Mi volus paróli kun la. pastro
pri ia afero. ;< Li §ajnas iomete nervoza ·ka) fremda
antau la. pastro, ne bone -sciante, kiel li metu la. vortojn .... ,/
»Sidigu, « i:nvitas la pastro, kaj por kura~igi la
nervozan viron,_li daürigas:
»Kiel fartas via edzino? «
»Ne bone, pastro«, flustras Per Hansson, gratánte
siajn rugajn h.arojn, ankoraií havante la eapon en la
mano. Li b'albutas: »Mi n'IID estas6ela pastro, por diri,
ke mía ·edzino mortis je la kvina hodiaü matene. «
»Jees, si nun estas mortinta « li ekgemas ...
»Mortinta« ripetas la p.astro tre surprizite, rigar~ante la raportanton en lia malpura, griza jako, kaj
' ilaurigas malrapide: »Mi gis nun ne aüdis, ke si estis
.- ffialsana. «
»Ne, si Il11llsanigi'5 antaü tri tagoj, . se~ si tamen
dum la 1astaj du jaroj estis en pii malpli_bona stato «.
~ , »Kia: malsano? « '
.
·
, ' »Ho 'estis. tre kvieta málsano. «
»Ne misk()mprenu, mi demandis kie. si estis mal, sana?«
.
.
))Hm. En la brusto, jes, en la brusto. «
»Cu vi ..venigis la kuraciston? «.
.. ,· ' .>1"Jees,. meraií, sed tio ne helpis, si ·pli kaj plimalfortigis. ((
.
j;
'
Nun estigis pau~. P-er Bansson pli nervoze, pal.pádas :Siail eaponr ver~ajne ne sciante, cu lx>r li estllS
;eli plaee resti aií foriri? Li estas tute fi·emda en tiaj
rleroj.
. .
.
. ·· ·•· ,
, · . A'nkau la pastro- 8enth>$;·Jsin iom~te eníiiarasita. Li
j.á ~sas, kiáíl konsolon li devus doni al tiaspeca
strangt~o, Cal.;, li jam koo~ta~, ke la k~time 'Uzata . ·
kom:~lformulo"':estllS 'tute sentaiíga. · :Séd trovi alian ne · ·
estas úicíle.
'
·
•
».L;u.vi \o]us . .havi ,glason ·da ;hiero, Per Hans5on? « ,, Clemanal.lll la .pastro· por oesigi la 1or¡gan ' pá:iízon;:" dUJll
Júu oru aiídas nur 1a;pezail spiradon ·de la vidvo.
, ·, • ,~»~an.kon<~: ,_ diFas Per H¿uis~n, malr~pid~ ~~ · s.ia
. tifrgoa provmca diáleldó. »Po!as esti 11onguste tnnkt por
."estingi Ja.' fune:bron ~·
·
El~~kinte 11nu gl~n,;·Ji ~kas. la pastrorr per
da kíi) 'llihllerta kapklillb, ·. ;·
·
;.
Dnu horon ~ste;, kiapi'".~ pastro ~!e~erpasis ~
d~top·$
H~n., li .ndis~ . ke en 'SlaJ ma:lpii,raJ
~ ~rvestoj li

:air&d.á. kom>n, de ')a 'IJ.t;ti)Qlig:Qejo allá

,lQgejo~ káj en la mano Ii portas 1iaston_efon, per k:iu li
j;u~ 'Dliezuros la_Jongeoon ' poi la eerko.
.
'

·

"El la sveda: Knut JetUie

.:Provfzejes~r,Jnó
(El ,Karolinerna"./.

. - V~aer ..,~;. H~ae,..;tam "En vo~ambro de la fortikajo .:en Riga sidis la

80t-j<rra provi.zejestrin9 Gunnel kaj -·spinis. Siaj longaj
br.akoj estis vejnaj kaj te.ndenaj, la brusto m.algrasa kaj
plata kiel iiu de máljunulo. Kelkaj maldensaj ; b]ank',a,i ha:vilajoj pendis m~up~~ll trans la o~ul{)jn kaj
st havts Ja k.aptukon. nodita órr.kaií la kapo· kiel rondan
ca pon.
' La J,'adspinilo zumis' k.aj trtím¡futista knabo kusis sw· la sfonplanko antañ la fa.jro.
· · .
. ::- Avino, li diris, 6u vi ne povus ion kanti, dum
vi spinas? Mi neniam aiídis de vi ion krom grumbllado lcaj kverelo.
,
··
Dum eta momento si turnis sW:jn Jacajn kaj· ma.·
lice malvarmajn <Mku'ojn al li. ,
___: Kan ti? Cu eblé pri vía patrin<i, kiu·~ ·o ni sidigis .
en veturi1on kaj portis al la moskovitoj. * Au 1Jri via .
patro, kicun ili pendigis en la kamentU:bO de la . biere}o ?* * Mi V()lus m:albeoi tiun nokton, kiam mi naslii~is kaj .m.albeni min mem ' k.aj ciun homon, kiun mi
re:nloontis. NO'IIlu al .tni unu solan, kiu ne estas ee pli
malliona ol sia famo !
- Se vi kanlos iom, vi gajigos, avino, kaj mi
tiom volus vidi vio gaja ci tiun vesperon.
'
.
. - Tiu, kiun vi vidas ludi áu ridi, estas nur maj-

*) . ~Moskovitoj « .t. e. . rusoj :''
**) >YBierejo « dum malnovaj tempoj oni faris

h ejm~

bioron en ti u ·cambro, nunte.mpe oni lava:¡ tolajon samloke.:
'

'

'

.

~j! . ~j . no~e. 1~

soldatoj ~ >ofte

yek~

PI'? aYertaj
.· t;
·
Kilnn: trumpetisto Jan véspere revenís .al la voll>~Jo1 kiun li lmj l¡¡.< avino uzis k'iel ~ian C:tm!}ron, li ta.:.
:men preskaií ;ciam :1roViS ·:aiangita sian 'blénkliton kaj ujÓn
da gima man~ajo sur la sego. Li · hontis rakonti pri
tio al Ja aliaj, sed li ektimris. Li kred1i>i ke la avinloi
pereis en la ne~am.asoj ·'k:aj ke si; pentóplena pro sia
ta~a malmolkorepo, mm fantome revenadas sen trankVilo. Li .f rostotremis pro ·t imo kaj prefere dormiJS
plurajn noktojn malsata .en la ne~o sur la re~ paro.
Fortiginte sin per, prego, li 'tamen·, pli trankvili~s . kaj
fine li ee sentís miron · kaj timeton, kiain li 'kelkfoj·e
trovis la · benkijton .· netusita kaj la segon malpl<éna. Ti~
li 'kutime sidigis Ce la spinilo. kaj piedmovis gin
tute Il).alrapide kaj.. aiískultis Ja Done konatan zurnadL
OlÍ, kiun li aiídis tagon post tago de SÍa naskigo.
'·
~un .okazis jun ~ateoon , ke .la oofgtilier,niestro,
la · ho.ñorínda, sepdekkvinjara · E'rik Dahlberg; aiídis
fortan .pafadon. Senpacienoo kaj kolere. li levigis de
siaj desegnajoj ka] konstrumi)deloj el vakso. Kiel moetmorajoj de. ·junagaj lomaj vagadoj en la regnoj de
beleoo, .pendis · sur,Ja in:uroj grayurajoj pri la roma}
rriinoj, sed lía ·
tiom milda vizago faldigis pro
'n}elankolio kaj rigidigis trajto ' de ' severeco cirkaií la
malla~gaj, 'kunprem¡itaj, preskaií blánkaj lipoj. Li formovebs sian grandan allon 'ge-perukon k.aj P:Cr ungo
.de tremanta mano li glite tQ.Sis siajn maldens'ajn liph.arojn kaj · kiam li malsupreniris laií la Atuparo, per
S~~ basfono Ji for:t~ . .álbatis la stonojn kaj suspiris : '
·.
- Ho, ni svedoj, ni sangparencoj al la Vasar-egoj, :kiuj ,d\ffil· sia •maljunago p()vis 'nur a~uz¡ kaj
ripl'l06i; kaj fine sidadis tiinante 'm.allumOn en siaj
propraj .Gambroj . . . . ni pose.das en nia animo. nigran
-- semon, el .ki.u .laií.la paso &e Ja jaro} le~as: lrran&Jl.:
riea arbo, plena de plej ámaraj gal-pomoj·!
~QoriW~itOJ l¡.;aJ br,JS la :Spadon ·el

Iá .plafono. ·•

. am

i;m

· ., Nlgra Ru.d ollo
. ~ E... .11. K'a;iteldt ~

·

Jen vidu Rudolfon -la rugran,
li dancas kun ridá 'míen'.
.Memoras li noktojp · ~ojplenajn
· en ' Amsterdarila haven' .. ·
ti revas pri brUilaj . knabinoj
' 8v~bantaj belniove ': sur . strand'
ae' grandebena3oj bluaj '
sub lun1;l de. Samoa-lanlf.
:OUJD, Roslaga ·valso flugmole

·1i dancas kun "r.evi kapkÍin'. ·&
li 'tenis de cilianin'
'
La hrakon tiel ée-kúle
"'
Ce l' ~.Óo támhri;e-muzih
~ dektdjara princii).' .
ée 1' "'fa¡r' en vilagó afriká
·v.ertkiiSpon 1i montris duro klin'.

.-

'

.....,

. : Li farigi.S drespli amara kaj . ~vera, jupli ionge li
iris,' kaj kiam li fine staris ee la remparo, Ji alparolis
neniun.
•
··· · , :
~ '.KeÍkaj oatalionój alvici~is kun s~ndardoj kaj
'mqziko, sed la pa~ad.o jam eksiloentis, kaj tra la pordego .. r:evenis disaj ároj de laculoj kaj sangantoj, ·k iuj;
jus rebatís la atakon de la m.alamiko. jllej laste el ciuj
iris .maldika, senforta maljunwo, : kiu 'mem havis. r~
an glavvúndon ·sur la bruéto, sed kiu en siaj brakoj•
pe~ e trenis an~ií si .pafitan knabon.
Erik Dah1herg lflvis ·lá manoti su¡)(lr la okulb'rovon por vidi. Cu la falinto estis trumpetisto· ·Jan
do ~ ,f ortikajop Li ~ekonis li:Ii 'p:ri liáj krispaj, b'runaj
·
haroJ.
Stili .. la pordega . árkalo .la senfortig-inta portí;sto
falis málsupr{Jn sur La ~tonpalison, kie li restis sidánta
kun bl morta knabO ~ur. siaj genuoj ~ Kelkaj sqldatio~
kl.iili.s sin:. malstipreri por iíkzameai la vimdón k!lj dissiriS la sangan Cem.iion sur la b'r.usto.
~". ·- Kiol ili ekkr,üs h j . retiri~. Estas viri~o.[
·:.~ Mire ili ldinis sin: pli profu.nden, por rigardi ~ian
vizag-on. La kapo flañkenfá1is
la m:uro, 1caj 'la·· pelir
CaPQ deglitis, tiel ke la bllankaj harhidajoj fa!is antauen.
'&'.~ Estas p.rovizej-es,tr;Ülo Gunnel, nía »Sib'ylla«J .
Si ·~ spiris pere kaj malfe:tmis la estingigantajn okulojn.
', ·
,1
,, ·
.
•
.
·
•
;, - Mi"oo volis ' Iasi la k:n.alkton ' 5ola en 6i mondo
<le Qlalic;o, sed ear mi 'Sur¡>l'en;Ís viran veston, kaj no~
kaf mge l:lejo.d s kiel Ja. 'aliaj sur la :remparo, mi kre~
is, fe mine Iillmgas maJ.juste la pan.on de la'viroj.
· · ". ~a .; i&Oldatoj . káj ofiriir.oj \tezite rigatdis al Eri'k'
'Dabllierg, . kies ' ordonon §i tmtlobeÚí, Li staris egale
neal,i,rebla k.aj 'lbelankolie severa~ kaj en lía mano. tr:emlis MlStono káj' p~is hl la ~pavitíiO. · . · · · ·'·
' .Mál!~ide. li turnis ,sin al }}l ootal:ona kaj la mal-
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. El la 6v.eda: Lit TilJ
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Morariu ~·

.Ca pal:riolol
.-;:-:- 11~ Sfi:.Jildbe~g ' -

La óerizarboj floras, kaj la ezoko saltet~s Em la frag- 'mitoj· de la malgi;mda golfeto. La juna edzo sidas sur,Ia
perono de La kampula domo, kiun li luís por la somero.
Lib~rigile de koluqw kaj m1l?u.moj , li prepa~_as .sian fis,kanon,, ensp:ira~te l~ fresan<p!,ajan aeron , mik.satan !>:un la
odoro_ de tabakpipo. .
- Lia juna• edzino estas elpakanta la válizojn, kaj la
infanoj ludas en la gardeno, kie tulipoj kaj n arcisoj jus
ekfloris.
»Estas belege esti en l~ Farnparo , . mi _supozasl« la
'edzo ekdiras. ;, K~él l'ni abom&áas la U!ihdnl «'ci.Kaj li montras '· al la fuinplanaj vaporoj , kiq:j . ripoz¡¡s ce Ja horizonto
en la flanko , lci.e la urho kusas tre malproks!me;
»Kaj tuj kiam al venís la aütuno, vi ,ahomenas la
kamparon kaj glorkantas alla urho «, la edzino respondas.
»Vi v9l ~s ·giri, ke, _gi -~~t¡LS d emando pri la temperaturO.I<
,
"~é
>;Jes, kial ne? «
Sed la infánoj venas kur¡¡.nte kaj krias plengorge:
»La hirundoj l l a hirundoj, tie ili venas.!« .
K~j la aer,o resonas per la .pepoj de la migrobirdoj,
kiuj venas 'por pHrjgardi siajp,, nestojri el la pasiu¡ta jaro,
. mastike fiksitajn sub l a tegmentrando de la dometo.
»La hir undoj ja alportas kun si felióon al la domo,
cu ne, panjo? « l a etulino demandas.
»Jes, infano mía «, la patrino respondás. »Kaf tia1
oni· devas ne tusi iliajn nestojn. Tio'n bone . memoru, in·
'fano, kaj rimarkll, kiom ili amas . sian landon. Ili 6am
revenas ... «.
»Al sia .;nua amo «,' la edzo kompletigas. »Kaj ili
formigras aütun!-l, tute same kiel mi 1«
í
La hirund0j., kiuj .sidis sur· la telegr,afa_ fadeno, kornencis iom interbabili.
·"
.
_ .
. »Cio e_
s tas la sáma .ti e ci, -~scepÍe tion., k"~· la viro ti e
. iom maljunigis..«
.
»La vintro ·devas esti malmilda en ci tiu fremda
}ando. «
»Ho
po"as rakonti
'

,

teg<tj infan<!-COj sin amuzás,
brunajn vizagojn de la aliaj.
»Neniam fi§o , n!)niam birdajo; nur milio! « la .felah o ge.metas, ka§riga:rdant~ la edzinon. ~··
·
»Vi ripozas tie mallÍi]:>:otan~, kva~kain la hirundoj
revenís «, .la edzino· flegme .respondas.
·
,._ -'"'
»La hirundoj? Pri kió vi balbutas? <( ~
»Jes j:i! Mi vidis i1in hodiaü m_atene, kiel ili casas
laülonge de la riverrando. <<
.. ·.
· »Nun, je mia animo, ni mangos ros'tajon. Rápide )a,
' retojn! A.láh · estu glorata! '• Ha, la karaj birdoj, kh;¡j
forgesas sian patrujo~. «
.
.
La hirundoj sidas sur la fragmiteroj, pepante:
»Trc . bela patrujo, kie oni mangas hirundojn! (
»Jes, 'sed la suno brilas, la musoj estás bonaj ; la
lando estas bona! «·
'
'
»Tiún sezonon, jes. .Cio estas bona . en · nía '!ando;
krom la birdoretoj . · Kaj Ciaokaze gi estas nia lando. «
»Nia dua patrolando. ÜBI BENE, IBI PATRIA. Kie
ODJ bone mangas , tie estas la patrujo, « •
·
· El la sveda: Sam Owen
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Gusta( F rlldJug -

Maljunulo kaj vidvo li. estas kaj ku,riJa,
la servistojn li p:rein~s ... Li . knaras, } Yarás;
· se · mi igiis ia fía ; mi ·estos ja turba ~Kaj fi ; avarulo. Kaj fi __::_ vi ' senP,aras .. .•
Kaj infanojn li havas, ho ve! · -·
Edzinigi al· li? Tute ne.

Se? S\l tame~ IIÍ:i pensa~ p:ri kortq ~aj .g~en~,
pr1 l,a porkoJ · dtk\'e~traJ, plenmamaJ bovmo] ~
kaj pensas pri ciuj penego, cagreno·,
kiujn havas pro vestoj'kaj suoj virinoj mi cérbumas en rpia mizer':
.
pripensinda, ci . ti u . afer'.
:.1:1

¡

•

Al alía.; t,lle vere, mi iam promesis . . ·
i~i liil. ~ tuj kiam li vet}Os de I' maro. .
Ilo, rektdorsa 1i estis,· car tico ne ·p-ezis,
kia juno floranta, kia bukla' hararo ...
l\fi lin amus per tuta anim' ,
se mi .bavus lin .en la, proksim'.
~ j·

.

RU.k Hats .E rlksson

.
. ~{;Ei Jerusal~tn de
,. ' Estas oola kgo en la prinrempo. Kamparano:kaj lia
filo 'iras sur la vojo al la granda uzino en la suda parto
de la paooho. ·
··
·
Ili logas malp::rok.sime en 1a nordo, kaj · sekve iü
devas. trairi preskau la tutan paroñon. Ili pr~teriras
ciujn ·· novsemitaj'n .·'katnpojn, li:iuj' nun komencas kovr~i·: per verdajo;' lli vidas la sukplene verdajñ sekalkampojn, la lbie!ajn herhok.ampojn, kie la trifolio b:Udaií rugigos kaj odoros.
· Ili preteriras ankaü multajn domojn, kiujn oni
P~llt,ras:, kaj. al ki~j;oni ~ldonas ~ova~n fe~estn:~jll kaj
VItTQverandOJD; Ili pretenras gardenoJn, kie o~m fosas
kaj plantas. Ciuj bomoj,, kiujn ili renkon:as, venas
kun. argilo sur la suoj kaj tero sur la mano}; ear ili
iris sur kampoj aií brasik-ejoj, ~ié ili plantis terpomojn
· kaj ürasikojn au semis rapojn káj karotojn. ,
;La kamparano)J.e povas kontraüstari ·sian emon
.ekbá)ti kai dem4ridi, kiuspécajn terpomojn ili pl'aptas
aií .kiofu da . tenipo pasis post la avensemado: . K.iam li
vidas bovidon au Gevaüdon, liJ!.lj ekdeziras koni, kiom
~a gi estas. Li prikalkulas, kiom ,da bovinoj ili havos
en tiun korton, kiu.n ili guste preteriras, kaj pripensas,
kioin, valoros la i)eyaüdo; kiam· gi estos · edukita. ·
. ' Foj~n post .t?jú la filo ·pr~was det.urni. liajn. .Pens~
OJn de. cto Cl. »Ml pensas pn ho, ke VI kaJ rnt . b:aldau
iros tr.a la valo en Saron kaj tra la dezerto en Judlan.do, « li diras.
. La pa:too iom ridetas, kaj ·momente li~V vizago
heligas, >>Certe estos;kare ~.al ni, « li r:espondás! »iri en
la piedaj postsigñoj de nía' kar.a Jesuo Kris!o. «
. Sed en la pósta momento liaj· pensoj okupigas
per ~argo d~ ~üstika ~illko, kiu" ~en~s re~konte. » Ho~
Gabnelo, « Ü d1ras. , »Km povas esti, kiu acetas kalkon?
Kio~ ,kr..edas vi? Oiii diT,as, ke k'reskas .nekredeole per
kálkó., .Es~os vidinde : aú.tune. <<
,
;,»Aiítune patro r<< i:liras la filo .riproee.
• . ;»Jes! mi se~ «, respoll:d~ . la . kampar~o, »ke
autune .~ Jo.gos ~la ,:omOJ . d~ Jakol*> kaJ ~plantos
en la vinbereJO d.e lá reoa ad~tranto.«
,
»Jes, « diras },á 'filo, J>estos ~iel, amen, .amen. « ·
j Tempeton ili ·i;ras , silente ka:j rigardas la JUnan
pririlieÚlpoñ. La akvo 'p:W.udegas ·en la ·defluejoj ~ kaj la
vojO estas tre difektita de 1a printempa pluvo. Kien ajn
oni ·rigar.das, laboro .'estas necesa. Ciu horno ekdeziras
~topreni kaj helpi, ee se .li Í:I'as sur tero, kiu ne aparte'nas al li mem. "
.
. . . · + , ..
• .
·
.· ~~ ».Nu ja, << qir,as ,. Ja. kam:pa'r:ano pri:pense; :»estas
vere, ke mi deziras; ke mi ·estus.ivendinta mian .bienon
ai.íturie~ . post finita ; laboro. Esias' malfacile Jórlasi gin
e1,1 la printempo, ,lciam oni deziras eklab'o ri pér eiuj
. fortoj. <i.
~·
., . ~- · filo .nur ·~u,as la §ultrojii. Li kolilpreJl.as, . k e ·
·,.,. li Jle,;POvas ·háltigiita habilao1)0 .de" la m:alj um'íh" '
·
»Pasis nún ifuU kaj tridek j~j·, post ldam mi
kiel .junn1o acetis nélrulturitan terpeoon, ma:lproksime
eulá nordo,« dáiírigas la kam~ano. »Fosilo n~iani
estis :metita en . Ja Jerón tie. Unu duooo .de 18. .b'ieno
esti&_lnareo, la: ·~ lliro.no Átoneji>. .·Aápektis . te.rúr~. En
.

..

!;~~;:.jox:; ~~; A:ojkf~ ~do;:~~!:S~
se~~.«

·

~ · Ji

maieo, dum mi drenadis k.aj
. .
. .
»Jes, sufi&. vi WiOris, patro, «, diras la filo: ·»Guste
'
.. vi ká'
~yin
.
ta

mal:(aCila la.OOro

.

~

.

S.cP~IDa LagerlUf . ·.... »Komence, « daurigas 1a k~mparano, >>mi logis .en
. dometo, kiu ne estis multe pli komforta ol karhfarista
kliliano; gi estis konstruita el krudaj tr!lnkoj, kaj sur
l!r'-tegmento estis nur tero. ·Mi neniam sukcesis §topi
gin sufice kaj la pluvo trapenetris. Estis tre malfacile,
pr.eópe ,dUIÍlla noktoj. K(\j 1a blovino kaj la tevalo
ne logis p1i komiorte ol nii. La tutan unuan vintron ili
staris en terdomaeo, kie estis mallume kiel en kelo. « .
. . »Patno, << demandas la filo, »kial vi tiel persiste
tenas vin al loko, kie vi tiom penadis? «
··.
· »Sed pripensu, « resp<>ndas 1a patro, >> kia ~ojo
estis,, kia'In . mi póvis konstrui gra:ndajn stalojn al la
oostoj, kaj kiam 1a brutaro tiom plügis, ke mi jarorl
post jaro devis pligrandigi la ejon. Se mi ne vendus
lél bieno,n nun, mi devus meti novan tegmenton sur la
oovinejon. Estus konvene fari tion je tiu ci tempo, post
kia'In mi .estll.s fininta la semadon. «
.
»Patro,,« iliras . la filo, »vi rikoltos grenon en tiu
lagdo, kie parto falas en dornajon, parto sur la tokajon, parto sur la vojon kaj parto en honan teron.«
.
J>Kaj la· malnovan domon, « diras la patro, »kiun
mí starigis post la unua kabano, mi intencis rnalko.nstrui l5'ttste iiun ti jarol') por konstrui due.tagan do:r.o~~ kio 'mi DU~ uzos la trunkojn, kiujn ni ambaií
alvetung1s dum la vmtro? Estis sufice peza laboro altreni ilin . La cevaloj fartis malbon.e kaj same ni. «
La filo maltrankviligas. Sajnas al li, ke la patro
kvazau forgUtas de li. Li timas, ke la Jl1aljuntrlo ne
dónacos en gi.Jstaj pensoj sian havón .al Dio.
».Tes,« diras la filo, »sed kion valoras novaj dómoj kaj staloj kompare. al puranima vi vado inter sam· pel}suloj ?«
·
. .
»Haleluja, « respondas la patro, »1111 scJaS, ke bela
S()rto apartenos al ni. Kaj nun mi ja ir~ al la uzino
por ven di la bi!ill9ll 8.1 la segeja societo. Kirun mi re.iros, cío estos for, tiam mi po3Cdos nenion. «
La
ne r~spondas, sed li estas kontenta je la
scio, ke la patro res~~ ee sia ~ecido.
·
Post momento ili preterpasas korton..
kuSa.s
'

nron.

filo

_tre hele ,sur tnonteto. -ll!stas h1áll~pentrita domo kun

,p;>r keml ne .. ~·

.eo1a,· Jiaw ·tiuj
skribas la unu.an nomon. .
.
.
.
halzamiJIC:)ploj, kies be~j., grizhlankaj trunkoj ~velás pro
·· -»Tion ei,« li pensas . plue, »mi skrilias pro roia
suko.
·
filo Gabrielo, por ke m·i ne perdu tío_m_bona!l kaj
:»Vidu, « 'diras la 1tamparanó, »~uste tia estus" mia _ ürartz filo.q, pro eiuj fo)oV:kia~ li estis &na' al sia
Jnaljun.a pa.tro, ·p or montri allí, ke li !amen . es.tas mia
korto. Guste tia verando lrun b'alkoDJO super ~i ~j
irnultaj ·skúlptajoj, ,Kaj g;nste tia vasta verda loko antaúc ·
plej kara. « K::aj tiel an'káü la dua nonio e~fus slfriliita
~un _ bela,_densa herharo~ Cu ne estus hele, Gab'rielo?" .
))Sed tion? (( pensas .li, l,gam. li ·ree komencas movi
· La filo ne respondas kaj la kamparano k'om- ·.
la plU'Inon. »Kial ·mi . skrib:as ~·- tion? « Kaj en la sama
prenas, ke tiu temo tedas lin. Nun silentigas ankaü Ji,
'IrlOm(lnto lia ·niano kon:tencas .movigi poopramove, fa- .
sed liaj pensoj restas eiam ¿e la hejmo. Li demandas
tante· dikajn strekOjn . tien ká:j reen sur la i:naUata_ta
sin, kie~ fa-lik>s 1iaj eeva.Ioj ·óe la nova posed:arito, .kiel
papero.
t
_
..
statos la 'tuta bieno. »Ho, « .li pensas, )) certe mi agas
»Nu, tion mi .faras, w mi estas ·maljuna·' homo,
mal8a~e, vendante al eocjeto. KomprendJle pni nur for- !U u povas plugi kaj semi: nur tie, kie nii óíam p~nldiS ·
hakos la atb:aro,n kaj tute ne prizorgos la bienon. La
ka :i laborádis: «
-·
mareo ree fatigas mareo, kaj la betularo invados la
·
Hok 'Mat~ Erikssori' aspektas tre geniia, kjam li
kampojn. «
·
·
turnas sin al 'la estro kaj montras la pa¡>eron al li.
Nun ili estas ce la .tt:úno, kaj tie lía intereso estas
'»La éstro devas ~fdoni: _Estis ja i.Oiá ~eéi<hl veii1 li
ree v-ekita. Li vidas"'plugilojn kaj erpilojn de nova konmian bíenon, s~ tio ne _suk6esis. (<
.
~'
·
struo, lroj li tcij ekmen~ora~, kiel.li' deziris havigi al si
-~
El
sveda: Stel'an Engholm.
ialenia~inon. Li rigardas Gab'rielon, kiu estas hiela
knabo, kaj reve vidas lin .sidi sur bela, ruga fal~iuo.,
klakante pér la vipo al la eevaloj' du-m 1i .faligas la
Valso · d~ Boiie~;y
altajn berboj:d, kiel forta _heroo faleas siajn nialamik;"
- ·E.. A. 'Kárueid1- ·
ojn.
Verit', .vent' · dumfluge · vi
Kiam li é.riven'as en la oficejon, ~ajnas allí, ke la
kantu, amik'' de lukta bru',
tintado de ~a falcm.aSino ankoraüresonas en llaj QNloj .
kant~ kup.' ~ibla k;i· ,;
..
Li andas L1 molan falon de la hethOj kaj la malfortan
pepa~on kaj zpmaqon de tiJiúgitaj b'irdoj kaj insektoj.
llavas folioj · ~{ele . .. ·
.
' ]~n ~a oficejo ku~as jam la kontrakto, skrib'i ta kaj
Jen r en ~alfrua
,.- sol'
preta. Ciuj ~rakta~j estas jam faritaj, la prezo fiksita:,
poir!pas sub ~ver~oj aro
restas nur la s11h'skribo.
restas eri ludpetol:,
})atal' káj dap~er' . fidel~.

]ja}kOno kaj ver.anüo, k!aj

~irk'aü la domo

staras altaj1

¡;;·

Kor:,
batas kun streca energi'~ '
• firr,n¡¡ s~ vil', -de ,J' kaH:,
logas oku:loj hele.
· Jen;· de balkopa bret'

lranea roko~9·
pasigis la pli grandan, duonon de sia
viy9 en Par!zo, kie. li akiris tiel grandan famon, ke simile
¡J la · plej eminenUtj francaj pentristoj, li ricevis la favoron. logi en Louvre. L¡¡. sam.epoka kritiko riprocis lin,
car)i ne povis doni animan Cjjprimon al siaj portretoj', .
la.udis lin pro la mirinde molaj stofoj, veluro kaj
si:rko, puntoj, kies prezento ce li estis perfekta. Tiu opinio
pl:i la a:disto aperas e.n serca sb:ofeto, kiu parolas jene,
ne tl!~ s_en pikemo:
»l<.ies viz~o estas· el ·Eatin',
Devas pentrita esti de Roslin. «
Koncerne la mankon de la anim-esprimoj, ni .kuragas djri, ke la samepoka kritiko grave eraris, speciale
g~rd.al)te la faldon, ke la tuta tiama pentrajo profunde
kásis ciun internan .esprimon sub pudron kaj perukon.
H.oslin_ ja pentris carman, vivan estajon vestitan en ru~
etán stofon kaj molajn puntojn ·- la portreto de baronino
Neubourg-Cromiére - unu el la majstroverkój de la
pentristo.
.
·Do ni devas me~cii la noo10n de la skulptisto Johan Tobías Sergel. G-is ' li la skulptado ' en Svedlando ne
estis grave reprezentita. Sergel finis · siajn studojn en la
ateliero , al kiu estis komisiita la konstruado de la kastelo .
kaj lcies gvidanto estis la franco Larchevesque. Baldau la
gr.á.nda talento de Sergel estas rimarkita kaj li povas daurigi siaju studojn en Romo kim slata stipeudio, Tie li
-renkonta,s tute alían )deon pri la arto, ol tiujn de Larchevesque, kaj plnrajn: monatojn li pasigas senokupe, depr1mite kaj apatie, antaií ol la idealo
la novklasikismo
povis putri lian kreeman fantazio~. Fine li, 'kun Canov:~ ·
kaj Thonvald~en , i~as unu el 1:~ gvidantoj de tiu tendenco.
Ni citas lian faman Amor lw.j Psych(!, videblan en la stokholma Nacía Muzeo, kiu estas unu el la plej belaj skulpt;¡.j,oj de tiu epoko. Lía alia grandioza Mars lw.j Ventt.,
ja¡n ani;Ítüsentig;ts al. ni lian liberigemon de . la 'klasikaj
principoj kaj ).ia Faiíno, _per kíu li gajnis novan premion
de la adakademio en Parizo, sendube estas klasika verko,
laii la temo, sed perceptita' tute individue k:aj réalisme.
Iom post iom Ja novk1a:sikis-mo ·má1aperru! en Svedu.jo,
kaj la ];¡tenta forto, la sopiro al la naturo plenenergie
aperas. Estas ·strange, ke la romantikismo, dum la unua
cluono de la XIX-a jarcentd né povis krei · grava:jn artístojn en 'Svedlando.c; Nur kian;¡ la romantikismo Mln~~is en
en patriotismon kaj tradiciemon, ni rirevás konsiderindan
prezentanto~ de la -ñor'daj mitoj en Eslál Winge. Tion
prúvas du gigantaflukof en la muz~a kupolsalono, imponaj . verkoj, kl,lll fortoplenaj formoj kaj kompozicio. (La
batalo · ~e 'Tor kont~ail la gigantoj. Loke kaj Sigyl).)
En .·.la .j~ menciita bildo de Hockert, la Incendio
de la Palaco ñ.e nur la okazajo estas la kreanta motivo,
séd ankaft la arta signifo de la koloroj jam plene gravitas.
Tío estis, ideo, kiun oni ne same pciatentis en Düsseldorff,
kíel en Parizo, kie D~lacroix vekis admiron per siaj mirin!laj kolorsiriü-orlioj. Parízo. kaj la koloroj de Delacroix
nún Í~is ' la lingvo de la epoko kaj per tío komenci~is ideo)
e~ 1a pentroa~:to 1 -kiuj evoluis ~aj elforqris la modernan
pentroarJ;on. »La morto ;ele her(,)O« de Nils For.sberg estll$estas . unponá . rakonto~ Sed la r.akontQ estas eble malpli
grava el"í hi. p'rezentado, o1 la k.oloroj.
·
Richard Berg _penh:is grupportreton, nomitan ;La
·artisfu..ligo«, kie, li mem sidaS ,J,nterparolante , kun kelkaj .
~v.aj samuimpaj artístoj pri la ;graveéo de la koloroj en
la adb. Rigar,d;mte la.hildon, oru devas '.rwarki, ke la r~a
táhlotuko -p'Pez~tas .amaso!l da"' diveisaj kolo~oj, kiujn
antaije mm~isto oer.te estos prezentinta nur per unu 'koloro. .
l.iu .s tilo tute renv~s 1a prÍJ!cjpojn de )a . Artakademio,
p'ri ~ kbrelda- desegnado- kaj la proporcia aranto. Ansta~e , llenvalorítis la nuanetalú8ilo .jle la koloroj hj lumo.'
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P,ENTRO~ KAJ SKBLPTARTO EN SVEDLANDO
Dro Axel SjiJblom.
e•

ri-
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lomete sendependa de tiu grupo estas Erns(Jl?sephson, kiu .same sur la paletro trovis la pli gravan faktoron
de 'la pentrajo. Al li estas égalé, cu li pentras h.omon,
p ejza~ón. Mi .,bone ekkompren¡u¡ tion ·rigardanle lían ho- ,
negan bildon pri h.ispanaj forgistoj. ·
. La plej fru:naj nomoj de la jaycent.fino kaj komenco
de ·1-u XX-a jarcento estas 1·Carl Larsson; Andas Zorn K'aj
Bruno Liljefors.- Tiuj tri estas .la u sia kaqtktero la pléj
perfekte svedaj el éiuj g.isnunaj svedaj arli3toj. Kelkajn
studjarojn ili pasigis en Parizo, sed ili ne igis sklavoj de
la fi·anca esprimm~rüew. Carl. Larsson pasigis longan
terrtpon en Dalekarlio kaj li prenis dé tie siajn temoj.n.
Oni riproéis al li, ke li kvazaií · hallis .en sia e~·oluo, sen
set·ci novajn problemojn, ,sed tiu kritiko estas maljusta,
car li fortlgis ciam pli kaj pli en sia plej forta . kvalitd,
t. e. la arto de la desegnado. Tion li perf.ekte pruvas p~r
siaj hejm-bildoj , eble eé pli multe pér la murpeíitrajoj
de la Nacia Muzeo,
Ankáu Anders Zorn logis en Dalekadio kaj prezentis
la dalekarlojn tíamaniere ; ke li fau)ígis en la tuta mondo.
Lia peniko laboras ·k un eksterordinar:i· certo. Liaj linioj
estas precize tie, kíe ili devas esti kaj h.avas precize tiun
fortop · kaj longon, kiun la esp:rirno ,de formo postulás.
1
Lilfefors estas vera adrniranto de' la naturo. La vivo
de la béstoj kaptas lin . . K un pafilo srir la aultro, li ofte
fo1·gesas pa:fi sur la kampo, aú en la arbaro, car ékokupas
lin la mirindajoj de la naturo. Plej bone .oní .povas studi
li ajn pehtrajoj¡1 en la Galerio de Thiel, sed ankaú la
Nacia Muzeo posedas tre atentindajn verkojn, el kiuj la
pl.ej fama estas la >i,H undo kaj vulpo; «
Notindaj skulptistoj estas el tiuj jardekoj Christian
El'iksson kaj Carl ltldh. , Carl Wilhelmsson kreis propran .,stilorf, lúes esenco
estas la _lumrifraktigo sur -la rokoj; lin allogas la akcidentsvedaj ~ejza~ój kaj la vivo de -la fiskaptistoj. Liaj >>Fis- ·
kaptistinoj survoje « al la 'pregejo kaj »Pregejvizitantoj en
Fiskebi\ck$kil« estas ~ble la plej sv€daj produktajoj, de nia
·
- '
•·
·¡ ;_,
arto.
, _ Pri;kr¡bi la gvidajn ideojn de la moderna arto, kondukus nin tró malpl'oksimen_. La i:nuzike · prezentantá
potenco de la linioj, formoj káj kolornuancoj estas tiu
fundamento , _sur k:i_u la moderna artis-to konstruas. Se la
artisto povas · harmoniigi tiujn esprirnmanierojn, tiam li
sukcesas, ·Inter la pJej ri:rpar~indaj svedáj modernaj pentristoj ni ·menciu h qc Griinewald, Loonder Engstrom, Otte Slcold, Birger Simonsson kai Hilding Lín.nquist, int!)r
la skulptistoj. ni ne rajta~ fo:rgesi la nomon de Carl Mil-.
las, Nils Sjogren, lvar Jó,hansson, John, Lnndquist, Eric
Or-ate kaj Brar. H jqrth. f
"'
EÍ la sveda :. Alhild Svedm~tk kaj fl1argit Guslafsson.

aií

MARTA · MEMORO'
--.
(Vizito ée Selma LagerlOf) , .
. .- Mrilgranda karav.ano pi~griinas al ,la stokholrna logejo
<k la 7!!-jara sveda "Vetkistino, Selma L¡¡.gerlOf; tre ínter:
nacia karavano.: la · ekstere. kaj i11;terne impori_a sveda Rek':
toro, s-ro Jansson; 1a brtmbalí:ta kaj mildi;. voja~anto tie ,
la Nordo s-ano Sinha el ' Hindu.jo kaj du ~ hungaroj. ::._~¡
pilgrimas tute mod,erne - per · al)tomobilo, ~ed anta U la
lo~ejo Üe la 'verkistino ni deuíetas la sandalojn, ae
arumo , ..
.
.
·
.
,..
'"· Nun ni alv-enis,;·, la ~aúi'bristino '"Tivere:hcas laj póst
momento ni staras anlaú -carma, moliDana;, etf:igura · ~m
jo.rino, k.ies vizago estas opale di.afana . .Sl ,e¡¡_ta lama, iom
malfaoilete venas al · ni .luij $ian nu.ld'an "Vi'Z:a~on peto1'ái,
p~eskau ruzeta ci~eto ser~igas. Kaj . tiam eio ekridetas.
ludas }a SllDO , b:nlanta 'gí ·km;as tJ;a la clirobro, SUr la
bl~nk-~f'm?h~oj; · printem~o, . j u. !1-eco r-ideta~ . de lá: floroj
kaJ la ,eleJ JUWI:, eble pli )uná, ol la pnntempo~ ol ·J-a,
r~1uniA~ta suno •. ol -~ia &naba. humoro, ~tal\ ~iu. ti)ai."ábma, U:una malJunUllno, el ki~ por.tek.te 75"1ara v .

nía

ekhnlas lr.un
-okUloj.

.llPI!lliJDUJ O ·19~i!l
' .,... F. S:Jldg~f -

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 · "'
"'·

•

':Ir

;{;.

..~

...

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_.

en

;¡

...,

·~

.;

(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
~ ; , ; , ; ·"'

~

't'

~.

1: ~

.

··

.~

~

f

· 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

"

' .'

:

tmr

'

·

•

_.
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
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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, '' · .. «
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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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- ' Artun BatunaÓ.I s, ·rueratur- recenziSto·_dé 1' revuo ,,Dauga~·~ ·. La komencoj de la latva literatura tro.yeblas entempo,
pr.i kin mankas lristoriaj informoj. Tiam ~reigis. la plej
granda parto de l.a , latvaj popoltradicioj --:- en formo de
popolkantoj, fabeloj, mitoj, .provetboj , kaj enigmoj. La
aiítoro de l' verkaj 0j de · ti u periodo ne estas iftdividua
persono, car la nomit.aj spiritproduktoj sian definitivan
formon . akiiis en·. prjlaboro de pqpoJa k 01ektjvo,(lli dis~
vastigis pei:bu5e. Skribe fiksi la popolkantojñ oni komencis en pli nova lempo. Pléje meritplenas tiurilate Kr. Barons, kiu en 8 grandaj vo.l umoj kolektis 200.000 kanto.tékstojn , deditiante al tiu laborego sian tutan vivon ( 1835¡
- 1923.). Nun estas skribitaj .ankaií 1o.ooo .popolfabeloj
kaj mitoj, , ~pulte da' enigmoj, anekdotoj, ludoj. Ci tiuji
verkoj multe valoras poozie _kaj etr:~ografie. Ili donas la
plej .fidi.ndan ateston pri la latva genio · - gin ne povis
sufoki ec la 700 jax:oj, , kiujn la nacio tra.vivis sub jugo
de konkerintoj - germanoj, poloj kaj rusoj.
Enkondukante ·la kristanismon, fremdnaciaj ekleziuloj · verkis latvalingve .kelkajn prik,onfesiajn librojn, kiujn
oni devas konsideri unu.aj aperajoj de l' latva lite.raturo
,(katolika . katekismo. en 1585, kaj kelkaj · prediklibroj kaj
P.Salmaroj) . .En 1~85., dunda. hqmana epo~o, kia~ Latv"Ujón kaj gian cefan urbon Riga regadis svedoj, E. Glück
tradtikis la Novan ·kaj iom poste ankaü la 1\falnoyan Testamenton. En Ja lando venkis la lutér.anismo, kiu akcelis
la disvastigon de libroj. Sed ciuj menciitaj agant~j- estis
fremdnacianoj, car la potenculoj opiniis, ke latvoj tajtas
n:ek p.ri sia vivo, n~k yri posedajo, nek, komp! erieble, pri
kler.o.
La

estis devigitaj elmigri, _~aj en ;_~ pa~rujon ili' re\'enis nur,
kiam estis plenumita la revo de 1' na<iio ---, elpelitaj la
grandbienuloj kaj stárigita la sendependa Latvujo. En la
poezio de Rainis. aiídigaS'la j11oilo· de T revola'cio de 19oS.:
kaj ·la teruroj de l' ·sekva reakcio; lia posta ·.Yerkaro profetas , ke venkos la justeco, kaj !iberigos la nacio sub~·
pte~i!a -<, Ci ·t~uj ·mgtivpj i)trqv~blas , ;mkáu.·· ~n. lia: gramo
»F'ajro kaj nokto «' kiu dum kelkaj jaroj antau la mondmilito atingis en Riga 200 prezentojn, Rainis tradukis
la verkojn de Goethe ( »Fausto «), Shakespeare kaj Schiller. En la prozo · no:tindas kiel delikatsenta stilisto ·R.
Blaumanis ( r862 - 1908.) , kiu estas ankaü la plej cruelita dramisto k.aj komedi-verkisto, En lia dramo »lndranÍ «',
same kiel en »Rego L.ear « de Shakespeare, estas majstre
traktita la problemo de gepatroj kaj infanoj , de la malpova kaj la nova generacioj. Tute okcidenteiíropa verkisto
estas Janis Poruks ( 1871-191 1.), rom~ntikulo, revanto,
sed samtempe filozofo , aii.toro multflanka, dotita per forta
sentimento, verkinto de multaj., poemoj kaj rakontoj .. En
lia verkaro rimarkeblas influo de Wagner kaj. ~ietsche .
Lia plena verkaro , ampleksanta 20 volumojn, havis jam
4 eldonojn, kio atestas, ke liaj poezio kaj filoz<lfio ~tata.9.
La spiriton de l' popolo en siaj rakontoj, romanoj kaj
te.atrajoj pro~irnJas ankaií la patriota Anna Brigaders
~ x86I -'-'- I933.). Sia porinfana scen.aro •Spr'iditis ~ estas
J>onsukce:se prezentita anka.ii eksterlande. Patriotaj tonoj
superrt)ga~ ankau ~n la · verkoj de J: Akuraters. K. Skalbe
póvas esti rigardata kiel poeto' kun apar.te granda Iirika
talento. Ankaü li estas romantikulo. Duq¡ la mondmilito
li ,verkas. ko}ekton »Daugavas vi.J,ni « (Ondqj de Daugava)¡;
en kiu li p.riploras ' la- ruinigintan Latvujon, kie esprimi~as la liberecsopiro de l' mcio. Skalbe . estas ankaU.
majstJ:o de fabeloj - liaj -» Vintraj fabeloj « konata.9
ánkaü e~ · multaj- landoj ekster Latvujo. J. JaunsudrabinQ
estas realisto. Pór infa:noj 1i verkis la »Blankan libton ~~.
duone autobiograiian, duone .poeziitan memorkolekton.
Bonan homkonón evidentiga5 lia trilogio »Aija«>, ».Atbaiss •
(Eho) , -»Ziema « (Vintro). Lían tonon karakterizas bonhu!p.O!O kaj ske¡1tiko. Spirité li pareQcas al Hamsun.
Poeto de naturo kaj amo estas F,r. Bar da. La eefaj reprezentantoj de l' <- socialista direkto estas A. Upitis kaj L.
Laieens. ~-A. Upiti~ ·ha vas grandstilajn qramojn »Mirabo «
kaj ».Teanne d' Ate«, anka.ii p1uiajn' romanojn. Li, kune
kun R '.Egle, estas aiítóro de 1' »Tufmonda Jiteraturhis~ri.o «, kiu tute ·;eperis cijare kaj ample~sas 20 :volumojn .
.\\:;~ Gulbis vekis en Eüropo atenton per sia 'romano »Jáuna Valsts« (La nova regno) - fantazio pri fondo de tut•
monda paco~egno. , . ·.

1. La floroj.
;"('

Supre - la biua óielo, bielaj éafidsimilaj nuboj
kaj seneesaj trilof del' alaiídoj; rnalsupf.e - brilantaj
veroajoj, blankaj floroj, p1ejdiversa bbnodoro, diligentaj manoj ·kaj· gojkrioj en la koroj.
·
Diligentaj ínanoj, gojkrioj en la koroj: mine scias, eu ee c~uj. Sed ce Andro lfll V.anagi lío, 8ajnas, estis
oerte. Kvankam la sunalteco atestis nur pri la tempo de'
l' matenman~o, tamen de la grMda kampo, platajo en
la mezo de la herbiejo, estis plugita jam preskaií la duono, kaj la rug~inta ~o de la junulo kaj· la vaporanta cevalo atestis, ke ci tiu laboro ne .ok:azis sen pénoj'.'
Trápluginte la sulkon gis la multbranca padusarb'usto,
kiu sur la léa'mpa vojeto en floroj §.anoelig:is, li halligis
la grizharan cevalo.n, le:vis la plugilon, forte pu§is gin en
la t eron. kaj h·is kaj ku§igis en la om!Jron de 1' arbusto.
La dolCamara odoro estis tiel .forta, ke al Andro gi
§ajnis pres](aií malagr.ab'la. Li prenis trancilon, detraneis
malgrandan foliri6an b'r;anceton kaj ruligis kun gi
iom for de l' arl:Justo. Tiam li demetis sian eapon, gaje
ekF.'-antetis kaj plektis la ilorojn cirkiaií ]a rando de 1
capo.
.
.·.·
'Raidaidaida'l La ornamita eapo ·flugis supren,·
falis sur la brilantan verdajon de la her~jo, k'aj la ju- .
nulo e~ridis. Malsaga OB.po, vi ku§as tie kaj ne scias, cu
la alaiíiloj kantas aií la aiítunaj ventegoj~ gemb1ovas!,
Trala, lala, luli 1 Kiel blelega veterGI Kiel hlelega vet~
ero. -:- la. kor? kvazaií ti~ J?ro .gojo : .. ~ An,d~ platk~ilps, ferrm·$ ·la okuloJn, ndetJs . kaJ 'tlel lruSts dum
kelka t~mpo. La suneto ridetis al li ..kiaj ]dsadis la florantajn vangojn. de la junulo kaj sekigis li!an malsekari,
blankan frunron.
.
.
- Fine li denove 1evis la·. k'apon, apogis ~in per la
mano kaj rigardis al):a monteto, post kiu vidigis la fino
de la kari1entííblo de ~ bunpoc!om<( Mlddik'a fumstrio
atestilj, Jc:e pt.>r la 'matoomiango oni .havos ÍOil varman.
Kiu do gin alpottos ál ~? úu §i? Ho, -6ielo, faru, k~
venu §i; sed ne ~nnule .aií la malju:na Li~.l Kaj la junulo :atente rigardis al 1a monteto kaj t¡i.~ posl ses- aií__
sepffiinuta aten:tlado- · li .~llidts helrutan · lólptuk'ont ·
malhelrti~an jakon, 'b1ankaD antaiífuk'on iqlj grizan jupon, Lia ri!}eto far.~gis pli ,gaja _k'áj liaj· o'kúloj akompani§J , ..
la junulinon ·de 1' montet0 malsupren, tra ~ herhlejo,
kaj ne forlasis ~i~. kiam ·éi m:etis ·la btalíkan portiljon
eri' la ómbron de l' paduso.
·
· "'
· . »Voou Jl9r ·mai)gi<i , & invitis la junulon, staris kaj.
karesis la viz-agon per la ilorumbeloj: »Ho, kiel' forta
gi estas, la . odpro · · ~. 9o ..ti ne. riuüv~roiku, An.dro.
Estas ka'eetO 'kun viando. Kaj 18. terpomoj«..
•
~P.ortu ti tien «. ditis . A,D.dr@~ per ~ afab'la petola ·

voóo.

.

- '

. _"-

.

. ' »Kio oo, maldiligentulol útl ee lev~i :vLne dezir.:.
os? e~ en la s.unvarmo :e&tas pli bone ol·6i tie? «
»~~ ,proksiintfila .odoro estas tro :forta ~r:Uii, «,.
~pondiS la: ' dW1hl9, kaj la ·1t!nálnnO : preois la niaten-·
ffi4D~ kaj ~etis ,tin ;apud ·Andr~i' Li :v;<>lis'i;kapti §i~
:manon, sed~ ~ lerte ~VJ.tis, forsaltis de li.
)}.Friponol-«
,. -" -.
· .
-.,
,'
L&: junulo gaje ekridis, IDalfel'lllis la portaJoñ bJ
~limat;léis. ,:
:
'
:' .
"
· »'úu VJ."mem ne .m~?« .
,
»'Mi jam ~gis h~jmec /, 1 '· _
·'
· ,,
. »3'en JOO ... Sea vi ja ~vus _anb>r•ií pecetoo ..•
kilne bih . rni.. Vi estas anbu iom pro.menintá«. '
·

. »_Li jamedzitfl'El~S, « respondis Líene. »Sed je tiu
vanQlvu:aga monstro . ; . -hm ';, .. · . tion. ne, tren · nur
·.. ne.«
.
»Sed li estas l*ava kaj rieeta horno!« daürigis" la
JURU]O por ekscii, JGon SÍ ankoraü diros pri lía rÍI'alo.
'\ »B~ava kaj tieeta? Brava k:aj ríoeta·! Se 'mi estus
~romesinta edz~on al ciu brava kaj rioeta homiO, mi
.. Jam . povus f~rg1 .~non e1 la ringoj·: Brava kaj· rioota
~ - bagatelajoJ!«
·.
· ·
. ). ' >>Tial vi 1:infine de vos iri k'im · tni al la pastro «
diris Andro, faldis la postnanCilon, viSis siajn b'elajn lipharo]n kaj saltlevi§-is.
·
'
En la sama momento ankaií Liene saltlevigis de la
.'"oj~to.
.
·
, ~ i ~
Kurage ádetlinte Andro· proksi~igis al si.
'
Lenjo direktis sin al la: .a.rbústo.
· »Kiál vi venas! « sí ekkriis. )> Ne venul Tio ja ne
okazos: ~ volvos la kapon per la antañtuko. « Kaj si
.forraptdts malantaií la ar'buston,. kie Andro sin atinais
kaj cirkaubrakis.
.
'
.
o
»Andro!« Vmjo ekkriis malaf..a.ble. »La kison ja
vi né ricevos !« Si envolvis la kapon ·en la antaütukoo,
sed li f-o.r8iris gm kaj _plurf.oje kJ.sis la ~ab'inon. Nun
si ne plu ·rezistis kaj kiinn ~ndro deno•·e Sin afable ·demandis, c!l si.estos lia, Len jo mallaiíte respon"dis: »Ho,
~iatvi. tiom multe demandas, vi ja sCias, ke neriiun alIan IDl <f)lektos ..« Sed delioye liberigita, si tamen ekkrÍÍS:
»Ro; vi hundl}ustilo L« kaptis la malplenan plade!on kaj
tuko,n kaj for,r,api<J.is tnl la h.erbejo hejmen. .
Donante la restintan panopeco.n al la eev-alo, Andr?, ;d~nove akompapi~ ~njon ~ér .pkuloj, gis líiam la
grua JUpo, malheirtlga Jako 'kaJ fine la helruga kap"tnl,co'in.a.laperís post la monteto.
. ,
.
;
. Pos~ tio li, l&azañ.- rektigante siajn memi:Jrojn,
_.eteiidis la manojn ....Ho! ... Tia vivo! Tia felioo ...
Tia ·biela .vetero ... Tia f.éliéO! ·Tia feli¿o 1 • • •
»M1a :felieo!«
. ·
Kaj fajfante Ji denove ek'plugis.

'

i

¡

¡
' ..... J

>iHQ, Dio! « ekkriís Lenjo. ·»Kion mi kún li parolu!
eu li frenezi~is! Ho, · Dio! Ho, Dio! · «-Kaj 'Ai ekridl:$
pro honto..
. >i Venu, venu, / insistadisla rnastro per iom severa
\'Oco, En la rido de _Len jo estis io1 kio Iin vundis.
. »Vere, mi ne scias, kion diri! Mi .hont~! Tia maljunulaco! Kion li ,pensasl Freneza, vere freneza! Ho
Dio, ho Dio, ho Dio, ho-Diol « Kaj denove §i ridis kaj
la. penw en sia kapo segorde k'ru:is ... Sepdekdu jaroj~ ..
VIdvo . : . Propra k.ampodomo . . . sen suldoj ... sen
infanoj ... 'kvar C.amb'roj kaj vitra balkono . . . Post tri,
kva! jaroj la rnaljunulo mort.os ... eble post unu jaro...
KaJ grandan monsumon li ankaií havas ... Kaj la pom,L
g.ardeno ... kaj prunarooj kaj eerizarJioj .k'aj vinberujo
ce la. sunflanko de la domo, kaj la maljunulo ~b1e jam
}l9St .a uonjaro mortos ... ~o Dio, ho Dio. Kaj Andro ...
'>>Mi diros, ke vi venos, « rnalvarme diris Vauags
kaj forlasis .la kuirejon .
.
Kun forte b:a.tanta koro Lenjo rapid-e lavis la
rnanójn, malsekigis La vizagon, kvankam jam maten-e §i
sin lavis, kaj iorge visis sin. Ti..a.m §i iás en la servistan
eambron kaj sidigis sur sian liton. Si estis tute konfuzita. Kun tia rnaljunuLaeo si ja ne devas ediigi. Ne, .
ne, kion tiuokaze diros Andro, kion dioos la tufa mondo ... Sed rifuzi, rifuzi tian rieulon, kiu jlmulino tion
farus?
·
Se estus ·iu, kiu donus funan konsilón, ~i pensis,
se iu povus diri, kiel longe tiu pagano ankoraií vivos?
Du j ..a.rojli; tr~ jarojn? Pli ol kv.a.r jarojn certe ne. Sepdek ses . • • T10 estas granda ago. Cu Andro tiel longe
atendos? Ne, ne, Malnieks ne vivos tiom longe. Malofte
iu tiom longe vivas ... Sed ]pu povas scii? Li estas · homo 'de la inalnova generado ... d'e forta gento. 'Be li
vivos tia okdek? Tia.m oni poros. : . fi, · kiaj pensoj •••
1

· AiitUna mefo,d~o

Ji, iru, de kie Ii venia, se oni :O:e pavas scli, kíam Ji
mortos.
,
.
,.¡ .
Lenjo deziris levigi kaj forkuri el la eamb'ro, . sea
la pi-edoj ne olJeis ~in kaj '§i · nestis sidanta. Si sidis .
kaj sidis kaj ru~~is kaj· konfuz.igis, gis malfermigis la
pordo de ·}a mastra éam'bro kaj a~ris Vanags kaj
diris : >> Eniru do. «
»Vere mine scias; ~u iri au ne iri?« .
»Kion do vi timas? Li ja ,ne kunprenos vin tuj. «
La junulino le\j~is kaj malrapid<e iris tra la eamb'ro 'kaj malaperis post la por~o de la mastra ~amb'ro.
Kun prof1unda súlko mter la ok'uloj Vanags· rigardis post §i. La .mal'Oeoil:a havajol Kaj li eliris eksteren kaj senpacienoe mar§adis en la korto. Ou §i vere estos
1
tiel m.alsaga? .
,
En la cambro Lenjo haltis ee la pordo, ne povan~e
levi la okulojn. Si bedauris, Ke si entute. venís, Pro la
J¡onto si voloote falus en la terprofundon.
La konduto de Malnieks estis tute má:la. Kun
trankvila plezuro li rig.ardis ·la rugiA"intajn · vangojn de ,
Lenjo, kapjesis~ ·kvazaü konfirm.ante sian antaiían peoson lkaj ~r la seka, ostosimila mano karesis sian genuon 1
»Ven u -do p1i proksimen, « li ekparolis kaj -,montris
al la sego. »La mastro ja diris al vi, kial .mi alvenis?, «
Li atendis l~ respondon , sed Lenjo nek movigis,
nek diris ec unu vorton.
·
·
, »TQ.j post la morto de mia dua edzino mi intencis
denove edzigj,:« daurigis Malnieks. »Mi estas alkutimiginta, ke virinaj manoj min flegas, kaj 'CStas malfacile
resti seo ili. Sed gi.s nun mi ne trovis tian, ~iu placus
al níi. Kiu estas juna, tiu estas tro ventariima, kiu estas
pli .a~a, tiu estas tro maldilig:enta_. Kaj ili c~uj egalé
hav.as sufioe da sago por gr.anda. mastrumo. Arnb!au miaj
mc;>rtintaj edzinoj estis sagaj· kaj lerl:aj mastrinoj , tian ankaü nun misereas. Jaro la dua:n jaron mi ka§riga.rdas vin kaj mi vidas, k~ vi ne estas ~a, kiaj esta~ .
.a1iaj 'servistinoj . Vi havás tn:aStrinan spiriton. 'Kiam vi
tute ne rimarkis, .QÜ rigardis vin, kaj prijugis vian virt- ·
on, Dum(la paStado vi úe kriaeas vane al la birutaro, kiel tion faras miaj servistinoj ka jo_ .ankaü viaj j?naj kaj
maljunaj .gep.aStistoj'. La 'biesto ja' ne komptenas, se oni,
nomas gin satano kaj inferhoko aü . ·.. au . . . . aií on·.
donas al ti ·k.ar.esvortojn. Tío por gi estas tute egala.
Sed ~au tiaj wrtoj oni rclcorias la homan koron ... ,Kaj'
kiel vi estas gardema pri viaj vortoj ; tiel anka:ü ·vi g.ro:dias vian manon. Mi ne paro!as . sole ·pri la b\atado. Vi
gardas viajn fingrojn '.ankaü en aliaj ~ aferoj . La salo
estas malk.ara produkto. Sed ou 'vi tial ia,m trosalis la
supon? La .akv.o nenion kostas_ Sed cu vi tial ,) am :fer- w
mentigis ·la panpas~ tro fluida? .Ali~ ~Servi ,tipoj opi-:., .
nias tion ':negrava. Kiel oni sukces~3, tiel estas ~hone. Vt '
nenion farashazaide, vifaras oion pr-ipensite. I:io pruv-;
as inastrinan spiriton. Kion' do vi pensas pri Malnieki?
Ou vi venos ·al ili pPr esti mastrino?.« .
Pli l;lone ·'ol per Di · tiuj vottof' la maljunulo ne;_
povus glatigi,por ~jo la ~ojon, al ~~~'D:~eki. Si ,estis,
too lionorata pro la néatendita laií&> kaJ ~ta· lionto komencis málaperi. Ok jarojn'ii · estis vidvo1 ok jaroj!,l 1i
v~mé .sel'Cis, tis li ~in trovis: Tio estis 'honoro. ·
"·· ·· .
»Nu, kion vi ·diros'?«
.
. ·
,
. • .
· »'Mi n-e ':Scias. Mi . tion ankoni.ií ne pripensis, « l'espondis ~n~ ma,]kur~e. .
·.
"_,
.,
.:
, _
" '· »Kion d6 pñpensi. ~ a'fe;o estas klara. ·Mi e3tas . .
maljunulo, ki11 ~~nas fl~gistinQD. Tío -esÜlS un'ue. Mal-''
nidci lieZóna~ 'lertan mastriiíon. Tio estas"' due. Pro ti
.l.!~p
'
•
• ' ¡ ___ ..
ti.UJ. du... d!1 ..•• ---=·-'
11.re1. Ul.f:~·,
••• S~l'YOJ "POSt· tri, a.v....·,
jat'9j . Malnieki estOs via poseda)'o. PJi 'longe j!l mi ne ..
h-o.s. ~a patro m~tis s~s~eJ~naiíj~Fa, la . avo sepdek'-., ·. ·

ne

p,

,

~l). VIRZA '-' ·

·-

Mi ir:is
el rozoj
:kaj kun
sur min

tra l' garden'. $n hnr(!j palis
kron', mmdita de l' ailtun', ·
folioj veJ!«<j'lirile fdis
"
la oro de l aiitJuoo s:un'.

·zaa.

Pri vi kaj pri
mnr(o mi .meditis,
pri la pasint', ~iu , pcr cif.¡m for; ...
kaj penso pri l' sopir' pasinta glitis
.
' lciel dolor' fací;a al la kor'.
Trankvilo éstis, ' sonierfioo Cai ma, '
trenibril~ svebis teren or' .de 1~ sun'.
Silentis kor', nur flugis v.ellre .larma
sur min la morta oro del' aiitun''.

Batálo
-

ED.

VIJ~·ZA

-

· Fugas la nuboj __:_ lilankaj Fa!Je!o-rajdistoj,
· Lun~ tinie pakt ékltimas, sin kasas sen for:t';
Estis ci-nokte sur kampoj de l' fora · cielo .
· Akra, terura · baialo - por 'vivo Jroj mort'.
T'remís 6iel', kónvulsiis .· en plor' _su&prem:ala,
Steloj viante fugis de l' ~anga l!atnl' ;
Tero gemspiris, siris la nigran hlll'arOn,
Time, rifage sin volvis .en rwkta vuaf.
"'

'

~,,',

Cio kvazaii ekmutis ... _sangó gutndis .~ .•

. Peze levante flugil'o jn aper.is Mott'. '
TuÚJf& nokton sen;s>pire, senvorte, senhalte
F'ugis teruropélata .W 'b'lankri ·Eikorl!.'
Trad,.

Vi tino
-

ED. 'IIIRZA-

Mi kiá /.aga flor' malfermas min
En hor' malfrua, en JW1,ctm:eza lurrw ,
Ardrugaj en p,rofu.ndOj 'de la sin'
Pa8j:~j fktmas , kun o.lituza zumo. :

La korp!Jn nudan mi . al luma trem'
De l' luoo kiel lolizs-f~roo

metas,

Etendas 'lir:,akofri por pasia p~em:j .
&foke, svene cirkaií.preni pretas.

tY .

~<·

konvinke, ke al Lenjo ~ajnis - iri ~j doni la ~on.
Andro ja povas ateridi. .P ro ~tia kampodomo orii povas
atendí jal'Ojn tri, kvar~ Kaj· pli longe Malnieks ne viv.os; li mem :tion d~ris kaj Ji ,diris tion, ·kion ··l:i sentis.
Hipokritulo Ma,ln:!eks ne estis. Lenjo 1evis la kapon kaj
,,- ektremis. Tie ce la tab'lo sidi& maljunnlo kun wn:hara kapmezo kaj maldensaj, blank'aj· hat.oj, maldensa,
longa, griza harbo, sulk~inta vizago kaj. k'un ok:uloj
kvazaií 1~an~j en _grasü. Liaj lipoj estis paletaj, la longaj dentoj nigrigintaj kaj rnalpuraj. Ab'omeno 'k:aptis la
animon de 'Liene. Edzino de ci tiu qialfunulo! Neniarn!.~
Sed la'd omol Sed 'la domo k<ti havajo k~j lil>era faéila
vivo! ... Ho, ho, ho, ho!
»Venu, venu ;"donu la manon k'aj airú »jes «.<<
»Mine 'séias ... mi ne scias ... Ni certe ne taiígos
por kunvivado. <<
. »Pro kio ne taiígos, ne parolu tiel. Mi estas horno
. tr.ari'kvila 'kaj ankatl vine estas senprúdenta. Vi ja ne rifuzos ruin. Semi estus tion scünta, ,tiam .. . tiam ... ver. dire, 'nÜ jaro pensis ankoratl pri iu alia. Si estas ee pli
juna ol vi, §i ·ne tatlgas- por mi kaj enture §i ankaií ne
placas al mi tiel, k~l vi. Sed si konsentos, ·tion mi certe
scias. Mi povas diri al vi ankatl sian nomon. Si estas
la pli juna filino de Stalde. Cu de vi mi turnu min al
§i? Vi ja ne kauzos al mi tian honton? «
»lru do, « Lenjo deziris diri, sed sia lango ne
movigis. La buS<> :estis tute seka: La pli j~na de Stakle!
Si estis du jarojn. pli juna ol Len jo, .tkleta junulino de
riea terposedanto. Kaj si konsentis farigi edzino de .Matnieks! Kial do cedí la 'bionS;ancon al la filino de Sta:lde,
. se gi estas proponata al si mem? Kion diros iá homoj¡,
ekscünte, .k e si preteerlasis tian felieon.? Cu ili entute
kredos, ke Malniek'B edzigpetis sin? . ~- . Kaj Lenjo denove mallevis la kapon, 'mordis ..Ja su1Jan lipon inter la
dentoj kaj penis trovi la gustan respondon.
Momenton silentinte, Malnieks 'denove daiírigis:
»Vian hontemon mi tre b<me 'k'omprenas, kiarn
Vi gis nun pensis pri edzin~, vi imagis nur jwmlojn.
Kai nun anstataií ili venas tia malj'Ullulaeo, kia estas
mi. Tío kvazaií timigis vm, :vi estas k'vazaií ... kvazatl
, ..: trompita kaj via kor9 k'rias: rie kaj ne! Sed la voC.on
de l' koro oni n:e 'mam r.ajtas atlskulti: P:F.j.pensu blooe,
kion vi rifuzas. Mi havas domon, por kiu O.Oi libervole
·· proponas al mi dekdu inilojn. En )kóntanta mo,no ·je procentoj mi havas dekmil. Tion mi Aparis .ankoratl tiam,
~iam mi :komercis per ligno. 'Ciujár{l ~mia havajo kre8kkas je kvincent ruh'1oj. Kmm unu milo, kiim mi testawmentis al .mia sola: b:aptófilo, tutin miaD: ' hava]on mi
testAmentos al vi jam antatl la edzigo. Tio por ni, kam~
pai!anoj, estas ·granda ricajo. Mi ~ farifarooas
tío,
sed kio estas, tio restas. Lá !illlo! k'omprenEble, ee per
' duoHla swno ne estas aeeteb'lá; Sed la afabta v~o kaj
la mOiaj manoj por maljunaj ostoj ... nii op.inias, ke
kvar} k:vin miloj jare por lá .afab'la ' ·vizago )(aj: molaj
manoj ne estas mállatl~da rekompenco. Lá mastrum:adó -.eñ Málnieki r~itos
:~
,.
Parolante tion, Malnieks estjs leviginta .kaj alprok' si:migir; all~njo, IOu senfo'rte apogiS sin . ~ la . muro.
J?ek kaj dudek miloj! Kiel . granda JllQM,UIDOl Neníu
· ;,'pensis ke Ma:lnieks estaS tiel · ribl: Ka:j 'pOSt du jaroj
si ~OS;,}ari, ~kíon Ai bónOOzi.roS, pri Ci lin tu.ta &,v-:, '
:a)Q: La sango' bblante ftuis en ;la ka:p&i .ka,j '!i sUbite
sentís, ke Mainie'kS tenas. Aian manon en la sia. Ca Ai
~n 'etendiS al li, aÜ ti Drem .,
JálptíS ...::_ tioíi Ai . De
.scii~, :Ai :nur i~Qikoraií aiíms, ke 1i •diri:s: »Vi e8tas ~
:; denta' j~.· l.enjo, ¡y¡ iión ne tilmiíros, e bj· post
tiQ Ji ~'Sola ·~ la t.ambíro.
.
"'' .

pn

aparte:« "'

tm

·'

Kv.azaií konsterniginta ~i iris al la tablo kaj falis
sur la-segon, sur kiu jus estis sidanta la edzigpetantq,
j.aj apQgis la kapon per amb'atl manoj . Cu efektive · tio
estis ' veoo? .Cu si konsentis edzigi kun tiel maljuna
víl'O? Ne, ne, ne, tio ne estas eb1a, Si estas erarinta, la
granda mono Sin trompis . ·.. Do ~í deva~ rifuzi tiel grandan 'bonsancon? Ho ne, ho ne, ankaií tio ne estas ehla.,.
knj tamen; tamen; si devas rifuzi, jes - .devas rifuzi ...
Su'bite .ekkr.akis la porda k:Ünk'o k1aj Len'jo saltlevigis kaj turnis sin. La eniranto estis Vanags. K:un
malv~ma, duonmokema, duomrialestima rideto li rigardis la jun~ulinon , proksim:igis al Si lCaj doni.S al Si la
manon.
· »Mi audis ... mi jus atldis tiun .•. tre gojigan
novajon. Jes, jes, Lenjo, kiu estus tion pensinta ... Ti-an feli<X>n . .. tiel grandan, k-á por la bbndeziro tute
ne estas loko. K
·
. En liaj YOrtoj sonis la sama mokemo k:aj. malest~mo,, kiu respegulisen liaj okuloj, ka.j' tu§is la ekscititajn
~:entojn de Lenjo. Kialli kur~is tiel paroli lrun §i? Si
ja ne estas kulpa, ktJ Malnieks edzi~petis §in. Ou eslis
mal~onesto t;dzigi je si?. Kial li .~kas sin? C.u ne tital,
ke s1 tJstas sunp1a, malnea servL<stmo? ... KaJ kun nevenkebla forto sin kaptis .la deziro li:Derigi de ci tiu
stato, levigi super aliajn, levigi super la tutan komunu,mon, super la tutan distrikton kaj . vidi Vanagon profunde sub siaj piedoj. Kaj· kun la sama rideto kaj Ja
. sama malvarmo en la voeo, per kiu jus parolis Vanags,
si respondis :
»Jes, nun mi jam sidas en la sino de la felieo.
Nun mi estos dek kaj dekkvino'l:ile pli rica ol via estonta
edzino. «
¡
.
»Jes. jes, --: apud dek kaj ·. d~kk'vinob1e pli malJUna edzo, « aldoms Vanags.
.
.
>> ~lm! Cu ví ne scias : pli blone estas sub' ~ barbo
do malJunulool sul:Ha panvipo de junu}.ol « rediris Li-

ene kaj turnis sin ~1 la pordo. Gimalferm~s kaj enir111
Malnieks.
.
.
· »La kna'bfo 1mn la korlio jam venas, « li gaje dirig
kaj klari,gis, k-e antaiívidante b!Qnan rezulton, li jam
hejme mctis du botelojn da vino en korbOn kaj· ordonis al la knaho gardi ilin, ~is kiamJi svingos per la
póstukó. Tiam li portu la kor'bkm supren al Vanagi.
»Nitrinku po glaso je la S®O de la oestonta mastrino.« .
j
;.
:
i r• J 1
»Mi ne scias; óu tio entute estas neceSa, « ·diris
Lenjo mallaiíte.
.
»Necesa, necesa, « respondis la maljttrrulo kaj petT
is al Vanags prizorgi la glasojn. ·
V.anags ne havis viQgla9ojn kaj métis. sur la tab1on
malgrandan kaj tre dikan b'randglason.
,
» Kion ni fatu ·lrun tia fingringo,« ekkriis Malniek:s
· ridante. »For, for, - donu, najblaro, teglasojn. «·
· Van.ags prenis la glasojn el la sranko kaj IJaldaií ·
aperis la kor'bO k'un la vino.
Lenjo la unu.an fojon trinkis vinon en sia viVJO.
Singarde si gustumis ~in kaj, trovinte ~in 'bfona, trink'is
bonan pl~buoon. Instigita de Ma:lnieks, si trinkis ankoraií po unu plen~~ kaj sentis, k'e stranga, agrabia
· varmo óirkaiíp:ren:as la tutan korpon. Sia k:Olero 'k<onttaií
Vanags m:alaperis kaj la 'kormaltrank'vilo pasis - al
si éajnis, ke éia k<m.sento ne estis erarca. Aliri.nte al la
fenestro, el kiu oni povis rigardi la kampodomon .Malnieki, si ~uis la beJan vidajon, kiu tie malsúpre estis .
videbla. Kiel tie la ru~aj tegolaj tegmentoi de la lo~~
domo kaj provioojo kontrastis ínter la verdajo de la
foliricaj arbioj, kiel en la ar'biar<>,to brilis la blanka betul~lo kaj fajreris la serpentumanta mallarga riveretol
La koro de Liena pleni~is de fiera gojo. De nun §i
povos tie mastrumi laií sia · placo, tute. laií sia placo,
car m.tio apartenos al §i. Ho,; Di¡o, kili ~tus tion
imaginta!
· .
,
»Úu vi ne regalos ankaií la aliajn hejmanojn? « '.· .
demandis Malnieks, proksirmtante al Lenjo. »Da vino
ankoraií estas sufi6e. «
. "
.
»Jtes,« respondía Ja junulino »Sed antaií vÍa a}veno
nenh,t estis en la óamJiro. « .
, .
.·
,. ·
)) Mi :iroS kaj kunvok()s ciujn, (( . rapide proponis
VMags kaj eliris. Tie li oido~ al la kDab'o ,1le ~
nieki kuri al la deklivo kaj Iajf.volci An'dro~, kaj· :rp.em
invitis la oeter.ap ~rvistaron.
. ·~
·
Dume Lenjo ankóraií staris ce la fenestro ka3 ri- ·
gardis malsupren, ~ Malni-ek's .sidigis· apud ;J.a taMo. .;
Cu tion kaiízis la vino', aií la· fianca ~ojo, sed la malj'IID:ulo nun .as~ktis pli juna ol antaiíe. · Liaj vangojl, estill .
iom ru~igintaj kaj en liaJ ó!lfuloj, kinjn li ne deturnis
de la bieLa vizago de Lenjo, ,.trembirilis .ia stranga fajro. '!
Tiél li sidis momenton, ne diranfe ec' unu vor.tun, kmi
felióa ridero sur la lipoj k.a:j aiískultis, kitil .ekstere kan~
is alaiíde.toj. Aií eu Ji tion ne aií:dis? . .. ·P9st tio li levigis kaj faris kelkajn pa§ojn, dezirante denove prok:timi~i ai Len jo. lo 1in pelis al ·s i por alrnenau meti sian m.anon S\U,' sian 'kappn kaj karesi .siajn densajn har- .
ojn. Sed li haltis, hezitiS kaj denove .eksidis ce la tablo..
Ci tie ne taugis la ~arJ:!liego _de la juneoo, ci lie H,, ne '~
devas tr6:rapidi. Kaj li sidis .kaj rígardis sian fiancinonkaj f~liceridetis. · ··
_
··
,
·
· En la sarna momento·eniris Vanags ~áj sc~s·,
ke la se.I;'Vistaro;kunveniJ; en:la granda tambro, .
& Ni ini do,«. di:ris Malnieks kaj
levi~is. »
~
Le'nj(), prenu la glason káj ': ~.alu,«
o'.!,
.
. . Le'.fljO prenis la ghlsOil. k:aj· b'otelon. ~a!Weks q¡em
pr\!nis a:rikor.áií unÚ bbtelonkafili eiuj tri"'Ít.is.;éll la ser-·
visl!u'an ·-~.-. Kv.iilikam la ~~ de L6ll~. le~is ,,

v-.

. Nub~ clgne blanka ...
. . ,-, ED.

VEIDENBA~
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Nub' cig.t;te,hlanka glitas tr..a la blu',
kím ~ mi volus flugi plu' kaj plu - ·
al foroj, Jcie fremdas vintra proz',
1
kie ntir floras kaj n~ ve1kas roz' - '- _;
•

•

·¡),

..... ~

·::.

Por kio, ho, koro, la vana sopir'' ?.
Jam kuAu l' es})froj. en t¡ornba mallii~o:
ne gvidas tra valoj sunplenaj la ir!;
vagadas la homp ~ur larma ma~cpu.tpo; ·
martelas senees~ la fero kaj ·stal' '
por pan', por nutrajo ne . cesas batal',
malforton Jcruele muelas ·la fort',
,
svit' fluas kaj sango., ~is venas mórt'. ·
Traa. N. 'f(urzens.

Dek, dudek jaroj ankor.aii;
-

ED. VEIDENBAUMS _ '

Dek; dÚdek jaroj . ankoraQ, .
kaj · estos la ·. dramo ~e 1' fin';
agplena la viv' au mjllplena
min putri forvo.k<>s destin~.

Ka:j tamen pri ajoj eternaj
ni satas. revadi duro viv':
pri gloí·o, lli;lnor<>, felico ,
pri laiíroj .ce tomba dekliv'.

S~d kune kÚn ni ja forvelkos ~
la, lauroj, la glor', la. horror';
antaiíéri nrir iros; antañen
la Rado Eterna sen kor'. . ·
<
:Trad. N. Kurzens. ' ··

Doloras }a felie'! _:·ÁNNA BRIOADERS _:

Se vio subite levas . sorta ·ben',
trans ,randójn fluas kora superplen'
. kaj en 1' okuloj pezas lanna ~if -doloras, ho, doloras la feliC' .

. J;<i~j strangaj t~j !. Jam . de frumateoo ili vadas
en krepuS'Iro, . kiu ku§as super mt kvazaií nmlrapide
flu¡¡,nta iikvo. Gi volveloovras min kvaiaií dorlmo'. Kel}¡jfoj~ ·m i i>elltas, k'e iu meías IIl.allOU SUr Ínian sultrOU,
mi aiíd.a~~ ke iu vobs mián . nomon . .Kaj ree ti u ci
fluanta k~p·uslro, Sajnas ál mi~ ke A:i bialancigas ti.en
kaj reen '' sinille ál granda mo. M,i movi.gas en ti
kvazaií · en. do,rmo. Kelldoje 8ajna,s al mi; ke Cirléau
miaj piedoj volvigas élastaj algoj kaj ti.ras 'Dliin ien en
profundou, ·kie kvazaií. nigraj · fantomoj omb'ras mal<~vajn arbrompitaJojn,; k:aJ poste cion englutas
malhnno. En tiaj momentoj mi ek'memoras la fahelon
pri knabo en.la r.ivera profundo.

' Profunda, 1ar~a ' riVJerO fluís sencese kiel tempo,
kiu forportas minlutojn,, horojn, tagojn kaj ja.rojn,
sternante malproksi~n siajn .trembrilajn a'kvojn. Supre, sur la bbrdo, staris l'E)~a urbo, malsupre, en la
akvoprofundo; 'kuSis gia relmlo.
·Ciu~atene, lciam e'Wn,ilis. tago, ci ,tien venís malgranda knábo kun blond.aj haroj, b1uaj . ok'uloj, por
. ma~i· sian panpe.con. Li. sidigis sur la l)OJ;do k'aj metis
la panon sur stonon apud .si.
. Li klin~ k'aj rigardis; kiel falegas la turoj kajdqm~j en la akvon 'q.j ku8as: ~e, kvazaií en alia !lllOndo.
Renversita urbo en renversita firmamento. Sajnis, ke
la pintoj de la oraj kruooj serOa.das .•la fundon de la
akvop,rofuÍldego. »Neniu scia'S, cu· ankaií la 'fi8etoj estas
lraptitaj? « peqsis la lciJa:!Jo.
·
. Kaj. kiam ajn li venis
tien k.aj sidis, 1i
perdís . sian panpecon.
,
. Iu .. viandista ·servisto preterís mantanw k:ol)}a. son. Por la lasta J?!~'u§o ekmankis al li pano. Li

ci

ciaml

prenis la panpecon de sur la stono ltaj f~rU:is, plenr§tx>pinte la b'uson.
·
Alian fojon preteriris sinjoro kun hundO. Li mem
n-e mang-is nigran parion, sed ekvidinte sur la stono la
panpeoon, kiun gardis nenies okuloj, li prenis ~in kaj
donis .al sia hundo.
· Alían fojon, ~uste 'klam la knabo per siaj blankaj•,
sanaj . dootoj dispecigadis la panpecon,· preterveturis
la .reA-a kale8o. Eta pala princino k:usis ti..e st.tr silkaj
k:usenoj. Si estis dorlotita kaj malsana. Nenio pla~is al
si ka j nenion si emis .lmlangi. Ekvidinte ·la knabon kll)l
·la panpeco, si etoodis la manon :
)> Kion vi havas tiel blongustan?«
'
'
»Panon. «
»Donu al mil Donu al mil «
La knablo aliris k:aj donis al si sian panon. La
princino donis al . li orpeoon.. Sed la knabO k'unmetis
la manojn sur la dorson.
»l\fi ne akoeptas monon! «
»Ve, kia fierulo! « la princino malfermegis ln
okulojn.
!
·
· »Mi tute ne estas fiera. Mi donas al vi. Mi rice vis
A:in de la patrino. «
»Nu, blone, b'one. Vi plaeas al mi. Verru 81 :mi,
kiam vi deziras. Jen mía . ringb,, 1a gardistoj enlasos
vin. « ·
'
, · La princino deprenis de . sia e:ta mano oran ringon
kaj donis al li. La kialeso forveturís.
.
..
..
La knablo turnadis la ringon en la maqo k'aj pLoris.. Kiel liela -estis la -ata p'rincino kaj kiel pala ka j
malsana si aspektis!
Iun tagon li ree ven.is, sidis kaj rigardis en la
akvon, Jen preteriris viro 1om malhela ~o. · Li vidis,;
tí~ sl:mgrug-a vino? Cu trinki? Aií verAi en la okúlojn
d~ l¡¡. regalanti.no? .
.
· ·
·· »Nu trinku, trinku - trink'u, je la felieo de la
nova mastrinode Malnieki,« urgislama1junulo, k:aj Andro 'kaptis la glason kaj malplenigis S'in. Post tio li sin
turnis k'aj eliris.
,
··
En la cam'tiro ciuj estis eksilentintaj . ..
· Kunpreririnte la lipojn Malnieks rigardis cirkaiíen kaj iris en .la ·eamb'roíi de la mastro.
»Belstatura, forta junulo, « li diris trankvile, metante la hOtel® sur la tab1on. 11 Venontjare ni dungu lin
FQr ~alnieki. «

·· »Mi ne .kredas, k:e li venós, ank'aií ci tie li .fartas
~e trarikvile, k'aj afable rig. ardis al Ja maljunulo.
.
•
· »Jen kiel, « diris' Malnieks.
· Dull}e Andro foriris iílla, stalo, al sia grizhara óevalo, kíu inalSirte ~is la fojnon . Li metis la nranon
Cirkaií la mal-eta :kolo de la eevalo, premis la frunton
.~~r la kol,harojn hj k:aresis ~in.
..·. .
.·
· . La ~vaJo ekhen~tis t&j ilaiíiigis la i:nan~.adon .
. . ·L a junulo n~ Oe8igis la ]a¡~don kaj Ia grizharúlO .turnis kvazaií .mirigita la k'apon ·kaj per sia liuS,.
e~ tuAis la Jrul:jufon ·de An'dro:
.
i
·~
. »Mía grizharnleto 1«.. Andro flustris konvulsütal\te. »:Mia: "'grizharukto! .. ~ Mia 6évafeto! ... ' Mía griz• ~~ .• ·. Miá feijt,o !. ·•• ~ Mía felito l ... «

_ bó.n.e,;« respondis "Lenjo

·,Mia Mrot «.. ..

·

·

Danci•

ke la 1<oabo, sid~ tute ;proksime & 1' akt~ kitj -ekregis
Jin rnálbona 'tentó. . - ' . . .·
....,. · . :
ti p\t~i$ IiQ k'aj '};( ~ flug'fális .kapantaiíe .~r~
la akvon · .
· ,, . '·
'"" · .,. ·
""~
.La .lu~eto f~ k~j estin~Í~ en li~ okutoj,
kiu~n plenigis la akvo.
. .:
.
·· . En Ía sama "momento cel &l:"'p.ro:(undB~Ie~~:.UVil'·
patri1,10, SUprenpo.r,Ja!Oté .SUr .sia elstara'.,, br:ustor kiun
1evadis PQtenca spir·aao, . molnjnr lar~ajn ondojn. · . ·
Si prenis la kómpati.n:dan kiia'bOn, pre'rnis lin al
sia. mal!3eka brus~, 'kovris per ' siaj slim~~nigraj • haroj
kaj portis mals.upren ~ sia.n v}tran palason. .,
·
• · ·. · Si ku~igis ·Jin sur . saljlan littuketon k'aj surblovis
sian spiron odorantan je §limo kaj fiso. La kna'bio '()k.L
~emis kaj :m.a\fermi.g la o~q.lojn. . ·
· »IGe mi: estas?.« li dinnandis: ·
>l Dormu; . dortnu, · mía knabeto, vi. e.stas ''ce
patrino. «
'
·
• ·
·
h.

-·
.if;

,;,

'

.,
· · >).Ha, hai - Je Ifol~o, kiel Atéliston. « .
' >l AñskuJtu .out, kiel. e8tis. Mi jam ol;)s~rvi,s, lCe; la'
fojnstakQ 6e la rutin-a rando, estas mangtuAita. Kaj . j~,
~e la apero ~e nova lurio, nji vesper~ foriris, eriitis et1
·;la í.qjnon_en ven!Air~'a flahkobj s.idas .., P~Jilo estas ·
;pafpn;ta., ~· ··tuj 'kiani ~ , v(m~s_, mi lduglegos ~t~r la
kornOJD ·tíel, ke ~ la lano dtsiA'os. Sed. .c~u ~~ <iev•
"veni ~tiste de tiu flankp, kie mi aten<J,a.s? Mi ~rigard'as
kaj :añskultas, <sed , ne v.enas l<a,j . ne venas .. S'tiliite , de .
deks'~ra flanko io -eksusuras. Púm! · Kaj jen sidas tia ·
fra~ gu~t~ sur mia pafilfin~]o .. K:iel mi .P,afu .n un? ~~ .
· kapt.as ~m pe\: amb'aü manOJ kaJ poste prenas J6 orélOJ • .
kiel kuni,k1on, kaj jras ~ejm~n « .
-·.
.
' ''''Jes,: al easistoj olfuzas' diversaj -áventuroj·, alie ja
ili nenion . havus por .rakonti. Kaj .~ufiee stranga lqtj .
ínala·gráblá aventuro okazis ~n ci-sama profunda vintro - .
ankañ al ,:$ajcans kaj Rªups. . •
.
'·
· · Iun ·ves~ron 'Raups venís eJ ·la parobestrá b\énQ, .
~ar li estis níemb'ro . de la konsilantaro. Pafita, knm.prenebk, _ kie ajn . 11' iradas, ' estas sriréultre, same
ankaü ci:-!oje. Li jras kaj lá -ok'úloj· ateQtas ~un 'plej
etan; mo.von en la · aero kaj super la· I:Jlank:a f:ero. Li
scias iri la vojon niem,o!~- Tuj ~sto~ .:mont~tt? Krev~s.
Tie, ,pli malprOksime, maldekstre, nigre nigra densajo,
Jcie ,ne · IJ:!aloftc .okazas, .ke dum; ,cas.a,do de lupoj ~~i
povas ... ·.
' ' ·
· ·
, Varmo kaj . m~lmr~o trakuras la' os1ojn d~ Raup.s.
Li ' r{gidi~as, metin1e. uriu pie,don malantaü la alía, · kíel
:farinte .pa(QQ•.• K..aj, flanke, trote .venas, ~usJe renkonte
a'l ' li - - .lupo, granda, ~eíe gr.Íza !uPQ. Jie kvinde'kf
pa~j . ~i .~J1 ekskui~as, . glatigas siajn ' stiumm.tjn•
ore!<;)'jn, kaj kurbigás la malaritáuajri piédojn,'·kvazaü
~r sidaao~ Sajnas, ke li rimarkis 1\aup~. kvank'iun

tiu staras kiel salkokino, kaj ee forgesis_, ke .pafilo ~tas
sur lia éultro. Tiani la lupo per g~:anda shlto jetas sin
flanken. Gi kvazaií na~as en profun_d a nego dronante
" gis korpmezo. Nun Raups rekOI}SCi~as, ~etas 1a pa:
filon al. la van_go, 'kaj la lupo'.estás ku§igita. -·
' La pafinto momenton stara!l apud
biua nuheto,
kaj .time r~gardas al ciuj :Uankoj , Cú lian heroaj-on ne
óeestas neatendita atestanto. Sammomente li pritaksas
sian a:kirajon. Por lupa felo oni !le ricevos tiom multe,
J<iom por la vulpa, sed dudek latoj -sendube estos. MalL
sata mondo, kiu vulpojn taksas pli alte ol lupojn .. .
Ankoraií momenton Raups sllaras, senspire aiískultas kaj rigardas. Li vidas, ke la' })esto ku§as, presk:aií
tute droninte en la nego. Oni povas opinü ~in , anka~
konifera bTanco .aií fojrw.jo. Baldaií la mallumo pliigos.
kaj oorte post nelonga tempo ~i drouos an'k!oraií pli
profunden, car la ne~ estas kvazau cindro. Tiam
Raups turnas siajn okulojn al . la korto de Krevelis kaj·
~ajnas al li, ke tie ce .greneja angulo' staras viro kaj
rigiu·das, kiu tie ci en vespe~a mallumo povis pafi en
lia parcelo. Jes, ·vere, estas la parcelo de Kl.'eveli!s, ki~
riun staras Raups, Se li nun iros kaj prenos sian casajon sur la §ultrojn kaj 'rapido:s hejmen; la tie staranta
horno po3tkuros lin p:ensante, ke li §te1pafis kapr·eoloo.
Ne, li nun iros trankvile ·hejmen kaj alveturo:s per
óevalo. Gis li atingos la hejmon> pli mállumi~-os , kaj
kiam li alveturos, estos vera "llokto. La fe~on dividí li
volas kun neni'U.
Duonhoron . poste; de Kraslava vetui:as b~jmen
Sajcans, iomete eb'rii~inta, sed same la ' cirkauon oDser.. vas kaj. aiískultas, Apude, sur si~ilo, sub' lana kovrilo,
ku§as lia ma:lnova dutuba pa:filo. La ceva~o ega1pa§e
trotas. La glitveturilo glitas kvazáu. seb'ita. Cie estas
silento .kaj relative varma ve tero. Ce monteto de ·Krevelis, Sajcans suh'i.t e kuntiras .l a kondtikilon tiel, k:e la
óevalo ~khaltas surloke. Senvorte li saltas el la glitveturilo kaj rigard.as.
.. ·_
··
Jes, tie ~tas tute fresaj _po3tsignoj de lupo. Saj-cans prenkaptas la patilon, saltas trans la vojflank:an
fosa]on kaj vadas en la ne~o ~vazaií en ak'v:o, dezirante konvinkiSi cu g-i ne estas vundita, car veturinte
tra arbaro Ji audis :ohtuzan pafon de tiu ci flankb.
Ne, sango en la postsignoj né e3tas: Li. vólas J'e-..,
turnigi .kaj iri al la , cevalo. Sed ankorají per h · okiuloj
li ~ sekvas la vicon de fl?Stsignoj , 'k aj r.imarka,s ile malproksime de si makulon malhélan. Li : iras-· kaj kom';
preneble trovás la·· mortpafi •ah llie3ton. Mortigit.a · luN:
Miraklo, ke .neniu ~in postsek'vis. Sajnas, ke mortpªfita ·
surloke, ear nur .t~e - ci . éstas Sa.ngo. ·Por est~ cer,ta, li.
arikor.aií pu§etaá ~in --pena k'o~bo_ dt]. la pafilo. La besoo
estas rigida. Nun_ Sajcans rigarda~ -~ir~aoori, k'vazaií"'
atendante, ke iu ekkri03 ·-=:- ne., tu$u! Tiam , li · pr,maSla f.eli~n ,ti-ovajon je .vostq kaj 'tiras . al la. vojo; Tie ):r
~tas ~in en la . glitveturilOn, koHas pe( tukíó, . ~msid'-,
i~as kaj ~timas, 'll";lll 'piMo el(ster ' la s!itveturiló.
~
' Post nelonga ternpo · Saj~~ : vida~, k'e ~.enkonte
iu rapide ~turas, Kiam ·}a ve~~to: ,P!.oksimi~as, li
rekonas, ke tio. :est!l~ Raups, ~d li ne saluta:s k'aj ~e,~.
alparolas lin. , Li ee ent_iras -1~ ,, ka~n .P~Ofl!flde ~ ~; ,.
kolumon d-e 1 pelto kaJ ~as sWlll dorson _laud»1i' .
pleje, .p or ·pli áspelfii 1ciel ¡;IÍ!"aljúnulo. :' ' ~ ' ?'
Raups t~men · relronas ·sájcaris. Rekonas la:~ la~
óevalo, laií la. jurig.l.ljo; laü. la pelto kaf laií la .eapekt."
.~r ·. ne estas _tiel . mallume ]re · oni- p<l,V'US vidi ·nooiiJn
Sed kial li havu lcapdolown t)r..o Sitjcans, se fin ·'a teíidai
gravaj "' aferoj~ Li' .gojas, :,.are. la ::ilajlfaro ~,estas eiJrlétl(
ka j ehle ek:dormetis., lin "'ne. rekonis ka.j iie . alparolis. ·

&inforta flor' ,
tro frue bur~om ' vi ,.ek:as!
.
vi pala' rampadas, sen temp' vek~~inte,
la suk: ·ne :kapablas penetri ~ispinte do kial vi jetis selmask~n! .

la

•

.>',

'

Vin. sa vu forl
ankorau nordvento ja' :blekas,
flor' ciu ankoráu dormetas . sub se.lo,
ankorau 'n'e flug.as ec unu abelo .
por fari sian taskori.
· .(· . .
_
Ho, fastofloí-':
"'
'
' '
;J;
la temp' de l' sufero vin vekas! ·
Sort' via - la sorto de ciu unua:
neniam li vivas ~is ·- a.go _malfrua;.' -;, ·
ne vidas
la sunap paskon
1
,
r
.
~

L ,,. Mallonga printempo
-:-< .A~PAZJJA - ,,

Printempofinon . ~iras ' jam- paruo! :
al 'ni ne lasas soit' sen ·.h~t' , ·senkure,
ke l' vivodolc' fermentú ~ismatuie, ·.
fluante sen rapid' el Cél' en celon. '
Nin ne atingos suna varmofluo,
donanta al 1' aütun' mi!dr,tt~an belon,
sur laca branc' al frukto dolcán svelon· printempofinón di ras jrurt ¡rar·uo ·-'-- ·
k un . ha~.ta gest' rii vivon preni:I, I..ure.
Trad. Ñ. Kur~erís.

rOli de la fuoontl" Jlaj malligi la. kon'd.ukilon, Raups
malkóvras la kovrotukon kaj diras: ·
'" »Kie vi tion :e;¡ prenis? «
, . •Cu e~ v~~ -afero? <n~3poridás · Sajcans trankvile,
~t DUO . valoras nenia sinka8ado. '
.
·
«Cu rriia. afero? . Mi gin mortpafis (( "'
»Jén mir.akló, « Sajcans ridas »vi patas Kaj gi falas en ~lln glitveturilon . .. Cu vi ne estas . iom fre:nez. •
? .·
'
.
.
i!mta.
.. «
..
.
,,
·· »Ridu kiom· vi vol.as, sed fripono vi e 3tas. Diru al
mi la veron, cu vi ne trovis gin sur la monteto Krevelis?«
· . »Jes, kaj? - kompr.eneb~e mi gin ti e pafis k.aj
trovis. «
.
Mástrino, aü oole servistinoj, audipte la laiítajn
vo(lójn en la kórtmero, malf.ermas la pordon de la
. antaiíóamb'ro. La parolantoj igas_pli mallaiílaj. _.
>> Sed non ja vi •memogas! «
Raups kunigas ' la manojo, momente kun do~a~o
alrigar<las sian najb'aron. Poste, 1a .kapon skuan~e .h diras~ »Kun vi mi ne jugpro~dos, do ne peku. M1 Ja certe scias, ke gi .estas .Inia lupo. «
.
·
Sajcans kvazaií ekhontas, taf!len an~o:-aií ne cedas.
>l Se la ·lupo kusis sur la monteto ·Krevelis, do gi
apartenas al Krevelis, sed ne al. vi. Kaj se La ~up~
, apartenas ··al Krevelis, do mi interkonsen¡o3 kun li plt
rapide
vi, ear de ed,iina f:l.ai!k'o li.~rencas kun.ml. «.
• Malgraií 1a kolerego · granda, la. voc~J de la naJ~aT?.J
iom post iom mallaiítigas, kaJ óru povas . konJekb,
ke alvenis la momento. por p.acigi. Kiam la óe v~lo es~s
maljungita. lcilj enko.ndukit:a en la stalo?, . SaJcans Je
timo.ooj trrás la glitvetuTilon en vetunleJOn. Ce la.
pomo, -al la nuda tero la glitiloj kvazaií algluigas.
· , Ráups iras help~. ;Li plisas kaj pu§ante diras :
. »Kial ni an~oraií la tr,ian sercu. Se jam tiel oxazis _ , dO ni dividú inter ni .ambaií. «
, Dum ~mentQ · ;~aj~~ kon~ntas. je "~eni~ di:
~ido, Se jam trafis lin Ja felieo, se li paf1s lupon, do h
rezel'VOS pn sole .al si mem. Sed kiam Raups komenc~ as paroli, ke Kre~elis ce;te vi~s; ~e sur lia. kamp~ io
ku§i~ kaj. se Sajc:ms ~.synos, _li lUJ v.eturos b~n kaJ ra,-

ó!

kon.tos la veron - tiam l.a' ob'stinulo ia'as pli oedema.
Di amb'aií prizorgas la óevalon kaj' eniras la 6tunb'ro~,
Jüe la mastrino duro longa tempo ne povas komprem,
kian negocon ili havas. Nur kiam amba:ií najbaroj fine
eliras káj altrenas la grandan, grizan bleston, si vidas,f
ke estas fupo, pri kio ili diskutis. Kunfrapinte la man:platojn si miras, per fingro tu§ante la grandaj:n, b'l.a:rílqajn . dentojn de la besto, kiuj estas kvazaií mord<l{pretaj.
»Tute simila al hundo, vera hundo«, si ·diras.
'
'Ambaií . najbaroj trinkas glaseton kaj- komencas
senfeligi la lupon. La afero ne estas simpla. Lupon oni
ne povas senfeligi kiel bovidon a:u §afon. Oni ne povas
a:in tranoi, sed dev.as fortiri kiet ·Ia fe!on de putoro ~11
¡sCiuro. La felo devas esti tia, kvazaií la hesto estos ~
forlasinta memvo~e. eligin~e kun la tuta kapo kaj vosto.
Tio ne estas facil.a"kaj la penado 0e la senfeligo devig-8$
ilin ''forgesi cion .antailan. Sajcans kaj Raups ree e3tas
amikoj, decaj easistoj, kiuj ne malpacigas pro bagatela
lupa . felo. Kiam cio e3tas en ordo, meznokto ne estas
malproksime. Nun estas Jll.ardO. Vendrede en Krasl.ava
estos bazaro. Tiam ili ambaií veturos kaj . prvvos ven di
sian _casajon. Sajcans kun la felo alveturos al Raups
kaj tiam - kune.
Manon etendMte, R.aup.s rigardas la belan, gr.izan
r'elon , kiu pajlstopita pendas ce la kuireja muro kiel
luli'!.o, . nazpinto preskaií 0e la plafono, sed l.a vosbo
preskaií. teron atinga-s.
' ~ Ciu kvincenron ricevos << · elirante li diras indife·rente, »sed vi nur ne wnorigu tra la mondo. Dum nokto
.gi sekigu tie ci, sed morgaií ma:ene, antaií ol la virinoj levigas, necesas gin ka§i ie. «
. Por ke Raups povu veturi hejmen tute tran~vi)¡a,,
Sajcans preoos sirmitan kandelingon en unu manon,
metas subbraken l.a lupau feton kaj Stupas laií. kadra
stuparo al l.a sub'tegment~jo. Ankaií li ne vol.as doni
trio;¡on al Krevelis.
»La kamentubo es~as varma <~ , li diras »kaj. tie
supre nenia diab!o iras. «
.. J~ Nu, , do - e¡;;tu, sana! « '>

savbóa~oj

La
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Dum
, vagas
Tal nl
pasas
<

'

¡¡ur la kampoj suno
kW1 . ~ent' ' libe~a, .
eri revoj etaj
'
la ~iv' surtera.
','""-'

.Kaj ' duin koloínboj blankaj "' ,
flugas tranl! vastajn. forojQ,
ni . :en m~gajon nuban .
. dronas kun· la memoroj.
.

~

~~

'

. t.a Satano dormís en' ombTo de':floranta Alpa valo.'
· La suno jaro deprenis de la glaciaj mo1;1topintój: siajn
rútajn: kronojn kaJ lúíepusko' ek:vagis en la valoj, kiuj
vaporis de oonoooro. . Cirkaiíe floris v:ioloj -k'aj· ie, en
glaciaj faltajoj, · b'ruegis malproksima akvofall).
Boro de hel~o venís :sur .la teron. · •
...
Kaj ' la Satano dormís kaj son~is. Lia fiera animo
estis plena dé dó1oro '' pro tior k'e li : né :havas eb1on¡
krei karnep, ]rorpon, en lptL povus iivi spirito sirri:ila
al li.'
.··
·.
. · · ' ·
-·
.Li rememori~ la 'J~r.ddon"'.de"la tero; kiam J.eliovo, ·
potenron, beis tiom . da sldavaj, , senen~~;gia.j'
~ kaj IIDrl:tentaj ·ka:j-1l1Plfortaj, kies sola ,.devo estis kanti
.hirruJojn al sia Kreinto kaj tremi,antaií li. Kaj· kiam
éiuj tiuíoje IGmtis. himnojn, _Ji fofiris . de ·la trono de
·' J.ehovo, plena de ·-~olero kaj doloro. ·· . ·
·
Lau ,gia aspekto. kaj ._sia vizag0 Jehovo. estis kreinta la homojn, kaj kiaj· do ili povis 'es~i, se ne sklavoj?
. Tirano ne povas·, 'krei.. sendependan~ , perf.eklan kaj ·
belan.
. .
.•. .
.
·
~aj 1a, Satano son~is pri sia nomo.
. Violkolora ID!J.llu;:no kovris ~.moptojn kaj ankoraií pli ÍQrte Wnodoris la her1>11ioj. Kiel 'amara mielo.,
kiel inrenoo estis la biOnodoro kaj ceñ ·ta: kapo de t' Sa,tano naskigis , pensoj káj ' ekmu,gis kiel oceano.
soif~te

Li staris sur nov.a tero, kiu ne hezonis sunon.
.<rlai montoi esti,s plénaj- de ruD'eiloj kaj · flavaj diamantoj, gi~j valoJ 'es~ plemü
la arb'oi de ~vid<l
káj scio, -kaj ~i tuta :fumis lilel altaro el nevelk:emaj
rozoi Dolea eb'rió . kreskís en la brüsto de l' Satano: li
sercis' homon, · sed horno ne 'estis .- estis nur ostaro,
•· :kiun "Jehai'O lci:eis por 'si s1ilavó.

de.

>;·oi. ne esta& hÓmó por mía tero <(, airis 'Ja -Satano z
kaj mal~jitis.
·. . , ,
, . . •
, Cu ¡:¡Ovas~ Iogi .spit:ito en, ci tiu korpa, kiu estas
kreita d polvo kaLvivas nur mm momenton, kiel .,ak'- .
. vÓyeziko? Kaj la koro, kiu éstas. _plena de WJigc> kaj
slda.veoo, kiel kadavro, -pleua de vermoj, ki« cirkuligas
~~ .. maldensan sukoh -: sangon t.ra la k'am~ 1 ~dau- .
rmda korol
' ·.· · · .,_
'· .
.: Kaj ·ci tiuj okuloj, kiuj vidas ,nenian ,!;)elon kaj ói ·
tiu oodíío, kíu scias nenillll el lit pl-éj elementaf seklr,et:oj ~ · nek femp(¡n, .• nek'' sp¡¡.oopereepton¡ .sed kondukas '
sian posedanton kiel blindan almozulon tra la mondo,
káj ~ojas la almozulo, 'kiam suti liaj· ·piedoj estas fir- ''
ma ful}damento.
., . 1 . .
'·'
"
,. Kaf ci tiún o.rnDron .Jehovo nomas la plej alta
estajo de la kreitajo. Bedaiírinda· Jehovo 1 .
·
Kaj la Satano elprenis la homan ,'knron kaj metis
~in oo siaj piedoj: Kaj· li m~tis 1lil l1i brus~on de la
horno novan koron, hielan ~~ {'lej :be~a sukce.no, kaj li,
elprenis liajn vejnojn kaj e1,1metis tien ri~rojn de U,
maro de l> vivo ka j versis· en Ja novan k!oron san!9ün, , .
kiu . estis v.armega kiel fajro kaj pleoigis la korpon de
la homo kvazaií per fajreroj; sed de la fajreroj ·la tuta
karno ekfandi~is kaj ~:remis sentante dieron. . .
' '
Sed ,é'i n-e plu estis honia karno; kiu pntras ~j
. putri~as. 'Gi estis nova .karno káj en 'la ákvoj de .G.at!go
ne estis ee unu lQtuso, kiu t?Stus plj mild.l, pli pura
kaj pli bela ol tiu N k.arno.
·
·Kaj ekrapidis_la Satal'\o t~;elll;ante de ~ojo kaj· elp:renis la . honiajn .okulojn'. káj m;etis ce siaj piedoj,
k11j kreis nov~fn .,oku)oj¡n; ili v.idis .frans la tempo ' kaj
spa,oo kaj trans la ete¡neoo ka,j por la homo ne plu
estis sekreto, kaj la·'8te1oj, ' la plej belaj, forflugis 'de la
·trono de Jehoyo per rigaroi la beleoon de. ],a pkuloj, de
l' h.omo ka j re;venis
:·
· · ..
• ')1i!
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Sen kord' liutó,
·sen iof la vi~~.
sed sonas, sonas melodi'.
Hejnt sen amato,
'' '
_·se~l celo ~ paAoj t .. _~.,
·' sed ~ivi , vi vi 'volas .mi .
'i' volb' , ci~la
, glitas la 1uno ·
, tra 1', nupoj ..:._ blanka
. •El bosko nuda
.·
ne~blanko brilas,
.
'kaj rremde, fremde pezas
Vi, ~ielbluo,
'V'Í, slelfajreroj;.
de kie , vía lumtrezor'?
. I.a mía mortis,
·en nokt' -malluma
• '
., ne trovas ~ojon plu la kor' .. .
~ De. 1': .frós.t' ·regát1!, :::. ·
trell)brilas lago,
.
krevante laütas la _, g1aci'; .
. sed ne frosti~u
anlCóraü ·brusto _ja vivi, viví yolas mi!

.ce

r

'
La hejmoj de' 1' bélo
~

JANIS J>ORUKS - ,'.

»Amiko, kie la justec'? «
,
··- 'Óit~ tenas moda man' ' rigid~!'
»AlJa espero kia s<frt'? «
. '
...::;..· ED tombon dronas malrap1de!

'

.

.. - KARUS SKAI.lf -

.

f'!.'eter sún'· la . n~iro,
preter .mi a i korsop'ir'.o .
la printempaj birdoj. f.lugas.
Sté1o preter . stelo velas,
preter mia hejmopordo
evento flor'M omon pelas"'
:bomoj amas preter homoj.
Trad. ·-N. Kurzens.
::-.-¡
{
'
'~.

'· 1

Mátgaja kor' .. .•
-V. PLVDONIS-'

Malgaja 'k of; já, kial ' vi•;sopirás, ~-
dum la stelar' ]ain hrilas sur ciel'?
Sopirojn -forl Jaro al la ;fino iras
'de ·r viv' la reroj kaj" printempa ..hel'.
'

;);,.~ ;;_ ·~~·

\ .'

t· -

'.

Neniain plu la ~oj' :senlima verios,
kiun ~usentas t~ta vivantar',
kiam tra agroj , onda~ l i polen o,
.. voJupte veas la' arot:q.-:tf~lll· e
'

t

Mal plenas cío . ~ . la koloroj palas • •..
Kor' batas, kvazaií· entombigus min ...
Kaj frostas, frostas n;ii ée,¡l' · Cindre ,~pala
kaj ahomene ~uma · vivruin'.
*
·
Trad. N. Ku1·:ens.

' Mome.nto de tojo
- V. PLVDONIS -

. Verdherbajn kampojn mi" travagas sola.
Varm$pire min~_,karesas · la somer' . .
Ciela bluo flua5" $uper ter•:
En rayaj rev.oj dronas mi,_senvola: ·. Kontestas mi. En kor' de¡¡iroj eesas ..
A:nifu'li·1andi~a$ · ltun la Uí:úvers' .
. Kaj cio, cío -i~.a:s bela vers'.
Por esti goja, kiom nur Iiecesasl

.

,

''

T.radt N. Kurzens.

Ca latva
~

pentroattó ~

:R. E¡cf)enbaums .

Ne tre longa, ' sed tre rnaliacila estis la vojo ; kiun
trapasis la generacioj de la latvaj pentristoj. Latvoj ne
posedas centjarojn longan historion de)' arto, tial ankau
ne tutrnonde konatajn rnajstrojn. Sed tío, kion ili sukcesis atingi sur ci t iu karnpo de la kulturo durn kelka:j
jardekoj , povas dece ekstari apud la samternpaj atingoj
de iu ajn alía popolo.
La kaü~o, kial nur antaií · nelonge la latva popolu
ekhavís reprezenlantojn de pentroarto, estis la sepcentjara
sklaveco sub la peza mano ·de feiídaloj , devenantaj de
frernda, latvoj1;1 rnalestirnanta popolo. Nenio estis .perrnesata al la latvoj , krom peza sklava laboro , por ricigi la
feudalojn per la fruktoj de propra, de ili fori:abita tero.
Ec la reforrnojn de l' iamaj ·Ruslandaj caroj ili penis
neniigi per kalumniaj sciigoj al la registaro kaj per propravola Aan~o de la le~oj. Ne sen kauzo latl'oj havas
proverbo: »Dío estas tro alte, caro - trt) rnalproksime , .
La naeian kulturon de latvoj oni pcrforte núlbelpadis. La krea spirito de la popolo tarnen sercis kaj
trovis la vojon de esprirni~o. Memkompreneble, la rezulto
povis esti nur senpersorta: ornarnajoj , arto objekta, popolkanloj. Precipe .la lastaj . .
Nu~ durn, la 6o-aj jaroj de l' antaüa jarcento aperas
la unuaj nomoj de reprezlmtantoj de · la latva arto :
/(. lluns (183o.:._ I877) kaj J. Fedders ( r836- Igog).
Sed ili ne povis montri sian latvan devenon. La peza
mano de 1' fremdnaciaj feudaloj ankorau tro preme kusis
sur la ~ultroj de Ciu, kili penis levi la kapon pli alte ol
la amaso. Kaj arnbaü nomitaj artistoj tro similas la
liarnajn germanajn pentristojn. ·
La du sekvantaj: A.. Alksnis (r866- r8g7) kaj
A. Baumanis (r86G-rgo4) estas jam pentristoj kun akre
suhstrekita nacieco. lli povis post).asi ' 'erkojn ne tre valor-

·~·

.

ajn , tamen ilia socia. valoro estas grandega. Ili ambaü
oferis sin , por ke la popolo akiru eblecon de nacia spirita ~
-~~

.

.

.

Post ·ci tiuj du jaro sekvas multaj reprezentantój, ..
sed mi ne nótu ilin ciujn , nur la plej grartdajn. Kaj tre' '"
interesa persono ínter ' ili estas K. · Uders ~ (r868-.Igl5) ."
Li ec unu momenton ne forgesas sian .kamparanan dcvenon: pezaj koloroj, robust.aj 'linioj, pezaj figuroj. Ne
multajn (mi trovos .ínter tiamaj '· tutmondaj pentristoj,
kiuj povis ti el , kiel 'li, ptontri la ideon de _fr~ktodona
tero. Li ciam stilizas ·la formon, substrekas la ntmon de
la rriovi~oj kaj la p!Jzeoon de la serimovaj formoj. Ve~c
latva, pli .grafikisto ol -pentristo, li cion .faris ne sen »la
pli profunda senco «. . .
.
. .
J. Rozentals (r866_:___rgr6) estas interesa añkaü kiel
horno - - li 'enhavis .ciujn pkj honajn ceojn ,de -latva.j
inteligentuloj. Filo de ,sirnpla. for~ist(), li havis; tre fortajn
volon kaj krcdon al ia arto kaj al ·si a · povo. Por havigi
vivrimedojn, li faris -ciun laboron, sed·. tio ne povis 'lin
pcrcigi, li tamen albatalis al si la rajton ·esti notita iuter
la famekonataj artistoj . . Lin oni korias ne nur en Latvio,
- lian nomon konas ankau la grandaj Eür~paj naclO_J·
Kaj ni fieras je li. Liaj bildoj »Tornbejo «, »La · tempo
de falcado «, »Post diservo « - povas esti kornpaiataj kun'
tiuj de iu ajn popolo.
V. Purvitis (nask. r872.) estas Ia plej klasika latva
pentristo . .Jam en la . Akademio de Peterburg li ricevis
>~ Prix de Borne « kaj post tio pasis de unu atingo al
alia. Nun li estas rektoro de Latva . Akademio: Li havas
jam c. 200 grandajn bild~jn . liaj kelkajn centojn ·da 'pli
malgrandaj skizoj. Nenie · oni trovas ion malvaloran.
Ciam fresa, ciam · interesa, míiltkolóra, rnultlinia ~ tia
estas lía· verkaro. Car pri li j~ aperis 'artikoloj

·P RIN'PEMPO EURlOZ./lS
(OCVJ.Il KOROSI)
...,_ jVN'IClRO T JINlZilKJ -

IV.
Li facile trovis la kamparan vilaon d e la oiiciro en
Terasima~:mura.
Li jam ·estis sufiee 'bbne preparata,¡
. . Cirkaü tri h~rojn post la. foriro de Cuja kaj• Tokiam li aüdis pri la loko, Ire gi estas vilao de ·oficiro
kúbteibá.tis la noktomero, tia:m Sinsuk.e forlasis la
garªanta 1á Sogunon. Kaj tarnen, li rigardis kun granmon vestite kiel pagio de gejso. Oni diris, ke la vilao
da s.urprizo la tutan domaspe'koon~ . imponan ec en
en' Muk"oojima ~>s!IJ,s troveb1a post kelkmin:uta pieiliro
nok~:fi mallu'mo; la korton cirkaüis la b'ariloj el solide
de la sariktejo AKib'ai-Jin8a, kaj tuj apud la rizkampo,
ple}{titaj bambúlatoj k!un hego kresk.anta tuj<malantaü
farantala parton de la vilag-o Terasim'a-mura; k:'aj 1i piili. Cio montris la prosperajn cirkonstancojn de la
ediris la vojon informitan. Oni konsilis lin veni per
posedanto. Tr.a la spaceto de· la malantaií pordego1 H
pa}ankeno la duonan vojon, ear gi est.is cirkaü kvar
enrigardis kaj tr-ovis la pordon kondukantan al ,la·
kil.Oroetrojn ·rtm.lproksima .de . ilia domo en Na:ka-coo.
terparto de la kuireja angulo. Malgraií la . profunda
Tamen li deziris profunde impresi sin per la ~ez'
nokto, gi estis lasita malfertrnita presk:atl unu meh'Ot1
noktaj vidajoj de la ur!Jego - de la mond~,' kiun
large, ka j el gi letigis malforta lanternolumo, - sed"
tuj baldaü li estis forlasonta - por reveni neniam.
aüdi-gis nenia vooo.
Pason el.. Naka,"-eoo, la loko de gajo kaj diboco,
»Bonan vesperonl Mi petas! Mi venís de la gejS.a
la stratoj ku'~~3 en pr-ofunda mallumo kaj silenoo;
ofioejo de Nak.a-eoo.,«
neniu sajnis mhldormi en tiel malfrua nokta boro. Post
l,i sin anoncis enirante tra la: pordego, ear Ji troV'la restado en Obana,.:.ja dum la lastaj tri tagoj kaj du
is la por!'legon, neriglita.
noktoj, .enfermi\e >en la supra camb'ro, SÍQ. donante a]
"' »Kiú pelis vin ci tien de la ofioejo en tia boro? «
ekstrema plezurego kaj senbráda fiorgio, Sinsuke sentís
. Demandis vÍI'O "kun servista aspek'to, elmetante nur
sin tre refresigita kaj revivigita de maMiriiga malvarla kapon kaj lanternon ella rna.lfermajo de la kuireja
meta :vente.to, kill!l elspír.as la malfrua soleca nokoo.
pord9, kaj susptekterntl esploris per rigardo la malfruPasante la finon de la ponto Azuma-baasi, li okaze
an .vizítanton, lumig.a.tan en la lumo al li. direktita.
eksentis sin tre proksin;1a al la . hej:moj de la maljuna
>>Ha,:«· - kaj Sinsuke donis timema.n ridon apopatro kaj la hornO!, k'iu lin protektis. Li haltis, kuntlogie ,......., »Üni sendis miri por hejmenakompani fraiípremis la manojn tr:e humiLe, sin turnante al la direkto
linon Someki~i - - «
de arnhaü domoj, kaj petis ilian pardonon per senvocaj~
»ruo? Por akompan'i So:mekici-n? Fermu la lJuSvortoj de sincera prego, - »Mia p.atro, kaj sinjo~
on, frip()neto l « La viro interrompis 'lin per insulta k riKinzoo, pardonu min,}ar.. mo~-gaü mi e3toS en la manoj
ego. >>- Do, ankaií vi estas k'w:)fripono; sed vi venís
dé la justo! «
.
·
.. ;
tr-o, Ip.alfrue! Finita e,stas yia afero l Vi volis fari az-enon
Li trans.venis la po~ton Makura-i:iasi.Kiam li vent~l ñia Mastro kaj pertroínpi k'onsiderindan monsuJll;ís sur la riverbordan avenuon, etendig.antan sub la dénsa
on, cu ne? N:u, jen vi havas -«
!oliar~ de la .Cerizarba~o, . jen¡¡ kuprokolora .luno, kavi~
Frapite de la voetondro, Sinsuke paiízis senvorte
mta ~1s .kvarono, pendis alte supre> speguligante sur la
kaj gape, sin perdan.te porrempe en malcerta. korkonakvosurfaco de la lar~a rivero, ·kvazaü gi antaüdims ian
fuzo, tiaí:n, abropte, indigna vooo aüdigis el la domin,_.
malf.elioon, .kiun gi sola. konas; · Li h.iiltis por paüzi' por:terno.
tempe antaü la nigra akvo, moviganta mallaiíte kaj mal>>He, cu . vi .nomas min tmmpisto? Ou via kapQ
rapid~, kaj .~;igardis la stelojn· plene dislJletitajn sur·· la .
nun estas. roalplena kiel v.ia monujo? Vi volis la knablsenlima cielo: Nm: m'8lofte, tegmen.titaj sipetoj, porírinop kaj al si don~ monoo - k:aj nun, ~~ cu vi
.antaj pasa,~rojn al JoSiiíara, . venís vage jtm . unuope,
' nomas ~in trompó? Velku la lango, kiu lJábilaeas! «
j<en duope; kaj forglitis roturn>é sur la forlasita: akvorojd
Estis sendube Tokubei, Iáu lilasfem.is ktíante en
al la direkto de la k!!.nalo Sanja. ,:
indigno. ,
Kaj, rru, kia povas · esti: la k.onspiro, kiun Cuja
»Nmi finita estas ni.a afero. Nenion mi bezanas
:partopf'enis kun Toki11)ej~ li meditis dube~ Tro kuraga
do kastení. Jes, .oone estas, kiel .vi divenis, . - mi rolis
flOr s.ia junago! -.-)a vottoj, dir.itaj:de Kinzoo, kiam Ii
k,nQ. •Tokil.bei kaj volis vin trompi. Kaj nu',. auskultu,
hejinerivenis de. la ,vizitd :al N.~-coo, do,· Ba:jnis. al li
sinjoro ~rizaüaJ vi ja estiS. sufiee malsaga por trompne s~nkaiíza klabtjo de la kv~talo. Li e3tus poVinta vivi
kun . Cuja, kiíel edio kaf .edzinb, ·se lí nur n·e esfus pleni- '" ígi. "'Do.., vi- dev.llS rezigni eion, se vi estas viro, - kaj
ne diru pli. Sed, se tio btgre~ vin tiel ege, ke vi ne
uminta la teruran krimon; --' tia penso _okupis Jin de
pov.as pensi tiamaniete;, ....,. bOne! batu min, p*u. min;
antaue. · 1'am~, se la .ldaealo c,:estus ,,De serikaU:ia, li ne
añ faru 1el ajn per io ·ajn. Sed mi né redonos la · mo.npovus al éi edzi~, . ee e& 1i ~stus senin:akülií.. Kiam li
oo; mi ~rt.iga&, - . kiami >ajn granda estas la &urno.
v~s .ál tia genso, .al li . éajnisJ ke pu.n ~S,tas tiom pli
Kion mi hava.S, tio <eStas mia, J(aj restos tiel. Jen , óíol«
. fa(j}e 'tezigni cion. -:- ·:eagr.ene r~tarité ·lían "penson
Poste silento regís en la domo dum kelke da moen ia koro, li .Sekvis la: vojc>n malsupren al la rivetboroo
ID.enlój, ' '-!:- Silmto;''-súñili al tiii aniilií la Atormo,' ...::. ,
de Mukooj~.
·
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»Diáb'lol Ho, mi':mort.asl Helpu min, :Sin:-.s.8n!~
. Si eligi~· ·Ai.rJCrion 'ankoiaiífoje. • , ' '
·· .
.·
. •
Apenaií ti fin~, kíaní Sinsuke p,ikpe1is la tran~~
. iJo:p; ;T-ptñttu:í antaií Íno)nlento,' en la dorsOti . ae la .viro,
f~rb, '~id~nt¡í. sur, §ia- fá,)inta korpo! ~~iOm m'8lfortig~ '
ite pro 'a· trapik'O.,' TdkU!lei ~in jetis en liajn h'rak:ojn';
~tis; Jlategis,; mordis, gratis .en sovMa frenezo. Sinsuke
ne spertis tiel impetan r.e_üsto.n, k'.i.am .· li morti~ · Sanr
ta )1 :aií ' .la boatistedzinori.·' Lá d'u virój . ne tiam' ~ '
s~ri ,su~,,la pie~j. IU fu~is f~ps, je~s: k'aj., 1aüz~
la h.aroJ:p, - ill . biat!llts bel funoze, lee mn . ne povl$
~oni i:lin, eu homoj .aií blestoj: Estís post 7J(el~e da
mo~~t~j'. ke Sinsuk~; . P7'lÚul h.aZB;rde~ . eqigis, ·sian
·

..

trAntilon en Ja molan 'flaniéori .de la Klontraiíulo.

»He "- ,h6 ..:- .hej, Cu3al, Mi , mor1as, ,sed riria
nüdbeno restos .sur .Yi l « Tokiublei"laifte k:riis k:aj &luís
ltonvulsian .tremeton. Sammomente la . Hua bato trapik'is 1ian ko:ron. Kun akra vek:rio, ankbrau ~igante
alliaj b'r.ák6j, Tokubiei nun rigi~s. ·
•
·
·
, .~ K.!>n :;signifa~ la .~alblen? de mizera ·rataooJ . ·•
Jen v1 rlceV;J.s . pagon! « dirJS -CuJa.
~ • <>> H~. ~~ .~a tJ;,ia, kiun" nU.' mortig~ 1 Cío estas .
finita. - Pro la tielo, mortu mm ki:m mil « - '-diris
Sin~Uke fQrSkuinte'· la kadavron, al liJaotiA'antari; ·kaj . ,:,
liaj dentoj fP.akis pro n~re~ .tr.emeto. . •
·/
·• l> Kló~ Vi iliras? Por kio.,ni morligis lin? Cu por

TREZORSERCO INTER MALNOVAJ UBROJ. ~1al
. mtiltaj el ni povas éhtreprerii sercadon de pirata rabaki'i:. ajo delonge perdita. Sed por ciu el n~ ekzistas , tute prok:
silUC ál ·nia hcjmo, trezoro kvazaií atendanta malkovrigori.
Kelkaj jam trovis ~in kaj pluraj gajnas sian vivon per gi.
Nut malniultaj personoj konscias, ke efektive cenloj
da bone konataj amerikaj Iibroj ÍarigiS valoraj clum la
lastaj jaroj ; kelkaj ec tre valoraj. Nen1u el tiuj volumoj·
multe pli mal;novas ol cent jarojn. Ili trovigas jen en
libro-árankoj aii suhtegmentoj; jen ce brokantisto. aií 'ce
aukcioj ;· oni povas ilin malkovri same'. en kampa distrildo
kaj en metropola centro. Verdi~e la vilaganó havas ec pli
da bonaj okazoj ol la urba libroeasanto. La farmisto aú
la vilagano ne tiom emas tl"asercadi kaj esplori sian her!)ditan posedajon kiom la urbloganto.
Nu, kial tiuj . libroj estas v~loraj? Kion om devas
scii por -il:in eltrovi? Kiom i)i valoras? I~iamaniere oni
povas ilin ~angi kontraií. mono?
luj li'broj ' v~loras, car ili estas maloftaj kaj grav~j.
't'cknike ili estas konat.aj kíel . » unuaj eldonoj «.

pre-.
7 ~0

Uaj~ SUmpjn. . 'tkZeme1e ~1~" Un U~ eÍdon~, d; ti u fam'a pQmara rak~nto '>~ObJ Dick« de Hermáli Miilvilfe,' eldonita
en I.85 r ~stas 5oo-dol3.ra libro; »Little ' \V~roen <<' (Virinetoj) de · Louisa . May Alcoft; ·rluvolurria ve,.-ko datita je
· ·r868_;,69, -~stas ' qoo: dolara líbrp, la;: u~.~-a ' lltgono , de
»Dncle Tom's C!J.bin « (La. Kahan9, de Qnk.lQ Tocjo) ·;de
~Iarriet llellcher Stowe aperinta •en ~852"3oo-dolara· libro. '
,Tamen ne ciuj trovindaj iihr.oj estas mal;noYcaJ. Ekzemple »Stories With~ut. Woinen «. (Rakontoj s.en . viri11oj)
de Dof!Il Byrne, eld'onita en 1915 jam .atingis .IOq dolarojo. La 'un ue aperinta ver.ko de }a · amérika dramaiítoro
Eugene .O' Neill, lci;r pub1iki~is en rgx5 sub la , titolo
»Thirst« (Sóifo) alti~is je 5o dolaroj en la li)m:¡,sercaj rnedíoj. La plej nova: ekzemplo estas »A.Q.thon:y Ad,verse « .
d~ Hervey Al~en, áun taksita je x5 ;dolayoj, kvankaríl gi
aperis nur en la . lasta. jaro.
Sangi rarajn l:ibrojn . k~otrau mó~o · ~stas )a~ lasta
p~o. Tiucele tri vojoj malf~rmig~ an.taú la librocasanto.
Privatan kolektanton oni renkpritas .p li malp1i facile, •kaj,
!)C se oni trovas lin, povas esti, ke li ne inleFesigas· guste
pri la libTo, kiun vi al li ofertas a!J. ~e povas1 prolinancaj
kaüzoj , gin, aÚti.
'
-. · · ~ ., ,
¡;:
.,
La d~a: eblo tr.ovig~ .é'u. libroaUkcio. En N!)w-YOI:kkaj
Chicagl:>, okaza5 ciuviotre publikaj. áükcioj pri raraj Hbt'oj.
Kiu .ajn povas tien sendi vendotajn valorajn Übrojn·J'Oili
postulas pagon dl,l la: k03toj ' por enregistro kaj pri!ikrÁtw
de la ekzemplero en l~ veridkitalogo. ':Lome . ~~las pagota
procen.to 'el la .ven~prezo. Ye~dado ~ ;,ükcioj-iom sill]ilas ·
hazardludon, tar , la prezo,· kiun vi r.icevos·, ·dependru¡ de la
interes'o de la a~~tonto: -:.- . · ·
· '
') ·
Finfirte iestas la I:ibr 0 -brokantisto, Évidente li , pa.gos
al vi nur -parton de la ' éf~Ict,iva vál~~o de ~~· volu~o, c~r
H já deziras profiton. ~efdi~e ti~n · ·p~avi,gas, c ke li mem <'
d~vos trov! ·,kolektantem:, kiu acetos . la libron. Kiel mon-

, . Estas. t~r-UrAJa .•morldoí(~;

. .

..

.

. ...
-atendante'la braloon alli, mí '·ptez,.
. eutis .miari"· . . . . dona()(¡)~. ·. Bi: e'lqigardis•· la ··m~
nei·~n·; ka) sajne ne~oeptante ~in, 'li remm'i:nuris. .
.
.. . -'- .Kio? - mi demandis. Sea li ínir • inurmúris

~, ~a :.~lo k~L'I~;:~#zhJ:to; ~á:¡~tel'}có. k.aj .~ fi??ti~l

t¡n~J.:kqi~~I,d:as, ke ~tas ,,tro ¡Utze-re Jtlangr ·gm nur :pez:
si~pla ·pre.te~d<i :.. la>!fio!ldfiri.~,
·
¡,Mi mortigis horpO.n,, vagúlon · . . . ·
.· v ¡•· .Nw· mallum~i.~g;os -~ ·Nia esto~tQ . ~.,La:. vivo
,, éstas al . ~Y.i n:eflí.o alia·.,·oL1a cagreno mein. (Ji'elioo? ...
gojo.? ·: ,, ·.·; Sékip-eco ?.:,; :_ct. i:Vi ec ;\f.lov'as songi,. ke' uoñ
vi ·háv.oS .e ila W~tonto? ·Nfi.konkliJdas¡ke ep v.ia éstonto .

. ~rÍe . sins~kvos inall9yru;~: ,.malfelióO ltaj malg~jo: Via
·~r,to;~esta& tietmizera, k~. v~ devas kl.mt~;ení ' gis fa ~·orto
v~ajn sua:oojn ieluzit,ajn eJe ·por<lo al pordo por petí 1m u
cendon aií · iom da 'riw '. 1. ~ ·
·
. én .nl 'mottlgisr tiun vagnlon."t>.to '· tia ,simpatilo?
.·. . '''·. Via ekzisto esfu~~ ja ~noero, por la m~mdo. Vi
ªeyiga8 ma8!t'inon•i ensJotihi ·únd. riendon ' .plu·: en §ian
inélStftu:p~ton ~. . kiarp · vi ·ekstjmas antaií '1~ .· pardo de iu
· • ~omo. On,i <levas. foorisuini ,alinena\i iom · da .desin,:fek!ilo pór pur~gi ·. la: pélvon';~~í: 'kiu oni · dónis al ji ~an;.
· gajon; p6st kiápi ,,v\ f.ór~a81s' qun domon.. Vag~s íttúlta]
pé~kPj ?irkaií ~"!Lok.O:
vi.~usis. MultafbrOfllmeij ''de. vas .dtiD,~ye pui:igi)a pelvon"·:p;ro vi, ·· T~ ·ke · la líomoj
ev~tas·· vin; ·vi:a .<ekzistO m#gigas ,Ja teron j~ún. málg~~ri.dan. ;Vi .!s'!!:~z~~ pil,lll;e ~ t;ba)PJ:>?rtun;eOQ al la mon~
:do p11q via.·n:¡:¡:::neét}Sa ek'zist.O :en 'gi' ~o~kYénoe, estus
' p)i· hone al>ví4n~4J,~:i;Lpl -akztsti ' :fi~Jí'Lere . . .··
. ' ,, 'ibu nii 'i:JlortÍgis'·ti~ri: vigu1'(lh pro :tia ' rnondsavema
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Kio Mi redemandis · lc'aj pó§t . penacÚ>
mi ' ekkom,pr·enis, ke Ji ·pr-ef;er.as ' itm'i da J:í.óligita' rizo
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Mi rigardis lin denQve kntl' atentó. Li estis vag1-:

ulo ankoraü . nehitimiginta. ·~.: EMe lh hod'iaua vagado
estas :por li la virgi:na ..almozpetado, , ·~ mi p.eli$is,
Kvan~an1 JiJtlstis vino cirkau kvardekjar.a¡ lí •estis ankorat)
fort~spekta; lía .sullOOpleua yizago estis pala pro malnu'fl"

.

rig>Q.;.kaj j:atn kurbigis lía korpo. Li neniom. sputis la
.katak.terizari veadori de ordinaraj ·alm.ozliloj kaj ec n-eniorn elmcmtris malsatindan okrnespritnon.
'
. . .. "-- Neriiom mi Iílii.Jlgis de .k\tar tagoj . . . senilabC!rigis! ,
. ..
, · ·.
•·
,·
·
. .Kva:nkam ;ue su.ñ ce klaia; astis lía elp~.qlf!:do;· lo:
alv¡pk? per tiaj wallongigitaj'{razoj estis ilAAla , plendó
kti~a -ea ]¡¡. núna , mondo~ Tio ja ektu§is mían kói<J"·
' ' ,l\etirinte la prezenti~íi'n ínone'r<l~ ¡ mf ' ~o iris e'n ~. la
kuirejon·¡t Sed, car mi ne estis f~JDiliara ~1 ki, ' nii ne:..
.ni9m sci~ pri ,g i . .·Bretaron k~j §rankon mi ' tras'erc~.
Stmla br-etaro . froy~is l!Upo kaj -en la §ra:nko mi trovis
la ' resíintan riz·on ·e t tilia ' to:gntaut!o: Unuce mi· intencis
d?~í. ,ilin. al li.~ajn; · kia,iJli. ·e~~s; ~'ed mi¡l pens:> ,alitlu~·
nltlS.,.Mt verstsla duonon . die da . sur9; .~n. p,elvon, por
k.¡; gi ·tari~u. miksajo. ·Etu:n<etinte ~ ankaií kul-ellon en la
pe-lv~ , mi dona:eis gín al tiu vágt;~lo. Ek'preninte gin, li
sid':k!~ · S'o/llere~ .. ·kaj , kun ' t er.urit rapi<Jieco tran~po,rtadis .
la nron <EJo s~an lluaon. ·
. . Rigardinte . tion , tru entns • ¡mkhráiífóje ·en la ,
óaml:lron · ka)' álportis kvind'é:koendáJl ~m:ooero:Iv Mi jetis ·.
g~n _, apud ,lin, dumJí,estis okopita .jni la man~ado.' Por
gi fmi:· '!'lniris · kaj- elir,is ,Ja üaml*ó~ . -rapl'A'pa.Aege~ N'e 1
verq]x~. mi ,~niris kaj eli~is g'i:n kl~l ébl<e plej 'I'apid:eg-tr.
mi ' an'k~i} ;gardas en .rili' la . malnooian k'ar.akterán
de Ja ~; o'l!nterppa horno, mi neni-el -povis' forigj la antaiírZÓl'g~mtní kontraií · ~telado ,. rualgrÁÜ •'k:e W havÍS simlpfftÍO~ ' al ·tiu ; ~agulo:~ ·Po.r gard'i . la :.m:alk1ml'jtl' :;)<'uJ~ron ..
·.
· :m'í jetadis . señee~~ aritaiíwrgeírian i.igardon
;post ·k1ári¿l ..l'Pi·téve.njs ~!la ~ambro. Mi estis
· · nenioW: b.eriJ~ma. frapi lian ; vang;gl) . ~n..:.
· la JplÍ.eJ:;(ni' (gi k~stas . nur d:ék

Car

..._ 1am lorman!~ta ~ - Sí revenís en 1a ·éamf)~ "
dirante al si merp. parolon b,lte ne~mpreneMan Igi)
strangan por mi. ·
· .
,.
:--:- lli jam formantis la duonon, ·~ §i diris de,nove nekomprenajon.
.
.
.
·
,,, Kio formari~lA'is?.
mi demandis. §in k'a j
suprenrigardis ·'al §i, restante senmo~e e1_1 la. li~.
,
- Nu, pro la g..enado d~ ratoJ m1 wks1s ar.senikon en la supon. ·Jen, la · duon:o estas jam formangita. Kredehle, k:elkáj el ili jam mortis senes~l'e ...
Kio?! Mi firme ~k:fermis miajn ok'ulojn. '
- En 10an -supon?
·
- En la bovoviandan supon sur la b'retaro . . .
Ho, mi man~igis arsenikon al la vagulo ! Senk9'Discie mi jen levis }en mall~vis la krurojn káj la k'apon
unu post la alía. Éligis stranga ~emvo6o el mia b'u§o.
- Kial do vi ... ?
- Hhhh!
- Cu vi febras?
- N ... e ....
- Nu, k::W do?
.;._ Donu iom da malvarma ak'vo.
- Mi .ek'sciis poste, k:e en la supon éi metis a'U
g.ramojn da arsenikio. Kompr~neb'le la .vagúlo forlman~s almenau UJ)U gramon. Certe, en ha 'longtempe
I;rullplena stomak9 la arseniko efikas tutpotenoe~ Kaj
Ji jam itis k'ad'avro de tiam.
Estas stranga la homa k:orpo ,: ~i fitri~is febra
ab'rupte; mía korpotemperatúro estis nealta A'is la reveno d:e mia ~ino malg.rau la gripsimptomo. Miomenton post momento A'i pliáltiA'is. · Tiel, post m:allong~. ·
tempo, mi fariA"is grava malsanulo. En tia málfavora·
stato §aj!Qe mi ek'vidis la malgrasan ~lffij· palan vizion
de tiu vagulo.
~
· .
. _ :·
.,·
- Nu, se vi mortos, iru morti al lo100, kiun mi ne
Jronas; káj mortu dum mi ne scias pri tio. Kaj- et:
faino pri tio ne atingu níin poste,' 'Jqaiií vi mortis. Sen6ese mi daiírigis tian pensad<mc.' ·
. Subite babiládo audiA"is al .mi. Sajnis, ·¡re· ~is tiu
tempo mi estis endormiA"inta k'v.ank'a m felira. Velq~inte
pro Ja babilado, mi ,:ekscüs, ICe la infa:no}, ' kluj•· eliris
por ludi, jam revenis.
·
: ,
- Pa:n,jo! Panjol - tiel parolante eniris la d'eiC.;
trijara pleja~.a lmabio.
. ·
- Ssst 1 silentu 1 pacjo malsanigis, - interrompis
mia edzino la parolon de la Irnabb. Sed la infanoj tute
serip.a,cienCis pro la novajo, kíun ili k!unportis. Ci tiun
fojon la sepjara k'nab'ino flustre (tamen la voóo lau~is
. pro la spiregadio) vok:is §in s_iávioe.' · · ·
· ·
- Panjol P.anjo! ·
..
- ·IGo do?
·
:_ Tie horno mortis:
- Kia horno?
·- Almqzulo. ·
.
Kió?'l Mi levijis sumte.
- Kie? 'kie?
.
- Pacjo, ... horno . , . almozulO ...
- Kie do, kie?
.
·
. .,
.
,
·1.
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TieJ tre

prokS~~. ·
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- El

malnov~j

kajeroj

Vi volas, ke mi kantu pri belo de la . vit1o, .- > , _
S(!d Uun bélon tu té ne vidis. mí sur ter'.
Tro ~¡r~e konati!Jis mi .kun la eféktivo,
Tro frue elturm_éntis :áni,m on ·za sufer' .
Kaj se mi iafoje .. komencas kanti gojon Ne kredu: .r rii m.ensogas kaj falsa estas son'.
Mallumo kovras min kaj mían teran vojolJ. .. ~
Kaj kie estas be lo? ka} /de estas bon'? , .. .

o. DeAkin

:~

Ekstarinie· mi trapa.Si§ fluge la pord~; ne · rigan,. .
dante la surprizitan edzinon, ·Ittu; sekvánte~ mio, de>;
mandis, kien :mi· iras.
-' ./
·
• •· ,
.
Malp.roksime mi ekvidíS .~ásÓn da -~ooíÓj cirklaustara~~;taj. In~r i1i vidi(IS. Pollcana ~~" . Kelkaj1
servistoj de sanitara ofi~jo, Apl'1}~igadis ··cirk!arren des-.
inf~tilon per pumpilo. _ ' , . , . • ·~
·
. , . · .. ·
Mi alkuriS Jcáj · mter ).a hammuro: mi eJ.trovis.
<!,;

. .Nokte, kwm- fantomo dr,akone kruela
Mwn . menson · .t urmentis S(!n fin',
lu fremda ekfrápis_ .t imeme ,ee ,- pordo
'Kaj eniris mansardon knabin'. . .
Qetnis aroo-r¡igantoF ekstere, vunditaj ..
Fulmotondris aga(~ éiel'.
,
Mwn koron 'luladis per .sonoj argentaj,
'
V oéo via ·e - t.ilw miel'. ·
Pasis nokto venté9a. Mala.peris fantompj ,
Same vi, mia Viv-varwnt'. ,
Restis_ nur,· por · ~o~~. de v( forgesita,
Bo.nodora. 'karmina diJJnt'.
,,
'Ludmlla jevsejeva

"

Iam · estis .helega , sipegó, kiu l us forlasis S.outh'..
ampton, kaj veturis, haltonte ea Le #a\rr-e, al New-

... . Yprk>~

1

•

Estis sur tiu sipego multaj pasag~roj ~iuspecáj,
tiuklasaj ·.k_aj• ~iukoloraj, sed car ili neniel rolos en ci
tiu rakonto, la rakontanto opinias nenecese rakonti pli
" multe · pri iJi. Nur unu ' el tiuj personoj vekas en li
intereson. Sed .p ri si, ~ion vi, :eventuala legonto, SClOS.
"
Si estis du8ekdujara ariglilio, r'ava lilij blonda,
filino de advokato kaj de. eks-aktorino, kaj· si edzinígls antaií ses· mónatoj al unu el la plej• lJelaj vrnoj de.
A:nglujo. Si adoris tiun 'bela:n viron, ti u bela · viro adorffi.
sin.
'
'
.
Li estis jus .nomitá k·onsulo en Baltim.ore kaj si
iris al li. '
·
'
)
Du tagojn antaií Si!J foriro si rioevis d'e sia edro
la jenan letewn:
·
•
i> Baltimor-e, la 12-an de Aprilo.
Mía karega,
»Kiam vi rioevos Ci tiun leteron, vi povos kalkuli.
sur viaj fingroj, kiom da tagoj ankoraií malkunigas
nin. ·
>; Vía .unua marvojaio! Estas .af mi d~lore pensi
ke.. v.i faros gin sen mi. Kiom dolee estus konduki vin
al v.ia kajUto, gin arangi por vi - kaf mi tiom satus.
ami vin, pt~ran kaj adorind~ etulinon, . ínter Ja cielo
kaj la akvol
.
>? TamtJn mi ne bedaiíras, ke. ,mi alv®is sen vi
cí tien, {;ar multo esíis. farenda, por k'e nia logejo estu
inda yin .akoepti. ' Gi af.endas vin. Kaj mi cerlas,. ke
estos agrab1a la surpriw, kiun vi havo3 de gi. Gi ne
-estas palaco - dé\nk' .al Dio!. - sed gi tJstas plaóega
kaj' komforta domo. Séd mi jam sufioe diris, mi
silentas.
.
>> ÚU vj sukoesis- akiri la kajulon q , kiun mt
okupis? Car bazardo ·faris , ke vi vetums per ' la sama
Aipo ·kiel mi, estus al mi tre agra:Me sci'i, ke vi .dormas
en la sama Uto, 'kie mi dormis.
».Bonan ~jagon! Cu vi konsen:tas fari al mi
grandan plezuror,~? ,Dum la' veturado skrlliu duf.oje
' ciut~e viajo impresojn, k'aj kiam mi legos tiujn pagojn, mi povos kre!li, ke mi l fa~ ,kun vi la \'ojagori.

»Transdonu, al. viaj . gepatrofmian koran dánk~
emon.cVín .mi freneze amegas.
·
»Venu , venu, venu ·tre rapide!
"• »1. 5<
. Apenaií si e~tis en sia kajuto, si obeeme. ekskribis
siajn irnpresojn en kajereton, , kiun si mate:ne a~etis.
.
.
»Jau!lon, .14 5-a ~espere.
»La ·· 5-a vespere. Mi ankoraií ne forveturis, kaj
vid.u, mi jam obeas: mi notas. Mi . ID'!Jlte . ~atas ti!Jn
vian ideon, sed ne estu tro SeVtJra. Mi ' ne séias, kiel
oni _skribadas, sed 1pi esperas, ke se miaj frawf .estas
malkorektaj, vi estos sufice afab1a tion ne diri
»Cío estas jam arangita en la k:ajuto, sed vian
ik ajuton Irii ne sukcesis akiri. . Gi estis jam :rezervita.
Mi tuj demandis la §ipadminj.stranton, cu estas eb'le
§angi. Kun bedaiíro li respondis, ke; tio ne estas ebla,
car gia luinto ensipigos nur .en Le Havre. Sed imagu,
mi havas numero~ 16, kaj la via, estis 17· Mi do estas
vía najbariQo. Tiu .penso rimlte ékscitas min. Baldaií
mi seni1uziigos: mia lito, kiu estas ne tre granda, tamen
.
estos multe tro granda ~i-nokte. ,
»Nur unu aferon mi gis nun 'eligis -él mía valiz-o:.
vian port~lion. Post ~iu vorto mi rigardas vin.
>> Pan jo komp1-enehie alrompanis min gis citi·e,
kaj . si multe ploris, kiam si forlasis min antaií mQ4
mento. Por eviti la cagrenon, .kiun k:áiízis nia malproksimigo, ni sa~e decidis, ke ~i ne atendos sur la
kajo kaj ke mi ne staros sur la ferd:eko gis . la korsira
forira momento. Sed ~ar mi estas eerta, ke si ne plen~
umos la pl'>9meson, mi r..apid~ iros sur la ferd:ekon kaj
mi tuj :revtJnos . ... ~ .

*
En Le Havre konsiderinda nom:b'ro da . pasageroj
enSipigis. Ankoraií tiam i1i estis ~iuspecaj kaj ~iu~
k?1oraj. Ci tiuj- estas ne pli interesaj ol kiuj ensipigis
erl Southamplion, nur unu devás altiri jam non nian
aten ton.
Tridekkvinj.ara, kun la asptlkto de Viro, ·kiu, kvar.
dekjara, tamen ne sajnas pli ol tridek'j,a.ra; eleganta
pto denaska pli ol.vesta eleganteco, tiu viro havis atletan
staturon kun violonistaj manoj·, frandema lfuAo kaj tre·ege granda óa:rmo en hf' r.igardio. Unuvorte li estis tia

·. f! () E . M~ 0 J~

viro, j~ .kiés vido'~~~ ~ ~.¡rtaj vld~<?l•.Idufpr~feras.,

:konsel'Vl eektete :tion, kion i1i pensas pr1 b.

, ,

.

Malbon.e edz~intil' en sia dudeksepa jaro, li' eks~
ed~is kvin jarojn poste, g~rdante pri la duopa vivado
abomenan memoron 1 kaj jurante, ke oni· ne plu kap,tos
lin. De tiam li havis dekok¡ aü d,udek amatinojn - 11
ja ne kalkulis ilin. La virmojn '1i ' for'Lasis same. kiel Ji
· prenis; ilin Ji konservis dum ·nombro de noktój matematike egala a1 Ja ·nómb'ro da tagoj, dum kiuj· ili

:rezistis alli. K'tlllilj tiaf am~ilatoj d'aüris du monatojn,
aliaj du tagojn, aliaj ec du horojn.
Tiu rilatado kontraií . viTinoj §ajnis al li originala
~aj prAva. Krome. li kl!edis, i:ke gi §irmas lin • de cia
ebl8. malsaga)o, d'e cia forJagigo, )uun li jaro antaüe
ópiniis pere~a. Li kr!ldis ''sin ~. de nún §irmita de la
deziro plilóngigi katenigojn,' kiujn la voluptemo de
virinoj -· aií ilia malforteoo - · ·igis 'nur pli;...ma.lpli
efemeraj.

·
.
Spitigo mallerte maskita, mal§ato al" cirkonstanooj,
netenebla .promeso.
.
. .
Post demk moqatoj de tia vivo amuza, sed sen-;:
kohera li . subite enamjgis, frenezé enamigis, por la tuta
vivo, alli Aajnis, :al v¡enanino - ed'zino de usonano ~ .
kiun li ekkonis ,en Montreux, kaj §i n-e rifu:zis sin al li
~ unu minuton.
Se :neoesus trovi ·ekskuzojn por ili, . oni facile
.trov.us: tiu aust:tino kaj tiu franco §ajnis destinitaj
UD'\).

al la alia.
'
Cu ili frenez:e .a.gis, tiel lasante sin ,al sia deziro?

Ne, tute ne, milfoje ne!
·
Kiom ili ja ~ste pravis, li forgesante la naivajn,
jurojn, ki~jn li kredis dieviglllJ .al si, §i malatentante
kelkajn nepr:ecizajn proni~jn ant!lií ok jaroj konsenl!itajn, kiam Ai edzinitis. .
·

*

N: KURZENS'

Nun foje .•
N un foje· mi ·estas goja,
ridegi;
nu{l foje mi
ne estas facile min regí
nun foje: .
•
·

povas

el svarmo etkora kaj boja, ·
el varrno . s~Jfo/{e mucic!(l
'mi pasi:~ pei'. paso decida
laiívojel

Ce I' celo
Hp , kial, kial mi invadi devis

,
vi.an sanklejon . kun impelo kruda
Ja kio nun? plu muo ripelo nuda,
enua fluo, ne kapabla levi' .
o

o

:. •

•

Ka.j tordas, min, rr:.ordadas min sen .éc.so
huela pens', amara lcaj dolora: ·
ja ankl:lú vi farigos foje fora ,'
ja ankaú vin finfine mi forgesos

o

•

o

·Mi scias •••
Mi seias: van-e serci . harmonion;
lranlcvilon por la kor' ser.Cadi - vane:
. ekhurlas l(l ·pasioj uragane
.
llaj - jam denove .haw,s mi nenion.

Já ne radias milde cielarka
la ko'lorar' .de mia vivoiro;
gi n~ karesas,; kiel f:Íorzefiro,
. gi - tra~ee ·. ali:ra, konvulsie
Mi povas
nur fali,
mi povas
eC plekti
~.

iri 'nur, ne ·pace r.esti,,
ne ku#gi en /contento;
t,rompi min pri,amosento, "
~eston, sed ,..,-- ven.iarn nesti. o.

¡;·

. Mi dévas atendi
,

I

.:-·~

·

Apenaü ti ·eniri~ sianJCajuton, 1i eligis el si.a valizo
de la per8ono amal::!,~ i ·
· ·
' ..
. Ti un vesperon' en la granda m~~no&:oearnh'ro 'de la
sipego tricent perwnoj vespermangis, aü duope, ai:í
· triope, au kvinope. Stranga afero, nqr du pasag·eroj
estis oolaj, ciu ce unu táb'1o, k:aj: ili sidis viidJ...al-vide.
Estis rava juna anglino, kiu amegis sian édzon. Estis
tridekkvinjara viro belaspekta, kiu amegis sian amatinon.
'
·
·
N~niam sidis vid-al-vide du homoj pli amemaj.
la

por~reton

'*

Kelkajn horojn poste si sk:rihís en sian notlihron :
)) Mi jus vespermangis. La nutrajoj estas tre
clelikataj, kaj mi estas tute ne genata de la ondomovoj.
Tamen ne tre, agrabla estis mia vespermango. J.en la
katlzo: franco, kiu ;ensipigis en Le Havre kaj vojagas ·
oola, sídigis antaií mi kaj s·erioese rigardis min durn la
tuta vespermango. Mi ne asertas, ke li mallione kantdutis; cetere franooj kaj italoj havas tiun nevolan rrw:. nion rigardi rekte al la vizag·qj de virinoj. Sed kiom nekonvena estas tio! Tiu viro ne scias, kiu mi estas kaj
ají dacas tiel rigardi ' min! '!'amen sajnas al mi, kc oni
devus facile diveni, ke mi ,amas vin. Nu; kial · do tiuj
okuloj vane alvokaj kaj febraj . .. «
Dum si skríbis tion, li grandpa.Se p:romenis sur
la ferdéko kaj pens.is:
)) Estas kurioze, ke tiu b ela · virino ne suspektis,
.· ke mi amas !un, k:iu· min. atendas ... Kial si tiel rigardis
min? Kial tiel insiste? 'Si ja tamelí ne similas al tÍI)m
da certaj virinoj, kiajn mi oft.e renkontis. Tute male.
Cio en sia sinteno, ,en sia aspekto .montfl,iS personon
retenigeman kaj · Virt.an. Tamen _:__ mi ' ja · kompetentas
· -· sia rig.ardo estis arda; pri tjo mi ~stas certa, tilel,
.kiel oe:rte mine rigardis sin. Si
pova.s aserti, ke mi
piovvkis sin. ((.
,
Dume si daiire skribis : •
. »!1{3n. kion mi . faros morga u; mi · metos. mían
segon' ce la aliá flanko de la tab'lo, tiel ke mi tumos la
'dorson al Ji, Kredeble li komprenos. ¡,
Li pensis:
>> Morgaií mi sidigos 6e la ta)Ylo mal.antaií .si, tiel
nii ·estos .en paoo. <'

ne
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'
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moTgañan kgon ·J.¡¡ denov·e sidis vid-al-vide,
car ili amba~ alilokígis: Malgl'a'Q ilia spitigo ili devis
.
jometé peni por 'ne r;i<letj. '/<, .. . ·
. Dum la 'pomagmezo Ii ekparolis kun la sipadmi-

nistranto. ·Li dem~ndis lin,
Ía tiel hela j~1~á
virino. .
. .
..
»Mi 8cias D\lr, ke si estilS anglino kaj ke sia e(bo
estas jus nomita konsulo en' Baltimore. Sed mi volas
diri 1 ke la sinjorino volis jam oo Southamptoo $anti
sian kajuton kontraií la vía.
l> Kial oni ne d'iris . tion al mi?
»Gar vi ensipigis en Le Havre.
..
'»Tiam ni ankoraií povis intedangi. ·
»La sinjorino havas la kajuton 16.
¡> Cu ni estas najbaroj?
»Jes, sinjoro.
»Mine sciis. Evidente estas nun tro ma!frue por .. ,
»Ankaií miaopinie . . .
·
·
Guste tiam la juna virino . preterpasis.
»Prezentu min al Si, mi petas w; ,)i diris al la sipadministranto.
·
Okazis, kiel ~n songo.
Di parolis pri si, 'si ~uste preterpasis, la .renkontigó ·estis n-eniel antaüdecidita, nek de ' li, nek .de si, kaj
al .ambaü sajnis, ke Ji ne povas ne peti pri la prezentado, kaj k>e si ne povas rifuzi. Tiom .,pli, ke la hazard:a
oka:¡:o ·permesis al'ili regui!tigi la aferojn lUlj óesigi
l:umprenon, kies graveoon ili 'roigis. _
. Ilia konfuzigo estis tiel granda ~j videbla, ke la
sipadministranto subite 'forlasis ilin, tute :Qe penapte
trQvÍ pretekston.
. . La interparolado temis unue pd la intedanto de
la ·kajutoj, 'kiu ' anlroraií nun ;estis ~bla. Si respondis
eviteme, kaj si tuj parolis pri .siá edro. Tion si nepre
bezonis f<11ri, kíel li nepre bezonis paroli pri la amata
virino.
· . Du borojn, gis la vesperman~, ili parQlis pri tio;
kaj ili abrupte disigis, mtenoo .ne adiaüante ; kiel · pérsonoj, kiuj· intence lasas pordon malfermata. ~
, Ili vespermangis vid-al-vide, dum la tuta tempo
sencese rigard'is unu la alían. Iliaj okuloj· Sa.jnis dir~:
'
»Mi konstatas, ke vine scias .sufiee pri la persono,
kiun mi amegas, kaj kiu min atendas ti>e fore. Mi eble
n~bone kompr,enigis min, ka.j ini vQlas arikoraií paroli.
Mi ~olas konviriki vio, por lre via rigardo ne ·haltu sur
mi tiel fikse kaj gene ...
,'· . AJnblau plendis Ce .la eefk<elne,ro pri ·la malrapideoo
de la servado, kiu sajnis al ili nelrutima.
· , Ili · samtempe forlasis la mangoeamb:ron, salútis
un u la alián. Si pasis delestren, Ji pasis maJd:ekBtren :.,...:
kaj . ili renkontigis tri minutojn poste sur la ferdeko,
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Nin . solulojn

Vero

(

Nin solulojn mort' <Imike ~-amas, · ''0
morto {lmas lwj lr.repusko lulas:. .
Nin la tagoj ff'emdc preterkuras,
niajn harojn stel~ar~ent' omamas.

Vi estas h.erb' eri.' ve/ka stat',
premita al Biblia pa~o.
Vi cenojn sltu(lS dum pa§ad',
ma"doj(l l(l m<Irtirviza?a·

Nia voj' nmian baron haVQs,
se'nt;ir'rípelojn nia ~ang' · ne lwnas.
La pasi' en ni nc eli:bur~onas,
nin.flagrad' de l' foraj spacoj ravas.

Ve nenas, de l' sa~arbo vin .
serpent' per sia dub-lcracajo .. •

..

La dia ver' en:' hom-anim'

Aaltuno estis
Nold' ailtu~a. Je nebul' · ~i plenis.
~li ebria ik drinlcejo vetiis.

Uberito .
Min. pune al rif'): Di-Sinjoro
siprompis kun < foJ·ta ekpuf . ..
-Defalis sigel' de l ~ koro
kaj ru~a lako de l' buf. ,
Plu ve:nkoá la kwno ne . festas ;
Táitan.'to 'forlasis m.in jam.. ,
Nun 7;ipoj harpkordoj eStas?
nur mankas , Ludanta· Mari.'.

Mi folian teren fali vidis:
piedpremi koten gin. r;apidis,
p'rem.is koten, ·ptoris kun insist',
ploris, ~is min kaptis poli-cist' ...

k'vaz.at1 rendevuinte. Ili 'ne JJU,;rlS> Caf tion ili deziris,
kaj la konv-ersació reloomenc~is . .
· . · Gi daiíris du longajn horojn , senlace pri la sama
temo. Kiam -Ai laüd'is la .earmon ,.kaj la bonajn kvalitojn
'
de la amato, kiarri ~i JronklU.dis:
»Mine 'povas imagi, k13 povas ·ekzisti viro plioona
kaj pli biela. «
.·
· Li l'tlspondis :
.
,.
» J~ bOne .mi lromprenas, car al mia amatino ne
sufieas esti la pJ.ej t>ela. Estas k'vazat1 si estus elpenSita
kaj farita de pentristo, ·altvalóra pentristo. Si éstas· ne
virino, sed eefv~rkQ. La okuloj, la manoj , la . piecloj , la
haroj, tio estas pe.rfekta; sia rara perfekteoo estas
intencita, jes intencita: gi estas tiu· troa, never~jna·· ·
.·
perfekteco, kiun posedas nur la artaj ~erkoj. • ·

*
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En la parko mutaj arbo j nur,
al ostar' similis en nébul'.

'

'

La flagrado, kiun ni admiras,
.se pro steloj pe~as la cielo:
La flagrado, lúe dronos tero,
lciam [)io iam' gin als.piros. · ·

ekfkzvas kvazau tapetacol

'

'
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EQ. grandur$o~~-d:e Senjen
~··

~

~0

flistorio de 1' epar!)iO Tromso·
~

Pelle Hofln --

La bieiíulo de Kvanaas lruéis por ripozi un.u nokton lunorilaq dum la ekfrosti~. .
·
La edzm,P kugis ee lia flankio ronkante. Sia bu~o
estis inalfermita. Tra du b'reeoj en Aia ' b'runa dentaro
la spiro el- kaj eniris kun oruaoo kaj ~emo. Sia anzo
_
pepis· kiel krio el' m.alproksimo.
· La luno .estis plena kaj IJrilis tiel, kiel ~ povas
nur _e i tie norde. .'~a tuta Senjen, la gran'd'a insulo,
kun ' íllontegoj, ktilturkampoj kaj b'ienoj, etendi~is
kvaZáií eó elektra lumo. La fenestroj de,la domoj- glim. brilis. La montegoj blankis kaj bluis; Ciu herbo sur la
korto brPis pio la al'~entó dé la prujno.
.La bienolo ne povis doríni; éstis pro la edzino,
kaj lia atendado tililis al li la kiorpon. La pepanta nazo
de la edzin9 antaiíavertis d.angeron, 'lamenton, akcident¡..
on. Kvazaií kriis al li ·el malprokSime horno pereanta estis jala nuo de "la ed:úf!o, oerte: - ~i: tamen estis
tiel riepriskri'beble terure :en la silenta nokfu.
Li ellitig-is kaj ; piediradis silente sur la planko
per neaiídeblaj pa~oj de nudaj piedoj. Li portis heroan decidon, s:ed tio ne estis videb1a je li. Li estis
faronta heroagon, ·. séd li ektremis. pensante pri la decida
ffiOI!JeDtO, kiu Venof pli malpli frue d'u m CÍ tiu nokto.
La pafi~o sin ap<ilgis ·al la pordofosto k'aj rigar'dis plafonen per sia profunda liaj nigra okulo.
la fenestro staris la bienulo, kiu .estis gen;nano,
kaj rigardis super la eJ>ena1o kaj· la Ql'Ontego: tie en la
montofendo v.enos la grandurso ·de Senjen kiel granda
volvajo · kun:. fajrantaj okuloj . . Kiel j1J. likvidos siaju
a1erojn en la silenta nok'to,_scüs la, Grandulo e.n la alro.
· • Se li nur m~pli fanfaronu~ - se li nur estus .p:reter'.lasfuta 1~ .la:rgan . promeson, ke la gr.andurso moitos per
lia mano ci ti un aiítunon k'aj ci tiun semajnon: La vendL
i_sto eJJ Gilb'ostad, lia b'ona amiko, manos lin dum
multaj jatoj, . •se li.,. ne plenuníos,. sian voiton. .
K vieta ,pa~bruo aiídí~s. Gi k'reskis proksimit~mte.
. ' La vatman ~ pre~ de la germano pri prokrasto . A"is la
venorita noldo do ne aiískultis Nia Sin joro. La urso.
,
~ie Jill<) venis ,ualsupren hü la deklivo, laü la..
krutajo. Li . tute -~e tr01:apidis lrnj· ne havis: timon.
Li haltis de temp:g al tempo pór cirkaiíflari, staris

:Ce

malhela kaj dika kiel makul9 en la lunlJrila pej·za~,
pentrinda kaj bonhumora.
·
.
·En la · anta'iía nokto li faris viziton en la najbara
bieno, ekprovante la porkinon, la grandan bueota:il. Oni
atendis lin. Oni . tenis pafilojn k~j: havis la ok:uloj:n
malfermitaj·. Kadavron kun elmema pafo oni metis
en oportunan lokon, kaj spite al tío ... Tiel strange far~is~ ke la aiítomata pafo estis mal~gita propramove,
trOIDIJ'l logante la casantojn .alkuri J.Gaj- OUID tiu
tempo patro urso estis tie kaj senigis de la vivo la poDkiuon. Si kriis en la lcomenoo, pro tio, , ke ~ajnis al
§i dangere. Kaj eksentante, k:e dolorás, §i eligis orel§iFan blekon, kiu aiíd~ gis duono de Se:njen. Tiam
homoj alvenis, kaj patro urso .malsata iris al la monto.
La urso sta'ris iqm for en la deldivo 14-j cirka~
í1aris etendante la kapon. La bienulo staris 6e la fe-.
nestro rig.ardante lin, dum la heroo en li k'riia _por ago
kaj• la iñalkuragulo en lia interno plorante petis pri
prokrasto gis alía nokto - pli malluma. La naw de la
edzinó pepis kaj gemetis. Tintilo de bOvino aií~is el
la bovinejo k:aj. tuj poste flarb'ruo de l' patro urso.
J.a uroo ekmovis sin laií la deklivo.
. Gi ·Cirkaiíiris la bTutejon, rigaro:ante klun humora
núeno de kompetentulo en la okuloj. Li eniris b'rutejon
jam antaiíe por preni biovinjon-;: li scüs trakti la
aferon.
Ciu paAo de la grandaj , varmaj urspieooj degelig:is la prujnon. Sekigintaj· herbioj ek'rjgard'is mirante.
·• La bienulo lrura~is iri gis la pordb vestil>la, kiun
Ji iomete m:alfermis, preta tuj jetfermi ~in. Miris an,kaií li.
·
·
·
·
' Tintis de Vitro en la silenta: noKto.
Bovino blekis, kaj · la blovino kun la tintilo tin
svingis. La bovino, k'iu staris plej• prokSime al la malgranda fenéstro de la brnti jo, saltis longe en sian ·
fakon, premis sin al la mangujo, d'ufaldis sin rigard. ante malantaiíen. Gi aiídis flarb'ruojn k'aj vidis grandan
úhípiedon en la fénestro. Sur la muro gratis ungegój~
', *) No·tp: lntenoo ni uzas hi viran formon , parolante
pri la ·urso , kiun li norda popolo riga:rdas kiel egalrajtan
pers.onori, karese alp¡¡.rolitan.
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Nia majstro, kiu imagis, ke unu lingvo komuna por
ciuj pMos pacigi la t,utan homaron, faris .grandan eraron.
Post lt6 jaroj de laborado, kiam ]a "vojo .irota ·· restas
ank-orall ncp.roporcie pl.i granda ol la vojo trairita ni kun .
maldolo'u -seniluzii~o konslatas, ·ke la: paciga :rolo de Espe~.
·t·anto estás n\).ra ih:~zio. Ni.a lingvo i~is la kai'tzo Je . ciuj
t)blaj malgaco j kaj batalQj, ,paradokso eu · ne? ói .vekas
malkonsenton en niaj . icoj, .kaj ludon de pasioj. En niá
aankta « lingvo estas ~eidl.rataj 1á plej Inalnoblaj prof;'ln,.ajoj kontratt homeco. La zamenb.ofa , kredo: kc Esperanto
forigos la plej grandan plagan de 1' b.omaro - la malamon religjan, nacian kaj rasan, tiu ci kredo de Zamenhof estas mokata kaj P!.Ofanata m cm de tiuj, kiuj :u:ogas
nomi sin Iiaj disciploj. Kiel horno (en noma senco de tiu
e~ 'orto), 1.TtÍ ciutage. dankas la providencon, ke la tuta
mondo nc jam estas esperantigita, car tiukaze - ju~ante
la:ü la regantaj nun en Esperantujo spiritagordoj - fa .
Jwma.ro est':ls j.am delonge pereinta en :reciproka buoado',,¡ .
Ne provu pruvi al mi , ke miaj supozoj estas 'cra:raj ·
kaj naskitaj eble de malsana imago. ·JeS:, jes, mi sciis,
ke tie kaj tie ci »eminentuloj « fanfaronas pri paco ka:j
fraleco, ke ell: niaj universa:laj kongresoj oni kantas la
bmenhofan hirnnon, kiei iam en la bonaj tempoj, St<d
ti u farso ne estas · diferéhca de la packonferencoj de la
).-igo de Nacioj. k un ti u sola diferenco, ke. tic, en Gencvo,
liun ci farson ludas· ce pli gravaj eminentuloj . . . I;.a.
vero ·estas ja., ~e la esperantistaro Ileniam, aü alrnenaü ne
en la lastaj jaroj ' estis »familia rondo «' sed .aro da
diversaj homoj. el diversaj landoj, nacioj, gentoj, · 1·aso.i,
1
religioj, kqnvinkoj ktp. ka::j Se OllÍ sukceSUS IIIJUigi lÍUII cÍ
kolorrican anaron sub la verda · s.tandar_do, la regno de T
, .
•
Dio estus jam tre proksima.
Kredi je iu alta sp.irito de Esperanto nuntempe jam
tute ne estas laümode. Car kicl oni pQv.us · kongl'Uigi ·la
zamenhofan idearon kun ti u. ·morala regreso, . i\irk~übra'i
karita la mondon? En nia t. ~- uwvad,o akiris' la aútod:..
lat.on novaj ideologoj, kiuj pt1nas pru~i al ni·, · ke o~'
po.vas egale re1;ti zamenhofa disciplo unufJ.a;nke . .kaj . <í-l1
flanke . predik.i mezepokan rasmalamon. Tiúj Ci .l) ide~~.-. .
istoj '(( scia¡¡ adapti sin a.L ciuj ci-rkonstancoj: ~" por tiq
ekzistas j-a la heninda sorci'lo de l' Esperantismo. la t. IJ·
neütraleco - · ·nur unu aferon ili ·ne kapablas fat'Í . nomé:
adapti sin al zamenhofa idea.ro.
:..
, · ·
Se Zainenhof kredis, ke lia ·lingvo kreos la »fundamentan << . sú:r kiu pace kun;ivos veráj kulturho~:no] ; ·(kaj
ciu estos tia vera kulturb.omo) t,iam li , riia ·majstro;' grave
eraris, kiel eraris _pluraj etikuloj. antaü kaj · postJi. E~t;¡,s
,·ero ke granda parto de la esperanustaro, pre.cipe en' a
postmilita ,periodo, ne sentis sin 'ligita speciale al la · a1 "'·
idea tradí~io de la esperantismo kaj . ti o· :.m in ttile' ne
mirigas: en nia nÍov;do , ec inter ~aj »gvidaritoú t{aw '
mankis la _vera iritelekteco. necesa p'O.r .kulturi au disvolv:i
nian prop.ran ideologion , kiun · ~iu :p1ovado nekoptestebLe
nepre hezonal
li jam est~ · malnová esperantisto bj

~--·

i\Tqgas aserti, ke mÍ bone konas "nÍ<!-Il literaturon .kaj ~.ia_n
historian, kaj Lamen . ni neniam · ankoraií .trovis en nía
lingvo seriozan eseon "Pri .la ideologio de nia movado! Cu
pro tio, ke nia rriovado ~e posed.as sian ideologion? Ne.
esper.antismo , posedas sian tute klar:an ; id:eologion, sed
1n'ankás. aL gi.·, iriteligentaj ·ideol.Ogoj., "kiu'jn karakterizus
· cetere·. ·ver~ <. sendepe.ndece, - Ni -ne fa.r.u a:1 ni. iluziojn :. La
nobla senkompar.a idealismo de ,.Zamenhof ·estas , o'fte m o•
kata kaj profanata de ''la »movadestroj « inem, kiuj_ neniáin
diras al n,i, kia do estas tiu ?>a1ta'í ideo (( , en ki_es ;nomo
oni fa.ras ~ la sanktan laboFOn K? Sajnas ál mi, ke niaj
6efaj organizajoj,. imtaü ·cio ekz. UEA' ne estas ja
nura
»ligo de ¡urlikoj de .Espepanto «, por kiu suficas so le regis tri la nomon de iu· .espe':'~tisto, kiel oni kutimas .ekz.
·. en filatelistaj grupoj. -~aj~as al ' ~i · an~aú, ',ke ~~ivers~la
E-Kon,greso ne estas s1¡.nila · al f!l.ateha .ekspozicto,. k1es ,
vizitaritoj ne bezonas; legitimi sin pri sia}: ideaj .afeioj.
J.a esperantismo (kaj . sub tiu oi vortó ni ko!Dprenas simple la mbvadón mea¡.) tachen posedas . sian. spiriton, sian
. )) internan ideon «, kili konsistigis la medo~on de : la afel'o.
Nia ltimn.o klare indikas konkretajn celojh; kiujn· oni ne
povas .kripligi. En tiu himno. estas apoteozaia la. dissaltigo
de la ·obstinaj ja.rmiÍaj muroj, kiuj dividas la· popolgjn
kaj Ja sencon de tiuj ci "VOrtoj :OnÍ ne povas aliman.Íere
kamenti. Espera11tistq, kiu lanoas nacían aii rasan m~
amon, ne volantif sinccr_e kaj konsékvence..rezigni pri la
kanlado de nia himno, ·estas ·a(r .barbaro aú idioto, ke mi ·
ne uzu ce ·pli fortajn_terminojn. .
.
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· Zamenhóf eraris, .supozante, kc Esperat!,to sim.plu
kunigos siajn ad.eptojn, Por .q.nuigi )a .bornojn Cl.}· k~mpak- ·
tan anarun, estas .necese anta(! cio kong:rtiigi ilia:jn pénsojn, .
op)niojn k;ij .. ' konvinkojn, ·kaj nur :. poste .,d oni p1 ili la '
koumnan lingyon, ke ~¡ servu al ili. Tiom komprenis la l<l~soalalaj esper.alltishrj ,· ·poste la katelikoj, sed 1a »ofici" aÍa.i< lÍlO\'á.do ti'on gis DUO . Ue komprehis, kvankáJn lÍu
. éi .:rÍia, ; »oficiala« "m.o~ado ,n.é scias precize,, k,ion gi Iii~tte
reprezenias , Kiun klason, kiun m'ondrigardon? Mi deklatas,
ke 'mi :né povas 'iekoni Iitiljn superajn instancojn , kiuf 'nti
n~;,¡gas .k,ont:r.aií tio, ke uimj ,-el giaj mewbi'oj .sernas n:raJamon kontrai:í J~ aUaj: ' · ·
· .· ·
Cu ,ne· -es~us ~plej logike k~] praktike, se la esperautistoj · dividus. sin en ;kelka,jn fraK.cicijn ,. koriforme :al siaj
apartaj -mendrigardoj? J;.i,am . ehle la ideo de l', espe~an- ·
.tismo povus efektivigi ncie almen~u sur tere~oj , de la .
apartaj ó'rganizaj6j , en kip.j Ja. !omuna lingvo fákte 1udus
la pacigan kaj ·,unuigan roloiF Tiam ver5ajne kresku~ ankail
la esperanio-movad-o meH). ear ciu Iiovulo scin~ kla:rc, k e
per Esperárito . -Ii sta;riga:s'"kol}takton kun siaj ve:raj »sawi• deanoj :« de la 'tuta monG,o, kun kiuj li, batalas: k une por
. ía di:firli~ celo. K;tj anst~ataft la nunan unusolan,_ »_g.randªn .~
~ 1'0lld01, famili.an«, kies fiatoj sencese interbatalas kaj J;nalpa~as. rJi ,havl!s kelkajn rbn!'letojn, vere ne · trC' grándajn.:
· sed k~n1pe,nse 'pace vivantajn. , .

en la: . fenestrmojlo, kiam --: ~lá,;~~-iga -~~fio ekmali.. ~· -·"" Jes, li ,pafur· ~~nfi<Jil!l.te .sia:l1 animon m la mantrankyili~is. kaj ,kollleacis tur!li~n.. , · · ,' \~~
· -~ · . ; cQ~It' .de. la _,. ~roi!tleJ1oo. Sed s~omente . pa~ urso ek. · "La ur·so moVis\:la piedojn k'a j· "Ck:Vililir'i~. La ak:riga'.
.staiis . k~j . .el~plr~s sian b!fulan~n furioron •; per. longa\
.stono sanceligis ien kaj raen kaj: faris urlu turnigon.
blelm; kio jetís ' la .getmanon kapantaiíen en la reduton.
La: densharulo rulfaJ..egis, liniante la ruaron ·per proPoste ohtuza falbruo. Tio estis la tuta akrigila
fund~j gratajoj de ciu ,gia ungego.
·stablo, kiun la urso siris de la muro kaj jetis al la korto.
·. Gi. murmuriegis ·kolerege, •_kaj timema l)!leko Tes· La urso ~ntis inciton de malsato; Odoris .la hov- .
,P()riiJ# el la brutej;q. -. · .
inejo tie,l ap.eti,jge_.. Li ek'trotelis cirk'aü la b:rutejo, ko_': . . ·E~estró estis" inálfermlita :en la domo, kaj voco
meilce kviete ka:i med'iteme, ·sea poste ciam ·pli ek:scite. de ma~iuna virino k'rüs ·en la l~brilan ; nokton:
La tegmenton li ne volis ci nokle pro vi; li ted~s de
~~ :P~tro. Kie vi estas do? « . ·
-grimpado. El la fenestroj ne tm~is pli ol tiu sola,
· . ), Sed la »patro« kusis en l¡¡. málgránda fortikajo el
kie la dolca odoranl:a vaporo elflui:s en la -lumbrilon.
Ji~()ddmpaftruoj,kiun li fari~' speciale por laokazajo
' Sed ce la inalantaüa mallonga muro estis malgranda
de.-ftiu ci nokto kaj. Jokis sub (sur1pstan b'udon. q ne
.truo ~ cirkaiíata ae tabuletoj kaj- kun arnaili sube. Kia
. 1"1lspondis: li ha vis stopilon en la gó,r~o.
·
- oni komprenas.
· La urso denove surpasis" la akrigilon, klopodis
Tiam haltis la urso kaj llJrCditis, kaj· meditante Ji
pasante ehíilihri~i, sed transk'apigis _k'aj la b'u8ego batrgis
surpa:Sis la amasajon, ensovis sian pied:on tra la truo,
kontraü la 'Stalmuro. Nun li mugis.
enigante gin kiel eble plej inteqt-e.n. Li palpis la pilotan;
.- Li peidis la humoron, kíon oni .facile' imagas.
dprsfinon de hoyino, kiu saltégis kaj sin . jetadis en
Ankorat1 foj•e i{aj dum kreskanta koler-ego li sursia fako. Li .aüd'is malespe1'.an ·koncerto'n ·d:e la aliaj
pasis la ruli~antan, ronda~ okulforman s,tónon, kiu
bovinoj kaj· aiidís la klaktinton de la ligiloj. ·La malentrep.renis protekbon de ]a blovinjoj de Kvanaas. An<juna grandurso! Li alprentis sin dense .al la muro
koraiifoj!ll Ji movis la piedojn, ungogratis, ek'vilib'raute
·por atingi malproksimen k'aj povi almenaií gratvundi.
sanceli¡ris kaj an~oraüfoje - .
La b'useg-o estis duone malfermita kaj montris la dent. -. ,Li trafis rajde sur la feran akson a:e
akrigilo
ojn, kiuj nagis-en. akvo de ledecá .salivo, -kiu malrapid:c
kaj .refalis ·in
du aloin . de h krucoform::t turnilo.
tr~nsiris la randojn kaj malrapide fluís sur_. la: sterkatrul·La fera akso .trafi<> lin d:olorige; li estis duone
son kiel du ar~entaj fadenoj lumigataj de' la iumb'rilo.
senkonscia preskaü minuton. ·
La urm staris Jongtempe - tiom longe sileuta
Kiel -eksilentis cio!
kaj senmova, ke ,la germano rampis el sia fórtikajo kaj
malrapíde steli~is an.taüen.
. .
.La germano aperigis Ja kapon kvaza¡u scivola
· g-a}putm:o. l . i ri~4.rdis 1~ nig-rulon apud Ja ak'rigi!o La urso staris longtempe, sed ab'rupte_ li. eltiris
klel konvena pafdistanco! Nre pli ol diek kyiri <ulnoj~.
sian piedon kaj ekatakis la tabulkovrajon de la muro.
VaJ)o.ris ankoraii. el la frakasita stalfenestro. ' La lumo
Tuj viva esta,io kun levita pafilo ku:regante malaperis.
brili¡;¡ , blanka kaj granda - aü cu estis la .glatrazita>,
.,
La tabuloj estis rompataj· kaj distraneataj en
ronQ'a:· rikanvizago de la vendisto de Gil~st<i'd? .
'splitojn ~:aj· dissutataj sur la sterKamason. Krakis ciuj
Cu 1i pafu?
~ngul-oj. Kriis Ja najloj , k'iuj kurliaj estis tirataj el sia:j
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, 8ercado pri Ía .esto de Tokublei, farita vaste kaj~
de 1iaj servistoj·, fine pruvigis senfruk'ta.' Se'ria:aiía respondis demandite, ke li efektive vundis ..la ;1'
viron;. kiti; laf!len, furkuris .kun siaj· du g'ekúnuloj·. Cuja ·
· rak<m~, ke ili tri, forkurante pro timo al eb'la peo\.;
sekuto de la oficiro, perdis unu la aliajn survo,jre ; li ne·
_aperis plu de · tia m, Et se li estus fork'úrinta gisfine, si .
opinüs , tre mralgr..anda estas la espero, k'e li ~tvivas
suferinl-e tiujn vundojn.
·
La bon§anca .paro lerte trompis la ok'ulojn .de 'la
mondo. Nenio ~enis plu · ilin, ili plenguiS la vivon
en g:ajo k'aj rido. Oni: k'untiris la 'brovojn pri sia a~
maniero, kaj · tamen §ia nomo ciam pli 'tamr~s. Al la' .
k'na'bíno stru:anta sur la ze-nito de sia sorto, la vivo sajni~
glaso nenian¡~. eMerpeb1a.
'
. """'
1
. .
lun m~tenon , kiam próksimume duonmonato paSlS depost hu nok'to de la · lasta murdo, la antaiía lat:: ·
pordo . de· Cuta-ja :malferm~is~ ka.j kun voeo de maten·a salutor enlásis vizitantón, kiu estis, el ciuj vizitantoj
la plej ·neatendita, Kinzoo de Narihira-eoo. Sinsuke,
kiu guste tiam · sidis .!ri~kante, sakeon ce ia fájrujo en
la ~puda Cam'b:OO, tUJ SID paf1S ·SUp:ren laiíJa stuparo
en granda konstemi•o, k'iam li ek:aiídis lian Vj)Con.
· Disputo . lromencigis malsupre · in ter · Cuja kaj .
Kinzoo. .
. .. ,
.
.
,
»Mi tute ne konas tian bomon ,« ~¡ d'iris insiste
pri sia !lescio en maniero pli maldelik'ata ol akra,
·
»Se vi diras, ke li ne ·estas .ci tie, mi ne volas<.
mal§par.i tempon , mían kaj viali pro ~io. Cetere, se li:
Ion~

t

mem Dé ·havas -la inteDOOD, jam estos senutile, e~ ,se. mÍ •
tró:vos lin perforte sercante en vía domo. Mi d~;_:a~i~iíns
vi~ ;_ se.d mi bav.as ion por ·dir~ allí ; fr;a,ulino. Se VI r~:
.kontos lin !~je, bónvol_u !1-iri.. al li rek'te. .~j- bon~, ~
petas, k e mt · restas ctam. ftdela al mtaJ _vod.OJ, .:I IH
neniam r0mpos tion, kio ~tas . sig~lita per 'la ·voito d~ :
vera · viro, ec se li romp<>s siaparte . la . prome~n. L1
povas estis . trankvila, éar i'lenio . elglitos 'el mia:j lipoj.
Sed Q.iru al li, .ke, se li ti.Cl deziras viví, mi volas, k'e Ji,
vivu honeste -kaj bc>ne, por ne doni malkOntenton ~la
viro lin fidanta, p0r. né far~ ion ajn, k'io · su,b'fusas lUllll
vivon, - unuvorte, por sin §~~i cal nova ltomo. Ebl~
li faras nenion bonan, de Ici.am li fórlasis ,mian oomon . .
Mi esperas, kif almenaií· d~ nun li zorgos sin bc)n,e, kaj
turnos la dorson al)a ·v ojo, kiun li sekvis .~is bodiaií.
Tio estas mil\ since.ra dezil'o, do .volu · diri al~ kiel rekte
el mia ' koro, nur por fari komplezon al tÍl:I ci ma!ju_nulo. .::_ Mi tre Hedaiíras, ke mi ~enis vi.J;í tre l.onge,
kaj .de.ziras ~l vi bc;lnan tagon. (< Kaj- Kinzoo fotiri~.
· »Sin-san, iris tre bcine! « ; Cuja suprénverils f,tera
pro sia .ar.an~o. ' Sed kiam §i trovis lin malgaja kaj
¡;¡éngoja, si proponis: l> Se vi e.stas .tiel maltrank'vila, cu ' .
ni donu la finon ankaií al tiu maljtinulo? «
· .
·
.
• >> Ankaií mi pens,is , tiel ; s{ld mortigi: Jin, ;la ~irol!
el virQj , - Dia ven~o estus tro P':za, nua ypens.as :l< h ,
skuis la kapon )run ekgemi)tO. . ,
'
.·.
. < .'
: .Estis fakte , ke lia koro fanglS lastatef!lpe :Ytkt1mo
. d~ :o~~daj _ ideoj: en kiuj 19; m;urdo kaj .m~nrab'ó ~mm .
ndt~ts · .els~ranÚlJ· Al la geVIrO), - kunfotglla~ en. ~'úrida o
sango kaj krimo, )a vivo §~jnis ja~ n~ m_~resa sen
~timulo de san"'a ~stre~. L1 ne povts. ngarqt. homao
vizagon - ne imagante la vizi.on de la samo k'u8a,p.ta .kiel
.
""
~

tiuoj . :f.ustitinb!j. , ~'Btis_ .o'btuzaj falb'ruoj kaj ,tumulto.:
malantaií·l!i.sta'io,_kaj interne estis .neniam {l'lltaiíe, dum~
la tempox
g~rmano, tiel vigle e.il : Kvá,naas.
""
. La: m tp:o farigis. r apide nuda, sed la .tr,u o .ne faritis. pfi ' gralída. ' La maljuna densharulo staris ma\kont..E;nta etl. rubo ~e m,buloj , splitoj ·k aj ..ligneroj.
Kiel ailoge oonguste odoris la tl'Qo. Varmaj vívaj ;..
~st<,>j. 'Li devis en~vi la ka pon por iom f.lllfi.
·
•
La maljuha ·u rso. - li havi:s~ g:¡izajn h11.rojn en
s~a _felo - pli akr:e ~uferis, ol la kompatittdaf está.)oj ,
kiuJ ' ~ la · mtgrpo )'ldts la densharan kapon , kaj la + .
'rnal"grandajn I[:tk.af,íl Ókulojn , tifl k e ili .Fehrilis lci.el<(;
subta~j interne ·· ~e la koopusko d'C lá stal(>. Séd kier
aju i1i . sin· jetis, ili vilís lian ~birtan k'apqn, kiu kun ~;.
s pireganb¡. nazo móvigis ti~n kaj raen üé la ·trno. · ·
.\)iun ~kYis la lasta parto en <toretiÍa r~pideoo/
A,nkoraiífoje Ja utso ~nadis pri la eagren!l truo, ~~el,
ke g:tandaj trúítkr*eoj .fur~irigis. Li fitrioziS: murmur... ;
is ka.j ; se ooi .P9"Yas diri tiou prl maljuna UÍ'SO mal- ~
sa~ga - lt -ploris la~te. Li sa.ltis pied-apt,~.d-piede ·
kaJ J~l.asfemis ' ~n ' urstnaniero. Li -sentis sin m'al juna o;;
ka:f forlasi.ta. La amaso; sur kiu li staris, odoris Jci~I
bo:vino;.• li gra~f~mdetis ~in: ~oi Odoregis tiel "Í'a\!!e; u'.Jro;: "
mflllciS~ disf.osi 'A'in. Kaj ki.a m li fine aktivi!is,
furl-c
ozó lin.ka ptís! k'á j :li vaste dis~tis.Ja sterk'.a~n,_ tiel ke" ·
gr:and¿y nulo)? p~au~te. , ft~[>).S kontr~u · tii muro-. ,
labo~s Svitante kaj ne 1Jé4is ú,ta~ oL dis~ti kaj f,
disigi la tutan ainason.
: . é' ·
·¡-¡,
,
. Tiam; li iris.
'
' Jtl, ..

ae:ta.

u.·

'
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·terura .kadl,.vro.· · Líf Ji ne povis v.enkí la ~ tpalhbnsignan ·
tdañl~la sonrero ·estis óe sia 'plejhlto. Pro ' la .aresto de
antaiíseuton, ke sin trovas ..:ink:oraií unu aií dú h9mo;j!,
" ünu. ~~ liaj i)Óatistoj¡-kol.egoj, la· serio da k'rimoj die
· rirevontaj de liáj manoj teruran finon.
·
Sei]i · komeneis ·pli kaj pli sin montri .en lumo; k'.aj
.
Guste en íiuj tagoj·, la negooo 'de la boatisto
' li devis ~ecid~. fermi la d~mon, l<'aj sin ~aSí-en la p~
Seiji .kolliencis lin klonduki ·e n la profesian vivon. de
vi:hcon dum kelka tempo. · .
.
· ·
·, · »Profitante ci tiun ~anoon mi forigt~s ICi-n, la
· Cuja. Cu pro la pros~oooo en sia negooo; aií pro la
nek'alkuiebla enspezo akitata en malhonesta maniere,
baron ·de nia amo; vol u do forlru.ri k'un mi. Kompr-e, · ne-Me · ni forportu la tutari moooñ, k'aj- fugu per ·§ipo
li kondukadis la vjvon luk~ kaj pot:ence la tutan jaron.
Nova logejo .anstiítaiíis la ma:lnovan .. LiD oni nun kal- ,
en profunda · niokto ..« - Kiam · ti flus.tris tion en ~ian
kUlis unu ella rieulo j en la cirkaiíajo de Tak'abiasi.
o~lon , Cuja tuj· donis pretan · je8on, penante reteni
Atinginte tian cirkonstancaron,· de 'sia sorto, kie -. -.11ian · koron forJ;e b'atantan.
·
., ; k .La ,kvár¡t horo de ,la ríokto; k-el~e da' tagoj post
1i ordonis riverenoon kaj ·humiligon en sia boati's:ta
" rbndo,. ~ 'jl!,m hayan te neriian timon pri Tokúbei, v.eii,... 1 Bu~aista F~sto eri la • de¡¿.;kvina de Julio, - e8tis
Ja tempo fiksita por mortigi Ici-n kaj forlasi la- uroon.
sajne moitinta, - nur tro preta senti. denov.e la ' ma~
Gis la tago antaü la nomita · nolfto, Seiji plene poopannoval'l fajron, kiun ·li ne elVi:vis, nek ,forlasis , - kaj' n-e
igis·; ,mt'tltajn )>oatiStoj~ kaj geservistojn li: mald'ungis,
sen aliaj ' kialoj- videblaj, Ji ciamaniere penils .fari ple.zuron aL ia' virinó,Aciu· konis· lían nigran sekreton. Eble
eiujn meblojn.kaj hej:rn.ajri diversa.jojn li "forvendis, :-:-neniu kaj nenio restis krom lia edzino Ici. Li óertigis
pli spronite de sia renovigitil kordezir-o, ol tirite de sia
á:l. ~i; kie li nepre prenos sin kune en fugó. Al Cuja ·Ji
. pekomakulit.a konscienoo, Ii · provis p.acience pláci al ~i
sci:igis, ke si oénvenu la domor¡. tra la .k:uireja pordo:,
. kaj §~ gajni, . kva!Íkam li trovis siajn plaüon ~aj pre-kiam:,ekbaias
kvara horo de la nokto , car ·W jam
f-eron ,tro multekostaj.
•
En ,si havante planon dekomenoe, Cuja akceptis
ne vivos en tiu horo.
~. Post interkonsento 'kun ~insuke, sola, kasante · la
la viron ne tiel rnalvarme, nek senkuragige. Esti:s §ia
viz.a~n parte per vualo,, Cuja .eniris la bloatisto-domon
plano lin logi al si kaj igi lin danci laií . §ia muzikOt,
tra la kuireja pordo, precize j~ lá ·dooita horó .
·,gis si esftis jam ,preta jeti lin flank:en, senigita,n je cÍió
. por §in lrorrtentigi.
.
·
»Jen! Ti-e 6i mi estas! « alparolis Seiji. Si tróvis
lin staranta pl;enstature m. la ·in~rna eamh'ro, prilumata
»Se ciJij. dolcajoj , kiujn vi diris, estas veraj , mi
d~ lanternoluino. , Kusanta rigide , oe liaj . piedoj: kun
ne povas nei, keili pelas mi;,m koron al vi favor-e. Sed',
amba.u manof pugmgitaj: en la aero, estis la k'adavro
dum vi estas kun ICi-san, ·riúnevolas gui vioo lkmecon. «
de lía .edzino. }
. Tion'' si 'tipetis Ciufoje, kiam si elturnigis el liaj
»Jus mi' finiS la:·..ateron ; éstis tre pena laboro! «
manoj proksimigontaj :trans iu punkto. Ici estis la tria
l.i anko~~ií spir8;dis,. mal facile'. ' ,
edzino .de la .poatisto; §i' estis g.ej$0· en la kvartalo Jo8i· »Kiel ~i aspektas nun? Lasu ' min ekvidi. «
600 gis ~ afi.ta'!í, du-tri jaroj•, k'iam, Seíji prenis ~in kiel
Trarikvile~ si plilumigis la lanternon kaj rigardis
s:ijan ámá1inon. ·Tuj post la morto de la lasta edzin.o, Ji
venigis .sin al sia domo. Ne virino tiel allo.g a, tamen:,
. malsupren en la virinan ~ vizaton. Supozebie d'a~k'al la
· . ial si : ligis :lin al $i tre fi.tme . .Moralaj glitetoj· .de lia
sango, kapen sendita oe la .premsufokito, sia háiítoko:..
parto
ia ·a jo malgrandajo, sugestianta pri simila
eve~tiialajo, se elflaritaj; oorte elmetis lin, kiel edzon¡,
al riprooo, ~ oftec , akorripanata. de mllskola perfortajo.
.Kiei ajn arde li •?süpiris alCuj¡a, la ,ideo elpeli ci tiun
. virinón sa3riis afero . al li tute neebla. '
.
. »K,ia diferenoo, ec se si estas k'un mi?« li dir?s
elturnige. r)) Ni havas rimedojn , por , ke si neni.on rimarkú << . · · ·
·.
. :
., ·
. . .
.
' · Tiaokaze si kútime respondis. '-»Mi ne estas ko*te!J;ta: Se Yi amas ,min .sinoere, por vine dévas eati alía
~ .yirin~. nek ;edzino', kro!D mi sola. « liítenoe si pr.ezoentis
. propónon ·al li ne e1ibm ka:jd in tuti~e.ntis. ··~.
.
', , »Aüskúltu, sinjoro Seiji, vi diras; ke vi amas. miin.~
sed tioncdi:ras ' nur via liu~, :'-- ne ,via koro, cii n e vere?
Se vi amas min efektive, ló.ál vi ne m-ortigas la virin0111,
. kiu kon~S. via:n, kr.imon? « P:me si trovis okazon, :kaj loo
tentis tlamaniere. . . .
.
•
. >> Vi ja devas havi tian k'uragon , __:_ vi, kiti. :mortigis
oo Sin~~'on , se:nkulpan, -esrepte ke Ii amis !riin ...
· > :Fío .estas fapl> 'de S:inta, mi tute ,gin ne rilalilS/ ·
- Citrokaze, mii:mili} malti:tna · vi farigis lastatempe! «
- d:iriS Seiji mjre kun . ad.miro ;' sed sajnils, ke siaj.'
• ·· signifopl,enaj vortoj multe- fuovis lían koron."'· ·. .
'
, ~ Añ:l{oraií Fófl.l,.da '_p_acie¡ico ~/klij S{liji·'k;aj'. li3..
~tino falos .en 13: ' saman kaptilon !' Ni pagos al lí la
r:nalnovajri Ca.grenójn, kiujri .Ji kaiíziS' al, ni ·anta:iíe. « ~
.' tiel flnstris Ofte la geamanlj()j in ter : ~!, ki.amc ili .trovis
¡;'"' sin sobif -en la fíupt.a ca'DlbíiO de Cuta-ja. Tion .'i li faris
.; pll pror ,dOlCe tui ke1kajn . norojn . de sia dormtempo.
~· Kaj tiellli a~endis la okazon ; b.j ili -{rezorigis la esper.l~ de 't:J.~· Ce mu~ttj ,_ip,kaj ' v_epo~ tage Káj nok:t~,
IID$uke Iau.eble ZOFgíS pe , tiri al Sf ~nerltlati,~ateriJilm.
Fme venís ~ la · AanQo; ~en julio _de la ~a jart), ·

la

>ü

Suna apr~ló
Lekánteto, ' leltante~
.
.
len! siri kasas kun' kolroto. '
~ardam~no
,
Amlm:ono,
. "l:"\t~
·-~t''t~ -~'
,,.
;t~
'E.Jtpaligas pro ca_qreno'
Pro envi', ~r leon~odo
'll1étis taú la . lasta ·;.fn.odo ,
Sur l~ di~n, :· stult~n kapon
Dropuntan, . p,pl"l');pan. capan.
L~ hdrbeF "ce rivereto :
Al la nova tunaleto
"'*"' ,:Kudiras borderelj~n, orar¡;, •
· _·. l;éilbrokatan.: kaito-flor~:ur.
.

.

.

Ebl.e .nunjam b!!l'lt flor:ps
l e, . ajn rozufo,
' ,'
Kíu ·super mi odnros
Balda,¡ ;~taá tu'¡~.

ie

''ic<

~

Eble nigraj cevaleto j
··.Saltas 's.U:r _ _ herbej' ;pro
Kiuj tiros'•kvietpase
N rn sur U]sta voio..

dC?io,

Eblt: ie ajn nun · ku,I;Qs
Ses .malgrpndpj 'k.Per!dabuloj, ~
Kluj baldaií jariJ. min gcírdos
Kontrau terobul~j.

. ~.,

.

·~<~.

l

\~

Eble ie ajn nw) 'floras t• ·
Tri lekant9j .at'I ,,é.f}janoj~ .

· K:tu/ . bd.tdli'u,_ baÚlarl · v~Ílios
Jam, en 'miaj mtinoj.

EiJle da okulo j i;.'ans
J:.ri serl:ajo- sensacia,
l{iz.~j oaldaií p_loro~, plor.os '
Ap'úd tombo niia.''

tec(i, ,:p9,r fa ,>iumdemarido«,
nómáS ~Ío. Lti1
famen pleje interesas la horno. »Mi volalí pentri' honrojn,
kl ~s ,animoj ,estas la , plej pursona kaj sehtema instrmnerit()
po,r la nekomprenebla ludo de la sorto. Mi ne volas:
priskribi al vi la kunligon de la eksteraj okazajoj , sed la
haoson de la infern~j. Mine vola$ prezenti. al vi fulmotondron, sed la estigon de ' la ,fulqlotondro, .cion ' kio antau:Í_s gin , kío estas kulpo:plena kaj ' responde~;:a,. « , •
.Qe¡>?'ilt, »La historiode}ajurra ~enate Fuchs « (1 !)00)
Wassermann igis unu ~~ la plej kpnataj germanaj ro~an
istoj. En. tíu romano li priskiibás Ja dolorplenan "CY()luvojon de la nova virino. Arikaií la virino devas trapaAi ciujn
vivéiklojn , t. e. tra malpm:ajo, loto kaj"' haoso, antaii ol
··
renaskigi.
La sodon de pura homkoro Wassetmann rakontas
.en ·>> Caspar Ilauset (< . Ci tie li pasie 'batalas kontraü la.
»inerteco de la koro«, kiel nomigas ankaii la subtitulo de
la verko:
·

tn

. tiÍUVÁ LitERÁ TURÁ DÁTÓ.
1a komenco de
septillnhro okaz!s l,a uqila centjarai datreveno. de l¡ .eltrovo
---' en 1a Oxforda:' universitato -' .. de ·la fama rhanskribajo; enhavanta plej .~tikvan dokurrtenton pri la »Chanson
de Roland « · (Rol~nda Kanto).
Tiu grava poenio fundamenta por la franca literatura kaj inspirinta tiel multajn verkojn en ciuj literaturoj
korisistas el 12 .oóo ~ versoj . dekdusil¡¡baj; sed oni estas
cetia' pri la ekzistó de aliaj kelkmil malaphintaj versoj.
La 'aiítoro, nekonata kiel la plim'ulto de la mezepokaj
vérkistoj, estis ~ kredeble· - franca monaho. Dum multaj jaroj oni kredis lin samtempa al la batalo ;' sed posl
Jongaj studoj, nun· oni asertas, ke li vi vis dum l!l X.ll.
jarcento kaj cstis unu el la akompanintoj de Alfonso 'el
Bo.talla,aor (AlfÓnso la B_atalisto) re~o de Aragono, .en la
almil~to de· Zaragoz~, car li tré. bone priskiibas la lokojn
de tiu militiro· kaj . maltraías en la ceteraj geografiaj cirkonstancoj.
. Send.ube, en la vivo de Rolando estis pli gloraj kaj
pli' allogaj faktoj; ,tamen la au.toro elprenis la malgajan
malvenkon de Roncesvalles, por verki poemon de morto,
de doloro.
. · La postgvardio de Karolo la granda estis venkila ·en
la Roncesvala montgor~o - laií la poemoj - de Zaragozaj maúroj. · Tamen _la epigonaj literaturajoj multe varias
pri venkintoj: por .la hispanaj' epósaj verkoj ]a vcnkanta
heroo estas la kastilja (hispana) Bernordo del Carpio; por
la váskaj ..kantoj la montaranoj iieaj.
La Navarra Kultura konsila¡¡taro organizis litcraturan vesperon en la Pamplona teatro, kaj la 2-an de
sept-embro oni inaiíguris, en la l.oko mem, kie la batalo
· okazis, simplan monumenton »Al la Paco en la Pireneoj ~'. La monumento konsistas ~l dudekstona arko - je
la honoro de la 12 . »pairs « de Francujo. De la arko
pendas sonorilo kun latina skribajo: PULSATA OMNIBUS PACEM SONO (ludata por ciuj mi sonas pacon).
Ambiuflanke estas du steleoj kun surskriboj, -mm vaske
. kaj 'ralia arahe:. »Vio havu kom·paton al il·i «. . Sub la
.a!ko . estas kvadrata tablo.
. La afero havas _:_ por ni Esp.-i"stoj - krom la literátura, ankaií lingvan intereson. Vere internacia festo, car la
verko, la aiítoro kaj la Cefheroo estas francaj, la eltrovo
angla;-1,3: herooj ~rancaj, kastiljaj, _vaskaj kaj arab:.U.
''
..
'
A. N. D.

en. s}a ~uda héÍeco, tia v~vo -estás Áantita. ti sekras Aln en
GeriÍ!ariujon, .,studas en $ia kos!Dopolita etosp, ~is kiam
l a:' mílito jetas "ombron sur ilian idiliGn. De -tiam, la ra-;
koóto prenas níirige · De"antaúvidatan turnon. Kelkaj legaritoj povos malaptobi la finon, sed per granda arto la
aütoro sajnigas .tm neevitebla.
'
· . Energía, vivoplena libro¡ -volupta kaj :Sprita, ki'a. ~ia
h~i:oino - libro legota· kun aproho aú protesto, nemam
kun indiferenteco~ La ~effiguroj .estos varme pridiskutataj, kio donos poz_itivan pruvon, ke ili reale, vivas.
' VAN VECHTEN: NEGRA CIELO. Mezkvalita artpí:odukto , tre mezkvalita. Sed estas eble, ke por tiu
leganto, kiu prepas libron en la manon nur ·por forpeli
la enuon - ~¡ estas distra, kiel iu ajn detektivromano.
La templekto' · estas tute same elekstere konstruita, la stilo '
same grize :flua, kiel tiuj de la detektivromarioj, sed ~ia
medio en sia ekzotika realeco ~in indigas, ke oni proksime
korrati~u kun ~i. La »Negra Cielo «, Ha:rlem, kvartalo
de New-York, kie la koloraj pa:rioj ~uas specialajn raj t'r~n ' kaj ec se en ci ti u izoli~o estas io simila.. al getto, ~ia
avanta~o estas, ke la negroj povas · viví en ~i laií siaj
strangaj, arbitraj -le~oj. En la okuloj de la negroj ne vivantaj en ~i kaj en la okuloj de la ricaj negroj , Haarlem .
estas efektiva terenplantita cielo. En New-York ec hodiaii
.ne ·malofte okazas; ke se negrofamilio eklo~as en domo, la
blankaj najbaroj fori~as de ilia proksimo kaj la tutan
straton alproprigas la negroj tiamaniere. Tiel same, domon post domo, straton post strato, alproprigis la negroj
·la tutau Harlemon. Serioza venko ~¡ estis kaj la instru•
itaj negroj , kiuj ankaií hodiaií, kun diplomo en la poso,
devas ínter la blankuloj serví kiel sakportistoj, supurigistoj, liftistoj, multe parolas pri la pluaj ebloj de tiu bonsukcesa konkero. lli aran~as sciencajn diskutojn pri la rasaj problemoj, ili ne sentas -sin ·subvaloraj al la blankulój
ltaj .hedas kun ia eterna optimismo, ke devas alveni la
rriesio de la negroj . Serioza valoro de la libro estas la
malkovro de ci tiu socia problemo. Kaj pesante ci tiun
vidpunkton, ni pov:as preterrigardi · la malgrandan artan
kvaliton.
La ama historio, kiu donas la temon kaj la agon,
. estas tute sablona romanskeleto kaj malkovras, ke Van
Vep,hten, la- nederlanda verkisto, staras ekster la mondo
de la· negroj. Li .estas sufice h.ona observanto, sed · van~ ja,
se liaj dirajoj estas ne travivitaj, sed nur trapensitaj.
Akceptebla k ~j preskau kontentiga estas ci tiu metodo
tie, kie la verkjsto priskribas eksterajojn kaj tie, kie li koJlálig~s la aran~on, klasdividigoil de tiu negra socio. Car
estus erare kredi, 'ke la negroj' malestimegataj !Je la blank·uloj, vivas in'ter si en reciproká :honorado kaj estimo en la
kunkerita kvartalo. Kiel en la granda homara komuno,
a,nkaií en ci tiu »Negra 9ielo « ekzistas klasdiferencoj , ldujn ~oni konstatas laü la pli-malpli hela haiítkoloro kaj la
materiala 'stato. Ekzemple neniu -volonte alparolas la karbonigran negro9'; la Aatataj estas la orobrtmaj, kiujn kun
gninda estimo· 'orii nomas blusangaj. Kaj elektitaj infarioj de la sorto estas la tute helhaiítaj. El tiuj ci »heluloj « miloj kaj miloj malkonfesas sian rason kaj traglitas al _la »farunvanguloj «. Estas iuj, 'kiujn poste la
ko.nScienoo maltrankviligas pro tiu ci · perfido .kaj i1i re- ·
' gliias al siaj ~olm:aj . fx:atoj. ~aj Van . Vechteli ..alniontras
·ne !1ur al la"ínternaj negropr!>blemoj, rezultantaj el la
dífe.renco de la haiítkoloroj , sed ankaií al tiuj ekonomiaj
diversecoj , kiuj filie igas la iÚalamegatan karbonigrulon 'Sátata de la, .emirientaj »lU:ÍStokratoj « .kaj samtempe
. r~~mas . aliajn ?~ebrunajn el} lj¡, vicon de la p~ioj. Kiel
' _,en:~únu guto YL• tirovas la: maron, en .llarlen· 'Vl . trm·as la ..
. s'l.lt¡¡p~ari malb~onion de la tuta homa soCio. La verk-
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ísto lum:Ígas honeste la Jaktojn:, c:lonante sían opÍnÍon nek
por nek kontraií. Sed tamen li ne estas indiferenta pri
ci 'iuj -- sortoj' li estas ljumanisto kaj permesas al siaj
figuroj , ke ili diru kelkfoje ion, kio taiígasec jc agitado .,
por socíaj §an~oj.
·
·
_
·
_
La plej viv_plena, plej . plast'ika figuro de la -t·omano
estas la »ru~a ,prostituito « (gigolo). Li estas vanta k(l,j
ínalsa~a ·negra junulo, sed k un perfekte ra:v.a, staturo, pé'r
kiu li vivas el la mono de negraj :knahinoj kvazaü etn
re~'!· Li trapromenas la cstratgjn de Harlem kun konkera eleganteco, skandalas en kabaredoj kaj amuztljoj, li
estas la idealo ·de la amemaj okuloj ,' fine ·li miksigas én:'
murdaventu;ron, · sed kiel el ciuj mitlbonoj , ankau el tiu
li eskapas. Li estas figuro, kiu long~ restos vive en la
memoro de lá leganto. La verkisto publikigas ·en sia
libro ankaií kelkajn belajn negrajn . poemojn · .kaj »spiri·
tualojn «. Mi skribas ci tie el la enkondukaj versoj de
Fenton Johnson kelkajn 'liniojn:
Ni ripozu · iom, edzinelo Lissy Jane . .
En la rive:ron enjetu bubacojn; la civilizo ja donis
da ili tro multe.
Pli . bone mor ti, ol mature · konscii,
ke I_~egro oni naskigis.
Ofte ni aiídas kaj aiídis krom la >> Negra Cielo << saman
e.kveon en la J?Ondo de 1~ kulturitaj blankuloj. Jcs. ja,
ni ¡)ovas sentí dum la legado de la libro, ke ankaií nia
propFa sorto estas ofte identa .kun la senhomn sorto de
tiuf negraj §ar~portistoj kaj revuloj.

THE TRAGEDY 01' GHANDI. De Glorney llolton
(Allen and Unwin,. London)
Kvankam jam longa -vico da libroj aperis priGhandi ,
estas tamen nekontestebla fakto, ke la granda amaso . l'igardas Mahatma-n ankoraií ciam kiel timigilon por infanoj. Pro tio estas la yerk? de Bolton tre oportuna; car.
ti montras simpat,ion kaj samtempe kritikemon; ci ti u verko kapablas nuligi la nescion , kiu cirkaiías tiun neciutagan
fenomenan individuon.
· Ja111 kómence en la verko ce:r:tigas nin la aütoro 1 ke
li mal§a:tas la asketismon de Ghandi; tiu · asket-ismo tute ne
estas - la(l la opinio de la verkinto - la a~i(efismo de
de liaj antaiíuloj Ruskin kaj Tolstoj; gi .est~s· nur la asketismo de moralisto, kiu ne estas artista. i phi:mdi disair,as multe pli . da beleco ol kiu ajn alia holl'}o el nia
generacio. «
..
1'-iu estas nur unu fl:uiko de Ghandi. Alifta'nkc, ni
ekscias, k-e. jam la d~kdujara knabo juris, Kíi'')i 'VOlas'
batali por la liberigo de parioj. Jam frue alvolds' lin li ~
miSIO kaj dum sia tuta vivo 1i restis al gi fi~a. -En sia
junula~o Ghandi tute ., ne .estis glorrica. Kiel ':t~okato~.
lJrakiikanta en Sudafriko kaj po~te en Hindujo,;_ ph¡mdi~
<lfte pt\rlabcrris plurajn milojri da stC!lingaj Juntoj. 'Mul·
.te pii. poste li iifuzis Cion krom la potencon':.Kion ajn <liras_ liaj Jllalamikoj, .estas nedubinde, kc
ni renkontas tie' ci ·homon J{Un altvalora kurago . kaj seriozecQ. Se ni rigardas la: evoluon de lá ' ins,truo de· Ghandi:
~i s~ngigis :el _ne-perf~_~te~o tra . ~-kunl~boro ,. kl!.j p¡lsiva
kontraiístaro gis publika malobeo - ni rimarkas, 'ke li
ne estas kiel la kutimaj agitantoj. '
'
" ·"' · ·.
»The l'ragedy o'( Ghandi·« esfas ne <nur intilresa "'·
studajo pri hamo, kiun konata hinda S!atulo k~.akterizas
kiel uuzan, ~ kapablan . por la plej supra;j formoj de
la ve~.emo • , sed ankaií por multaj fegantoj '$ignifoplena
kaj enha.vrica enkondukllo !11 la pr.oblemoj !ie 1a nun~p~a
Hindujq. . , . . : _"
. ,_ · •
:. ·.
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~i-numeraj prezen'tas _hungarajn artis'tojn·.
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Ferené Nyilassy, mortinta antaií o'elonge, estis m,ajstio
de genro-hjldoj, kies fovta: popola aromo, Nivgaja_'kdlorgamo_, vigla fahelemo kaj klasika perfekteco eternig1\s 1~
kutimojn kaj kostumojn, vivan kaj karakteron · de la
popolo· de 1' hungara Ebenajo.·
Ferenc Bolmányi estas eminenta ,kaj moda portret- ·
isto kun granda internacia reputacio. Ni reproduktas ,de Ji
genro-bildon, kun mirinde trafa »kapto « de kaf,aktero k<J.j
hu moro .
Berta/un S-z:éke ly, mál:Dova, delonge rnortinta .pefftr~
isto, estas granda figtno de la hungar~ mon\IIT!entala his.toria pentro. Sed ' eble pligránda li estis én siaj . malgrandaj kompozicio] k1!-j skizoj; kiel niontras la reproduldita studkapo.
·
·
·
·

A.tentn! Grava ·i n f oi'Dlo!
Laií malnova plend6 de niaj ab~nantoj kaj legantój,
nia _gazeto inter la hooiauaj cirkonstancoj. 8ajnas iom
multekosta. Bed¡¡.iírinde, estas tre rnalfacile sol:vi t1un prol;l'lemon, car pro la preskaií korista~ta deficito de la gaz~tQ
01 ne povas perdí ec un u plian centimon., .
. 1 ' ' ; :.
·
Tamen post lonjp cerhumadp ni trov1s solvon, kiu
povo.s .ko1;1tentigi ambaú flankojn > 'L aií tiu solvo la un~ .
abono al Ljteraturá Mondo, resta~ seruan~a por ci~, S~~~
6iu plua abono /costas nur svfr. 4.50
Sola kondico, ke · la gazetoO: ni -· ekspedu al la sama
adreso. Tiamaniere la pluaj abonoj .do kostas
nur la duonon
de la gisnuna lÍhonprezo. '
.
,
Tion ni far.as por faciligi al la mhlnovaj abc;m¡mtf:;¡f
yarbon de,, noraj.. N.i :tre esperas, }\e . malpovaj abonantój,
lógantaj en 1a sama uroo ne . el uzos ti un favóron, sed pagPS
·al rii, kvazau por >lielpo, ,Ja malnovari abonprezan. .
·
Sed ci ti u malalta abono. grave helpas la poekzem- ,
· pleran· vendadon de la revuo: , Pro tio ni konsentas-, · ke
cm ,m·da alwnanto ricen¡ Jaiídezire el- ciu nu~~ro interkons~ntatan kv:anton kornisie por ve!Jdado. Tiaokaze prezo
de s1mpla onurrie;ro: o.4o .sv:fr. ; de duobla 1;1umero 0.70
svfr. aü: ,egalvaloro. Post ·regula vendado. dé almena~ 5 ' ·
ekzempleroj el ciu numeró
,:_
• : ni repa?fis · la pagitan abonprezon.
Sol<¡\j ; kondiéoj, ~e 1a ve~difaj -,oumeFoj' devas esti
pegataj :Ciun monatori . kaj k~ el_ la porvende mendita
'· ·
kvanto rii .pe re~kcepta!>ek~mplerojn, .
. N1 esperas, ke vi bone cakceptos ci tiujn novi,gojn
kaj ~helpos , ke ni povu pliampleksigi •niap komunan, satatan organ.on.
', ... · • ·

Cijar.e "ciuj. abonan1oj ; ekspedintaj sian a_bo~~u}~~gQn
pleJ mal:frue g1s la 3'1-a de dl(ceníbro., raJlas m·rtcen ]a
bindiion pór 1!)34. por pago de nur 6o svisaj .centimoj .
Frupagantoj·, . he i:lézi'i'antaj la bindilon rajtas aceti
unu eUa malsupre listigitaj 1-ibroj por la pago de sv& . .
:!!J: :5o · a:l:rankite.:"
. ·
··
,
:Weinhe:ngst.: '- [ur~str,ato .,4
Aisberg: "F_ine ~i koin~enas . ll!Kaloosay: Strec1ta 1\'ordó.'
· Brzeliows~-GJ:enkamp: ~ri l' .•Mod!l~a
\_
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.
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C-a D1a:1 fr·u a·· af»felieo dé Jo.(jan o Nardo
DO:LCE-AMARA ~OVELO

.,

- ·H. Welnfjengst Malfrue ,en lrt mateno johau~ Nardo v:ekigis el
káÜ ,edzigonta. Sed' ciam au io intervenís au li Lastbionfara dormo. Estis jari1 1a dua fojo; unaafoje li estis
momeute sangi sian decidon. Prakulpa pri tio estis si,
nur si . . .
, i
vekiginta antau proksimume tri horoj, . precize je la
8esa.. Li eldormig-is .tiam, ·malgraií ke ne sonoris la
Mela! Mela Kortano. Kiel IJone li ankorau memo~
ve.khorlogo, car pli,ol tridekj.ara kutimo estis krointa
ras sian ·nomon kaj sin,_ §um figuron, sian k1arso.nan
prec:ize funkciantan vekilon en li mero.
·. ·
ridon, sia]n petolajn birunajn okulo.jn kaj la malhelau,
· Sed kiam post la unua vekigo li jaro volis sin
abundan harat'On, kiu dissolvite malsuprenfluis gis sub
vestí, li su'bite meínoris: ho, mi ja ne plu devas iri al
sia posta jo. Grandan kronon gi forrhis frizite kaj· ligit;e en dikaj plektajoj surkape. Hodiaií ti u hararo certe
dejorejo! Ekde hieraií .mi ja estas pensüta. Do, mi
ha vas ankorau tempon. Kaj ili rekusigis kaj dormís
ankaU, estas roallongtondita, ne· pln plektita, konforme
· . plu.
·
.
al la nuna modo. Kaj hede'b1e jaro griza, almenm'í <JkVJOkiginte duafoje, Jobano Nardo rigardis tuj al
grizanta ·kaj malplí d'flnsa. Kiom ~a §i ja povas nun
la horlogo pendania vidalvide de li: Preskau .La naiía
<Jsti? Cirkau kVin'dek', jes, guste kvindekunujara, · Ju~nhoro. Unuaimpulse li volis ellitigi . . Sed meze · en la
dioe ke si ankoraií vivas.
ntovigoli haltis kqj malrapid-e sin ·returnis. Lija havas
Kiom li·amis tiun virinon! amis? Ha! Et· nun an'tetnpon! Li do arikorau restu en 1a lito, maldiligentko:raií plirapidigas lia ko.r'lhto, kiam li pensas'·pr~ si.
umu en gi ankoraií iomete. Lt pov.as foj·e mediti pri
Estas ja dublind:e, li kon:f:esas al si, cu li alJlus . ti~l 4
tiu, kion li faru ekd<J nun. La pensiigo, 'kVa:nkam
nmían virinon, la hodiaiían Melan. Sed lía Q.t)i'<) d l1 la
antausciite, verdire surprizis lin Mpreparitau. Li nejulna, al tiu Mela, kiun h forlasl:s antaú tridekunú jar. uiam gis nun serioze pripensis, kion li faru kiel dejorOij, neniam mortis, :neniam gis hodiáií.
libera pensiulo.
Kvar felieajn jarojn, felicajn malgraií iaj malEkstere pluvis. Tra la Jl.lalfermita fenestro li povagra'l>loj de lia tiama tempo, h pasigis kun §i. Nur
deksesjara, sed oone evoluinta fraiilirio estis Mela Kortis aüdi la monotónan klaketadon .dé surfalanta gutaro
ano, kiam la tiam dudekduj,ara Johano Natdo konakaj vidi la ,vibrantajn strietojn antalí la . vidalvida fe·néstro, kiuj' memorigis lin pt;i la ma]agrabla stritigis kun §i. K<lmenoo la gepatroj de la kna'bmo konbril'fltado su:r; bildoj .d<J eluzita filmo. Ho, li havas
traiíis al la amri1ato; si estas tro 'juna por tia afero, ili
~empon, ne 'bt)zonas rapidi ·el sia lito. Kion li ja farus
diris. Kaj ec imkorau pli poste: gis li ricevos Aiatan
·per la longa pluv:a tago?
posleno;n, kiu promeros al li pension. Tial ili duro du
, . Cer'bostreoe li pensis pri la demando, ~ion li faru
jaroj devis tut;e kasi sian interrilaton, sian amon. Sed
estonte, kiel"li okupu sian pluan vivtempon. Kaj'li lllÍI:e
tio nur pliardigis la amon, faris la aferon doMe roe{<vidis, ke tiu demando ne estas tiel f,acile responq'mantika.
~ Si JOStis firmkapulino, o'üstinulino, malcedema kaj
ebla. Nu je3, li legos, li iafoje ludos kartludon kuri
amikoj, Ji iam - .tiam promenos. Sed la' tagojn okupi
kaprica laiínature, same kielli mem. Tial ili ofte internur per tio ne ·eblos. Li estas ine}\: . pasia leganto, nek
fmtis siú. kiel du malmolaj stonoj kaj estigis fajreroj.
Ili oft'fl disputis, kverelis, malpacis, disigis. Sed des
fervora kartludanto; kun fremduloj ka'j por mono
. .·
pli firme .ili kunligigis ciufoje post kelkhora, kelk~ga
.lohano. Nardo príncipe ne ludas.
'
&, · kiom ofte dúm la: tridektrijar.a dejor~empo
d!isigq, - oh, pli ol du tagojn malparo inter ili'
li pensis sinkom()le pri tio, ke tia maljunago estas certanepiam daiíris - ~j tiam kutimis aniDla"\í;, kaj 1í kaj
" ' grade sekurigita; :' ke li iam havO's pc.nsiorí · kaj gúos.
Si; konfesi··certan lliúpeéOn kaj la stif.eiitan kortimon;
. ke. ili povus tute ~d1 unu 'la alian. · Kia félica tempo,
siajn lastajn , vivjarojn wn prema zorgo, en ~JibervoLa
o:kupo. Nun..Jine gi alv.enis, 'iu te¡:npo, ~aj li ne scias
nreelparole'ble ~eliea ~estis tiu! 'Ec la eagrenoj kaj stifguste ,gioji pri gi, gui 'gfu. Gi venís iom malfru<J; pli
rem}, kiujn alli tiam :kaiízis disputoj k'aj malkoitkordoj
kun la lma'bino;' n\ln ~ajnas al li parto de la iama fel,:.
. frue, iarp, .i>es, li sciis ·:kion fari,. li el~tris ,al si rlliil
plezurójn ·nemultekostajn
la tempo, ·en kiu li ·. ne
ioo.
·
:havo_s devojn, tamen enspewjlil. Sed nun Ciuj. tiuj plezuJohano Nardo'. reWe· pasigis ·en sia imago tiun
roj k.aj amatoraj· okupoj; kiu:jn lr 'siatempe R~sid~_ris
tempon de sia unua amo, de tia amo, kian li nenia:m
bionaj, malaktualigjs por li. ,
"' ·
·
plu pos~ pov~ travivi, nek laií ardeoo nek laií pureco
~· . Li: ellitigis, iris en noktmaritélo .al lá necesejo,
nekdaií felióeoo.. K:.var j:aTojn · daiíris tiu biela 1iempo.
revenis, kaj rekusigis. Pret;erir,ante 'li desiris folieíon
Ciam pli ili interproksiniigis, oiam pli la nmlgla:tajoj
tlásigaj de iliaj .karakteroj forfrotitis kaj fine »ili esfiis
de la .· kalend;aro -surmura, kiu nun móntris vendredon,
fa u~uian dejnni.J: ~'
.
.
,
.. . .
du lro.roj' ' kun unu t;atado «. Tamen ...
,
.Eble mi aeetu gardene~oo kun Kahano, .kiel ·~Jia
. Jes: · nur" unu .· áfero~ fine ..ankorau ari:tarigis iliatt
lOOlego~. Pi~;. kaj prilaboru gin,. -:· Nardo >daurigis sían ' . ~ · in.re'irilakm, vundiS"; kaj :finfin~ - veñeniS gin. lli estis
, ~tado.n, ·:::.__ Gardepl{nltur,a~ la'OOro ~s s.aniga kaj
pasia. málpacienca.. junnlo tiam, kiu ne vo1is nek sciis
don,~ i,fiW,~jo gojojp~ Sed :w fi lio mi ,>Ostas tro maiatiell.di. ~j '}jiidt sin,.' Looge j~t ilia amo ésta:dis tastaJ
juna. Ge~oo: k,aj vmtre? !amen~·· kial tro 'maljun~?
pla1iona. :séd j~' pli ili .int.i:mip~, @s pli ardaj, pasiaj
K:vindékrep-jará. 'mi eSU!$. Cu~ tio estas ti~l gr..íl}da ago?
im@sój ~ li~tulis ;plen~ de~ wpiro tute
.Net lmj virítre? Nu, gis,tiam mi abkoiáií. havos nmlte
Sin e~. Ie.af Si - ~ si estis easta, preskau pruda
da te~po pqi' trovi Okup~:m. ~. · . .
.~
~. ~ukita láü sever.aj r.éligiaj moroj, kio .s tran:,.,,; $ed sóleca )i sentos sin, , ,nrwté· pli ól ,~ nO.n. ·
ge' ikontr.astiS al Aiaf'l.al)natur,aj viveoo kaj varmsangeoo.'
Estas. tamen .stulte por · viro. r63ti trel sola; :fiaiíla, )a · · · Nek petoj, nek ,plendoj, oek insultoj. efikis, ke la: belfutan vivoo. 'Súbitl( ek;8ap al li mem .nekoinpl-eneble, "*''' ~. Ioje ood11 kaj. o~rdqnu '"'alli sia.n vir.gécon• ..» Nur .
Vru.rige; ~e -li restiS fral'aí). :Kiel tio ja okiiZis?· j:$, vere; .
póS.t ma: ~i,fto1 'Jonano!« Ai .kutímis diri. Li ad'miriís
Virinofli' li liá'\:ui siifitajn, plncloje ]i ~. j8Jll ali ~
éin,r sed, ~m~mptl ml'r p1i ar9íSís dia sopiro. Li 4o ·

por

• ··1- •

•...

.

'

.

.

.

"

.. '1·

- .,.

.

'

l

))lJCj, an.tauf11 /,« - ·'»Mi 11>11 ' (IOVCIS•· Laca. esta{· éevaltH;
.
V<~josig!J-oh ven.t' Jp rblovds, .
(Hf! jarr; pl~ ríe uid'§!s m.i..
''l>e1Jojigi~ n.i sendube 1 •>
·Kiol'' fc¡ri eri' nebn7'?
Nin kondukas sub · la nuboj
Diab'lete-Petolul'. '. ·
',

;/en, rigardul - ne§on knéilas, '
Blovas, kró.IJas li "'sur min ;·
JeÍl éevalon. nian 'tedas, .
Itn kavégon pu~ , ~in.
z_¡, sin dam. ri'Ulllonga daiírn ·
, Turnis Jcva:zaii lcarusel'
J{~j , ·brilante k~l fajro ,
MaJap#ris ,en malhet. <~

/t;mpar;n:¡j 1nU~ÍÍ(o. 11dísatid{ga~ de

racÜosendrto. ·

" ,')> Ho, , jes, « Joh.ano Nardo .ekkrüs subite, , l> anij\\S.

radioaparl;lton,' ' bon:iln, ~ooeinan;·· mi a~t.os !«'.'
.
· Tri leterojn li )iine' elektis por . ilin ,unuav¡óe _:r~
pondi. »Ciuj' bonaf :aferoj eStas 'trió,« ' Ii· mutmuris
g,¡¡je. ,U nu;. estis.• de ·lcvardekduj.ara .vid'vi:no~ .:;:Jó:u .:lau ·la
kíln~nditaf foto' §ajnis sinf~tia kaj. bb.Dk~.á. ·La dwm
skribis kvardeksesjara virino . »senkulpe . ekse<;lzinik- .
inta << k un" áekkvinjata filino,. kiu »certe neniel · tenos
Ulnan inrerril;¡tiAon« la~ la ,, ~serto d~r la . skribintl!no.
'Kaj· la tria ' lehlro:: tre . malloriga dev-enis' de · kvindek· .
jara . vidv:ino; kial li gin, ,,elektis, 1i mero n~ .sciis ~us_te.
argumenti. l}i .ne estis 'iluMiita: per, :ilklomp.ana ·fot.ODildo,
estis ~kscese VO!tmii'Jiica .,koro~ .al alia} }aj '4fidik;is
~nsta'taií .adreso nur postejon 1mn la noto »postrestante «.. Eble. gus~ tiu . iom,, misJera,j &
.inK!asa ~aniero a).~
lOgis lin; lE!Me, au ec pli versajne· ·- li tion ióm hooreme konfesis al si - estis 'Il!1'r la, nomo, la: su}jskribo,
' kiu ÚÍlpreSis lían st~Úan n:i'líljunulkoron~ »Mela Botisto«
g-~ tekstis 1 ,-;-- --.,..· - ,
,:
" · •.• ,
·
, . "'·
., .
.Tam d:ek l{var' tagojn posre la slá'ta pensiulo Jóhan.o ·. Nardo e'dzi~~§ kun . la kvmdrek11nujara vid.vino
M(l ~a, 'Bdti r!O.
.
'
:
~..
T~u tago <~:~stis ,unu"el Ja, plej f<elicaj "'~ lia , vivo. ,, .
Do tanien 'ankoraií ... Estis 'kiel ,en amwe-dol& .romano. Car· la. vidv.ino Mela Botisto -estis neuiu ~lia ol .
lía neníam for~sitéiama junUlámátinÓ Mela Kortano.
· ..Tuj- post la l,O,ksa festrqang9, Jóún . partapreriis
ciuj amikój de- Joh:ino, la najb:arino, kiu. tiom longe ..
prizQrgis liajn logejon kaj v>estaj~jn, ,kun sia :·familio ,
kaj- · pluraj pa'nenooj , J¡:aj_ gekoriatoj de Mela, · la nov.~oodZ,¡L paro startis '"al .tilallongá edzi~voja~o. ~j ili
p.astg~ he!egajn ·sep tagojn en montara vila~o ce· fratO
de Johano, kin , tie oestis .mol)'fgvidisi:Q
,.,
·.
"'.kaj Auist~ . .
<

íctom :ili havls por :dirt unu aila a1ia re-·1Caj• reY'
ioje. , Kaj ciam d-enove la alía persono inte11esite aus · ·
kultis, ~m la alía r.¡¡:1rontis 'ioo j13.m ,trifoje -rakontitan
el siaj l::islaj 1ridekun'u jaroj. La vivo: kielli mil- ka)
milfoje pentis sian tiaman malpaciencon, obstinan
stultan agadon; kiel li neniam povis forgesi sin, sian
unuan .a matinon, l<iel li suferis .pro sopirdoloroj· kaj
n~iam poVis vere . ami alian virinQil ; kaj kiel li pens~
pn si . estigint.e ~en siUlo , kiel li tuj r.ememori~ sin kaj
m~lklare ekespens kortreme legant.e s1an leteron kun la
. S'ubskribp Mela llotisto. $aj la Wxino rakontis, k:el si
lmilfoje malhenis SÍ8.lll stultan prudeoon kaj . la edukon
de la gepatroj·, . :1.4uj igis sin oferi sian yiv;feliüvn al
~alnovmoda konoépto. prí, 'virinaj honoro kaj virgeco.
'' Kiom. mi ploris, « si diris interalie, »kaj esperatendis signon de vi, kiel mi pretis jam ~oje rekuri al vi, se
vi donus nur plrej e tan signon pr1 pard.onemo ·kaj repac~emb, kiom mi suferis vidante viu· iribrak' en brako
Jmn ~ia virino ! Mi ·n e ka j ne povis kl~d~, ke cio beia:
kaj feliciga inter ni por ciam firiigis. « Kaj si pri.sktíbis, kiel si fuie, post jaroj, ma1espel'e cedis al la
trudaj edzinigproponej de gastej~tra filo. · Si pentrÍSi,
dum Joh~o a.as~ltadis kortusit.e, siaú tur~en~:e,J.ena!l
edzeoon bJí tí\1 vtro, terura drink.emulo, kiu msulbs
kaj bátis sin kB.j finfine ruiriigis sin lrorpe kaj negooé,
~is li · antaü du j:aroj mortis 'lasante sin en m.izero. Si
ha.va~ tri. filinoj:n kaj unu filon, lciuj neniel zorgas
pn §l.
· , .,
.
·.
Sed nuiJ'), ekde nun .-:--- ili, Johano kaj· Mela, ciru:n
denove konkludis unuanime . - cío reesti,~os bona, tiel
hona. kiel ili ne povis sonki tion. Malfrue, sed tamen
ordi~os tiel, kiel ili maljunuloj apenaü rajtis deziri.
Kaj ili tute ne kondutis kaj impresis kiel maljunuloj,
pli ~uste kiel jun:a, ec petolema juna amparo. - Apooaü unu jaron poste. MaU;rue en la mateno
Johano Nardo vekigis et bonfara dormo. Estis
la
dua fojo; unuafoje ·antau du horoj la kolere iúsulta
tVOOO de lia kara edzino .siris lin ella kal'eS;aj br.akoj ·~
Morfeo.
.
. .
.
Mela tiam mal~ntile postulis, ke li fine jam el
litigu, por .. ke . §l povu roordigi liton kaj eambron.
Estas skandalo, --;:- . si emfazis - ke si devas suferi
tiom pro lia ookfuora for~sro de !J.ejme, Ves~re li
venas ~ hejmen malfrue kaj gen.as Ai~J!l dor.mon, m.
malmultan vere 'b!onan dórmon, ki~ - ~i povas g'Ul
guste nur en la vesperaj horoj, ~ dum §i mat.ene . Iru....
sadas . maldorma preskaü depqst · noktmezo: Kaj matene poste ·li volas malililigentadi' en la lito, tiel .ke ·si ne ·
povas o'rde komenci Si.an ·' niastruman labbron kaj
deVIOs revarmigi }jan roatemnangajon, kio ·· cetere koo- ,
~s hej:tmaterialon .. Si mkorau fo~k.uros, se, tio ~e estIgos .alia. - Ce kio Johano kontrauvole ekpen81s: ho,
se si tion jaro fa::rus! _::· Si nun Íoriros por a&lti nut:- ·
· rajojn ~ , M~a finis siau lamen ton _:_ ·kaj ve al . li,"'$e ~·
li anlrorau n'C estos ekste:r la lito, kiam revenos. Tiam •
Johano 1-eturnigis al !amuro' k'aj refermis .si.ajn an·.
koraú dorm,opezajn .oku1ojn.
.
·Veki~irite' nun duafoje li r\g.a:rdiS la horlo~: Du, ona post la naua. H.o, - likpensis - ~ru:momente Mela ···
· ~ptov.a.s reveni! Si ec jam dil\t!l,s esti 6 ti~ se gi ne ,estus
. · tia kla_Ge:mulino·; ce~ ~i ree Mrikontis plurajn ·amilón-.
' alx>jn sur la foioojo, 'k'un kiu.j "gi per maldislereta ~ango
,tr,alav;as )a suhv.estajon de kOilíatoj kaj ae sia "prop'ta
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Estas naiíze ! Nu, Ji iam. alia imagj.s, la ed.~.eoon .
. Ka} M~la, '~tiu ~~la· de liaj ' mil dolOO-Amára,j revpj '
mon.trigis rera Ksantipo! . 'Bablaú ~t · la
'Si ·
.eksvingis ·la sooptn:m, starigis pedantan
ririon
kaj·
se.. e;.,
.
.
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Du

soneto/ de J.. M~ lfer edJ.a
Trebbia
.

.

Maten' de tag' sinistra bwnldgis montlwlorojn:
Tendflr' veki§as. Sube rivera muge sinlws,·
la slcadro dé niovlertaj Numidoj tie trinkils.
T<un klara vok' sonoras cie bukcinatoroj.
Car malgraú Scipiono, fal aj augur-esploroj,
h:vankam inun.dis Trebbia lroj vent' pluilnubojn.
Sem.pronius lwnsulo , ki'un · gloram.o svingas,
ordonis fasl•ojri. levi l<aj m.arsi al liktoroj.

vring~s,

Pentran.te nigran cielon per brulo ruge kupra;
óe l' fwrizont' bru ladis la vilagar' lnsúbra;
aildigis malprolrsime mugado eléfcinta.
Kaj tie, sub ia ponto, a.poge ce l' arkado,
(mpense, · Hanibalo aiískultis, Ú·ium.fanta,
kiel plandbruas surde legioj en marsado.

Post

Kann~l

Uíw lwn.sulo mortis; la' dua al Literno ·
aií Ve.nu.zio jf rlgis. ·Aiífido t-Nmstumultis
tro plena de kadavroj.. Al- Kapitol' ins.ultis ,
fulm.bato; bronzo j svitas kaj m.o.r/Ul'S nubo-sterno.
La Granda Pontifiko, post lXZ'lla lektisterno,
sibilan .or.akolon dufoje jam .kensu..ltis; ·
avo, vidvin' lfaj orfo !améntc plorsingultis .
en Rom' ju.n.ebra, kiun plenigis t'im-konsterno.

Vespe.r.e ,l' (!kveduktojn siegis svarrn' sénorda,
sklauo, viri~: i,'r¡fa,no kl,lj kild,ukulo olda,
..
kaj cío, kion vomas S¡,bur' kaj dom' de ppno,
~

-~

'

'r ~ -

, .

angore, ·ke . sur monto Sabina, ruge bruZa,
aperos en sangbrilo dr: la ok11l' .de l' suno
la duonblinila Est;o sur e!ej1,1nt' Getula.

- de ·L. N. Ne"WVell . ROB~:ttTO (kvazaii li dirus wn revolucian ): André
konservi p<;>r _la pensaadó; por ia kreado de l' belo sian
Gide estas"bona aiítoro.
energion. Gis tío, mi konsent<!.s: sed la plimulto, la
, JOHANO (ridetas),: Jes?
vasta ' plimulto de la aristokrataro kaj burgaro ncnion
ROBERTO: Lia Monfalsistoj
en gi kio ne estas?
produktis , car . nur malrnultegaj homoj 'ha vas ti un · enerLa kompreno, la profundo .. . mi scias, kiu estas Passavant..
gion . Nure, gi devas esti relative pli potenca ce .la manJOHANO: Kiu?
lahoristo , car li devas pli multe elspezi . . • Gide h11.1•as
ROBERTO: Gide mem, komprenehle.
gra.ndiozan energion , kun du elfluejoj: cefe la emocio,
JOHANO: Je,.e~es ..
kaj. due , la intelekto. Huxley havas egalan energion, kun
ROBERTO: Kiujn el liaj verkoj vi jam legis?
preskai:í nur -unu elfluejo: la intelekto.
JüHANO: Nu, Monfalsistoj, Se ne morto.s la grenero,
ROBEHTO: Estu , kiel estas. Almenaií vi devas konMallarga la pordo,· LernR-jo por edzinoj, Osear Wilde ...
fesi, k-e Gide havas, laü via teorio, grandiozan energión ...
ROBIDRTO: Li konstante ekspozas sin - konsideru
Kurioza horno. Vi iám penetre ·rimarkis, ke li est<!.S stranga
riur Eduardon kaj Passavant en Monfalsistoj, konsideru
sintezo de la .skeptiko kaj la sentimentalo: ke li vidas
Se M mortos la grenero. Kredeble neniu moderna aiítoro,
tre klare , kaj 'konkludas el la ohservajo ion sentimentalan.
ne ec Proust mem, pli mal:kase ekspozis sin. Kiom, via'Sed kio estas la sentirnentalo? Cu li estas sentimantala,
opinie, li montras el si .en siaj verkoj?
·
se liaj konkludoj valida.s por li?
JOHANO: Kio estas vera por li, ne estas ciam vera
JOHANO: Nu ... nu.,. eble duonon, eble trionon
por aliaj . .Do , por ci tiuj gi estas sentimantala. La senti- neeble taksi.
.
ROBERTO: Do, vi konsentas. Mi jam sentas de
meñtalo dependas tute de personeco; kiel, cetere, cio alia.
longe , ke ci tiuj sinekspozuloj. ci tiuj malkasemuloj, tre
ROBERTO: Jen vi havas - la personeco, la sola
eble rez.ervas al si grandajn regionojn de ~ia karakterO',
i!'lteresa jo de la mondo. Tio min okupas ciutage ciam, pli
<".'l.h kaj min malesperigas. Kicl montri la senfinan inter'
' pli interesajn al tiuj elmontritaj.
JOHANO: Vere. En alía mondo, pripensu Hohlov
pJektadon, auancan 5angetadon, suhtilegan kolorojn de la
au Baghy.· En siaj poemoj ili parolis m~kaS.e; sed pri ili
huf)'loroj! Vi, kiu estas mondulo, p.raktika, skeptlka, iam
kion ni scias? Estas kvazaií .Órii studus g;vicJlibron pri
vi mokis min, ke mi naive miras pri la· mirindeco de la
vilageto, kiam · oni· vol as trovi sian vojon tra Eüropo. Ili
vivo, . pri gia neelcerpebla strango. Nu, mi .konfesas, ke
estas tiom' vaslaj , 'ke ni, rtialpli grandaj, ne povus enteni
i:hi havas en mi naivon, kiun vi aajne sukcesis elradiki Ce.
ilian va.stecon - ec se ili povus elmontti gin.
vi. Vi verkas poezion , sed estas· ce mi pli multe da poezio·;
mi povas grandokule rigardi la universon , miregante.
ROBERTO : Ciam estas tiel ce geniuloj , - ~a honJOHANO: Sajnas al mi , kEda poezlo pli ofte rigarsanculoj, tio estas. La genio konsistas el iom da talento,
kaj granda kvanto da bonsanco - la okazo sin montri,
das la ekste.ran universon, anstataií la personojn. Mi ciam
sin evoluigi.
niiris, ke vi ne verkas poezion; eble mi povas nun .komp•
JOHANO: Mi konas tiun teorion vian. Sed por .n ú
éni: vi rigardas ciam la personecojn ' kaj el ti u temo
genio estas ia energio kunmetita el klara cerho. Kio dis~
malpli ofte kreas poemojn. Eble, eble .. , Sed ní kontingas, ekzemple, min de Aldous. Huxley aü Italo Svevo?
sentjs jam -antaiíl{)nge pri la superega intereso de la perMía cerno €Stas sufice klara; mi povas aprezi ilian laboron ,
·Sóneco~ JeQ la .peniko de l' arto.
. mi povás kompreni iliajn celojn; ec, kelkfoje, mi antaiíROBERTO: Miaj amikoj ; multinj el ili, mokis kaj
trovas iliaju eltmvajojn - kaj kelkfoje ili sajne ne
ridis pri mi, kiam mi diris, ke mi ciam · preferas artekonscias miajn. Ili estas geniuloj_; mi ·ne estas -'-- kaj la
faritan floron , ol naturan.
diferenco : ili havas en si ian teruran, trankvile oolantan
JOHANO: La Naiuro estas natura, ne ártefarita en~gion, kiun ni nomas, kiain gi aperas,' gepio.
jen la plej damna akuzo kiun oni povas fari kontraií Ai.
ROBERTO: .. Ne, ankaü nr esttis geniuloj - se nur
T-To natura ... ··La · belo, la plej alta belo, dependas de
ni, havu.s 1~, okazon. Ni m~nla_OOras, ma,nkas al ni ;te-ropo;
ordigo; de "ia ordigo ·kiu havas por .ni ián pro fundan, ne
ni ne naskigis en la gusta medio. Kial Ja laborista klaso
klare 'komprénalan signifon. Kap1para aii monta pej'Zago
.prpduktis, ,rel~tive,. malmultajn. geniulojn.? Mankis okazo.
estas bela; sed gi estas senfine pli bela, kiam genia pentr_.
' JOJlANO: L~ arist~;>krato ,ne elspezas s:ianc enei:gion
, isto estas stampintií sur ~in sian Jcatakteron , dcii,~inta ~~
pri qumlahoro, pr.i ciferoj >en ko1¡1tlihroj; Z'li _do povás
· giaj formoj kaj koloroj ·pli subtilan , pli raván harÍnonion.

.

L.a viro aiískuliis tiel emocüte kaj· atente, k,e, Ji

tute n-6 · aiídis la envl)oon de la edzino.
. »Kio? ankoraií en la lito?.« Mela ekkiiis kun ekstreme . alta voeo kolereE.Ona . ..)) Cu vi nun tuj· elliti~os, vi
~boi:rta maldiligentulo? « '
l • ·. '
,, Johano ·xapide eltmovigis'otÜlm kaj eksaltis · junule
~l)a lito murmurante .en trank'viliga tono ; >1 Jes, jam,

k'.áJ!úlioo l
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, Nuu rapjde vestigu! mí;. havas nr~an komision
po~ vi: 'Dume mi tev.ann!gos ~an kafon !«

· t• ;t;;

Kun %ltiuJ ·vo'[t~j ~i iris '_'fm la KU:i.reP,t :ankO~a~
grumlil.ante, duro . Johano N!!rdo, vestanre . sm/ '"rpeditts
melankólie pri du · strangaj demandoj : Kiel l:)ela itDa,¡-. ·
g~le ~tu:s . la ,vivo de frañla, -sen-de~da pen.~iulo kaj
kial ookomprénebla f.atalo'~ tiel arang-~, ke finf.ine
~r4ií J.ileníu;rfit~ lía maln6va ainsopirQ?
.
""
'

ORDINARA ·MERDO
-

·

KAREL CAPE·K -

» ÜÍ~ tni prip~nsis «, d~s post? sinjóro Han~¡
»kial m.alJustajo AaJnas al m est1 pli malbon.a ol kia

.

el. la kuirejo por vidi la venánton, viSis la manojn per
sia antaiítriko kaj en~ovis ·sin en la butikon. »1fion .· vi
dezíras? « cliris Si nefideme; la aüetanto sentís, ke li .
estas taksata .kiel entrudtt.IÓ, kaj·, li . Mopo4is kiel · ~ble
pkJ rapide m.alaperi. Gi aspektis, kiel se yi levetas
§tonegon, kaj·' jen en la malseketa ka.vajo· kuras tien
kaj :ooen izola ka j timigita sk.ar.a'bto; vi do reé metas la
~tonegon · ~ialoken , p.or ke la aboména skarabo trank-

ajn alía malbono, kiun om povas ·¡;perti. Se ni ekremr- .
. ple vidus, ke unusola. homo estis senkulpe kondam.nitá ·
al ar~sto, ~i indignigas kaj eagrenas nin plie, ol se ·
miloJ da homoj vivas en .m.iz;ero kaj do1oro. Mi vidis
tián miooron, ke cia aresto kompare kun ~i 'estas vera
blonstato; kaj tamen la plej malbona mizero ne ofendas
viligu.
.
·
· . · ,
··
· · l
nin tiom, kiom maljustajo. Mi 'opinias, k-e en ni (Jnestas
· Aiídinte do la nová.jon, mi kuris tien, , ver6ajne
ia justecajnsti.nkto; kaj ke -kulpo .kaj senkúlpeco, juro
pro tute triviala scivolemo. Antau 'la imtiketo de sinkaj justo estas same elementaj, teruraj kaj profundaj,
jorino Turková svarmis homoj kvazaií .a1Jieloj · apud
sentoj kiel· amo kaj malsato.
enflugejo; sed la loka policano enlasis,.min,.. &,r li 8ati;s _
»Konsidevu jenan aferon :. Mi militservis · kva11••
jarojn kiel multaj el vi; ni ne rak-ontos al ni reciproke,
enflugejo; sed la lo ka pblicano enlasis rnin, ear li Satis .
min kiel klerulon. La sonorito ektintis eñ: la silenton '
kion ni tie vidis, sed tion . vi povas atesti, ke niasonoro tiumomente pooskaU. 'froste ) tvemigi.s ;, mi .
speculo alkutimi~is tie al diversajoj : ,ekzemple al 'kad!pensis, ke · nun. ~i estas nekonvena. Sur sojlo de la
avroj. Mi vidis centójn kaj centójn • da mortaj junaj
hpmoj, kaj kelkafoje tre ace mortaj, tion kredu; kaj
kuirejo ku~is si:njoríno Tur.ková, la viza~o:ó, altere, kaj·
suiJ sia kapo vidi~is preskaií nigra sariglagek>; sur la
mi konfesas, ke ili jam estis por mi tiel indiferentaj
nuko la blankaj haroj estis sange kaj dubenigre km~
kicl malnov.aj Cifonoj, se ili riur ne f~doris. Mi iliradis al mi sole: homo, se ci el la b:rutaca tumulto eÜI'Oil'·
gluitaj. Kaj . tiufoje m1 suhi!e eksentis, kion dum la
fuilitservo 1Dl ne estis 'ekkoninta: téruron. ' pro mortá
viva kaj sendifekta, nenio plu ·en la vivo kapablos dn ·
homo.
·
·
kortuSi.
..,
· » Gi estas,l strang,a,. la rili.lif¡()n mi preskaií · j:á:m
. »Proksimume duoñjaron post. 'la milito . mi esiis
forgesis; arikaií la homaro ,:iom post iom forgesas gin,
en mia hejmo, en Slatina; f<>je maten-e iu frapas mia,n
kaj- e'bile tial devos iam r-efoje ekazi nova milito. Soo
fenestro:n kaj vokas: sínjoro H4lák, venú, ·' rigard~
!a murditan malj·uimlinon , lúu .en tute pcir n'enio taiígis,
sinjorino Turková estas murdita! - Sciu, ke sinjorino
La, malgrandan 'butikisti.OO.n, kiú ec il'Ustri:tan po§tkartón
Turková posedis malgrandetan p!iper- kaj f.adenven:dejon; neniam oni atimtis pri Si, nur de temp' al tempo
ne k.apa'l:tlis guste ven di, ,tiun .' mi fo.rg~sos neniarn.
Murdito estas io alía ol mortulo; lin cirkaiías ia terura
iu venis ' -en la h'utiketon por aéeti fadenbohenon aií
' mistero. · Kredu, mi ne kompreni.S, kial estis m:urdita
kristn:askan bildok.arton. ·El la butiko direktís · viu·a
~uste sinjorino Turková1 tia ordinara "ka} griza•persono,
pordo al ia eta k:uirejo, kie Si kuti,mis dorm.i; sur 1~ .
p.r:i kiu neniu ,iam atentis; )riel estas eble, , ke Si tie .ci ·
pordo pendis kurtenetoj·, kaj se en la bfutiko ektinti:s
. sonorilo, sinjor:ino Turlrová rigardis tra h kurtenetoj
tiel pa~se kusas kaj k-é super Si sin klinas ~enqarmo

ek-

ROBERTO: Ha, jen la »signifa formo « de Clive BelJ.r,
. JOHANO : .Jes; ne interrompu. Nu .. : Jes, uiaj emQ¡-,
cioj, precipe la · pli plutuaj el ili, .estas efemeraj; ili velkas kaj malaperas, antaií ol ni komprenas :ilin, p.reskaií
antaü ol ni perceptas ilin. Sed l¡¡. poeto kaptas ilin .en sia
reto~ muldas ilin, bj por la un~a fojo donas al ili a~;an
ton kaj signifon; tiam , tiam, ili farita.s al ni belajoj, klarhelaj,cperlamotaj, el araneajo kaj lunlumo fahrikitaj. Ili
estas' tiam pli kapablaj, doni al ni felicon kaj estetikan
~ojon, ol estas la kruda, miksita, neanalizita emocio mem.
La horno. faris la emoCion artefarita, tio estas, li stampis
sur ~.in la personecon dtv helenergiá: indiv.iduo - kaj · r1i
per~ptas la belon nur, tra la: prismo d~ la personecó; pli ..
~1:1ste, tiu persona prismo estas la belo· mem. · .
.,
,
. ROBERTO~ Lll. univérsó~ personeco. Sed pli interesas
min la interefikado de karaktero sur karakteron. Ni ~·angas "
ciu si~n kar,akteron, de tago al tagQ, de· boro al horo; niaj
humoroj_ estas -eterne fluantaj kaj refluantaj maroj , Ni~j
amikoj efikas ee ni, havas -konstantan infl~on; .sed ¡>li
grandan influon havas niaj 'mala.rriikoj. Tl'(l prave diris
Osear Wilde, kaj il~ alía antaü ól li, ke ni.. devas tre •zorge
elekti niajn malaroikojn. Vi iam ~stis roia; malamiko, k~j
mi via; · indaj, fid.indaj malamikoj .. Vian evoluon -1!1. tiil,
kio vi nurí' éstas, vi auldas ál mi; aliflarike, mi ' ne povus
fari~i, kia mi ·estas, sen via pikado, kon~raiíado~ sen vía ·
iam.a malamik~C\). Pel'Soneco ce perSone.co; gradá,.. apenaü .
rimadcita interfluado konstanta. Kiom ni Auldas ál ~i! S~
ni :· ne· plu estas malamlkoj, .kaj ~koraií ne' estas ~ikoj;
vi Alosas v.in Jirwe en via,fera turo, vi limas la alproksim.

'

·-

.

iton de aliaj. Tiel vi ev.it~~ doloron, séd an~aü vi ma:l.tráfas·'
felicon ; vi i;~m hedaüros. ,, .
JOHANO : Jam nun mi hedaiíras.

d, ne tlsUS' cirkauglwta . ~f CÍ~ propra sango kiel porko

Hala Jt.cmteto .

~ kotó'? Cu ci ne kriis aFciaj solootoj;, ke ili pl~

- G.ustav FrlldJ.ng ,

Printempo . ... N un birdoj kantas pri nov',
.l' e~tperor¡ reveloos jubiloj;
Mi ree en pordo - ho, milda olov' .
sed plor-e malklaras pupiloj.
N un mo.ndo ekfloras, . nun Avebas somer'
kampoj kiel verda lum-ondo.
#o, oela w mondo, ·mia la ter',
kaj ' mi/ estas filo' de l' mondo.

~ur

Kaj roze briws la 1wb' de l' ma-teri' ,
kaj nqktaj nebuloj sin levas.
La mondo nun junas pro nova ben' singulti pro ploro mi devas.
Car
tro
.tro
tro

venas tagi(j¿ tro klare al mi,
freMs pro roso petalo, ·
b.ele ~i briW.S, blindiga radi':
jus mi en ombra mortvalo.

Ella sveda:

Mag~

Carlsson

k'aj- k-e ' -eksrere sin prempu§as tiom da homojí, por
ekvidi almenaií peoeton de sinjorino TurkOv~. Por tiel
<fu.:i, la _.p1alfdica virino n-eniarn estis ol:Yje'Kto dle tiel
ega int-ereso kiel nun, kiam. si kuSis antaií ni, 1avizagon
en nigra' sango. 'Sajnis, k'e s1 subíte akiris str.angan kaj
timigan ~ignifon. Neniam antaue mi rimarkis; kiel si
. estas vesñta · kaj· kiet · _a1 · fakte aspektas; sed nun ·kvazaií
mi ' rigardus sin tra' len:só ege káj- níonstre pligrandiganta . . Sur im:u . piedo si. ha vis, feltan pantoflon; la
alía . . pantoflo . ~esoVigis kaj videbla estis s.t rumpo
sui>kalkane flik'ita - mi vidis .ciun .stebleron, kaj· gi
sajnis al .mi esti iel terura, kiel se ec la mizera .strumpo estos "mrirdita. Unu mano !ajne engratis la ungojn
en lá plankon; gi aspektis tiel malgrasa k!aj· senpova
. }{iel IYirda pí-edeto ¡ sed' plej téruca estis la · mhlgrand'a
griza harligajo sur la nuko die la murdita. \'Írino, car
gi estis tiel wrgem{l pleldita kaj '11r.iletis inter la strioj
de sanga koogulajo · ·kiel · ma1nova stano. Mia impreso
estis, l<e n-eniam, io min afliktis plí multe ol1iu maléur
lita harligeto vii:ina. Unu 'sangostrio seklgis ~ru:tau
Ja .orelo; s(lper gi , IJrilis arg-enta . or·elringo kun blua
·~eto. .Mi ne povis min plu regí; miaj kruroj tremís.
·
· Jésuo Kristo, diris mi.
»La gendarmO; Jciu en la k·pÍ.t1BjO sercis ion surtere, sin 11ektis:ú! kaj rigardis min; li esti§ pa:l.a, k\razaií,
~
·
sVénónta.
·
~ Horno~ balbutis mi, cu: v1 militservis?
. )) J~. :rauke respondis la gendarm.o. Sed .· tio ci
_:__: · tío ci . estas ió alia. Rigardü, rud!iris li sulñte. k'a ji
montre gestis . al la kurtenetoj sur la potdP; ili eSti&
Cifitaj' kaj m~ulitl!.j; e\'Ídent-e la_mui~to per''ili mis
~jri .manojp. San~ta Dio, elspiris mi; mí ~ scias,
kie estis tiei· netole.reble terura '.\!-- en la imág'o pr!
~j gluecaj , de sango, ·a u ·eu tio, ke ee la k:urtenoj:,
· la tiel ynraJ lillrtenetoj farigiS , viktimo de ·krifuo · Mi :done seias~ sed en tíu·. monrente en lá" küirejo~k
pepis,,lan~rio kaj k()i00Jlci$;longan tril,bnton. Aiískultu,
~. tion mí ne eltenís plu, pro teruro nri forkuris el la ,
tJutilro - senduJ:le mi ' estís pli pala ~ ol'Ia goo4aruío..
,
· --»PQste mi ~idis en, niá korto - sur tiiÍion
. o de gaib. veturi]O k.a:j klopodis .al<;entrigi la ~nsojn. Ci idiok\
·paroñS mi al IDl mem, ci timeguro, gi estaS ~ ordir, nara muiido! Cu ci do ailko.(aií. ne 1\'idís sangon? :cu

,

r1pide fosu k-avon. por Ó(}nt · tridek kadavroj? Gent
tridek kad.avroj, unu apud la alía, tio estas jam rimarkinda viro, ec se oni ordigas ilin kie1 sindojln. - Lautlonge, de . tiu vioo c1 prom~s, fu~s ci_gatmojn k;¡.j .
aJ.hlekis Ja sol dataron : do rap1du, rap1du, ,p or ke tio ci
tnalaperu jaml Ou ci ;ne viilis tiom da 'mortuloj, tiom
da mortuloj:.
.
.,. Jes, jen ja la solvo, diris mi al íni, mi vidis tiom
da mortuloj, sed ne vidis UIIu solan Mortu1on; m1 ne
genufléksís apnd li por ·rigardi lian viza~on kaj· tu§i
lían vangon l<aj· tusi liajn harojn. Mortulo estas _terure
silenta; ci devas esti sola kun li ..~ . kaj ec ne spiri .. ~
por kompreni lin. Ciu unuopa el la cent trldek penus
di¡;i al c1: Sinjor' leiítenalito, oru mortfgis min; rigardu riliajn manojn, ili estas ja manoj ~e hO'IDOl - · Sed
ni ciuj- fortumis nin de la mortuloj; kia~ ni devia
iari militon, m ne povis aiískulti mortigirojn . .Pro Dio,
estQS ja neoese, ke Cirkaií ~iu mortigito svarmu "homoj
kie1 abeloj apud la enflugejo - Viroj, virinoj kaj
mianoJ - por · ke ih timtremante vid u almenau peceton de Ji: alm6Daií la piedon en la suaüo '8.u ]a makhltitaj.n .. harojn. -- Tíam g1 eble ne devus okazi; tiam
gi ¡léc ne povus okazi.
· »f\.aj mi enterigis mian p.a njon; ~i aspeklis tiom
solml-e tiom kontente '" kaj digne en la liel:a ee.tko.
Stvanga si estis, sed ne terura. Sed tío ci, tio oi cstaiSI
io ;alia ol morto; mur-dito ne estas. morta ; 'mm<di to
akuzas, · kvazaií lí kriegus pro ekstrem1a ka j netolCI ebla
do1oro; Ni tion scÍias, mi kaj· la gendarmo; ni scias,, ke
tra la butiketo vagis fantomo. Kaj mia menso lumi~is .
Mi n-e scias; eMe ni ne havas animo:n; sed enestas en
ni senmorta:joj, ekz-empl-e instinkto ,pri j usteco. Mi estas
nen}?m ,rli bona ol kiu ajn alia v~ro; sed en mi ekzisl:~
as to, kw apartenas ne so1e al mr - Gerta supozo pn
ia severa kaj~ grandiom ordo. Mi scias, ke tni tion diras
neg.uste; sed en tiu momento mi sciis; .kio ·estas kr.ilnuY
kaj· kio estas ofendo de Dio. Seiu k:aj komprenu :
imurdita horno estas · kvazaií ID~alhonorita kaj detruita
templo. «

*

·,> Nu <, , ekparolis sinjoro DoheS, llkaj ou oni .kaptis 'la mm:dintoñ de tiu virinaüo?«
. '».fes << , daiírigis .sinjoro Hanák. ;;Kaj mí mcm
vidis 'lin, kiaxn du tag.ojn poste tendarmoj' ko.ndukJ.s
lin >el la h'utiketo, kie iü esti:s lin tield'i:re ekzameninW:J
sur Ja loko de l' ago. Mí vidis Jin ebie nur dum kvin
scluindoú sed ree kvazaií' sub' monstl~e pligr.imdiganta
J.enro. Li ~stis jnna ,knabego, liaj manoj estis kálíenitaj',
kaj tiel strange li .r~J?idils, ke la t(IDd~u·moj apenaií
']l9V'is eg:aJmaigi kun ·h. 'Lía nazo gvjt~, ' kaj· la larg•~
lmaUermitaj- okuloj tiom timeme palpebtmnis. -~~ EstL~
vid<éble, ke It estas' terure S(mkur.aga, kiel kur1iklo dum
vivsekcado. Lían
mi neniam f<>~,geros. Post tiu
I\&fkoo.to mí sentís eagrenon .k'9 naiízon. Nnn oni lin j~~ pe.nsi~ mi, 'kaf post ~l~ónataj fo:~alajoj on.i
· k<mdanlrios lin ál morto.. Lasífine m1 'konscu , ke fakte
mi lin bw.a:uras' kaj ke nrt el': preskJílU: kvietigrís, se li.
.~uk~s. ,"-si~.. je~ fo1"§8-vi. N~ opihi;u, k-e lía viwgo estis .<.
Súrlpatiit, ·vetdire ja, tute ma1e; sed mi v.idis lin de · tro
pro:ksiiile - mi 'VÍdis, kiel kotpremate lí palpcl)runws
- Mil diahloj , mi ne e.,stas tró~témulo, sed de .tiel .
p:tiOksime, li ne estis tn:l:lrdinto, 1i · sim.ple ~ tis , hOinO.
"' A:lískultÍl, . níi .:mem . ne' 'lropip:rimas iion :.. mi ne cias,
biD mi fa~s, se ñ:n esti:is ·lia jrtganto j sea p<>l't cío
. Ci mi sentís ruin tiel~ajá, ki.tel se·mi't.l)eni bezonus
saY()Il. « •
&..- ·
•
El la óeha : M;,'lol Luliás . .

niienon

HORACO S~RCER REzlGWA5
-

.GEOBGO VEBDA

En teda ·j>luva vespero ·· autuna, kiam la horno plej
volonte kabs sin for de la mondo kaj sola en sia cambro
restas kun siaj pensoj kaj f ilozofia meditado, a:iíd:i·gis
subite sur la pordo de mia »alte situanta« logejo (sur la
kvara etago) nerveca frapado. Kiun Dio · venigas en tiu
diabl¡¡. vetero? mi ekpensis, kaj malferminte la pord n,
mi .konsterni~is: antatí . mi statis Horaco Sercer; gisoste
.•malseka de l' pl-uvo. De lia _vesto fluís torentoj, . kaj lía
vizago havis dolóran , kompatíndan mienon. Enirinte en
la carnbron, li devis demeti ne nur la ma:I!telon ' kaj
ja:keton, sed ankaü siajn suojn. . . Nur kia.r,n Ji esti$ vestinta mian varman cambrojak,on kaj molajn pantoflojn,
li iom post iom kvietigis. Mi regalis al li teon kaj »kio
do okazis, ·Seroer? « mi demandis.
Seroer glotis kelkajn gutojn da teo , smacis . per la
lipoj, kaj .sileutis. .
·
- Ver~ajne estas io tre grava; kio . venigis vin, se vi
ne hezitis eliri el logejo en tiu senkompata pluvego, mi · dir-is, dezirante .el lia mieno diveni la respondon. ,,.
. - La afero estas kaj grava kaj malgrava, depe~as
ja por kiu. Almenaü .por mi gi estas abomena, ciukaze.
Tio~ mi ne povas plu toleri. Mi rezignas! Cu vi audas:
mi rezignas I
.
- Sed ,pri kio vi rezignas, · Sercer.? Guste nuu, . en
tiu-ci-mal~nita vespero , ,;vi volas rezigni?! Pri kio? ,
,
Horaco Seroor komencis nervoze frapi per la fingro j
sur la tablo. Li sulkigis la frunton kvazaü li meditus ·
pri io · ege grava, kaj post momento li diris: .
- Pri tJEA., aií pli vere . pri gia komitato. Mi venís
por diri al vi, ke nli rezignas. Mi ne konsentas esti .lf~ la
komitato de · UEA, mi ne· perm-esos taiízi mían nomon
kun tiuj de la erüinentuloj: Por,:nenia pt:ezo mi .konsentos,
cu ·vi aüdas : por nenia: prezo I
n ·
Li haltis por kapti aeron. Li malfacile spiris, ""kaj
~macis per la lipoj. Li den ove glotis kelkajn · gutojn • da
teo, kaj dallrigis:
- Tiu .ci aferáco rabas mían trankvilecon. Tage gi
ne lasas mi:a lahori kaj mangi, - kaj' nokte mi ne povas
dormi. Persekutas min teruraj; inkubaj songoj. Lastan
nokton mi vidis , ion kosmaran: mi songis, ke oni min
•lektis -en la komitaton ' de UEA. Mi venas en g.ian oficejon.. Trioent personoj sidas tje super dikegaj libroj, k un
kalkuliloj en la ma.t~.oj kaj kalkulas, . 'kalkulas sen.uese..
Kion vi do kalkulas tiel absorbite? mi demandas. »-Maukas al ni nur kelkcento gis la dekmilo « - kla;rigas al .mi
la .direktoro. »Mi ne komprenas - mi diras ·~ kion
' signifas ti u ·mistera manko ' de kelkcent gis dekmil -éu·
temas pri frankoj? «
. ·
.
·
- Ne pri frankoj tema - diras la direktoro -:- temas
pri membroj. Ni ,ne povas 'atingi la dekmilon; ciain kelkcent mankas.
-'- Cu do pro tio · valoras fari tian .bruon? - mi
plue d'emandas - ni ..nur ne nialesperu, nek ekscitigu.
En la nu'na rriizera tempo
Jtontentigu per naü.m il
kvincent. La krizo . . .
,
• .
- Jen, guste. .La kr~~o , - interrompis -1¡¡. dir~ro
-'~La kri.Zo kulpas pri ~io. O:iu ~ankanfa ·memb,t() kostas
al .ni multeaon. Elmontri~as ja, ke ne nur la membroj
ll)anka5; sed ·ankaü Ia<mono.
~ajnas , ke '.de Ja
7 1\tankas. m()no?. 7""'" mi miras pli ol n.aiímil membroj ui já sufiee enkasigas ,, Ciuja;¡:e.
' --. Certe. Sed kion .ni e,iikasigas, , ni tre.'· sukcese
elspezas.
'
·

ni

-

Do oni devas spari -

mi sugestas.

- fJo , sinj.oro km:Ói.tatano -:- aplombe dir~sJa di~ektoro - -- UEA estas ja la vera ak~demio ~e 'spar4do·. · Cu "·i
kredus, ké Hector tlodler ·spatis pli ol oenf mil, frankojn? . ·
Li· dev~s esti modelo por éiuj aliaj arioj de UEA. Kaj ··
fakte ni . ciuj lernis ja de Ji la arton sp,a,ri. Ni sirnpJ:e ·
fm:igis avaruloj. Kio01, e~zemple, ni s'p'aras, pagante neniam hon.orarion .al niaj delegitoj? Aü kiom sparigits al
ni la eldonad() ,de nia, gázeto c.iumonate, anstat.~.ü ciusemajne? NL'(r dank! al tio, ke ni ne .bezonas. noktan redak. toron, ni sparas . jare minimume 7ooo frankojn! Ho, .se
mi volus nomi la sénnombrajn aferojn kaj laborojn,
kiujn ni ne faras, vi mem konsentus ,' ke rii -sparas mili' .,
onojn, milionojn ciujare! .
- Do estas tamen . j a bone.
·_ Tamen ne. Car la aferoj, kiujn p.i jes .faras,
degeligas la enspezojn ec supernm:nbre . .Ce . ~lÍ- iegas eternaj
frostoj ' ·kaj la mo~b •senéese: degelas. Ve! ni dronas en
la akvo!
Kaj subite .ni ciuj trovigis en la akvo. La mebloj .de
nia ·oficejo komencis n,agi - kaf, Dio scias; 'kio esfus k un
mi okázint<!; 'se mi ne estus ... · yekiginta 'kun -svitanta
frúnto. Jes, · mi savigis~ sed pri la sorro· de la · c~.teraj ·
maHeliculoj 'roi nenion j ~ plu scias . .Ebl~ i~i dro'riis. ·
Seroor cesis par~li kaj komencis .spiregi. ·Tiu ·ci ve~e
irikuba sp~go imp!esis )i? terure .. Mi komencis lin •.~?nj;oli:
'

DIJ
. '- JIJJt'ed

~u:nJec

- )

.,,Noiturno"
' Nokto. 'Turmenta mallaiíto. (;rav!J
· Folioj rigidaj, D~ . r(l~o lfaj sopiro ·
' Spirito svebas, "kvazaií nesente.bla ve~to ,

,..

Nokto. Bl~argenta "zumo. Sufoka aero. '
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. La tiat;nan~ere akirita sak<t de kv~~n~ ».rjo «-o.Í'
srn~rgaJ k'aJ• SlllS~kVaJ
org¡oj, ka.1 tute e1Cerp1gis giS la fmo de la sama Jaro
llia m:~l'henita amo daiíris guste unu plenan j4ron.
. »Mi vere deziras~ ke -io ~negi venu al ni rellikonte, alie ni havos tre malgajan Novjaron. << .
Ili ofte murmuris inter si kun tia plendio pri sia
sorto, kiu tiris ilin pli kaj · pli mal.alten. Tamen aperis
nenio, kiu alporlus ·al ili gojon aií felioon. · Estis nur
un!J. voj;o imageblá, kaj Cuja sekvisgin kiun veng-emo;
§i plej pene laboris poi: trompi la virojn, k'iuj respondís
al §ia sirena alvo'ko, kaj al ili ~i estis sénkompate tre
rigora.
l:a amo die Sinsuk'e al §I farigis pli intensa laií
lia plua malmoraligo. Kaj §ia klarigo, ke si iras »por
molitmmpi la virojn << , ·konsolis .lin ciufojé; sed, kelklfoje en la nókto, kiam .§j reveriis hejroen tre malfrue,
li diris ironiajn -vortojn vualjtajn per malfido kaj
.. jaluzo.
. ·
.
»Kion · fari lrun niia infano? Ou vi ne Vidas, ki¡el
profunde nii vin amas? Ja ne povas esti, k'e mi pensas
pri alía viro. Se tm zorgas .vi tiamaniere, ,wi fine devos
adiaiíkisi ·la profesilon. « Ka j ciam si ridís indiferente)
kvazaü lia zorgo ne meritus ,eC.....Sian atenton.
. Tamen, sia malfrua hejmenveno progiesis -plue;
léelkfoje ~i ne revenis gis la IUáteno, lasante lin :fual¡dormi la tutan nok'ton. En tia ;okazo li ne povis silenti
pro l stispekfu; Sed si restis same trank~ilá, neniom
embarasita.
· · »Sciu, ke ·ni gej8oj· havas multá jn, .sekrePojn, ka j
ni devas esti sagaj, se ni volas ion fari al la viroj. Tilom
pli, se ni volas profiti de ili; - KélKfoje ni devas nin
8ajnigi tro . ehriaj por_- aiísktllti ~n, aií _por serví _ilia
pleztiro, kaJ krome, m devas esh ankorau kapablaJ ne
lruii la virojn tran8pas.i la lastan punkton. Sen tia ká'páb~o, rii tute ne povas elpremi monon.«
. . .Tiel si diris íam ~por persiste pledi pillr .· sia fid~e::o
allí kaj la casteoo de 'Sia kbrtduto. Kvankám IQalmora!siginta, ,.tamen. denaslce nesuspektema kaj purkora, Sinsuke ankora\1' preskaií neniom konis la internan vivon
de gej8oj:. Kion li scüs pri 4 gej8oJkaj ilia ;vivo, . tion
li suldis . nur al Cuja sóla. CiJun okazan .átakon de
jalozo, do, li ciam venkis kontentigite de §ia trankvi:leoo.
·
. 1\un 8ajnis, ke' Cuja franok'tis pli ofte eksterhejme.
Precipe 'Stránge, kiam si reven,is hejroen _post tia .. f:or:eslo, kutime sí estis tute preta r>r rakon,ti long~1 hiStrap~d~ pe~d1s . SiaD p¡;~n
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torio:n pr-i l~ ~okto, irapte · ~ 1a plej detalan klarigon,
,lriel si n~niam ~taiíe faris, kaj dume siaj' movoj en
ciu momento ~rfidi{l, k~ si sajnigas la k'ortrankvilon.
La suspektemaj homoj povis pensi, ke cío ci estisJoon¡...
..auto , de tiu, kiu havrui en si presk:aií neregéblle tre
grandan felieo,n.
· · ·· ·
En iu hokto si hejroe,nvenis terure ep'ria, sin apogfante al la §ultro de gasto, kiu sin, esko:rtis gis sia .liomo.
»Sinl-sa.n, tio ci estas la sinjor.b, kiú' estats tré biona
al mi~ la plej bona favoranto~ kiun íni havas nuntempe.
Li tute ne estas por vi fremdulo. Nu ; .venu k:aj repac~
kun li, - kaj danku kore poi mih< ·
·
En sia parolo, kvankam 'De forte; sin trenis malica
tono. La viro, prezentita k'iel sia favoranto, estis la Sa.ma
Serizaiía, la oficiro,. kiu iam furioze t>atalis . kun· la
mortinta Tokubei. Kiel jaro en ~u noklo io inipresis Sinlsuke-n ee la ek'vido, la nun vid-a!t-'Vide riga~data oficiro
estis ,sama horno vestita deoe al sia honorata ktaso, ·!Wn belaj traj<toj kaj .linioj'· de rafinita. d:eltkateoo; 1run digno deviganta la aliajn lin respek'ti. »Do, tío ci
povus esti la viro - « pensis · Sinsuke- tiam ÍI}tu~i>e:
»Sinsuke, mi salutas vin · k::aj deziras, , ke vj. for··' sendu la memoron de .tiu riokto en la ·riveron de fongeso, kaj ni estu intimaj amikoj. Estu b0nv€illa gasto
óe rnia kampara vilao en Tera§ima-'m'ura, k:aj ak:ceptu
''mian inviton, kiam vi estos libera. «
·
Kaj la mhld'ikai, ~gacaj lipoj de "sei-izatia kurbigis en facilan rid•n de 'bionvolo . .Ankaií U,estis. éájne
tre ebria.
' · ··
Dum la flamoj die jaluza kúl~ro konsumadis Jin,
Sinsuke pensis, k:e li dev.as sin 'reteni kaj s~Ienli, · ~is li
troros konvinkajn pruvojn. Senpripe,nsa .atakio nur donj'Os al §i ok'azon argumenti. Li do decidís , kapti si1:1 ce
, 1'. .fresa faro. Post sencesa penado dum un u monato,
- &ekrete sekvinté ' ~iajn movojn ciuno1cte, - ko~ektinte
•famojn .ee restoracioj tra la .subaeetitaj ~ejsoj d'Ungataj
·Ce Cuta.-ja~ - Sinsuke fine povis oertigt al si, ke li ne
4re e:raris en sia:- u.nua konjekto. Tamen, cio, -kion li
akiris~ estis nenio pli ol. nerekta informo, kiu ne portis
.·}in ec UDU pa8Qn plue de la>elárejo; li D/Ur Vane pm;ris
kapti la <>~awn, kian li deziris. Ouja, tre oerta pri 1$
pereoneco kaj honkQreoo, neniall) m.alsukoosis, reveninte
de vizitoj, kovri la veron ciufoje per belaj Ironfidenooj,
.elo1p;enta lango k:aj diversaj· memo'roj pri homoj,~j
· ,JokOj, kiujn si renkontis. Si senzorge jen parolis pri tiu
, diru al tiuj siu'jotoj, ke .mLñe volas esti elektital Mi .csta11
juna lmkoraü - mj volas vivi! Mi ne volas spari, mi ne
. volas aval:i! Mi nenion volas fari f.. . Mi ne volas dr.oníl ..
;., . . Svene li . falsidi~is·· .sur la segon kaj rnalsú.prenlasis ·
la ka pon. Angor11- silento ekr~gis · en la, cambro, Post' tiu
tre. ékscita okazintájo Horaco Jormis 'kiel zizelo.
. ,., Kompatinda lioracQ Seiéer! Li tiom mril~c kortu§igis
r-;,pri la,. »dégelitoj « -de
ke li timos, timegá3 esti ' D.io ·g11rdo ~ , elektita en 'ties komÍtat()n. . Tiu · malfelico
povas ja YeiÚ. tute neaténdite. Tu senpri~me proponus ,
lian nomon , sufiee faman por esti poste priklaCátaJ kelkaj
. apla\ídas gin · - kaj la katastrofo estas preta< Horaeo
" Sel'éer e§J:as lwnro' ' kun karákfero. Li preferas · klaci' pri ·
ruiaj. Tial ne faru al li la honoron de kronítatimo. ,HOraeo Seréiir prt tiu honoro grándaihime kij ~toe 'reiiguaal
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sj!Jjbro kaj ¿i tiu ' gasto;' j.en kñtrigis
ka3 alía; sed la tempon_ §i ve-oo pasigis nur kun Silri-,
zaua. Kiam Sinsutre komencis ekkoúi "CÍ -titm 'pr·eskaú
mokan af'tl~t-emou de la · viriiio, li ne povis plu elp0rti
la situacion. La trian t:agon de la Novjaro, vesper-eJ,
malgraiJ . tiuj 11ecertaj pr~voj , alüritaj' kie! rezulto de
sia' esplótado, Ji fine "Ckpafis al si ,la sagon de aJG:a
ripro~
•
~
.
'
¡
. )) Do, mi diros . prefer!l cion. Al mi sajnas, ke vi
· fari~is iom Hdpova, kvank'am eb1e v~ no rim11rkas tion;,
- . vi v~re ne travivis la tutan tempon }(un mi sen
ri~l~ ... «;
.
Je lia tniro, Ai ne. provis nei liajn vortojn, sed ec
rigardis lin IDalvarme kaj d;a_urigis moldone:
»Est.as fak'te, ke mi vendis min al Serizaüa, se vi,. 1
vol;a~ .diri tijlmaniel'é. Sed, Sin:.csan, se . vi deziras havi·
gejéon kiel 'amatinon, vi · j¡a d'evas esti .iom pli sa~a,
~aj ne agi . ~.din
· · de. Mi povas .esti tre talenta kiel multaj
Jlliaj ; sed vi. ne povas esperi de mi, - nek de iu alia, -~
la k'apahlon elpremi monon nur per dono de simpla:j
.dol&ajoj el la buAo. Ec se mi ne diris cion rekte kaj
malka§e, vi ja d~vis vidi .t~te -egale, kio statas lriel. Kaj
$ vi sciás, k'e mi faras Cion ne pc>r alia, sed' por vi,
- nur por la, komforto 1kaj plezuro de via vivo, - · i
ja· devas d'iri ion pli dolCan. ·Al vi estas dece teni ·] a
okQloj:n kajo buSon fermitaj . .~ Tamen :ni venís ~is ci
tio, do, mi malfertnos viajiJ,l ók,Wojn kvankam . malfrue._
Estis jam tempo, kiam mi donis'min ne nur al Tokubi,ei,'',
sed aúkpü al ~iji. Se. vi ne sciis tion, tio ne sigi!if~s~
vi~n .. sagecon. ((
~
lnsultite Sinsuke ek'flámis d~ indigno. Se tio estus ·
rompo de · kredo~ _aü de Aia korpa casteoo, li estus povinta . toleri iamaniere. l'amen, en ci,u v.orto, en 'ciu frazo
el Aia b'ÚAo, ne trovitis plu ec sigrio de since t~co . .~ia ,,
vera .intenoo, tre verQajne, . estis lin : ~li . en pasiflamoú'
kaj unu .fojon .eob'atinte · kojnon ínter ilill, turni la ,
,dortí(l:m.alli kaj iri. sian vojpn.
»Tio :ne signifas mían sa~eoon, k'aj vi pravas! Mi ·
neniam peusis; ·- ec momenoon ne pensis, ke vi.a koro
putras tiel ege. Nun rioevu ~ pagon por via trompo,.
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kaj ora lag''· se ·ridits pleJIU lun',
vin ·§tormo igas nigra
:neb~lo,

kie~

peco,

vin grizigas .durn ailtun' .

'Vi. roza lag', d~m. brilas la a.úroro,
vi, sanga ,lago dum la sun-su~ir',
· vi, lakta lago en lumplena horo; .
:vi, lwpra sub la nu.b' en vento-spir'.
MorÚnta lago en somérsies'to,
'dum . sinba.nantoj ku~as apud vi;
mortiga lag' el

~ip'

~is

ost' en nokt-tempesto

tranea~

dronanta

~

he.lpo-.liri'.

Vi, gaja lag' dum ban' de gejunuloj,

ri~-lago, plena de Oojad', kriad' ,
mister' susu,as .cie ée l' angulo j
dé . l' . arbustar': kaAejo de d~iac(.
Mi .vidis sangon iam sur glacio
kaj kapojn frak(J$itajn en la tru' .. .
N un '· mi malamas vin kaj frcmdas
y

'

•

~

•

de vi plaudita en . la' venta bru':
n.eniam ni

teamÚd~os

plu . . '

do .pardonu min, kaj Tidetu por miJ Pensu pq mi ·. pri ui , mi pctas, 'kaj amu min lciel an1aüe! ~
"
gisnuna! «
•
'
Déno~·e ' kaj' d'euove~ tion 'Sinsuke rijSctis, surg~nt~:...
- Subite li kaplis ·§ian Irolumon malantau la kapo; . a'nte .a:ntaií si kaj kl~nan'te la kapon ' malalten. ,La re~
pondo al li d~mita de si 'por tio citis un u k'aj !iiesallgipremis sin sub' siá ~nuo., •L ia rnano :flugis, al vesto¡- <lbla: . ..,.. · · ~. • ·
·
· _., · · ·- ,
pendigilo apude k.uSa:nta; Ih:hatoj estis sennombraj kaj'
lokon mi elektis. : ,
·
,...
Donante punhato}n Ji, kiel mbno foilasita de
liluj gepatroj, jen ;el0;éntis,·· ~e ~ so!oeca riialgajo leviganh"
pJ.enigas lían konoo. Ke -lia úprooo de tiu ci nokto v-eni¡s
ul ~ei tio, -· al tiu JCi miz-er..a sekvo, oestis tute ekster -ha
]Jenoo; ,.-- killi1 li .neniam '~añtaüe imagis ·ee en songo.
Kie Ji esperis sin kapti neateudíte, tie ;]¡ trovis sin jatn
cmbUskata de la virino, kiu estis _sin p.r~parilita multe
pli ol li rui:ltn . . Kio alli >okazos, se '§i nun forlasós Jin ?
~ sed ~ la mmá momento, lía koro .esti-s tro tordita .: .
por fJoeDSt pri tio ... - · ·.·
·_
. ;....
»Batu! - hatu rnin, "Se ·Vi volas! Mí ariiil.s lin;'
sinjoron ·Serizaiía,' .,..-: ' oerte 'kiel vi suri2zis!' Jain d~
longe vine i~as en.ima korq~ in.ill'!'lt:tiíloi>-·
·
•. Tio c)i estis vo~j, Jx>r kiY.i 4 oestis -Jam 'pr.epari~ .
tam~, audinté' ilih · ~- tieV~tima . k'.áj ..mallé~ ~- ,
··niero, ')i mo~ento~ . k!m~i_tj_s, 'k:aj nevole · m~treCi.s.la ..•
pugnon tenantau .la. pepdi.gi,l'Wl~ J!J,m n~n h~pas ;nenro-,¡
:__ tiu Ci penso §iris JiaQ lroron, kaj liri.ata¡Ols neelpo~tí- .'
clJla, mizcra . forlastt~~ - .' _, .r ,: , ,e · _ . ·
. •. '"/f
»Mi ))edaüras. .pr9 •t , l Ióoo ;mi ~<~#»>: Mi flráriS!
~Uam dtmove mi vin .~,J~r- miaj malsa~-aj-pensoj;
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·
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, TQta rev~l ué:io en la ne<]er.landá lite1;aturo estas la
t. p. Moyado de- Okdek (e é. t&8o ). Supre mi jam paróli<~
pri la revolucia verkado de Mtiltatuli; · kronie la ·instruo
de 1' eiqlucio~, k(!.j eksterl:m.daj j aktot9j precipc .(Shclley,
Ke"ats) s:uhtenis la tute novan direkton, kiu komence
estas praktikata nur , de junaj homoj, kiella pli:inultaj
.novaj movadoj. Vilhi>.lmo J(lods , (I85g) jaro .dum la ja- ·
roj de -sí a edukado ·-en Meza Lernejo ekkaptis · otiginalan,
memsta~~n ,id:e<m pri literatura .. La grigina ka~zo- estis. ·la
malperrneso _ de la supre nom~ta revuo - Gvido (GJds)
akcepti "' la poemoll Iriso de la . juna . Jalccibo Perle
en r8:¡,g. Oni nun kmuerica5 · · l;:lopodi . por , ha vi
proprañ public--eblecon k'aj en .•1 885 oni fondas la t. n.
Novan . Gvidon (Nieu.we Gids) sob redaktado de Kloo 3 k. a.
ll:i, maJ.estimis , la ~istiamán manier&ri de kátik'ado kaj
per akraj polemikqf la junaj >i okdek-uloj « ¡ ·kiel ili estas
no;mataj, {:orjetis la jugon. Poiom . ilia influo kreskis kaj
·nia tota nuna Jitcrati:iro ankoral! nun portas la fruktojn
el tiu movado rilate al la mániero de art-taksado. »La
arto devas refl:ekti ~con da vivo¡ reale, sed pli rice· kaj pli
in tense pro la sen.to de 1' artisto «. La arlo do farigas
io tute memstara, he nur (kiel gis tiam) tempopasigo.
La artisto povas nun elekti_cion ajn, se gi nur estás »peco
da vivo «. Oni ekpostulas originalécon de la poeto, granda.n; sent(Jl) kaj emociqn. Lá poezio do sekv~ devas. farigi
üefe liríka, ec ' de r plefíndividu¡¡ speco.
. ~ompr-eneble la . _m a~~-~ a .. 9en~acio. ,absolute. m~lakceptis bon; ec kelka1 pl1 J:UDaJ aut()rOJ ne püVIS ~10
akceph, dirante, ke socia arlo estas la plej alta.
. Cetere ankaü inter la okdek-uloj ne regís kompleta
harmohio. Ni vidas, "ke un u post la alía foriras el la movado. Tamen la celo estis atingita: adorado de l' belo.
Ni .prividu kelkajn .el la plej gravaj . poetoj el tí:u nova '
¡novado. Jam· supre ni r~mkontis Jakobon P erk ( r85gr88r). Dum s.ia nur 21-jara Yivo li, ne multon verkis
komprenehl!), .sed tamen ni pov~ . lin rigardi la heroldo
de l' no-ya tempo, kiu precipe per siaj sonetQj - formo de
poezio. duro jardekoj m .alzorgata en nia 'lando, - ree don.• · ·
'
* La antauajn partojn de la
kaj V. numeroj ci-jaraj

~--:,.

.is · Ve):"an RqeziOl} el Ia )loro ~ri ·plej ligita fo¡;mo. lli dis· ·
t~gas ~sin ~r muzika ~ sori'~ge kaj fil?zo~ia pensad~. ~enhme l1 adons la· belon , kio estas tUJ v1debla.en ha Jam
nom'i:J;a ;))Iriso «, vei:kita sub t:uj rimarkebla : influo d!l :
»The Cloud (( faJ."e ~de Shelley,_angla poeto.
·
....
·. Grandéga' estas la influo de Perk je liaj ~amtempanoj,
ni vidas ja, ,ke post li ~ultaj polltoj ree ekuzáS, la sqnetan .
formon "kaj same ekpentr~ la naturan b'elon en harrnonja ·
sonrico.
, . · · ''
·
· · 'Lía amiko Kloos 'estas ankoraü oun redaktoro .de 1'
revuo Gvido, kvankam tiu revuo per si mem ne blu :-my..t,
.
igas cirkaü si la ' »aristokra:tion <( de 1' poetoj. · wn sia
jupago Kloos montris sin aütoro de .forta,_enorma pro~o
de. tre granda profundo .kaj plastiko. En la ohjekto tamen .
li diferencas de Perk per tio. ke Kloos precipe nigardas
en sin mem (( kaj · el tie skribas, kiel Dio supér cio. J:¡i
komencis jam ,f:tue per siaj t. n. »lnternaj Penso[(t; ·kaj
kvankam ínter. la pli fruaj trovi~as kelkaj perloj, ili jl!-rn
nun (li ja ankorau ciam publicadas ilin) tute drmíis en
vortoj. Lía granda · fonto éstas la pasio kaj oni ..f.a.cile
komprenos, ke . ce }'. plimultigo de J8roj, tiu fonto~ iom
post io~ :reki~as . La signifo de Kloos datas de antají.I900.
íMulte pli harmonía figuro estas tiu de Alberto Verwey
(: 1865.; pr,:, v: rwej) ~u ·jam .el?onis sonetojn •je I?;:j~ra
ago. LI admn:as, ·samkiel la ahaJ, la anglan tomanbko~ ..
Precipe la sfero ce li, estas tre grava, almenaü dum . li!urilJ,(l , tempo , Car silentÍnte plurajn jarojn, }i subite rj:le
ekVe}kis, kiel hite alia horno. Veninte per la belo al la
vivo, li deziris nun veni per la vivo al ·pli grimda·· belo;
kiu estas la 'arto, donanta kunfandi~on de naturo kaj
emocio en pli' altan unuon. Nun li ko;mencas eldoni multajn Yerkojn; j:>reskatl ciun jaron ni _. ricevas UllU, k un nur
ke~aj interro'mpoj. Ma1gra_ñ tio; li ne fari~is P?pulara,
versaJne pro tro granda filozo:f.1a enhavo. Ankau en la
trathibdo Verwey sin tnontris talentulo. Ni posedas de
li tradukon de la Komedio de Dante tute laü la rimskemo
de l' originalo, sendul:íe ·la plej hela tradúko en nía lingvo .
Kaj ~uste oun, antaü kelkaj monatoj aperis el lia plúmo
tra4uJto de l~ soqetoj _de. Shak~~eare, ~era majst;ajo.
,-!;>r~ 1?r~derrko :v an Eeden m1 Jam ph frue skr1b1s e~.

~íter~tura ~01lQ~ (!) k.aj•.sek~e mi · povas es~i •.konciza , pri
h. Ll ne estas ' tia mchvlduah&to, iuel la ahaJ, ateste de
k~o mi. ll'!e~~l!-5 lian eksP,erimenton · de k<?munista k?fómo kaJ Ju1:n ·postan trans1ron en la . Katohkan Eklwtwn ,
oerte~ Ja · p}ej i malmulte individua eklezio de la mondb.
Tamen 1 pro ~ia ,_ admiro al la angla romantiko, li certe
apartenas 'á~ 'fa' trua ternpo de .la Mm·ado de Okdek. Lía
.cefverkr>, J!;a 'ijalgrlmda Jotiano, aperis ankaií en Espere
a,nto .(2) k~j rakontas en fabela formo la animan disvolvi~op de 'fi.i'l~o.
. _
' ' I,..a 'rféj 'i~kra . kritikisto el la tuta níovaclo certe e~tí.s
tudovi~o é~~ ' Deyssel {* I864; pr. : dejs: 1), aütoro
kelkaj n¡¡.tgr¡¡.lista] romanoj . El lia kritikista kariero la
'unúa ,empp ' estis . tute lirika kaj donis 1ian p ersonan
impr~sop j""PP~te li multe pli profundigis · kaj sin turnas
al ph mrst~ká arto.
·
· ' La; lasta estas - . se mi limiga:s m in ~~ ci tiuj - Hermano Gorter (r86[¡- 1927; pr.: hórt:r). Tamen :(mi
ankaft~ _P,OV~if rigardi lin pli memstara aiítoro, UOUaloke
· ~ro 'IJ~ .fr.~~;ko. kontFaií, la Mov~do de <?kdek ..Plej konata
li est~~ , ~r!? s1~ gra.ndwz~ epopeo M~¡o (Me1) el 1 ~8g,
·per km ·Ti iltntaumetis la perecman ·belon al eterna ammo.
Ú.I· tíup du~lismon li -simbolas per la -figuroj Halduro kaj
M!lJ?· '·~díi¡J,rinde tia abs.trakta poezio fine • farigis (d tÍm
pl:i posta' ~empo) .nekotnprenebla »vortado «.
_ :. :·:L~~ut~'literaturo $is · ~91o_rest~s subjek!iva. Pri ~.~t~
sko~O'fiN)c povas parob. Cm a~toro ver kas la u propra 1 llispi¡;p kaj . P,roptaj mondkonoeptoj. La pli granda in~eresigo
sut Ia· ~a'!ppo de 1' socio donas certan. te~dencon aJ:datqta 1~t~r~tllro, .J~ ce Marcellu!\ E.mants mi ~árol~s pri .
~~-~ ps~ki~lq'gia romano , speco nlm ·ph ofta. El ~m dir~to
m! '~em¡¡.~ ekz:emple Prans. Coenen (., t866 i pr.: kun; ~l).
kqp.~~ ~ro si~ . verko ·Palaj Vivoj Cf! ~iu li ptiskribi!Jl ~a
:vjvoli"-~e .J' malalta konvencio -sen propra volforto; _Rob·ber:s {" j $68; pr.: ·rpb: rs), iom pli enuiga ' ~aj rígida kuü
·spfic& 1rlJaHorta •faliltazio: Robbers· en. ~Iiáj · verkoj ptip;~~~a~ ' ~~pkau la problemojn del' nuntempo, ekz,, eh
·v¡ra!.tnvd.
·
·
. .
:.'::~o~no de · Afeester (• · I86o-"Ig3I ; pr.: mé~ti!.i},
ipm 'lf!,ón~rvativa_ i kaj pesimisma aiítoro , kiu faris multó'n
· pc:!f ~k~pti.gi la junan literaturon ce la publiko.
• ''' ~sinjoroj Scharten-Antinh · ( pr.: shart:n \mtink·),
kiuj {~~iie el?onis phirajn v~r~ojn , precipe ·gravaj •pro
· deli)(,atl ~·detahga pentrado. AhaJ el la sama fempo~, e ta~
·. i .. ¡t. -sinjorino f!.ouilier.-Balcker (" 1875; pr.: budir bákk.~r) ·
per psikologio del' ánfana animo; . Querido (I873~ ti}'33 ;
P,r.C : ',JC.v~rido) naturalista; Brf,lsse (* 1,8?3; , pr.: brus.:),
~iu ve~;kis pri vagaoondado; Ary Prins (186o-.19:2 2; pr.:
~réj p1:ip.s), kiu· v~'rkis per· tre stranga frazkoristrüo Ja
.ftlej ~tajn liniojn <1lub influ~ de 1' .germana roinantiko;
' n'~r . ·k~J!<aj delikatnloj' pavas ,valortaksi lin. Van Loóy
( r-855~'Ig3o; pr.: loj) ·verkinto de sufi¿ee facila subj:ektixa' prozo, · pl:e~a da frafeJno kaj humoro . .KTome C,q,u. per!fS (t863-ig:.~ 3; pr.: ' kupéFüs) p il;,9log.ie ' riattu:alista
'verkjsto de multaj romanoj; Borel (1869- 1934; pr.:
boN1) kiu verkis predpt~ pri la orienta mistiko ' kaj tuj
ant¡¡.,ii sja m orto transitis en la Katolikan Eklezion; Au.~il:~ta dq ~it
1864 ; pr.: vit) alltorino. de kelkaj trti oelikataj verketoj, precipe distingaj pro sia $ubtila stilo; laste
Artwo uan Sohendfit (* :x87{¡; pr.: shhend:l). ,kiu ve:rkis
eri simpla stilo tre ' belajti ·vex:kojn; .Kaj publicas 'gis nun ;
li¡¡..¡n v~rkoj,n o.rii sentas •kvazaü · iom njezepoke •mistil¡pj ·
kal ?ni nur nesJ>.ekto-ple~ tusas .ilin. Van Sc~ende~ "Slt~;
duoo est:~s un u él la ~faJ aiítoroJ el la nuntempo .e n ma ,
lando. • ·
··
...
"
: 8
La poezio el tiu ~poko montris la ·.saman subjektivismon, kies eefa reprez.entantino estas Hel.ene Swar(h ("'
r~59 i pr.: svart), · kiu. ,verkis nesúpepideb)án seri()Jt .Há ..
sonetoj k:ij g~:an!Iegan · I,Ullason aa Jmle~toj. Laií Kloos ~i ..
estas »J<¡¡,ntanJ;a koro « ka:j pra\le, ear ·siail. tutan .kOl'OD ~i
eldiras per siaj sonetoj l ; at;non, malamon. melahkol1on
esperan kaj inalesperon . . Oni ko.lllprena.S1 !;:~ !i, nu.r
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JUN 'ICIROO TANlZAKJ , la aütoro de »Ücuja Ko-rosi ll , p,·rezentita ci tie sub la ti tolo »Printempo Furiozas «,
jam atlngis la agon' de kvindek jaroj. Lia subita_apel'O
sur J~ japana Iitei:at_u'ra sgenejo ka~zis grandan serísaciM.
De . tiaul' gis hodiaü li daúrigas firman levigan .en gloro ,
kaj · ~eríiu nun protestas 'nomi lin un u el la plej popularaj , ' kaj ec rÍmarkindaj verkistoj 'de la mintC111pa
.Japanujo. ·
'
·
.
,
' ' :
. Li estas rimarkinda pro du kaiizoj. Unue, tar lí a
populareco kaj · famo montras tian daurecon , 'kian oni
rnalofté . vidas e1.1 _ti u el · !ando, kie ·la koro de la popolll
estas tiel sangigema kaj pasema, guste kiel tiu de diino
Fortuno. , Novaj verkistoj aperas , flatas la publikon, ·du~ ~~lka tempo .:___, kaj jam malaperas rapide por reveni neniam. Tío ne- estas kulpo cÍe la verkistoj, sed eble
tiu de. li! publiko , kiü sin lasas peli de tajdo, konanta
nek gi-an c~lon , nek direkton . Sub la du tendencój de la
publiko: Radikalismo kaj · Koiiservatismo , oni ne · scias,
kien n;¡a~s.i. Tanizaki' t'iimen firme tenas sian pozicion jau1
de pli, Pl du~ek jaroj . Ti u fakto elokyentas , pri lia granda
laboro;" ~- lá · publiko estas h1ganto de _liter-at ra kvalito.
Li estas TimÚkinaa ankau pro h~ klareco kaj sendependeco de si a koro; li, .ensorbas diversnuancajn lumojn
de l' no)·a. epoko kaj klarigas ciun kol~ron , kaj per granda
salto : .de unago kaj per subtila, profu~da pJwnforto li
gin altigas. Lia _g randa laboro ·catas ,tiu de J' koró, .kie
vera 'artista · de · lia speeo regas klm 'C minenta forto la"
mondo_n de Belo; gi estas voco el la pasinto kaj voco al
· la estonto, leva'ta por -Iaiídi la romanean, kiun la popólo
trezorigis depost sia.j p¡:aaj tagoj. La · influo de la Okcidenta ' arto, kiun aJ<.ceptas la japarí_aj junaj verkistQj nur
por enslimigi sian . pr.opran kreopro_vo:n, :al li )erv1s~ por,
' va~tig.i d1an vidon pri la vivo kaj p~r vigligi lian a,prezon
pn la samO; '
.
,'
Ll.mem estas vasta leganto de 1~ okoidenta literatura
>

•

'

studanto de Poe, George Moo~~~ B,audeiair~.; ' Gaut~er,
Bp-lz.ac kaj multaj _,aliaj. Li ciam montras si11n kapablon
)l.mplekse kaj p,rofúnde. La influo de, li rikó,ltita el la
OU.cidento setvas al . li kiel fia subtenanto kaj help~nto,
Ivaj enirinte en lian propraiÍ kolornuancon, . gi farigas
perfekta unuo. 1
'
. La fruaj vetkoj de Tanizalú aperi~~ kiam la japana
literatura trapasadis la plej maHuman: periodon de sia
l~statempa historio. Tiam sin trovis ' v:e!'kisíoj únuigintaj
ppÍ''' senéspere kontrai:istari la eniron d,eo la nova influo ,
kaj aliaj pli junaj , kiuj _estis makulitrtj de ma,lsaga imitado al la plej malsatinda tendenco de la Kontinenta literatura. La publi:l¡;o turnis sian ,d orson al tiuj verkistoj.
La japanan literaturon minacis tiam:'disfalo. Estis en tü1j
tagoj, ke Tanizaki fiere ekmarsis · ~~j pro,klariüs.-tion, kion
li •kredis kiel 1a diecon de l' arto.
. ~fultaj nuntempaj verkistoi .. :Soldas sian sukceson ,
rekte; aú nerekte, al la stimulo, k-aj eii ins piro donila de
Tanizaki-verkoj; kaj kel~aj el tiuj. jam tiam, kolektigis
sub la standaroon levatarl de .r :(~()va profeta de 1' ' tempo,
Tariizaki.
·
:
·' ·
.
Kun vasta sentemo kaj rri:ilt:q~~n~co de sia koro,
T~nizaki
turnis sian
manon al .'di versal· formol· de litera./ l..,.
t.
.
t~-J,ra ,laboro. En dramo, novelo, rakonto au en miniaturo
I( sukcesis preskaü egale, sed .éstá_s plej bone !:reir tiuj, kiúj
~rcas lian vive~pri_mon, ·íu~ni sip al liaj dr;¡.qlvet·koj.
~a}l'len, lia v,cra artista memo .:'\in ffi<i>ntras en' liaj ínallói'Ígaj rakontoj, kaj ilí' estas pli pl~ce allogaj . . Tiu ci.
rdfuano, dirite lau tia vidpunkt-o, povás esti ne preciza
tipajo de lia koro, sed su'fice montras lian :¡_rton.
.· _, :Al la .» Printerpp~ ~'Jrioza~« ,at>er\nfa aó,taii pud~kscp
Jaro~, .sckv1s .nluliaJ ,alíilJ v~rkoJ , ~~ ~PJ.la. a;utp~o _prezent~s· sm per s1a pro¡>ra,, mamero, ~!1 ~·~J ~1a - 1!11~gerno teksas
cliverskol?ran d~likatan tapet?n , · - verkoj de l)r.of~~da
sev.tp ,ka] polunta ~Jerteco . Por prezenti la a~toron al la
eks!erlando, · on~ · ¡_:Xlvus . ja elekti aliari v.erkon, se;;l mi. ne
Jubas , ke ankaii tili el guste taugh por. tiallCio:· L~ románo
dil~ü~igas s11;6 ·ci·r'ko\l!>tancoj, ki~;~j . d!JVilS 'est'i iié;:i tra4gaj
al::la pkciq,é.fita~ J:egantoj,. káj, ~a ~O!flan~ers?~QJ~. : 'k9n~
ce~n'ás problemoJ · same kunozaJ. KaJ do la legantOJ bonc
vb~U' foje adapti sian ob~rvqn' ~!lj imágoh;, 'at kelkaj
detaloj .
. . .
·
~- '"
.'
·
0:, Pti la tiaduka laboro lll'i 'dev~ ' peÚ ~il _p~o~OJ~ ;
se,d -'~nkulpigo es.4J.s ne neces;l, ~ni kreqa~. Ec,,~ tiu ~i
t~aduko ~e prezehtus _l¡_t or'iginalon.
l3¡ . ~!~n~.' ~el)CO!
g~ ~stas fldela almenau por prezenb -la p,ep~P,I:OC~zon ka~
la ·!esprimmanierort de la ·aütoro. Estas re.kpn~te" ~e la
b;aduko, havas. Ío~an difektOJ1, car ~i pJi-maJeli 'f~~ de
la ~rtonivelo atingita deJ' ot'iginalo.
,,, ..• _ '"':' . ·
~~·)(varikam ' né , multe, mi. def~ki~is · d~ r~ :oúgínala~
· te¡.st o; nu-r tie ,' kie mi opinü~ ~io!l · Óec.esa kaf ~.eeviteb1a.
Hauvórta tradoko -ofte falas en tiam -~ küin neQiam
im;tgas la aiítoro. .
~
' .'
"
·
· · Starante rekte kpntraií e~dentaj malfacilajoj , mi
,. dev;s daiírigi la traduklabol'on, bj tion mi Í'<\.l'Í~ · kuraa,e·
pWJa konvinko, 'ke· la moderna• Japanujo, ré~f,-p..iia pér
milltáj aferoj, nepre devas monto sian _alían ff~ón, -~¡~
gi arde a!piras al ia korlaboro de P~co lcaj Belo}¡_1 ~::- -,
Kaj estas mía prego al la :Ok: ,Milionoj da Dioj, gard-·
antaj ,, lau .la 'japana. .mito, la níar!x>rdojn- de Japanujo,
. Jffl.' tiU. éi . traduko "tr:ovu sian wjo.n trans la ,:niaroj kaj
oc~J,anoj ; kaj, ,.kvan'kam óun pen4as . gaza neh~o''liant,all tia
original a Belo pro _Ja Esperan~igó , gi povu .reiiltQQ.t;i a,kcepton al si meritan en la landoj, kie la ·popolo monfris- Jiit pretaaprezi la verkojn · de. H:íroAige kaj . Hoknsai, De -iij·Tañi~a.Jg_
di.fe11en~s en formo- elektita p.or esprimi -~i;Jn:' ~tístan
s~~tó~, lta(t
li certe. atas . (\¡,6-iplo ·né~OJP .~m_,Ipli
~da. ·
.
_f.\. .
. ·J; . ~imomuftl. '
1

;'

•

'

en

': ' BtA'J..lK. ' (I87S_:_ t834) . .En Vleno m~rti~ ·po>l:. o~~
racio la f;iero de la hebrea Jiwratur0, Iluim NahJH an J3ia-

Jik.

.

. De post .Jehuda ·Haltn'Í (XIII jc:) la hebrea' literaturo ne poscclis t.iel altan m en son , kiel H . N. Bialik , kiu
-;- .simile al tiu si-a supergenia ant~ií ulo, - sciis penctri
la plej proflmdajn iJeletojn de l ' ltébrea animo, suk c!~s i s
~in brilego priskribi kaj kio estas 'ple] glorindit veki. Voki dc _J' 1njlj;>.r::t letargio, veki al propra kult.ura
(kaj politika) vivo.
·• ·.
'•·
·:Seéi' Bialik; malgl'aií sfa pr.of~nda nmego kaj entt1ziasmo por sia n acio ka'j ~ia multmiljara kulturo Íle enfaJas en §ovinismou. Li scias ne: nur adniii:adi: Li scias ankaú • 'kritiki , riproci , veki. Kanto kaj samtempe ploro,
~eno, kaj samtempe kondanmo - . jcn laenhavo de 1' b 1verkoj , kiujn tiü poten ca vort-ma jstro donacis 'al ·sia
popolo. Kaj lia voeo ~ujs obeon, Jon similan al Lio, kion
la antikvaj profetoj ~ui s. Per granda . torco li senlacc
me tadis sin i\iam anta(te kaj montraclis la vo jon al ~ pi 
át.a ~aj yo1i.Lika ~iber igo ... Liaj 'verkoj !:esas esti ~impl;)j
poeZinjOJ. D1 fat1~as n rtcia trezoro inter la plej n epritak. st~blaj pm·lü>j de ]' hebrea ruiljara . kulturo:
· · · La tntan krcadón de BiaJik ni . di vid u je tri cd¡lj

partoj .

.

.

.

u

l'il.

Lirilca , poezio. La pooto prika.n las la. belr.c,on
de l' natu~·o. Edukita mein sur kampáro Bia1ik ckd{~ si a pl~j
··.

',. 1.

f.rua juneco ekamis'la n aturon. Li parolas kun ciu herhe,Í;G,
. kun 6 _u flo~eto , audas la murn1uron de ciu arbct:o kaj ce
sablero. Nemam preterlasante la <>kazon por trateksi pli proÍ~ndajn sentencojn, en 1 ciuj siaj poeziajoj li evidentigas
sían doloron, kial 1a hebreoj :..,.... .kvankam sen sia kulpo
- tiom for~Oljtis de la naturo. Kaj ciufoje li áh okas
por :reveno al ·Iá naturo, al reokupi~o pri la kampo , pingado k. t. p.
·
. • 2 . .N_acia yoezio: Priskr}boj de dive:tSaj_ Fic~reaJ D: ~tt- 
~JlllJ tmwajOJ (prec1pe okaie. de 1', po,gromoj , en RúS~1jo,
o~ l¡t komencaj jaroj de la .m ina jo.) ' kaj 'meditoj pri.tiJi] . '
Liaj poemoj farj~is monclfaruaj _v:érkoj , afvokoj al Ía ~1:ut.1
·k,~tl~~ra .n~ondo. Kondam~o · al ~il~opo '·.~ e ~i silente i?~~as.
J?~~l(e.r tlDJ ~ond-skuiJlltaJ kmelajoJ . KaJ samtempe)1 p r~
~~e•a~ al sr kvaiau revoluciari ''vekon: jám sufice snferi,
~,t\1! ~am tempo sin deümd'i: Kafen .iiaj fórtáj,"kaj akraj ,,
~ºf~C?l' ke oni povus e e korifuze halti aritaii ' la demando; '
~~~ . !iq "estas vekilo, au eterna· :kondamno? 'Séd ) ro torta '
~t~s- 1~ amo de :Sialik al si~ :tortura:ta 'p<?polo , tro granda
l~~ ~l;l~sufero, ke oni povu lin süspekti pti .io alia ol plcti~· lJRá vokado al revivi~o. . . . · · ., ··
·
· '\; Granda literatur-valoraji··:~suís - aríkiu'i lía proia
táj~, Ni nur citu lian fárnan ·.;~ Arje ·B~ál pÚ~ ·-:-'"" Arje, la.,
fp~f~~~eganto.
'
·: .· . · . .
~· · ' t.. ,.,. -~
Filoi ofic!.j med,itadQL '(,Mig; adQ. ~n· ~Jproksim
~!OJ;. ~1am mi re~enis; Nokt~j pripensój Lk~j tre tre mult~~ li~~ ~llahorajoJ .apartenas i.kJ..la:plej profundaj , produ~tOJ ~e 1- homara mens-laboro. ·!..t
"
: h.,-f1!). la kadroj de sola ga~~.a~~olo,. pt.it~si ec ~- '
ti,u -hebrea )iar.Ja·, §fti'j:- '
. ~o!,ci.~~B:e. .la potene,án· genion
~~~~~ ·cmJn ·meritojn ka,j ,·priparoli c~"!n ,apat:t1ll\ j.úy~lo~ ,
q~ 1~~.:plumo - estas afero .• nen,iel pl~numeblv~Vol.u tiai' .
1~ 1~~ilnto ésti indulgru;na ka~ t~aktjJ~ nunah ye:rket~m~ JcieJ. ' ·
~JI!f, ~~ pro~on de sk.iz.o prt t!\1 . MaJsfrq.;; de :11}, .be1-:v ,. · .~:
1 f ~e estus · tamen
JUStel';¡o(pe ·"Dlehcii·" Üikiu 'Ji i n · stii-·
o~etkadon. Siajn la~jn~ :]kojn: .Bi~'lt'· ~edrci~ · "ill:
;r SCI.(lnpa :verkado . pri 1itéra:(úr.o. • Nórire li :déciilis pri, ,. 'ri ' kaj .komentarii la t~ . :hehrean ·:i:ntiban : litera " '
. (Bih~1on, la ,komentariujn _,ál· ~¡ ibj aliajn . hebrl343n •
:koJ~J· Be<!a'\irinde ~ · in<i:tto, ~oy.tábapt lil'l : if:¡,t .
.- l'ltflQlJ>lS tum utilegañ ' lah'oton. Tanl'en tio kion '::l:i' su'_, t~~~ :~ ~.--i
'
}.
t'-

);¡_

\ .·a:.•,

.de
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pcsfs ):ii11 prflahori,
.caaojo.
·
Laste sed ne ·Jastrange estu menciite,
ankorau unn tre grancl¡;n ' m~dton . ' Nómc, dm;n longaj_
jatúj ll ' ~stis mem redaktoro: kaj elaonisto, kaj, per la
plej noJ)la traktado de sia tasko, li e<bligis ~ múltaj lwIúencantaj taJentoj elnagi Ne unu _. el la nuntemp,~ faioaj
hcbreaj verkistoj soldas s~an kaúeion ;.J Bialik. ,
Siajn l~stajn jarojn Bialik p,asigis en palestino . Lando de liaj Revoj,
,.'
,
,, "
Estis ~ojo~ honoro, feljco kaj plej alt~ respekto -- viv.i en la sama kun li epoko. Homo , kiu ·guis éies (sencsoepte) respekton, . horno, kiu meritis l-a tilolon Naciá
poetp, ver.kisto, kiu .kandidatis je premio de NoQel. :HornO¡
pri kiu•, se ni v.qlns skrihi ·ciujn meritojn por la kultnro,
ekm aukus papero ...
Lu hebrea naCiJ) jam 700 jarojn ne posedis tian vo!-tgMion. Ekde J ehuda ,H ulel'i, ,pri kiu J;leine .skribis.: ·
J\ iarn l:j. Kreinto ckvidis tiun anl.mon, Li estís .t¡el !)ntuziasmig.ita de ~ia kr-cajo, ke ti:un , anir:ilon Li. ekkisis.
Kaj la cho de ti kiso auiliga$ .en liaj (de .Jehuda Ualevi )
poeziaj~j. }Jri _Bialik !}iras. kvaza:u daiírige fama hébrea liLeratt¡.Í'islo Stnpriicki - estn 'cl:ir-ende, ke kiam Dio
k.reis la anirr!on de :Bialik, Li faligis larmon , kaj ~in larmo
rcehas en ciu lía poemo . .Ten kjal la vc~k0j ' de 13ial.ik ll!!]
profordc .tusas kaj _,ti cl {qrle _pencl.ris 1~ nnimon , ¡Jp ciü
hebreo .
"
E. ftlicsenfelrl ·

u

......

,J.,\ hnmuro en

-stan ku~uion ¡ ia ~eto estas trovÚa! o~ stara8 en iu .éambro
de w-an.da nova lahqrista,· kll.lb?. Vorobjanji~ov furio~
z.e ~m d1strancadas, sed la b:ezoroJ mankas en ~1. La klub"
..gardjsto lin informas .. Li .rakontas,' ke jam antaulonge li
tiovis la. juvelon kaj transdonis ~in al la magistrato. »Kic
o un - estas la trezoro-? « demandas Vorobjapjikov k un
sufoka l)lalespero. La gardisto· montras la domon. Cu vi
nc vidas? Jen gi cirkaüe. El gi oni konstruis la klubon.
.Per tiu ci soeno, sola nehumura parto de ·la libro, fínigas
la instrua historio 'de la sego-casistoj. Ciu povas tiri el gi
kónk1udón , \ ia al li placas. Pri gia solvo oni povas diskuti. Se.d tio estas nediskutebJa, ke en la lastaj jaioj tre
malrriu]taj rom;moj efikis tiel drasté al la diafragmoj ,
kiftl liu Ci vagabond-rmnano;
gb.
·
PIRANDELLO. Lia figuro, okaze ke li ricevis la
Nobel-premion, ree altiras la interesigon de la Europa
legimta publiko. En la lastaj jaroj pi~ kaj pli . oni komen~
cas kritiki la j ugojo de ·¡a pl~j elstara literatura areopago ,
kaj ~a kritikantoj ankaü ci-jare ne estis tre silentaj. Nu,
tío ne ·estas mi rinda: Pirandello ja ha vas nomb:rajn
satantojn entuziasmajn, sed ue ma1granda esta.S ankaü ties
nombro, , kiuj ne entuziasmas pri Ia oftc kurioiaj »ekstravagancoj « . de la kurioze originala verkisto.
Certe. diversas Ja op:ínioj ankau pri lía romano: »La du
vivoj de Mattia Pascak' La he:_roo de -1' romano, la maltrankvilanima Mattia Pascal, l eknatizigas pri la mil malpurajoj kaj falsajoj de 1' 'cirkau:\ mondo kaj iun tagon
decidas, ke li' metas punkton post sian vivon gisnunan.
Li de fugas de sia familio ríe po'stlasante e~ unu linioh
da ,skribo kaj ~ la ap1!flenuloj k~nsternite lin »rekonas «
en ka:davro gL1ste tiam kaptita · el akvo. Pascal liberiginte
ekscias, ke . pni krcdas lin definit~ve mortinta kaj li sentas,
ke per tio li forjetis de si cion, kio lin krocis al la pasinteco. Sed rapide sekvas la elrevigo: Pascal rekonas, ke per
si a bizara provo li . fiaskis; la . transformigo kaj liberigo
ne povas dependi . de 'eksteraj · faktoroj , gi devas okazi

ínter~e kaj elinterne ... fstas ce.rte, ke ia kompÚita aniiJlprocezo '1gas. kredebla kaj akceptebla nur tial, l<e gin surla majstra pJumo de Pirandello .

p~perigis

HENRY BERNSTEIN: ESPOUl. Granda atendo kaj
vere »Streca « atento antai:'tis la novan drarnon. Unue, cae
la verkisto tu tan jaron silentis · antaü ol gin verki. Due ,
car pli kaj pli aktuala igás lía kandidateco en la . Akademion.
En la kvin aktoj .de la » ~speJ.:O « - ludantaj de 1'
unua gis la 'lasta sur la. sama 'scenejo -:- neniu morta~.
Nuraj internaj okazajoj, . koraj kaj animaj konfliktoj
plektigas en dramon. En hur$á salono. ·
M:aljuniganta viro kaj maljuniganta bela virino esl,as
geedzoj. De dudek jaroj. La edzo - Emile Goinard -·tre multe laboras. Li suferas je sen'dormeco kaj okti1fualsano. Li legadas.la memuarpjn de Winston ChurchiLL
Kaj rezignaéie, retíriginte, solcce li observas la lai1tan
vivon de sia edzino, pJenan de gigolój , baloj kaj ha1•-oj.
La vióno -- komprerieble - konst~te havas »'Íun«. LR
lasta »Íü « estas ia nokaut-campiono kaj kokta.jl-heroO>,
kiu, meze de la unua ·akto - . felice , ne sur la ·scenejo,
sed malproksime en la restoracio de la Ambassadeurs -tubatas la parizan konsulon de iu eksterlanda grandpotenco, car ti u ' okup;s la tabloo menditan de gesinjoroj
Goinard.
Dume , hc.jmc, en la salon o, okazas gravaj afel'oj.
Du inter-esaj dialogoj. La vnu , ínter la stalkonsilisto
Goinard_ kaj Catherine. La alia, ínter Catherine kaj si11
estonta hofralo.
'} · •: Nome, Goinard, pli guste sinjorino Goinard, ha va~
clu f ilinojn. La unu, Catherine, devemls el sia unua cdzineco. La pli. juna, Sola:nge, havas sinjoron Goinard kiel
patron. Tiu ci pli. juna knabino estas la favor:uino de la
pat;rino, opal'te ankáií sia . f.ederitino. IJi h;u•as lq sornan
vivkoncepton. Same ili amas amuzojll. Kaj sam!l- ili · ne
¡

. s~inpatias kun

ia: du »cindruiinoj«~meinb'roj de ia familio: . kun la Atatkonsilísto ,kaj k un Catherjn{l.
. . ,Al S?lang~ Aia .avino· heredi5is pli ol. du m.ilionoj'n
da :frankOJ, KaJ la nca, ·trodorlobta, bela, JUDa, sportema
knabino -- helpe de sia patrino kaj de honege ~plikitá
. banfrikoto ;;- kaptas por si edzkandidaton. 0hi jam. iiksis
knj publikigis ce la t¡¡,gon de la geedzi~o. Sed tian1 , Thierry' Kcller; la :íianco, cetere artdekoristo, ko.nfesas al Catherine, ke §in li amas. Jes, sin, la senhavan, subp~emitan ,
malpli junan kaj malplí 'belan knabi.non. Kaj sin li vol.as
ankaü edzinigi. N¡\ sian malvarman, plez~caseman , tro-;.¡
dorlotitan fratinon.
·
·
La lukton , kiu ~is nun okazis mallaüte; senrimarke f
•
kaj kiu, per tiu ci sceno igas senkab batalo, els'kermas
propre Ja. »hodiaüa « k:nabino, moderna, malplena, apenaü
kapabla je tenereco kaj profundaj sentoj , kun la )> sentvirino « dc1ikata, dotita per koro, konata ·el pasintaj
tcmpoj kaj ·e'sperata por la futuro. Ne necesas diri, ke
malgra(í. ciuj lnalhelpoj , precipe la giskruela kaj gismalnma kontraüst¡\ro kaj diktaturo de la patrino, en la
batalo 'fine tarnen venkas la du junaj cstajoj, ce kies
flanko ílagras la standardo de vero kaj vera amo. Ili signifas la:· titolan Esperon, kiu portas en si la germojn de
garantio· por pli boba morgaüo kaj ' pli bona· .homa1'o.
. . Okazajoj do ne estas multaj en la nova dramo · de
.Bermte¡n; Nc pli. ol tiom , ke rican, trodorlotitan sed
surfacan kaj senkoran knabinon fodasas sia fianco P.ói·
cdúnigi la pli simplan sed bonkoran fratinon. Sed el ci
ti u · terno .Ber¡;¡stein komponis veran .freskon. C:i estas
lar~kontura penh'ajo pri la familia, spjrita ·. kaj mor ala
vivo de Parizo de mil .naúcent tridek tri. Kaj , . kí·om P.,
dramo, kiu - escepte de .la trolong.ajoj de la unua a,)do
-:- konstarite interesas, -oc ekscitas la rigardanton.
!Ji.

. LA POSTEULO DE TIBERIO. Pausilippe, .lschia,
lfabo Mioeno , Procida, Amalfi... Sufica.s eldiri tiujn
nomojn por elvoki unu ' el la pejza~oj. plej sargitaj
rte famo kaj historio. Kaj; vid-al-vide de tiu pejzago
staras domo. Nura ekrigardo: ~~ estas la lo~ejo de bonguSct- .
ulo. Mi !in ne P.riskribos. Oni. diris al mi,. ke. ·ti apartenas al la »kuracisto· ri.e la Re~mo de .SyedUJO<L La Reg·
ino posedas vilaon en la m~zo de la inS.ulo Capri, kaj estas
kompreneble, ke. sia kur.acisto lo~as ne malpró:ksimi de s.i.
La ku~acistó de la Retino de . Svedujo nom~as doktóro
Axel Muntbe. Lia historio kaj ; tiu de lia domó h;e estas
ordinaraj. Juna studento, novbakitá -el la Universitato de
J~na kun la titolo ?e. teologi~ dok~oro, ~aj ilekve . sin dedlconta al spekúlahvaJ studoJ .. VoJa$o lm líazar.de kon- ,
du~as ¡¡) Anapapri en la jus . priparohtari lo1wn. Tiam ;ek~ ·
z~sbs nek. belaspekta domo! nek. ~llfdenq. ,Seil . vin'be~(l~o,
kte labo.rl~ · mal]~ulo nom1~a Vmcent~, ka~leto ded1Ma
al San M1chele ·ka] kampara . kabaho konstrmta de Mastro .
Vincente per.la marmoraj rompajoj, 'klujn li malkovris ~r
pante sian vin.berejon. La. ,maljunulo l6tas efektive sur la
ruinajoj de la Tiberia vilao. ftevo, de~rro, pasio ekflam- .
as ~n la .koro ~e la junulo.: Li ..decidas nepr~ alprop1·igi ,
al Sl ~a vmbe~JOn~ l~ .?omon, la. kapele~on kal tié ; ekl9~i.
~d h h~v:rs nek pm;Icion, nek .ncon . .~lozofio , kaJ te<>log•o ne n~1gas,.' siajn adéptoj.n kaj. ne e~ligas al ili, fari~i 2
posedanto en un u el la pleJ belaJ lokoJ de la mondo.• La
st~dento ~uj decidas santi sian ltarieron. Por poséai Sán.
M1chele, b akceptos »fubtan vivol1«, lau lia propra espr.i- "
. ~o. L1 fOnsideras kiel fuAitan vivon, tión li · pluif9je .
. . n~tas, . la: fm;lason de la s~killati,~aj ·~ojoj )>or 4 studado .
ka) pr.akt¡kado de la med1~mo> L1 havas lá .sen ton, ke' 1!
. malalut~ QÍ'C.rante la $pmtan pór:la · mate'l'lli. Tamen, 11
faras tion por i{Ul). ekpqsedi · San Miche)e.
·
. Li ~lvenas en Paris, instali!as en la,. »Latma · Kvartalo ~ .ka] Blstudas .la inedicinon. : Li est~ tri inteligen a, "
' spe~ale kapabla e~kol)i" lJl ko~9ll c;le la po~o)' 'kaj e!iki ,,
~)lia volo .pere de la morala mflyo. ()m J1n un,ag;;¡s :tlm
)tma kuramstó-'magnetizanto, . ij-e~ bela, tre. klera kaj b:e
ro.isteta. Li · f:u~as laumo<l'a ::Icuracisto. En
hio:~o.
S.aint Germain oni fin fien'e~ Aatas. 'Sed Ji estaS io tute
ali,a ol 1ntr..igwo, au 1lando. :C1. ;laboras kun Charcot en la
•Sllpétriere~ .kaj ~un Pasteur ·auín· u'u ai studaaas' ¡a. ra.:
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bion. tia . h.orizonto ,ne Iimi~as á1 'ia kl1entaro, a( ia .ri~: ·
·aií ec al la p¡edicino.·· Li cíam re v.adas pri San M~chéle.
Foje .!li revenas .al Caprif inter· ekskursó .en ,L~[>QnÍO ~aj
r-estado en Sve'dujo. Vehas la . lempo., . kiam li ' efektiyiga~·
sian revon'.. Li acetas San Micbele. ·flroprari1ane li kon,stn~as
sian domon. DÍ' · .elfosadas la statiíojn, va~djn; kolon()jrt
kusaritajn en la ~<~rdeno · de Tiberio .. Po pece li faras el
Ll ,,ilao de ·Anacapri 'la m1rindajon ; kiUif' ni vidis: . ;
.Tra jaroj, eble, pro nek:onata amareco , kiu kiel. on': ·
do venas el la fundo .(le la skandinava koro , li faxi~as tre
horneviten:.\a: Li ekloga$ en San .M;ichele por restaéli tie
ddinitiv!J. Dqm sia tutR vivo li plendis, ke· li ne 'póva .
dorini; trajto ; kiu ankoraú plifirmigas tion, kion oni pri lt
divenas. Amiko ·lin konsilas. verkadi por venki la maldormon. Li sekvas la konsilon. Filozoiío kaj teologio est;is
jam ti·o foraj. TroJong~, -_li skribad,i.s .nu_r receptojn: Sed
1J -estas multe :Spertmta. 'L1 rakontas stan . propran v1von.
Dísradianta. eirkaü · San Michele, kvazaií. hrkau ' akso , gi
konsistigas kaf p.lerúgas la » Romaiwn de San" M1clieJ.,e.,< .
Peza volQmo kvarcentkvind~k-paga; tiom rica,. tipm neatenditao tiom miriga, ke onl gin . tradukjs j¡n ' 25 lingvojn. Al la franca eldono v-erkis antaüparolon Pi'erre Benoít.
. S-ro Beno~t , romanve~:kis.to , logitade • aütobiografioi)
Sed tio ja ne esta,s , <ir..dim¡ra aütobiog.rafie. Oni ja.rn
di.ris , ke ·gi ·enhavas sufice da veraj avegturoj . por tnta '
.kariero ,d,e rol?J.nv~~!-isto, ~~}a~ fakto. Oni.. ne ,1s4,as ,. eu la
verkado de . bu ·hbro,. e.Qhg1s dormon ' al s.~ro. Munthe,
~ed oni. povas c-er~gi , ·ké :tip rimed!;J ,qe suk.cesos 4e l¡¡. leg~
antoj! Pe~:sono roalplej .. ema al ' romalllegado, 'ne, P..O.vas
plu levi la nazon , kiah:l ·1i gin metis inter ti.ujn valoi:ajn
pagojn. Gw 'trovas cion; cb!a~ en .ili.: .en lloma,rakont~
ojn, kiuj es~us ravintaj Stendhal, en P¡¡l'is, drainojn; ko~1eqiojn,, miksi!ajn . Admiúnq¡¡jn . pa~ojn ·. pri bestoj ~~j
$I~pluloJ. MalJuna. kai:nparaJ?,O, ..~aJd~l) mortón~a, dms
~l s-ro Munthe: »VJ estas bw¡a' k~el .1~ maro. « T1u laudo
flanke de kamparano ne cstª&. 's.ens1gmfa.
, ·.
. Sed, se s-ro Munthe emqp\is la gpmgjn ~en dudekkvin.
lingvoj, li tion 'ne atingis per ' ~iá nura ~n'te.ino . .La anekc
.. dotoj de ti u komfaloplena hOil\1¡>..,. ardas de f~J;j.ro k~j _d~a,bla
~pirito._ .Tamen oni ege .:pli;rvj,g~ ~un, Sffnkompjl,f;Jill
s~edon, dirante· á1 li, I.;e la. p~r~l? d~ P:a~~¡lle . ~ü,:la · ~ut¡¡.
ngardo de hundo pruvas Ja tph bop~ ol ~a laüdOJ , d~
kútikistoj, ke li ne rriisuzis sian vivon:· · ·
·
', ·11·
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