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.4 ~lonpi·ezo por jaro: 9·-, (iuonjai·o: s·-, unn ekz.: .t·- svisaj frank.oj, specimeno: 1 resp. li.npono 
Kolektiva abono la duonon. Por kurzsuferaj landoj favoraj prezoj. Petu detalajn inforwojn . 

1 
A.v~•·to: Manuskriptojn la redakcione redonas. La rajton , fari en ciu ensendita manuskripto 1 

.5tilajn korektojn la redakcio rezervas por si, be la vcPkinto aií tradukinto anticipe ne protestas. 
La redakcio akceptas nur unuflanke masinskribitajn artikolojn kun sufice largaj margeno kaj liniaj 

inlerspacoj. EsceptP tamen estas akceptataj manuskriptoj kun desegnitaj aií tre klare skribitaj literoi. 

A 

NIAJ ELDONAJOJ 
Verkoj de JULIO BAGHY: 

Dt1l1C11 Marfonetoj, noveloj tolb. 5.40, bros. 3.40 
Migranta Plumo, noveloj tolb. 4.60, bros. 2.70 
Viktimoj, romano tolb. 7.40, duont. 5.60, bros. S.-
Hura! romano tolb. 10.- bros. - - - 7.40 
Preter la Vivo, poemaro tolb. 3.-, bros. - - 2.-
Pilgrimo, poemaro tolb. 3.-, bros. - - -- 1.80 

Verkoj de KOLOMANO KALOCSAY1 
lirrí_;!vo, Stilo, Formo tolb. 4.90, bros. - 3.-

Malkara eldono bind. 2.50, bros. - - 1.50 
Strecita Kordo tolb. 5.70, bros. - - - - - 4.
Rimportretoj tolb. 4.50, bros. - - - - - 3.
Etema Bukedo, In ternada poemantologio, 352 paga. 

Duonlede bindita - - - 11.30 
Mailách: Tragedio de 1' Horno luksa 5.50, simpla 4.
PeWfi: Johano la brava 

luksa bind. 7.-, simpla bind. 5.20, bros 1.50 
Goelhe: Romaj elegioj ; La Taglibro, silkebind. - 5.

bind. 3.-, bros. 2.
Hungara Antologio bind 14.-, bros. - - - 12.
- G. Waringhien: Kiel fa rigi poeto au Parnasa 

Gvidlibro bind. 5.-, bros. - - - - 3.60 
Dante: In fe ro bind. 11.-, bros. - - - - 8.80 
Hekler: Arthistorio J. bind. 15.-, bros. - - - - 13.-
0ekdu Poetoj. Poemantologio . Redaktis: Kaloesay 

bind. 4.-, bro§. 2.50; luksa bind. 5.- , bros. 3.20 
B. Mussolini: Vivo de Arnaldo, bind. 3.30, bros. 1.80 

luksa bind. 4.- , bros . - - ( - 2.20 

ALIAJ VERKISTOJ: 
Bleier-Kokény-Sirjaev: Enciklopedio de Esper-

anto vol. l. A-1 bind. 15.-, bros. - - - - 1.3.- · 
S. Asch-1. Lejzcro\\-icz: La Sorcistino el Kastilio 

romano bind. 5.-, bros. - - 3.50 
Grenkamp - Brzekowski: Pri 1' Moderna Arto 

bind. 9.-, hros. 7.
J. Forge: Mr Tot acetas mil okulojn - Romano 

bind. 5. O, bros. 4.
Fran~isko Szilágyi: Poemaro el Hungarlando bind. 2.50 

bros. 1.50 
Francisko Szilágyi: Trans la Fabeloceano novelara 

bind. 4.50, bros - 3.-
Szilágyi: La Simpla Esperanto (gram. por hung.) bros. 1.35 
Teodoro Sch\\ artz: Modernaj Robinzonoj bros. - 1.50 
La Pentroarto en la malnova Hungarujo, kun 95 

ilustrajoj duon lede bin<.lita - - - - - 15.50 
L. Totsche: De Pago al Pago studoj bind. 4.-, bros. 2.50 
Engholm: Homoj sur la Tero romano bind. 5.- , bros. 3.60 
Engholm: lnfanoj en Torento roman·o, bind. 3.50, bros. 2.
Kenelm Robinson: Homarisma Laboro bros. - - 0.60 
l. Sirjaev: Peko de Kain bros. - - - - - 1.
H. Weinhengst: Turstrato 4. romano bind. 5.50, bros 4.
E. Aiaberg: Fine mi komprenas la rad:on! bind. - 6.-

hros. 4.50 
K. Karinthy-L. Totsche: Vojago en Farem!don bros 1.20 
K. R. C. Sturmer: El Notlibro de Praktika Esperan-

tisto. bind. 4.-, bros. - - - - - 2.50 
Slonimski-Grenkamp: Mia vojago en Sovetio 

bind. 4.20, bros. 2.70 
Teodor Herzl-8. Selzer: La Juda Stato bind. 4.20 

bros . 2.70 
Hungara Slosilo - - - 0.18 

II 

Jelusic-Rotkvié: Cezaro bind. 11.-, bros - 9.
R. M. Rilke-Münz: Leteroj al Juna Poeto bind. 1.35 
Adamson: Auli bind. 3.-, bros. - - - 1.60 

Prezoj en svisaj frankoj 1 
Aldonu 10o;o por sendkostoj 

Niaj reprezentantoj: 
AUSTRIO: Rudolf foltanek, 

Wien, l. Herrengasse 2- 4. Postkonto nro 19.704 
AUSTRALIO: L. E. Thomson, p. a. R. O. Rawson, 

MeJbourne 185 Exhibition Str. 
BELGUJO: Belga Esperanto Instituto, Antwerpen, 21, 

Willemstraat. Postkonto nro 1689.58. 
flandra Esperanto-Instituto. Kortrijk, Magdalenastraat 29. 
postkonto nro 3268.51. 

BRITUJO: Brita Esperantista 
Asocio London W. C. 1. 142. High Holborn 

BULGARUJO: Centra Librejo »Esperanto« 
Sofía str. Maria Luiza 3S. 

CEAOSLOVAKIO : Cefwslovaka Esperanto Asocio 
Praha XIX 447. Uralské nám. Postkonto: Praha 9.602. 

DANUjO: Isosek, sro L. friis Aabyhoj, frodesvej 21. 
Postkonto 11 ro: 16295. 

ESTONIO: Helmi Dresen, Tallinn, Postkest 6. 
FRANCUJO: Centra Esperanto Librejo 

Paris 6e, 11 rue de Sévres 
Postkonto: Libraire Centrale Esp.-iste, París nro 19601. 
S. Grenkamp-Kornfeld, Paris XIV-e 117 Bd. Jourdan. 

GERMANUJO: Postéekkonto de Vilmos Bleier, 
Berlin 138084 

HISPANUJO: ferdinand Montserrat, 
Barcelona, str. Provenza 75, 2- 3a 

IT ALU JO: Ita la Esperanto Centro Milano, Galleria 
Vittorio Emmanuele 11. 92 

Postkonto: Milano, efe postal e 3/18715. 
JUGOSLAVUJO: Sudslava Esperanto Servo 

Zagreb, Primorska 11. 
La Suda Stelo Slavonski Brod Postfako 44. 

NEDERLANDO: Internada Cseh Instituto Ha.ga 
Riouwstraat 187. Postkonto Nr. 162.626. 

NORVEGUJO: Norvega Ligo Esp-ista, 
Oslo, Bergsliengata 11. 

POLUJO: Halina Weinstein, Warszawa, str. Leszno 99. 
P. K. O. W. Nr. 27867. 

RUMANUJO: Esp.-Instituto Rumana, Cluj, str. Bravilor 15 

SVEOUJO: f6rlagsf0reningen Esperanto, 
Stockholm, 1. faek 698 Postgirokonto nro 578. 

SVISUJO: Nova Esperanto Grupo, f-ino Halter Prisca, 
Karharinenga~se, 1 l. St. Oallen. 

JAPANUJO: Japana Esperanto Instituto 
Tokio, Hongoo-Motomaéi l. Postkonto: Tokio 11.325. 

USO NO: Amerika Esperanto-Insituto. 
Madison, (Wis.) 556 State Str. 

ALIAJ LANDOJ ne menciitaj éi tie, bonvolu sendi post
mandaton al P. K. O. Polujo Krakow Nro 403148 
Administracja Literatura Mondo~ 1 svisa franko egalas 
1.72 zloty. Internaciajn postajn respond-kuponojn nj 
a~ceptas en la valoro de 0.30 sv. fr. por unu. 



lJa· lPakiano';KiloDo . 
- "'A~dr~IS' VIJWlf-

La, kaptitój ku~is en longa viuo, wpare kunligitaj. intaj Jipoj krevetis kaj pikdoloris kiel de fajro bTui-
J>er seka llbvrimeno est~s k'untirit!J.j sur , l~ dorso iliaji ligataj: ., 
manoj káj piedof Popáre ktme _.:__ veriajne, por k'e : Ekgeminte, li sentís kublutan puS<>n de la frato 
konvulsiante. ili ,m'ulngu la dolórojti .unu al la dua. EMe kontraií la ripoj kaj aiídis kol:eran' flustron . 

. ankau tia], ke ili unuope. n«f povu fon;uli~Lde Ja fajri- ~ sílentu! ... Aií mi . sufokos ,,in per la propraj 
loka lumigita cirklokaj ne faligu sin en iun roktfendon·. manoj! « · · . 
Sed povas ~ti, ke. 'tion simple elpoo.sis iú koniandanta · Ki!ono ne konsciis la ridi:ndeoon. de la minaco en 
oficiro, en kies fantazio neniu alía turmenta maniel'O tia stato. Pro re3pekto k~j timemo al la grandulo -
plu restis, . pli máljtma frato - li penis reteni ec la spiradon. Gis 
· Kun ~'- pólvitaj ,·sanda:oj surpiede la kiraseapon nun Ji opiniis, ke la manoj de la hato senkonscie tiret-
kaj §ildon · fo:tmetinte, nur ]ron mallonga glavo en:- ig-as, sed lllll\ li ekkonjektis, ke Ji kun nekompreneMa 
mane, grizhar<;t legiano malrapide paAis preber la vico celo-intenoo movetas la manojn seneese. 
tien-reen. Oni povus opinii, ke li promenas ci tie, se la ·biaj propraj manoj estis paralizitaj kaj sensenl¡-
irado ne estus serioz~ peza kaf sur la larga armila klin;- aj . Sed en la ~ultroj Ciu alttiso pikis kiel akra najlo. 
·go ne sure~tus Hz:unaj koaglintaj strioj. Kiam Ji klinigas Ciam pli rapide kaj pli dolorig·e ripeti~s la pik'oj:. 
fOr surméti al la fajro novan lignan stipon, liaj manoj Ciam pli forte Kilot1o kunpremis la dentojn. Al li ~j·-
gis la_ mezo d~ l' brako rebrilas kiel -en ru~aj gantoj. nis, ke la frato simple pe_rdis la sagon. . 
Ankaü en la griza, l:larbo estas ru~aj . maku~oj - ec en Sed tiam li eksentis, ke io lin subite liberi"'as d~ 
ia okuloji1 -~ajnas io engutinta. · . la a1ia. La krui:oj restis same forte altiritaj al la huroj! 

· La batalbruo üesis antaií ses horoj, en la vespera de la frafx>, sed la supra parto de l' korpo e~jni!t 
k,OOpusko . . Nún ankoraií aiídi,g~ nur la ekkrioj de l' libera kaj senpeza. Sajnis subite deiganta liaj defluganta 
gardistoj en la mallúmo, cirk:ah la loklo die la kaptitoj. en longa arko - malproksimc sur la deldivo valen,· · 
Kaj par-centojn da pMOj pli mialalte, tuj ce la voj- trans la vojon, en liberan malluman spacon. 
rando, ' wn.as martelliatoj. La arhoj: laiíe de 1' voj-o ne Vidi li ne povis. Al li , ku~anta surtere, la sandaloj 
, Sllfieas alnajli ~s ~~ ~aptitajn sltlá,VOjn.- .al done oni de legia:no polvumis la okulojtn, kaj lía unua laboro 
bezonas ankorau krnooJn . . Post du: h'Of'OJ, kl8.:1U Marko estis i1in vispurigi per la mlanoj revhigintaj. 
Licinio Kr11sw iros el Kapuo al Romo, la viva 11.leo ·dev- Bato surdor.se eesigis ankaü Ci tiun movon. La 
a& esti .preJa. fratan flustron duafojan Kilono ne aiídis. Sed li ri-
•. -~ Al la. roldatoj tamen 8ajnis tro 1onge atendí. Pli markis-, .ke ·'Hiepio per la mano i:e[ agadis al ilia k~ 
tn,;1lproksime dékBt&. 'kie la vojo ree altigas monten, muna ligilo. 'Ektimigo kaj stranga sentfluo trakuris la 
brulis alía Jajro. Kaj dum ties p'li hel:a ekflamo,: alte junajn membrojn . de Kilonó. Cu efektive - ? · 

. en.aere, el la ~allumo .elig-is ktuco kun horno a~ gi aL- . ~d en la sama momento li sentís, ke ankaií la 
·. najtrta. L!J .mahorg:e .alfaiita , transvers<t,~lrektigis, lá krmoj liber~as el la hi'ulpremantaj ligiloj~ Ape:n¡aíí, 
·stiJ.turo de 1· aln:ajlito -kurhigis tiel, ke la: iñentono pre~ konsc~ií!1e, Ii. rete~is. mirek'krion. Kaj kiel de granda 
kaü tusis .la .g-.enoojn. Kiam la -m8rtela-··bátado suh'e malproksiro<) hkaudis la fratan -flustron: . . .. 
momerite .eesi.s, ti:e de ·supre .audigis .obtuzaj hurl~j ~ CtJ vi povas moví la piedojn?« · · , 
kvazaü de duonbueita lupo. T1ain"la pa§anto·haltis, jet- Al Ki!ono la malagr.abla do~ró ankoraü pikis en 
!lletis siajñ grizaji.i hartttfojtt· al la miko, kaj sirm:an1e la piedOj tis la génuoj, sed moví ili:n li jaro povis. 

· Ja <lku!djh. koniraií la lumo de sia fajro, penis bóne »Kaj la maru:ij?« 
ekvidi. - Ankaií la ma:ooj estis tute revivigint~j . · 

•0 ,, Kí!on.o ·kaj Hippio kusis 'Iastpare :en la vico. )'ute . ~ tiam Jriel innooj atakotaj' de kato ili alpre~ 
'liazarde ili trovigis knné. Hippío .estis 'tinu: eL fjuj .;.:tro7 itis t<eril~ kaj e~ la spiro1;1 ~is r·ete~i. La .kgianó 
kuragnloj, "kiuj un~aj kune :kun· Spatf.álw liberigí!S él nmemons, ke tro longe h sm forges.LS Ce la alloga 
la ~ladiatora ~aU~rejo de Kapuo ·kaj liberígis la cet- ·vida3«>' kaj r4le ekinspektis siajn kaptitojn. Tamen,' ko* 
~t~n: sklavqjn. :En· ~iuj riliér¡1j' militíroj kaj hataloj li vin~te, ke la vi~ estas kie.l antaiíe, 1i reili.s malauf*-
'p~rtop.re:nis;· dum Kilono pl~Ati§ en la monfaró lá brut- reo al la midaltejo de 1' Mklivo kaj restis kun la vizagó 
OJU: de Lentu:o Batuato. Ntit post kiilm Spartako kun al la dua ·fajro. • 
siaj ta~lli'ell.toj traluktis sin el la ·clrk:aiífenoo en lá Kilono sen kmnando Jromprenis, ki-on 1i faru. 
~lr~u:iaj ~~oj k.áj,. ree pr~ig:i.s al ~omd" li' f~n:- Kia ... la staturo de Hipio kiel diléa grita s~rpento pr~ 
!a~ut s1an :ñru~n k:aj f~ritis'' al l~ .gáfioy, Sed: ~te terrim')pis liajn piedójn, ankaií li;" símil e ku~¡¡n_te, tuU; 
~bgiS al la ta:cmen1b de · Sla samnatlaDo ~pattako. Nur + kaj rampis, postsekve. La k'orbatoj kiel gongfra{t,-

. lúet-aií ~ttagmete, k1am ·Ja .fa~mentestró falis kaj la oj OO.tu~ en la .Qr.elúj; la sk'rapsooo, kiun kA~ilíaj 
~f <fe: ~raBS? .pt~se~_{Üin: én ]~ ~~ $)n~to,. Jáe} kiq>rol~j v~joj :su!r , 1B: polvk:P:vrita 1~- éajn~ 

. la\iau1 hundo:¡n, fi h~ renk(;mütís kun S)$!-:-pU Jauta ventblovo. Pro la e~o, Avito gutumis lían, tutap 
~jnna frak) ... T.iaf.ili lru~ kap~is ka.j ·üun .. -~~ ko~. Li· kliñis la kapon ~tere kaj opiniis ein tute 
~cfine 'Stlr .i'<JI!lmal&ei:a Afooa . loiW iti · . .atendís;~~ Wita ~rla ombro de 1' frato. . . ' .. · 
O!Ü · trenos. ilin .al ~pudvoia(' :á.fb() aú' J.ktuoo, kiel tie ·, · ,"Kan '_la ka~j, jam ,m la k:avo, kvín p~j'Ll de ~a 
tinn aliaíí . . , ·' ·' :t,, 1:':.' ,. ·· • ·:. , · .. - P~Í dé l' g.ardisto, . :iij tiuru'in sentis, ke la aero su~ 
'~;;' ~i~,ootsoj. ~Irme kuniS~ .lli . klrus · st_I~fbnk~ kaj ·.i!i ~~ 1arigas pli ruga. La gardisto tate klini8,ia 
~r ~UI fibirO & sta kl!fno ~WI eé la pleJ etíw~ tftrt»- ' anJaoen, vidéblibs; ke li~ §ultraj muikOioj; tiretitaá 

, efótt e_.)al:~~ de la dua. Kgon(), tute . mirige, ·~ * pi'o rida~o. L~: ~ioj de lá a~o. n~Cita lupo~nisan: 
'aote ne ei&' Vuttdita. llij JOO'gaj ffa:vaj; hatot~~ kdrau pli ternr.e: Sed ]) trakiano) nun ~nSlS nur pn 
la~ a.;'l' f~t<>, li.~;.;ke bi .smgo· de Hippio •I tior ~ la onitfro, en kiu il! ram.pis, igis .Pli nigi'a. . 
~. vllndo •. 1ll.-ti~O, m~ :i.lifi káj attirw; pli_ -)'&i ; • . 1i4tti. Kil®o subire ~is k'aj elaste Jtiél jo:na 
~l1 f&ie.,',~t U>l~~ .Jmnp~ la din(djt'i; lá: "'~ 1ínko,saftlevitls.Tamiili itttsekvi Híppión' li ne S'ukoot~. 

. " .. . ' .... 



Ceo Belmqnt -

SENDAJO AC DEKABIJISTOJ 
EN SIBEIJIO 

En Siberia minfosej' 
En la malluma profundej' 

Sin gardu pacienc' fwra . . . 
Car ne perdigas en malgqj' 
La laborad' de via voj' 

Kaj penscelado supertera l . . . 

Err subterajo sen la sun' 
J.,' Espero - al la malfortun' 

Fratino tiu ci fidela -
Vekos kuragon de gajec'; 

· Kaj atendata kun ardec' 
Alvenos la momento hela : 

Al vi gisvenos goj-balz2m' 
De l' amikeco kaj de l' am' 

1'ra la ferr'nilo glaci-fera , 
Kit!l atinga¡ vin sen br¡.¿' 
Gis punlabora ka§o-tru' 

Mia kantanta voC' liberal 

Katenoj pe?aj falos .. . Jen 
lgos ruinoj el gehen' 

Mallibereja . .. Partos savon , 
Vin renkontinte ee la pord' 
Liber' gojanta . . . Frato-fort' 

Al vi redonos gloran glavonl 

Ti u }a m estis . coo.' Lia dekstra mano . de malantaiíe kap
~· la manon ;de l' romiano ~un la glavo, dum la mal
dekstra kiel §tala ringo cirkaiíis lian ko~on kaj malrapide 
klinis la tu tan korpon m a1antauen. La grizaj longaj- haroj 
j¡un ; preska\1 tu§is 1!!. trokut-b'igit:a.n dorson. N un r~e 
ekbrills la elig-intaj ókulglol>oj. Nun la lango elpendis 
inter la dcntof Nun la tU:ta vizago igis kupre bruna. 

Sed la persekutata kaj soifturmentita gladiatoro 
t-er:k~u.tig-is kun rutina militisto kaj iani!ll cirka luktisto, 
kiu nur antaií du ho:·oj man~is surstange rmlitan §af
au femuron kaj eltt·inkis . krucon da vino .. La li'biera 
mano elturnigis supren; transglitis la §talringon sur 
la kolo, tilm per la fortaj ungoj ekprenegis la impJ.ikt
itajn; harojn, Kaj dum la kvar fingroj ~nigis konstante 
pli, la dikfingro palpis laü la sanga ma1sekajo al la 
terura krania rompvundo de la atakanlo.-

~ippio spiregi~ ki~l vit·liovo,- lcie~ kap.On per_ §nÚr
ego om tiras-al la ptedOJ. Duono de ha _at~nto kaJ forro 
estis turnita al tio, ke ne farigu bruo K:aj , ne altiru · la 
atenton de iu proksima · patroló. Rompante la roma~l. 
on, li mem klinl.gis tiom malantaiíep , I<e 8ajnis -- tuj 
li falo~ dorse sub la korpo de la ~alafuiko. . · 
· 'ta ekmovigo de la glav9 en la mano de 1' legiano 
revi~li~~s Kil~non -el l~ mome.nta · senk?~~cio. Per .vigla 
kaptb <ij prems la pezan arnulou. K~J ·ttam~ per· am!
baií manoj levinte, li pikis duonflan'ke, de la dorso "
malrapide, SeQ oorte, ~~ ~\lstan Jokoo per la OKUJ.oj oone 
mezuH.nte, tutforte. klinigante. · · , , 

,•' ' ·.. ' ' . ' ~ 

'La staturo ·de Uippio rektigis. La ·. romiano fa,lis 
wrel!. telia,j piedoj. Momen1on li 'tenis sin a,nkoraií si!le 
kaj Sajnis,' ke. per. ~a manoj 1~ penas anko. rau apo~ki 
s\lrtere. Sed ti~m h falkurbig1S kun la -fr.unto sur, fa 
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.ANGE.CD 

Kap' mallévita - doléan~la 

En pordo brilis de l' .Eden' .•. 
Fltzgis demon' m allum-ribela 

Super infer-abismo jen . •. 

Spirioton vidas pure-éarman 
Spirit' de l' neo, dub' , malrJoj' •.. 

Senvole kortzz§econ varman 

EkkoMs fe l' unua fo j' ... 

»Pardonu l« - diras - »V in ornamis 

La bril' . .. Ne vane brilis vi: 

l'ú cion mi en mond' malamis, 

Ne cion malestimis mil« ... 

.CABOIJO 

Venis moment' dezirita: finito labor' multejara ... 

Kial mistera cagren' p.acon forpre.nas de . mi? 

Ca heroverkon farinte , mi nun, ·laútegul' senbezona •. 

S taras post pago'-ricev', fremda. al nova l7bor' , . 
Cu mi laboron priplenda.s, silentan kunalon d~ l'. nolcto, 
G.ofon de l' ora Aúror' kaj de l' Penata sanlctej' ? ! . .. 

~iluoj kaj tiel resti)s., la , manojn flan~en ·. sterninte 
kvazau rompitajn flúgi~ojn. 

Hippio forprenis de la .fruto la glavon kaj rele
tigis plenstáhíre _:_ tutsame, , kiel iám en la 'fr~ia ar
l>arejo Ce mortigita apro; aií kiel en la cirlro '"de~·noíÍlto 
Ce la kadavro de l venkita .kontraiíulo. Sed nur nió~ 
menton eklumis sur lia viz~o la ~oj~ · pri unu savita. 
kaj alia mortigita vivo. La fajro en la ma1altejo flam
~is pli alte. La tplr~do de l' alnajlito , superlfrúis 
la sovagan . kraketád~ú kaj la ri,dadon d!l la. eb'riaj .sold'
atoj . Ankaií Kilono·sin turnis-al tiekaj laokulojde-am-
baií largigis pro · néelkriebla- tei'uro, · ·- · - · 

Cu p.ro fajreroj saltintaj haz.íi.rde el la· faj.ro, tu 
allJruligita intence, la p-eoo- kaj guciro-~miritá kruoo. 
brulis de malsupre: Malhelrugaj flain<>j, spinante nigr- . 
ajn fumondojn, avidleke serpentis supren sur la freSa 
oedra trunko. La piedoj de 'la alnajlito . gis la genuoj 
ne estis plu videblaj, kelkmo~te la rugnigra_fUio/úl
ajo volvigis ec gis la hrusto. Sed ki;am vent.o p·usis la 
fumon tlanken, oni vj~is, ke la m,anoj ,perforte .. tifet
adas sin per la stl·ecitaj musko:oj kaj la kapo Siri:. jet
áaas de flaitkO al .· flanko k\lazaií tiu de vermO, kiun 
Jlajlita sandalo &urtretis. Li ne líurlis phi, li "stertoreg.i:s 
agonie kaj .lia stertórado terurege inteimiksjgis k:un la 
,~¡idado de 1' ebriaj S<>ldatoj . ·, , , ·~ . . 

' .~liflan'ke' roz lfl mOinMo , ái:íGig.i.s prob,i.fuitajj . · 
v.oooj . Pro detima senscügo amb'aií trakian~j' ei.Cfugis, 
forgesinte pro vi IWerigi ankoraií kelkajn .. siaj~ sam- . 
soí'tanojn. . . . ' . . ;., . .~· 

'· Láiíeble malalte klinigj.nte, presklaü r~IílRe, sin 
kasante en la malll.llllO, ili ku~s tra neprofúnda. valeto 
ddtsb-en. Hippio antaiíe~ ·Kilono tujsekve. Stature kiel 

,j~a gazelo konkaií gri~a Gatliá oervo; ·li estis, Plt l~rta 
"" .. . ... .), 



1curanfo 0Í· la pli -rin1i)upa fráto . . L~t vundo en la kap<> 
kaf la lukW kun la~ romano lacigis Hippion --: •al Kíl
ono ~jnis, ke tiu, sin apogante sur la glavo. iras per 
malrap~d'aj ~j. Sagan rapidon, flugi:ojn de falko 
i1i nun betonás. Tuj· malantaüe sajnis SOflantaj la ~ildoj 
de l legianoj kaj ile alte supTie kvazaü .kaptantc flirtis 
la rugnigraj flamserpentoj. 

Sed iom-post-iome la bruo kaj 'flamf!irt.ado restis 
malproksime poste; Ec en la malhelo ·oni vidis, ke la 
malaltejo farigas pli mallar~a. Nun jam estis nur rok
fendo kun tute rektaj vandoj . Dumkure Ja sultrojn de 
la fugantoj kelkiam altusis akraj rokelstarajoj· aü rok
pendajoj . .Jli ekiris pli roalrapiO.e, atente auskultante 
kaj observffilte . la · malluirn!oo. Pter etiendítaj h-rako:j1 
Kilono , pusigis al la dorso de lá frato. Hippio subite 
haltis lcaj rigardis supren. La fendo finigis, ascenda 
vojeto Ítl{) gi kurblls ce la monta deklivo. Sed gu<>te ce 
la fino lde la kUI-ha str.io, alte .super la kapoj de 1 fug
i:ntoj, b'rulis fajro, fojfoje en la lumarko ekbrilis glav-
pinto au pinto de b'ronz'a &po. · 

L¡¡. f~antoj tuj 1-eiumis sin. Al Hippio ·ci tiu re
giono ne estis tute nekonata, sed la ·mallumo intense 
striata de la fajro blindigis la okulojn, la mort)p.cigo 
kaj timo forprenis la ka.pab'lon orientigi. Li kuris je 
bontrafo, neniom pensante, ke tiel ili venos al la antaiía 
lOko, kie la mortigita legiano cerf.e jam. estis trovita kaj 
komencigis persekutado al la fugintaj sklavoj. Sed 
~azarde ili flankemgis en alian antaü~ ne rimarkitan 

. rokfendon. J):iel la up.uá, ankau ci tiu finigis per simild 
asoonda vojeto, kiun . supreniri iii ne havis plu forton . 
Simile ankau tie S!Jpre b'rulis fájro k:aj cirk.aií gi omhl'is 
níilitistaj silue!oj. · · 

Momenton ili staás kliniginlie kaj rigardi3 sup
ren. La f.ajro ekflainis pli alteo · kaj ' prilum,is iliajn 
vizagojn kun tute ronde malfermitaj oknloj . lli spiregis 
kiel lacigitaj, en kavemon enpelitaj kaj cirkaiíb'aritaj 
sovagaj 'bestoj. . 

Eviden,te, ciuj vojQj de # tie e3tas gardataj. Am¡
bau fugantoj kompmnis, ke savon i)i ne havas. Ili sin 
turnis kaf kun kli~itaj ka~j 'sin trien e ,iris un u post la 
ália. Kuri j.am es~ 8ensignüe. · 

Hippio haltis kaj komte1cis auskulti. Aüskultis 
ankaü KilanQ. Supre, tm:n~ 1a ravina rando, kelk'dist
anoo audigis paro'bruo ·. ~ vokado, tintado de l' arm
iloj. Estis klare kol]l.prenelJle, ke oni proksimigas ra
pide. Trat1S la r,avÍno ·foj-foje eklmnjs, ~endulre tío 
estis la; .t9reoj de la . persekutantoj. 

lTJ(Iuafoje dqffi ci tiu fugo la fratoj alrigardis mm 
la alian. L®ge kaj profunde, k'vazau penante unu div
eni la pensoa de. I' alia. $ed -estis nenio por pensi, am
baü ja sciis, ;ke eliron .,\Ü; i,l~ . ha vas .. , Kaj al ambau fan
tomis an~aü la" oku1o} ;lii}l,~t.a kr1,1CÓ ~un .!á .alnaj~ta 
homo, kiu, Jetadas ta; _h~ft . kiel vermro,'. IP.un najhta 
sandalo premis surtere. -~- ' : '· ~,·. ·.) : · 

Hi.ppió apogis sin 'kontraü la r~kvando. Supre, 
~n rutluma reb'rilo, . Küono v~dís lián' vizagon, f1ave 
·p,hlan, tute kiel la .roko, al · kiu pnímigis lía vúndita. 
nuko. La furioza Jiruado d~ l' persekutantoj rapide 

· rul~is pli Rrohimeü. Fasko ·da fajreroj de fo.rbírulinta 
t~rco . tu~t,:e flugis .supren ~sur la rándo ·d~ l' 'ravin,c>.. 
~: Kiloito . sfaris dorse al .tie, de kie venis la morto. 
Nun li ektremis kiel pik'ita de serpento kaj re5ovis sin 
. t~s la ?na t ,avinvando. La okuloj de ~ippio ~s~is .turnit-
1l:J ~~ ü ktm ·neAaogdjl..a terurá: decido, .kiun.liokompren
~ same Jda)"e, k:iel laiite :diritaQ. Lia ~ malf.eJmetis 
si,n; por krü proteste., rifuze, por ánkot;aií savi SÍali. viv-
on. . . . . . 

Ci 'tiu 

manó M: la tumo d~ 1' 'proksimaj tor&>j aspektis IJr.ul
tu~a. Sed a-i ne,tremis, ankaií la voco de Hippio estis 
malv.arma kaj malmola kiel la decido de la sorto mem[ 

>> Alían eliron ni ne havas. Aií,: eble, vi ankoraü 
opinia~ ian?« ,, 

Kilono klinis la kapon. Kion li povis opinü? 
»Se ni ambau havus glavojn, ni povus kontraü

stare batali. Tiam ili estus devigitaj mortiP. nin; car 
oferi po kvin viroj por ciu el ni, gis kiam n!l Iacigus, ci 
tiuj malkuraguloj ne · volus. Sed k'iel nun, 'lmn nepr-e 
devas fali en iliajn manojo viva. Mi ne volas esli tiu. 
Eble vi havas deziron bruli kiel toreo sur fosto kaj lum
igi la vojon, kiam Marko Licinio Krasso veturos al 
Horno? « 

Kil?no ku~tiri~i~, ~vazaü pe~an!e sin. savi el seú
kompataJ manoJ, kiuJ 3am kvazau tlras lm supr:en al 
krueo. 

>> Nel ne~ nel « 
· llippio nur klinis la kapon. Poste li prezentis la 

kunpremitan manon, el kiu elstaris du herbaj trunk
etoj. Ankaií tion Kilono komprenis. Tia e3tis la kuti:m;o 
de, l' sklavoj kaptataj dum ci tiu milito: kin riccvis la 
pli longan, tiu devas · mortigi la alian kaj poste sin 
mem. Kilono étendis la manon tiel, kvazai'l sur ~i pend
us peza rokpeco. Ci momente li havis nut· unu sol.an 
deziron ' 1)8Jletrantan ti' a la tuta korpo, ciuj kamofibroj·: 
ke riur tiu ne e8tu li,. sed la frato! 

Hippio kliniiis pli proksimen '<:aj tusi> lían sul
tron . 
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,pJi rapide·r Al ,,mi· AA)nas, 111Í jam :~Ídas ';.íJ;n . « ' 
Efektive, la lroleraj krioj soúis jam cLtié slípeda 

kapo de .Kilono. Certe ili rapidis, por :ke iu )tlia patoolo 
ne mortigu la fuA'futojn. Nura modo por ili estus tro 
m.ifda puno. Ferminte la drulojn, KiJooo palpis éirkají 
lá maoo: <le , l'4 rato. Ne . . . . Kaj· ;tamen li estis tiu l ., 

•· Cirkauante la uze gLatigintan glavtenilon, lia mano 
Sa.jnis sensentigi kiel. antaiíe, kiam li estis k~t~nta sur
tere, pro forte .rkqn~ritaj ligiloj. 

Hippio rapidigis -lin spirdreten~. · · . 
» Pli rap,ide l Vi me!m ne sukcesos . . . Mi jmn "' 

vidas ilin l Ci ·tie . . . « 
Sed Kilono ne povis rigardi al la lok:a, kie estis 

alpremita la lmláno de mppio. Li seréis la okulojn de 
la frato, pot adiaui aií alikáiize, li metn n:e scüs. Sed 
la palpebroj de Hippio estis kovrantaj la okulojl)-. La 
lipoj estis kunpr·ernitaj, kvazaií por deteni ~j sufoki 
ce la pl~j. etari dolo.rkrion, Kiu pro kólero kaj doloro 
povus e~1. . 

.. , Veriajne li m~ -sin jetis kont.t'aií la gla"pinton 
levita de la frato. Kiam Kilono reé ekrigardis, li jus 
malrapide falis teren preter la roko, metinte la manojn 
sur la okulojn por g,ardi ilin J(Qritraií la torca .. faj r,¡~ 
kiu nun · Ja:lis rekte mal.supren sur ilin amliaií. 

8Qvata, dudekvoÓe riúksita Jc:oler- kaj gojkriado 
de malantaüe traflugis Kilonon. La pa§frapado pr;oksi
¡mi!is rapide. Etaj atonetoj rulltis susurante. La aildoj 
bruis diSigante la ventan áerori. Pro la helaj torCfajroj 
la ombro . de Kilono, ni.gr.a kaj granda, vasti~is preter 
la abruptá rokvando supr-en, ~is post la rokpendaJo ~i 
~rdi!is en la mallumo. 

<; La 'om})rÓ · kurbi~is; kvazaü tin ~uligus la rué'~j 
toreflamoj. Al Kilono aajnis, ke ~ estas ~il.Q~;ilita alla 
:ro.ka. vando ~j ·sin til'adas simile kiel tiu horno apud' 
la vojo 'de K~pua. Siati -ei>rtOn li konsCiis klare. Nenia.IJ 
savon, nek kompaton ti esperis. Kaj "tamen li ne eluzis 
la, paron ·da , sekundoj~ dum kiuj ,,Jia viyo an.lroraií · 
apartenis al li mem. · 

· i.i ne estis malkuraA'ulo. Dum: .sia nelonga Iriiliti
rado li partoprenis en multl!.j ' biátaloj. Kutiminta })a~ 
okulon kont.l'añ la okulo, Ciumomente scü la malamikan 
_glavpinton kontraü s~a b'ru~to.~~ h~l~n .su~r la k~po. 
Per kura~a mano kar kun · ~oJkno li oen1g1S 'Slan ar¡:iillon 
en la kOntrturulan b>ron nekalkuleble multfoje . . Kun 
la A;uo de sov~a blesto li mortigis r-omanajn k:aptitojn, ' 
maljunulojn kaj infanojn el aristokrataj familioj .kaj 
et simplajn lalioristojn, Ec levita kontraií' la koro de 
¡· fratQ, lia mano anta:ií momMto preskaií nenio.m 
tremis. ''sed non ··~¡ 8elnnove tenis la mallongan glavon,. 
'oo kies pinta fino la' sango de Hippió malrapide gutis 
\eren. 

N un er.tas vía festo ... La 8ielu , · 
- ' •. ~ ':':' t ' {;f, ~ 

málgája, · féiel Mdtinkíta ' i:uno, 
kovri~as per nubaJoj, kaj la suno 
-timid:e loOO,s brílpjn de ~spero · , 
alfiu grii a,' paiitá mond; itago . . • 
Kial do n,e esperl.; se la juno 
apertas al ~i por'fzoJn: -~ l~ estonto, 
se, malgrl}ií la foresto, izo.leco , 
k.11:j ti u j l¡iaro j sur la vo¡' , ni vidas 
som-eron, ínter zorgaj siaj manoj . 
elkovi por ni plej jervoran fajron 
dé' Oojo kaj feli8ó? Tra z: aero < 
densa pro la odora VU/;71lo· na!Jas 
promeso de volupto. Ar~folioj 

apenau tremas de . la a~deziro 
oridonta tra la brp.sto· de ' la k.l'.q .. .• 

Estas hodiatl vía /esto. Mi 
sur blanka, vaM .tiu éi papero 
sopire serfias vian bildon, eiajn. 
pasie ridajn, !Ju-avidajn lipojn, . 
kaj la silé,;tan mi{don de l' okuloj. 
Mi volus, ke alío ol letero 
nu'dsimpla es tu . tiu ci medito; 
kaj s.in ekstreeas mia . pens' al· vi, 
lmj jam el mi .OJ!imo penas fo.ri .• ; 
Hol Kie ajn vi sidas nun, ho :'mial 
cu vi ne sentas :spiron de tenero 
alflir:ti vian haat()n kaj konf'!-zi 
en vi 8iuJn _potencojn. de la · liii~no? 

cii vwj sensoj. ne ekas jam memori? . 
Cu cvi ne ·s.entas mian cimon tú'i . 
vwjn {Jeniíojn pie, koj ~~.~~ile, .. 
PN!!Jantan sklavo-ñ antaá la alljlro . 
di! . vw korpo? cti vi ne allsk~ltas '. '))' 
liaín flustratajn vortojn_ vin adori? · 
A·ií eQle ,- 'Vi distri~; ~n atenío , 
al tiuj vokoj ur~j de ' l' sile~to? ' 
--',- ' Ha/ Baldau, ~ldaií ~mi vinjlavos, mian 
&resto'n ~i ne i>o'l'l'& plu ,ignori, -' . ~ .,, 

nii ienos vin en miaj bl'ákoj tia_m, , 
kó.j jen ;; v~ .kr.ios,' 'fr:n ''vi 11venos. sub. 
¡¡.· de,;.q,J <-.agoj de l; arkfJUfa Bub'. 

' . '( 
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PASKA TORGO 
• ' . ',.?'> ... ' 

. , - •~ L. Cara:geále ...: 

< Lejt:Ja ZibaÍ, la"Podena gaslisto, ·~npeila~nté sidas .- Kial vi ~ktiniis, mosto Lejba? •.. J~n mi fo.r-
ee tablo . sub laiího anta u la hudo, atendante la post- iras. , . 
vetiiriloJJ:~. kiu . estus .devinta ~lveni .-,jam delonge; A'i · K1,1j kun sova~a mieno proksimigap.te super la ' 
malfruis preskaü unu horon. · vartablo al Lejba, kiu retiris sin kiom ebie, li flustris 

Estas !onga kaj ne tre ga-jaJa vivlllstorio de Zibal; al Ji. .. 
sed ec ·tiel, tremigate de. feb'ro, ·támen éstas _iunú~e preni ··:_ At,endu Jl'lii:Í paskan npkton por kunpu~i rug-
laüvice, .·unu post la alía, giajn pli gravaj.n fazojn . . . aj.n ovojn, sinjora mqsto ... S) Sciu, ke ankaü mi 

Foira Jegomvcndisto, negQcisto >de etajoj, brokant- faris vian · finkalkulonl · 
isto, kelkfoje ,ec malpli lima, kolportisto de malnovaj Tiani la klientoj. eniri¡; la drinkejon. 
vestajoj, , pqste tajloro kaj makulforigisto en malgaja -- Ni revidos Ílin je Reviviga ., festo, mo§to 
strateto de Jasi, cion li provis. post la akcidento, kiu Lejb'a 1 - aldonis Georgo malproksimigante. 
perdigis allí la lokon de ,helpisto en granda vinvendejo Lejbfa iris aJ· Ja yilagestro, poste .a1la.subprefekt-
fiaiñ du portistoj malsuprenigis b!arelon en la kelon, ejo, ¡wr denunci la minacinton, kaj li petis ke li estu 
sul('la kontrolo de. knabo Zih~ai. Ili , malpacigis inter gardata. La suhprefekto, tre gaja julllllo, unue akceptis 
si ·ce la divido de · l ' gajno. Unu el ili prenis stipon la >>modesian « donaron portitan de Lejb!a, poste li 
apude trovitan kaj batís súrfrunte sian kamaradon, komencis priridi la timeman hebreon kaj mokadi' pri 
kÍ1,1 svenis kaj surterigis sangoplena. li. LejHa varme klopodis komprenigi ·¡a grav~con de l' 

'Vidante 'la sovagajon, la knabo eligis alarmkion, afero, pro ke la gastejo estis izolita, malpf9ksime de 
sed la aculo elrapidis el la korto; kaj pasante preter la la vilaA-o, ec de la soseo. Sed la suhprefekto k un serioza ' 
knabO, levis la · manon super lin .. : Zibal falis sven- mieno konsilis, ke li estu saga: ec ne plu menciu tía:o · 
inta pro teruro. Kiam li ·revenís, post kelkmonata kus- aferon por ile vere veki krimemon en la vilago, kie la 
a do, al la mastro, 1ia loko es ti~ •okupjta. homoj estas · nJalbonaj kaj malrieaj. 

' Tiam komencigis malfaojla b'atalado por la vivo, r Pli malfrue, post kelkaj tagoj distrikta oficislo 
malfaclligita per li~ edzigo ah Sura ... Sed . pacienco kaj 'du kavalerianoj sercis Georgon; oni suspektis lin 
Iacigas la malbonvo1on de r sorto .. La frato de Sur.a, pro ia okazintajo. 
gastisto en Podeni, mortis, kaj la gastejo .l'esti.s al Zil:i- Kiom bOn~ estus, se Lejba estus lin tolerinta ai-

. al,, kiu daiírigis la 'negooon pot si. , · · · · menaü gis la alveno de ci tiuj homoj! Sed kiu scias, 
. Tie Ci li estas nun de kvin jaroj. kie nun estas Georgo. 

Li ,ha vas havajeton ~paritan en mono kaj hona, Kvankam tio ci okazis delonge, tamen en la menso 
prizorgita vinaro, varo ciam bOnvalora. Lejha rifugis de l ' horno frostotremanta pro malario, fidele ripet~is 
de la malriceco., sed i)iuj malsanas: kaj li, kaj la ed- la impreso. pti la figuro de Goorgo ~aj prr lia. gesto, 
zino; ., ankaü <la ínfano '- malario. ·• · · ·" ' kiaui li Wptis sian · tránéüon kaj ·· miniicis liD. Kiel :vek-. 

Kajpni 'estas malbona kaj disputema en Podeni!.. igis .tiom klar~ .tiu memoro? 
Blasfemoj .. : mokoj .... insultoj ... a1ruzado . pri ven- Estis paska · sabato. 
en a do per vitriolo ... Kaj la minaoo! - · . Supre sur la monteto, en la malpl'Oksima vilago, 

· La mina~o estas pli .peza por §ancelig~ma animo, proksimume; je du_ kilomettoj, trans la mareejo, aiíd-
ol . ec iiáto. Tío, kio nun pli turmentas . Lejban ol la i~is la soooriloj ·· de l' pregejo . . . Kaj oni audas ilin 
marCfebTo, estas minaco. . . · tio,m,. "strang~, kiam cipi frostotr~mas: jen ·tre fortfl, jen 
' )) Hé, seritaüga go¡'l r li: pe:risas gemahte. p1.'eSkau tute He . . . La proksima nokto estis la Paska, 

' . . La ~entaugulo estas Georgo - kie I~c vagas mm? la l~!fitempo de l' promeso de Georgo. , 
Zibial haVJ.s tre Jl!.alagra:hlait Hferon kun. fui ulo: 

""' Georgo venís dum iu aütuna mateno al la gast- ovoj :estas paská kutimó de 
ejoo. iaca ,pro la v:oj~; li diris ke li V(lnas el ·malsanulejo 
ll:aj sercas láborokazon . . La gasiisto dungis lin. Sed 
Georgo . •montrigis bíutala. kaj tro maláfabla .•.. li 
konstanle · b!asteníis kaj sül~oe rriurmmadis' en la · korto. 
Estis 'malbona servisto, mallaborema kaj impertinenta 
kaj_. §telj.s, ; ''!l' ' - • '· ·. · 

lutage li minacis la gravedan · mastrinon, ke li 
~~.tos ~in : su_rve~tre, . ear .~i - cetere .;prave - . riproóis 
lm · ... ahfoJe h incítis himdon kontraü la eta Strul. 

· -~ LejHa ttij faris lian finkalkulon kaj Jorsendis lin. 
Sed Georgo ·ne voliS foriri, l:i asettadis, 'ke ' li estas 
dungita por tuta jato. Tiam Ia · gastisto diris, ke li iros 
~ur Ja montetón, al _la vilagestro,. k;ij ~tos ga'tdiston 
por ife~li lin. · 

·;/ G~i-~ !~ll)e .-elpr~nis . s~~~ tr~Cil()Jl. Me.kan te; 
» J~daso!J.{< kaJ h vohs salte jeti sm :sur laWlaStrón . 

. · ... Guste tiam alvenis po~tvetúrilo plena-.de klientaro. 
Goorgo ridacrs 'kaj diris: .. · · : · ~ ·: '"' 

"0-l ~ti mankas la vortoj suf{6a:j _._ 
(lfo! maljeliea manko) 

Por esprimi per rirru>j bel-rícaj 
La sertton de l' ilanko 1 

Estis mia merito - nur nulo, 
~ Nur malgranda peco/ 
· Sed Vi estas ·la grandá pagulo 

· Pér grándi( boneco r ' 



- SecÍ ebie oni jam arestis Ün i · . . .~ . 
. . . Kiel ajn, Z:ihal ja restos en Podeni gis la' 

ekvonta lusezono. Kun lia kapitalo oni povas komenci 
IJelan negocon en Ja~i ... En la urbo - li nur resan
igu 1 - li logos proksime al la policejo . . . Li >> ho
noros « la komisaron, kontoriston, gardiston. Kiu hone 
pagas, estas b'one gardáta. 

En tiom granda urbo nokte estas bruo kaj lum~, 
ne mallumo kaj silento kiel en la soleca valo de Podem. 
En Ja§i estas gastejo - tie en la angulo, kiom bona 
loko por drinkejo! - gaste jo, kie inoj kantas tu tan 
nokton ce Café Chantant. Kia vivo b'rua kaj gaja! O ni 
trovas ti~, tage kaj nokte, la sinjoron komisaron kum 
knab'moj ka j mo§toj. 

Kial do tiom streci la kapon tie ci, kie; precipe 
de kiam trafikas la ferv<?jo, tre matproksime de la 
marcejoj - la negocoj tiam mal.pliigas ... 

- Leji)a, krias Su.ra el interne, alvenas la post
veturilo, jen a u digas tintob'ruo! 

La Poden-a valo estas fendajo harflanke fermita 
de arbarplenaj deklivoj. Ce la suda parto, pli profundo,• 
ella fontoj, kiuj devenas el suh la montetoj . kolektigas 
pro:fundaj xriareoj, super kiuj levigas junkodensa.1oj 
kvazau brosoj. lnter la marca loko kaj la pli altiginta 
parto, en la nordo, meze de 1' valo, staras la _gastejo 
de Lejb'a: malnova konstruajo el stono, kiel eta fortik
a1o; malgrau la marea tel~eno la gastejo havas sek
egajn murojn kaj kelojn. 

'Je la voco de Sura, Lejb'a peze 'le~igas de la ségo, 
otendante siajn lacajn memb'rojn, li longe esploras la 
otientau horizonton; nenia signo de po§tveturilo. . 

- N e venas, nur §ajnis al vi ... li respondas al 
la edzirio kaj denove sidigas. 

Tre strecita, la edzo ,kumetas siajn l.trakojn sur la ' 
tahlo kaj apogas sur ili sian bolantan kapon. 

Pro la varmo de l' printempa sw1o, kiu komencis 
l>ruligi la surfacon de la marcoj , agrabla moleco pen-, 
etris tra la nervoj de l' viro, kaj la pensoj ciam pli kaj 
pli malofte Siu volvadis sur la Hobenon de la malsana 
konscio, konfuzante iom post iom la formojn kaj 
doloicX>jn de l ' imagoj . . . :r,. 

Georgo . . . Paska nokto . . . stelistoj . . . .T ll,Si ... , 
drinkejo en la mezo de 1' foirej<? , .. gaja vendejo :bbne 
prosperanta . . . sano .. . 

Kaj 'li endormigis ... 
... S uta kaj la infano delonge forestas de hejme. 
Lejbla iras al la pordo de l ' vendejo por dgard~ 

Sian vojon. 
En· la granda strato estas vigla trafiko, sencea 

klakado d~ radoj ·. sur la vojo, akompanata de la ritrti 
martelado de la hufotroto su~ la b'rila asfalto. . 

Sed subite baltas la · trafil):o kaj de Copou4) on~ 
povas vidi, kiel ' venas homamaso, gestante, kriante kaj 
ekscitite. 

Sajne la amaso ako~panas iun: soldat<?j, gardisto 
kaj miksita ,pU'b'l.iko. Ce ciu vendeja pordo amasiA-as.., 
scivolaj rigardantoj. , , . . ., 

- Aha 1 pensas Lejha, oni denove kaptis steliston! , 
La grupego alproks~igas. Sura ·forlasas la ama-: 

son kaj suriras apud ' LejGa sur la stupoj de la drin-
kejo. 

· - Kio, Sura? li demandas.; 
- Frenezulo :forkur~ta el .Golia.5) 

. ~." 
~) lapon, elp. K opon,: est-as . parko ~e · ia· rando de 

Urho Ja.Si. 
5) Golia -estas frenezulejo apud JaAi. 

L:.a korvo kaj la vulpo , 
- Ca 'Fontaine-

Majstro korvo, .sur arbo starante, 

FromatJon tenis ~n beko. 

Mcjstro vulpo, l' odorori flarante, 

Parolis al li. en ·bleko : 
»Saluton, ho .kor.va mostulo; 

Ververc, se en Úl vo6o 

Rasigas simila soréo, 
J{W.j be/,(),j plumoj, ravaj por l' okrilo; 

Fenikso vi estas de l' genio ·arbara« 

Gojegas la lwrvo pro l' flato senbara. 

Por montri grakan artajon 

Malfernw.s la bekon - ·lasas la froma~on . . 

Oin /captas la vulpo lwj diras: »Sinjoro; 

Elf.SCÜl , lee ciu retoro 

T!ivas de tiuj, lúujn li gÍ01·as. 

Fromagon la sperto sendube valoras;« 

La lwrvo, honta, hrunilc, 

Juris , m.alfrue, sin gardi de kapt.il' simila. 
El la franca: Gicquel. 

- Ni fermu la drinkejon , ke li ne venu. konttat'l 
lll. 

- Nun li estas ligita, sed antaií nelonge li 1~
berigis sin kaj bataladis kun ciuj soldatój. La frene7.
ulo mordis la vizágon,<le heb'reo, kiun malbonvola goj 
batpnsis el la amaso al la frenezulo , Léjba bóne vidas 
de la stuparo, unu §tupón pli ma1supre rigardas Sur<~. 
kun la infano surb'rake. ' · 

V ere estas furioza frenezulo, -tenata de du ho.moj 
ami:Yauflanke, liaj pugnoj estas preme kunl~gitaj .per 
forta rimeno. Estas horno kun ega kapo, nigi'a hararo, 
malmoJaj kaj hirtaj t>~rbo kaj liphm;oj. Tra la cemizo, 
cifonita en batalo, estas videbla la l.ar~a hruslo, kovrita, 
íüella kapo, de densa hararo. Li''havas nudajn piedojn, 
lía bu8o plenas de sango, kaj li konstante kr.aeas la 
harojn §ititajn per siaj dentoj el la barbo de 1' hebreo. 

Ciuj haltis . . . Kial? 
La gendarmoj disligas la manojn de l' frenezulo . . 
La amaso tiras sin flanken ka.j 'liberigas largan 

lokon cirkau li. La frenezulo Cirkaurigardas .kaj lfalt:.. 
igas siajn ardajn rigardojn ,ce la pordo de Zibial. Li 
grincigas siajn ,dentojn kaj svinge sin jetas super.Ja tri· ·· 
§tupojn. P.el' la dekstra mano li kaptaS: la kapon de 1' 
iufano, pcr Ja .maldekstra tiun . de Sm;a, kaj .kmiliatas 
ilin tiom fortege, ke la kapoj dispistig.as kvazaü mol.aj 
ovoj. . 

Ce la renkontigo de ·l' du ,kranioj audi~is blruo; 
kraksono kun nenio komparebla. . , _ . 

Lejl>a volis krü kun koro kuntirita, 'kvazáií faiante :: 
el nemezu.rebla alto : • · 

- Cu Ciu · lasas min intence fali viktírpó , de 
'Írenezulo ?.! . . · 

Sed la muta voeo ne oheis al la vólo. 
.·.,_ Veki~u, , heb~! krias iu~ batkrakante 

tablo. per vergo. , 
- Stul.ta ,§erwr,diras· Sura d~ la soj~ de t drin- -

kejo: tiel timigi la so~n .de aliá; aea k.a:mpar.ano! • 
LejiJa saltis surpieden~ . . . 
-'- Ou v.i ektimis; hebreo? demandas ridante la 

8ercemulo. Cu vi dormás tagmeze, he'? ••• V.ekiA'u, . Ca.r 
venas gastoj, alvenas' h poAtveturilo. ' . ·~ ' · 

. K\i lau sia stulta kutimo, lriu · tre kó1e~s la 



drinkejestron, li volls p1:eni .-Zil!al..,on .en siajn brakojn 
por· tikli lin. •' · ' 
· - Lasu min en paco, krias la gastisto, reterig-

.ánte kaj plenforte fox:pu~nte 'lin. Cu vi ne vidas, ke 
mi estas. malsana?. Las u min en paco ! 

Fine alvenas la postveturilo kun preskaü trihora 
malfruó. Estas du vGjagantoj , kiuj sidigas kune kun la 
kondukistó, invitita ae ili, ce la sama tab1o. 

Ella interparolo de l' vojagantoj klare evidentigis 
hi okazintaJo. Ce la supra postlmltejo, nokte, oni rab
murdis heb'reon en la gastejo. La murdita gastisto 
havis ce. si ankaií ceval~ngejon. La krimuloj prirabis 
lin kaj duro la aliaj forestis en la vílago, la scivolaj 
vojagantoj ·povis lai'tvole esplori ia scenejon de la krimo. 

Kvin Viktimoj. Sed la detaloj! Se oni estus trov
iñta la domon prirabita, oni kredus, ke estis kruela 
vengo, aií ago de religia fana.tikulo. En rakontoj pri 
obseditaj sektanoj oni povas aiídi pri tiom absurde 
sovagaj ekzekutoj. 

Lejba frostotremis skuata de forta febratako kaj 
iu1skultis en deliro. 

Poste sekvis io, kio certe plenigis la kondukiston 
per respekto. _La vojagantaj du junuloj estis studentoj, 
unu de filowfio , la alia de medicino; ili vojagis por 

. pasigi la lib'ertempon en la naskurbeto: In ter ili komen
cigis alta diskuto akademia pri la krimo kaj giaj kaiíz
oj, kaj se oni volas esti justa, la medicínísto estis pli 
bone preparita, ol la filowfo. · 

La atavismo .. : alkoholismo kun siaj patologiaj 
sekvoj .. . malsana fekundigo .... deformigo .. . malario. 
Poste nervmalsano! - Tiom kaj tiom~ da akiroj de la 
moderna scienco ... · Sed la kaw de 1' reversio! 

' · Darwin . . . Haeckel ... Loriíbroso ... 
Ce la re~rsia kazo la kondukisto faras grandajn 

. okulojn, en kiuj b'rilas profunda admiro pri la akiroj 
.de l ' moderna scienco. 
. , - Estas evidente, aldonjs la medicínisto. Tial la 
véra krimulo, konsiderata kiel tipo, havas longega.jn 
br!lkoju kaj tro mallongajn piedojn, mallarg.¡m kaj 
kunpremitan fr1.mton. Lia mieno karakterize malafablu, 
kun besteca aspekto, tuj frapanta kompetentajn okul
·ojn, a.ea tilo, kiel mi dirus: besto jus súkcesinta eks.tari 
sur la malautauaj piedoj k.aj Jevi la kápQn supren al 
la·· cielo,· al lumo. . . '1 ' • 

· Je dudekjara ago, .p0st tiom da en10cio, post boua 
regalo pér vinó tiel .Done farita 'kaj prizorgita kiel la 
v,ii10 de Zibal, frazo kun lirika nuanoo ne maltaiígas 
ec. al medicinisto. . 

La ' eiÍtuzias.ma junulo, i~1ter Darwin, kaj Lomb'ro
só, trovis tempon por ekflari ankaií iom da Schopen-
ltai'ier: )) al la cielo. al lomo! « ' 

. ' ~,. Zj.bal estis malproksime de la kompreno de 1' 
~klara {{ teorio. EbJe la unuán fojon . ruligis tiom altaj 
paroloj, tiom noolaj , . pensaj $ubtilajoj en la malseka 
aero de Podeni. . . 

,· Sed ·kion Lejlla kompr~ni~ pli hon~ ol iu aj!t' alía , 
ec ' ol la konferencinto mem, estis la frapá ilustrado 
de la, teorio ; la reversian kazon li konis »en kamo kaj 
ostoj « : la portreto de Géorgo. Ci tiu ·portreto, el kiu 
ú ~gis .nuu ~kouservis 'imr la eeftrajtojn; revivigis spirite, 
k~ perfekta patpébleco, gis la plej eia detalo. · 
. ' La p<>Stveturilo estis malproksime·~ Lejbia · sekvis 

. ~n pér. s~aj rigardoj tis kiam, t~le maldeksti;_e~ •. · 
~-, perdigis malantau la monteto. Ank:au la suno ·~~ 
post la okciaenta delilivo, kaj la vespero milde envualis 
la formojn en Ja Poden-a valo. . ··· 

La gastisto ma.llionhUDÍór~ , kom.encis remaei en 
la :ménso tion, kióq''"Ii aui'Rs ~ •·. En Iá no'kta. silento, 

kditáj de mll:lhimo, viro¡ du virinoj, kaj 'du delikatáj 
infanoj, suipr~ze elSiritaj el 'la brakoj de l ' bonfar.á 
dormo per la mano de l' homforma sovagulo, kaj 
of.eritaj unu post la alia . .. La terur.aj vekrioj de l' in
fano eesigataj de piktranoo fendanta lían ventron ... 
Hakile krevigita gorgo, tra kies feudo post ciu gargar
ajo da sango eligas obtuza stertoro . . . ·Kaj la lasta 
viktimo stulte Ceestas cion ci kaj atendas sian vicon ... 
Procedo pli terUFa ol ekzekuto, sensirma he}:)reo en ]a 
roano de la goj-<Jj ... la kranioj tro malfortaj en la 
Jwuelaj manoj de l' iukub!a frenezulo. 

La febro-rostitaj lipoj de Lejba aütomate sekvis 
la pensou, ·rapide tremante. Skuego kaptis lin dorse. 
Per konfuza pa8o li eniris la koridoron de l' gastejo. 

Sendub'e - pensas Sura - Lejba tute ne fartas 
bbne; Lejba havas fiksan ideon. Car kian sencon 
povus havi cio, kion li faras de kelkaj tagoj kaj precipe 
hodiaü? ' 

Li ja . fermis la ?rinkejo? • . antaú la ekf>ruli?"? ~e 
la kandeloJ , guste k1am fm~g1s la Sabato. 1nfC!Je 
frapis diversaj gastoj sur la pordo de l' vendejo, kun 
konataj voooj kriante, ke li malfermu al ili. Ce ciu 
frapo li eksaltis kaj per flustra vooo haltigis sin, kun 
timemaj okuloj: 

- Ne movu vin . . . mi ne volas, ke goj-oj en
venu tien ci. 

Poste li pasis al la koridoro k~j sur la §ton§tupo 
de 1' sojlo akrigis la hakilon, kiun oni uzis por haki 
lignou. Tiom li tremas, ke apenaií li povas stari surpi
ede, sed ne volas ripozi. Sed estas plej timige, ke Lejba 
respondis · sel'ere al siaj insistaj demandoj, kaj sendis 

23 



Cervo 

Ce l' vo jo -densa verda abwro, 
Profunda molp. ne~o sur la ter'. 

·- Palá~is céí;vo _ firme kaj' sen ·baro_, · 
Stre&Jnte kornojn siajn kun fier'. 

Postsignoj _jen. A bio lwrbigita, 
Gin mordis blanka dent' dpm preterpas' 
Kaj multaj pingloj pro ekM' subita 
Nigrante kugas sur la negamos'. ' 

Postsignoj novaj pri rapid' atestas, 
Kaj jen -- eksalt' 1 Vidigas ti.e sur 
Herbítj' · postsigrwj hundáj ja - Twj estas 
De l' !corrí' ~ompitaj . brancoj dum traklfr' ... 

Ho , lciel lcuris l]i facitpiede! 
'Freneze, kun-~ neesprimebla fort', 
Kun rapideco goja l}i séncede 
ForpQrtilf' bel_on sian· de la mort'. 

Ca unua najtingalo 

N agá~, , brilegas 'la 
Blankrt-s pomarboj 

Ce la aleo en n,uda 'brancar' _. 
Prove . elctr(ias kun'' gu' najtingaZ'.·~ 

Ce malfermita fenestro knabin' _ _ 
Harojn · plektadas por nokt' laii kutim'. 

- Ravas per nov' Ún printern.p.a ra'kont.', 
J{iun milfoje · ja&- 'aüdis la mond':. 

'Renkonto 

Hazarda renkontil}o ce angul'-, 
RapidiS. mi - subite fulmsimile · ,_ 
Tra nigr-aj oku:lha'roj flama brúl' 
Distrancis la vesper-Trwllumon brile: _ 

Surhavis krepon Ai, .petole gin 
Printerrtpá vento por. moment ekblovis, 
En :okulbril', en ~ vizagesprim~ 
Vívecon mi de l"' pásintéco trovis. 

Kun vent' Ai luktis -dum mallonga temp', 
Afable klinis per la kap' salute 
Kaj forrap;dis . •. : Bstis dum printémp' ••. 
Si rr~ in . Pf:J-rdonis ' __:_ {wj forgesis ;tute. , , 

Pri -kio 



dego, planko kaj kontraiia "mtiio . de· ¡• ~orido~ pe~
trigis. lar~aj ruband~j de ·1umo.,;~ur iomete'· pli Clensaj 

: 9Lj Jll,l,lgo. . ' . ..;~ .. ~' · ) ~ ' . . · • ' ' . '•L j . 
. "·· za;at denové·. eksi.dis sur lil~;·8ojlo; ·kaj "·en'lliuske 

stréCi:st · sian oreloa· ~ - ;__ ,.., .t~~ ~ 

. La sonorilegoj ·_ sur la monteto • . . Sonorado por 
Reviv:igo. . . Do :pasis noktmezo, ni proksimi~as al la 
tago, .. Ho, sé a~all la resto de. ej. tiu longa nókto 
pa1>us 'kiella unua . duo no ! . ; . 
, t>~ • !'- , Grinco .de',sablo piede ' premita! Sed li estas 
sen pantofloj kaj e(:. ne movetis siajn piedojn ... Dua 
grinco .... pluraj .. , {;erte estas iu ekstere tre proksime. 
Lejba _ levi~as kaj premas sian hrllSton per la mano, li 
klo~as repeli ribelan nodon levi~antan en la gorgon. 
. '•,, f .. , Pluraj Rérsonaj estas ' ekstere . . . · ankaií 
GeoigG. ' . ·. 1 ¡ 

.• Jes,- estas Ji, . jes,. la súnorado sur la monteto sig
nalis ·· la horon de l' Revivigo . 

. ' Ili parolas .. mállailte: . . 
~ Sed se mi :airas al Vi, ke Ji dormas. Mi Vidis, 

kiQIQ, Ji estingis la •lUil,lon. · 
M' . - . Despli 'heme, ... rii kaptos . la . tutan neston. Mi 

:malfermos la pordegon, ear mi konas gian artifikon. 
faru fenestreton al ~i . . . La trabo pasas ci loké . . . ¡ 

· Xaj aiídi~i~ ·palpado de ~ksterulo mezura_nta la 
distan con sur la · ligno . , . · . . · 

, . Borilego ekhruas ~gante l~,i sekan fihraron de l' 
malñova, kverka :breto . . . Zibal . <Jevas apogi sin: 'Ji 
metas sian maldek~tran manon sur. la pordegon, kaj 
per la dekst'ra li kovras siajn okulojn. 

Tiam, pro . ia · neklarigebla kaprico de internaj, 
' mis~raj ., klavoj, fodege kaj tre klare aiíd~is en liaj 
o~; . · · 1 

' 
1

- Lejlia, álvenas la postveturilo! 
. _f:stis sendube ·Já voeo de Sura. V arma : radio de 

espéro ... momento dé felioo. : . estas denove 8oñ~o!... 
Sed Lejbfa rapide . retiras la :maldekstran manon: la 

, pinto de l' ilo pikis lian manon, Ci flanken {ffinetrinte. 
'úti_ P,!:lDS' ~nkoraií pri savi~o? . ( ~urde l En ·Iá ool
anta' éerblo la imago p:ci la oorilo prenis dimensiojn ne
imageblajn. La lahorilo kreskis . senfine, konstante tur.:-
niA-a~te, kaj la truo farigis Ciám pli kaj pli wand~, 

ñne tiom ega, en tia rond~ kadro la monstr.o poVÍ$ 
·aperi sta,rante, sen klini .sin. ~: Tio, kio oka.ús en tiu 
cE!,rbO; estis ékster: la. sfero de 1' homa pensido, la vivo 
le~is sur ~qi~n 'de ekzalteco; kie .oni ~ion vidis, aiídis, 
palpis gran.ctega;. laií kaosa proporéio. 

La ekstera_ labora'do daiíiis metode kaj persiste . . 
.Lejtiá mm 'kvadoje Vidis la torditan ·~taldenton laiívice 
~uetri allia flanko kaj retirigi eksteren. 

-:- "N un al-pprtu la segilon: . . . diris Georgo . . 
•• . · Maldika, lango de segiló pasas tra la unua truo • 

kaj muelas laií oftaj kaj regulaj movoj . . . La plano 
estas facile -komprenehla : kvar truetoj en kvar anguloj 
de· kvadrato, inter ili la segilo tiras la liriiojn, en la 
centro de l' kva'drato oni jám enpikis la bbruon; kiam 
la pe_eo estos plene forigita de la tuta ligriotabulo, oni. 
eltiros g-in ; tra la mal plena jo eni~os forta mano, kaptos 
la trábon, flarikenigos ~in 'kaj ... la goj-oj estos hejme 
Ce Lejba... t : 

Kaj la sama bbrilo estos _post kelkaj momenfój la 
turmentilo de Zibaj kaj de Ciuj liaj ... Du ekzekutistoj 
te11Qs lá viktimon fikse sur la planko, kaj Geor.go, kwt 
la' .kalkano sur ties ventro, malrapide enigo~, kvazaií 
en senvivan lignobreton, la horilon en la vivplenan 
l:ftustoston, profuJ?,den,, pli pro:tunden, ~is kiam ~i 
ating.os la koron, por cesigi . ~ian frenezan pulsadon 
káj fiksi ~in por ~iam. . 

A.gonia §vito banis la tutan kox:pon :de• Zihal, liaj 
artikoj moligis, kaj li malrapide falls sur· ij genuojn, 
simile al bruto, kiu klinas sian nnkon sub la lasta b'ato, 
konsciante ke nwt ~i devas forlasi sin mero. 

- Jes, fiksi ~in por Ciam! La koro estos. fiksita 
al unu 'loko . . . li pensis. . 

· "Kaj li :.restis iom da tempo kwt ok!llój rigide 
malfermi~aj . al la _Iu~o ee la .. fenestro . : . D~ · kelkaj 
momentor 1i stans tiel, senVIve, en aha mondo, sed 
sul>ite: . . 

- Jes, li ripetis, kwt rideto kaj kruele strabla 
mieno, jes, lí estQs fiksita al unu loko! 

· Stranga Jenomeno, k,ompleta renvérs~o okazis 
tiam en tiu estajo ; lia - tremado eesis, la. deliro mal
aperis, kaj. sur lía viza~o .deformita de tiom longa 
krizo, ekregis stranga sereno. Li le~is rekte, kwt la 



cérl:eco/de saná kaj ·t~ZÚ\ homo, tclN 'll}ar~ -al·lta,cil~ ·· 
atingebla ~~~· . , . , · . < . . . . , 
' Unu lm10 mt-er la~. du -supraJ pun~to) J~e,la ~yad- <~ 
ráto estis preskaií preta. Lej!Ja scivole P~<?ksimigis 'JY~l7 
vidi la dancadon de l' instrumento. Lía nqe.to nun @s 
ec , pli k1,1·takteriza, Li skuis siap Jc~Nn .kv~au li v?lus~ 
di:ri: ' "' . 

- Mi hav,11s ankoraü tempon.· . . , • 
L1,1 segilo kon~u.nús la plej, lastajp. fi'brojn apu~ •• 

la atingita . trueto .kaj ti ékla'borjs in:ter la malsupraJ 
·truetoj. . . . . -~ . , ' .. · . . . . 
' .--r An}l;orau; estas: trsr, .pens1s L~Jbia, kaJ lt e¡:vn~ 
la dtink~joU: 'kun 'la singardo dé _sp~rtega casi~to. ~~ 
~erc:is ion su1:Jila vartablo, )mrtprems 10n, poste h ~~ms 
eksteren -laü la · san:~a takto .. Li K_agis:.Ia o'bjekton 1r¡.ter 
~iaj manoj, kvazaií li t1mus pro la ma]djskreteoo ·de la 
muroj; bj li iris su~: 'la' piedfingroj al la po~dego. 

Sé:d jen terurajo: la ekstera laborado . ceSIS tute ... 
nerlio plu estas rimarkeb1a. ' · · 

. , ·.. Kio? O u li forlris ? O u li for? ekfulmis tra 
lia tnenllo. Kaj 0~e , tiu imago Ji ekmordis 'sian maJ.sup-
ran lipon, kapti:te de- nekredebla aflikto. . . 
. · - 'Hobo! estis nur ·eraro: denove h;omenc1gas la 
lá}ioro; kaj ' li ekatentií.s pri ~i ku_u 1~' korbatoj de plej 
varma interesigo. Certe turmentis · lm nekomprenebla 
deziro por . vidi .la laboron finit& kiom eb'le balda u. 
• ' 

1 
- 'p¡¡' rapide! pensis Lejb'a séirpa:cience . . . pl~ 

·rap~de! . . . 
, · Nw1 refojé , auc]igis la sononlegoJ _sur 1~ . rnouteto . . 

~ ~ Pli l'llpi:dé, he. la tago kaptos 11~11 ! dms ekstera 
V'ooo, kva.zai:í instigita de la volo de l' mterne starauta 
horno. · -. ... 

,: Lk ··. laból'antó 11lívigligis sian ' f1.3'ádou. Auko;rau 
kelkaj ·movoj , kaj tiuj purrktoj de la kvadeato esto~ 
u,auigíúíj .- . · ' ' ·" 

~- · ......;. . Finfiné! ' 
La ' oorilo malrapide tiras. eksteren la kvar.augulau 

pecon ... E~as granda, _ muskolpleua mano: .. ,Sed,: 
1d\taií ' oi · gi atihgus la sercatan · trabo u, ai:ídtg~s du 
i1lekokrioj, dume Zibal forte cirkauvolvas la liberan 
ek~:frema)on dé óeuo ~~rkaü la fiksai §tipo, ce la pordo 
de la kela 'koridóro . : ; · · 

1
, 

La ceno lerte kumnetita: longa suuro kun mm 
.ek~tremajo ligita al la.}tipo: .ce. ioráa dista:il.co-, SJ+r. ~a 
loko, kié la segita kvadrato estis ma:la~ro~ta , Lej'l>a 
tenis per- la maldek~tra .ma~o malf411'Tn~W.n ma$on, 
dume JlliÍ: la dekstra li. prem~ tems la aüan .· .ek$trem-~ 
ajon. En: la taii'ga 1momént<>~ Zibal . dela~is la_ m~~n 1 

rapide kaptis la liberan ekstremajon kaJ entireg¡.~ _ la 
tütan h!r•kon. . > • 

. . . . Dwn m~mento estis · preta Ja op~¡.raclo . . . Du 
kriegoj · akompan,is gm, p.nu pro · p~reo, ·a, a!ia pro . 
ttiumfo: .~la mano ·estis~ >> fiksíta al 'UllU loko«. ' ~1 . 

Poste estis audeb1aj pa§oj de forrap.ío~ntoj .. I~a 
kunuloj de GeQrso f9rla&is .Ja kap~jol'J, ~m~1 · ~1bal 
akiris . tipm sagaef}. < • ' '" : ' 

. La' he'l>r.eo rapide en!ris sian vend~jc;m) ekprents 
l~ 'Iampon, kaj, per senh_ezi~ . tu:n<t alttg¡s 4 meg,~ 
tú.te supren; la ··U~o · ---. k:ap~l;il. ~~s liun -en. !a kra~etor ' 
:-- sal~flame altigis gaJe ka1,tn~e: ka.) tedoms Ja 
plenan vivon Cir.kaue al la nel>UlaJ ajoJ. .. · 
' · ~ ' Zi~l pasiS · kun la ·li•mpa. en. l~ k~iSoron: ~ 
ra\)isto ~e~adi~ l~ute, ~ ont ~m VJ.th la u , la st:reill~ 
.JFa)co, ke h :rez¡gms 'Pi valla bárak~~o: L~ liW19 esbs 
~nta kaj la ~gro) s.t~ ~k~nk~ntaJii'kvaza:i):;por 
kapti ion ... Zib'al alproksimtg~s la l,ampo~ ... ~ feoro 
revenís • ;~ li tenis la lam~n tro ~roksl;llíe~ tiel ke, 
tremante/ li 8lt&is la~anoil -~ la r.ábistó ~ lA lttda 



1 

., --:--: N. e nov?Í :eldono de ·Homero? Mi .tr.eege aél-
n;lira$ ,lin. , , . . : .. ~ . . 

•·• ~ Cío pri G1·e.kujó iuter~sas min$.,:-- diris ,App~ 
lo~1o: kiu, · · kvankam be la, estis iom melankolia, senti
Jllentala eminentulo kaj portis la eemizan kolumon 
large nefe~mita 'kaj 1~ longajn b~kloj~· t~atre ara~J);itaj. 
- ,Cío p:n Greku)O mteresas mm .. Mt c~1a~ k~n~taera~ 
Grekujon mia propra posedajo. Mt sknbJs~ mlUJO p!eJ-· 
bÓnajn poem!>jn en Delfo. Mi vojagadis , .en Greku)O, 
kiam mi estas tré juna. Mi envias la homojn. 

·- Eféktivel - diris Iksiono. 
·' - Jes: ili ahnenaií povas pensí antaiíen al la 

fino de la enuo de ekzistado, sed por rú Cielanój ne 
-~sta·s ,pttrspektivo. Qni diru, kion oni volas, . tameu la 
senmorteco estas enua. 

· ~ - Vi nenÍom. mangas, Apolono diris Ce:resa. 
- Nek trinkas, - diris Neptuno. 
'- Maítgi, trinki, kio gi estas, se ne J;l.Ur por vi~i; 

kaj kio: estas la vivo se ne morto, se la morto estas tío, 
kio gí~ konsideras ciuj homoj, io netolerebla kaj evit: 
inda. ~i jam ¡:efresígas ruin nur per soda akvo kaJ 
hisl\vitoj. Gapinte~o, donu al mi iom. 

Nu kvankam oni konsideris, ke la uutrajo de, 
Olim~ ~stas perfekta, la mizera poeto malfelice . volis 
la du ·solajtt objektojn, kiujn ne entenís gia kel.o ílu · 
niang.aJejo;-en la Cielo estis nek soda akvo nek btskvi
toj. ,Tíal okazis granda konfuzo, sed f~ne _la bardo, · ~· 
kies ap1o . al r~nomo estis egala so le lta tunego~ ke lt 
ne grasitu, konsoJis sin per cigno farCita pe.r tn.tfoj, 
kaj per·. botelo d.a . forta Tenedosa vino. . . , . . 

- Kiel vi pensas pri Homero? - demand1s 
Minerva al: Apolono. - · Cu li ne estás rava? 

- Se vi tiel pensas. 
--::- Ne, mi deziras vían opinion. . 

· - Vi qo . de vis , ne do ni al IUÍ la vi.an, ca.J; v~a 
gu.sf.o estás 'tro' ·delikata, ' ¡Wr "ke l!Ü .kura~lJ. mal~me 
opinii. . 

·· ---'- De kelka tempo mi. suspektas, ke vi estas iom 
herezu1a. · . · · 

, · ---"; Nu: la ····v.ero estas, - respondis Apolono; !ud
ante ktpl- .siaj-riugoj , - mi ne tre Aatas Homeron.. bu 
lía tempo om JJe estimis lin, kaj niaj . samtemptdoj 
ordin.a:r:e plej bone . jugas nin. Efek_ ti ve, tre malnt\lltaj-. 
havál;l la k.apablon _ decidí p~i aferoj de gusto. lu liro, 
por•~iaj rno'tivo.j, decidas laüdegi ion verkistou, k¡¡j la 
granda amaso ·ba1daií imitas gin. Cio cí estas sensiu
cera. La »Una ,-admiro al Homéro ue estas ' mhlpli tía ; 
Oni . cllias, ke .mi plagiatis de li: .Ca vero estas, ke mi 
ne legis Homei'OtHle ~st :mía infaneoo, kaj mí ankqr
aú opinias,. kiel mi tiam opiniis, ke li estas verkisto de 
1a sov~a vervo, tamén tute man'kas al li gu~to. Estas . 
séndobe, ' ke 'niaj samtempuloj . plej bone povas 11in 
]utí, lfaj . liaj samtemphlo;j decidís, ·ke ' Home~o .es~s 
~ome~ta. V-era poeto-ne .estás sobpremébla. Vtdu, kie~ 
es~ ~ mi . . Manías diris pr.i mía .unua volumo, ·ke ·· gt ·· 
estas i~m ~nB; ' poezio ce .~o, kar rebate verkinte sa-, 
1i.rón, mil!eDhaiítigis lin vivantarL Sed kio estas _la vivo? 
Aero. Kaj Jcio estas la aero? Cu vi scias? Mi. ne . scias .. 
Cio restaS misteto, . kaj éio estas mallumo, kaj ae lempo 
al tem~ el la ~tlbo,j aperas kaj hrilas .stelo, kaj tiú" 
steW estas P.?C~O • . ' '· . , . · '~ · 

- . Be~e-"- ekkriisMútebra. • · 
-,.::: ,. . 



Mi volas . gratuli vi pro la publikigo kaj al s-ro 
Georgo Verda . pro la verko de la a-rtikolo »Zamenhof 
Eraris«. Ehle mi tiel ametas la artikolon nUI,'J ~ar lajdeoj 
en ~i esprirqi_!¡Jj :tute koincidas kun la miáj. &Jd cu ni 
~iuj _ne ·.in~lin~, al tia jugó? ,. La 2~1 -an dé,majo Ig32, 
okaz1s c1 ti~. de}lato, en Esperanto, mt.er s~ro: Sussmuth, 
la· tiama'· general-seltietario de Nord"Amerika ·· Esperanto 
Asocio, kaj mi;: pri la sama temo,_ kiun pritraktas la 
supre menciita artikolo. Ceestis la plimulto -de la ci tieaj 
esperantistoj; káj s~ro Sussmuth, kiu estas bonega esper
antisto (kaj jatn de 35 jaroj) , konsentis, punkton post 
pun.kto, miajn asertojn , ke ilia propagand-maniero, . gene
tale, estas infane.ca, ie1 hipokrita kaj malsükcesa por nia 
komuna afero. Li (kaj s-ro Schmidt, kiu estas la ci tiea 
eefdelegito de UEA)· ec ne penis kontrameti argumenton 
al jena propono mía; . 

»Ni~ fórlasu; la · eluzitatin propagand"metodojn. Ni 
diru 'alr la '(ngqniíotaj esperantistoj .kaj .komehcantoj' tilj 
ce la komenco, lá tu~an veron. Ni diru al ili, k'e Esperanto 
estas utiliginda kaj utiligenda por la profiío de ciuj sociaj 
klasoj - s'ame '·kie1 ciuj modernaj inventoj. Ke Esperanto, 
per si mem, ne pli povas fratigi homojn, ol la angla 
lingvo fratigis la nordanojn kun la sudanoj en la inter
civitana milito de t86I-65. Ni dixu al ili , ke kvankam 
la e~perantistoj éstas dividitaj en anta,gonismaj : ekonomiaj 
kaj alispecaj g.rupoj , gis kiam Esperanto · ¡~ds memstara, 
~is kiarn miloj "kaj miloj da esperantistoi estos funkci
ant¡¡.j en divetsaj klas- kaj alit-endencaj grupoj - gis tiara 
liuj grupoj havos -tarnen l-comunan interesan je la disv?.st
igo de la Ungvó<:rnem. Kondze: SQ ni éstas vere' sincera,] en 
nía infenco sukoesigi la Z'amenhofan kreaj"on,' ~iuj rivalaj 
grupoj unui~u··en ,oentran organi~on por. ellabo.ri, ni diru, . 
5-jaran planon; pol' ' ekiri, m1etode al ti u celo. En tÍLl 

organizo < eiuj grupoj interkonsehtu pri unu propagand
programo. Tia . organizo povas esti vere -neiitrala, car ~¡ 
ne rajtus sin miksi en la aferojn de laindiv!duaj grupoj', 
kies óefa oelo ne estu la disvastigo de »llia kara lingvo«, 
sed la disvastigo de siaj kll\~,d- kaj aliaj. celoj .per E,~per
anto. La neütra"'a~ grupoj, k.i,el ili .estas al nikonataj,1,dis
i~u kaj reorganizi~u en siacefajn. Espercrnto-utiligajn 
grupojn. ' J.Ja eldqi)ajoj de ciuj tiuj fakoj :estu vendataj 
Jcaj a&ítataj en )a centra orgánizo "'giil~ajite, ~aj on~ 
evitu priridadon de la afero de iu alia grup.o (tion oni faru; 
~iskorfunde, ~ sia. fak-grupo). La fak-grupoj ;' siaflanke, 
jurigu siajn ~nembrojn_. ke ili ne malhelpos per ~n-

~ Mi ne t~te komprenas viu , - di.~is Nepttmo. 
- - úu lasta.ten:rpe 'vi ricevis soügon pri 11l:órt,er

pina? - demandis Jupitcro al Ceresa. 
·- Hierap, - 1'espondis la hejmama .patrino. -

Si kaj .Plutonb .. diras;, . ké eble ili vizito~ ·:nin balda U. 
Tamen, nunté,t:Qpo Plu,«n.w e¡¡tas tie1 o~ují~ta~ ; pro mir;. 
inde gra.nd!"noiuhro ~a , farataj rnilitoj, · l{e mi preskaií 
tima's, ke Il ne pavos sin akompani. ·· : . · ' · · 

. .J uuona 1lignalis ·al . Geresa per telegraJa · '-kapklino. 
La dünoj levigis kaj ~}iris al la mangosalmm. .· 
' .....,._ N u; . oon~lo, ~. -diris Jupitero al lksiODO; Íuj 

forrnetaute siái1 kavaliran .majestecon,~· - . mi trinkas 
pro via bonveño ootelegnn da maraskcno. ··Apolono, al 
la diablo kuri via poezio · kaj Merkuro, .rakontu al ni , 
unu el viaj -l>ónaj lristorioj. 

- ... ' 

28 ' 

dependaj Í:ir()pagand~progl'amój la ~omunan progrémloD 
de Centra .Organizo. Esperanto estu la ce!~ ge lá Centra 
Organiz<?, kaj.,.gi estu la rim:edo al la cefo¡ kia: ajn~i 
estas,, deJa ind~viduaj grupoj. , . · 
. »A1ia grava eraro estas, troigi, en pía prqpagando; . 

_la facilecon ;de .Esperanto .. , Ne !ijru, ·• ke:; oni, povas ellemi . 
Esperanton .en da uro de kelkaj mo:natoj7;·serpajnój• aií. · e~ ' 
!J,oroj.' Tiel ni perdas multajn, kiuf únu.e entuziasmi~as 
pro tiaj troigoj. Ni diru la veron, kiu 'éstas la plej hona 
propagandilo! Diru, l-e Esperanto estas pli facila ·ol iu ajn 
nacía lingvo . . Ekzemp1e; kvin-· aií sesfoje pli facile estl'
ebla ol la franca aií germana lingvoj~ ;aií . kvarfoje pli 
facila ol la hispana aií ítala, ktp . 'Tiamaniere, ni povus 
allogi pli seriozan anaro~ kiuj, .anstatau .seniluiii~i, povus 
Í~Í faktoroj · por, kreÍ V4lt;ajn, siaspeoo.j:n¡ espe¡;anJÍstojn. ' 
La amaso, kiun la fanati~uloj kaj la hdnestaj (P), sed 

-e· - J ~· ~ • 

ne instmitnj entüzia:s.muloj ID,!Ufl sopir~s ':yenk}, tiam ,venos 
per si me:al ' ~ .ne .~at nia m~jstro ·estis:rg!'l¡:}iul~ . s~f ~ar 
gi vidas k_aj sentas ian bruon aü agaCiqn .· (?T Séi:l se la 
sama aniaso trov~s, ke la bruo estis nur· blufo, .'kiel la ~is
nuna espararitista propagando plejofte estas, ,~¡ tuj for
lasas la kampgn (same k:iel en ciuj aliaj aferoj). 

Laste, _-Sed .ne ,malpli grave. Estas tempo, -ke ni for
lasu la kutimon, ciam fidi je la eminérituloj ri•Jspecaj, 
por ke ili enkonduku por ni, ciie· ajn, Espera_ntcn.- Ni, la 
mortemtiloj, estas ~ r¡ature. mallab~r,emaj, . kaj 'preferas, . ~e 
cio -ekéstu, per ies alies.lab~ro. Ni am,eg¡ls lJ.lijaklojp. Sed 
ili n<miam ' okaz~s en movado. Nur nial~api~a sed ·_kon5t- . 
.antá . kaj k~r.e~}a laboro sukoesigas afe~Ój'n : -~¡a fl)ovad_p 
ne rnülte ' prog¡-esisj car 'Iii tro m'a:Ipaciénci~"' k:aLpermesis, · 
de tempo -al .tempo, aii al senspertaj sentlln~Iitaluioj aií 
al reakciUloj; ke iii gvid~' niajn rondojn~ Kio· esta,s)>ezop
enda? Kom~ini~o de juneca emoéio, s.uo gvido de: matura 
(sed ne .dekadenca) sperto. Nek emocio~r: sia ·fajro de · 
nescio, .nek prmlento, kiu baz~as nur sur malvarnia scio., 
povas sukcese fúnkcii per si mero. « 
' N u, ambaií sinjoroj · ( cetere, miaj persona:j amikoj) 

konsentis a1 · eio tío - sed tamen, de tiaíp, nénio san~
igis. La plef. gr,im ptmkto, kiu estis pridebátíta oo ·la 
lasta Zái.uerihofa barco (hankedo )' ep "Nnv-Ju.rko es'tis . 
»cu ni kil.ntu . la ' malnovan aií la' novan melódion .kuh 
la . Himn~ de· Esperanto«,. -La 'ni~mb~9{ -ae", u~u grupo ;' 
tre f.avoris :la,: novan himnon, sed -lá an~j~e)a alía pro
testis; ke ~i tro similas al la Mar~jlezo . . M, _ • 

· "'· Georgó Saville. 

, __,_ Sajnas, ke li estas tre agrabla~ modesta juna 
, sin~oro, -- diris Cere¡;¡a. 
· .: - M{ ne dubas, ke li· estas tre' aminda, - diris 
. Latona. " 



Rokoj, sm· kiuj la lumo de r he.l' 
· Luine rebrita.~ ·- kaj kiuj ·· .rh~lgoje 
. e (íriia:s, se .·grizas pezega éiei;.;· e .. 

Rokoj I.;uelaL al kiuj plurfoje 

Fato konfidl.s estingon de viv', 
Kar~j v,i estas, pro kia motiy'? 

' ; 

Karaj vi :estas; éar venkon ni amas 
Ka j vüi plej krutajn ni venkas sen tim' ; 
Car konkereme la alton aklamas 
l o en -fundo , de nía anim'; 

e<:", +"' 

C~r elvokadas internaj postulo.j 
Bluon lazui:an poT niaj okuloj. 

.. Tie, ce via soleca kulmin', 1• 

Sent' de libero jen cirkaií ·ni ardas . . . 
. . . , Paco eklulas naturop · kaj nin ... · 
Kaj· a1 ·la 'vasto de 1' morid' ni rigardas. . . 

Jullette BaudJn . 

. VII. 
· · j·:/G-ariinH:i.do anonci¡;, 'ke on{ servis per 'kafo en 'la 
sálono de .Tunona . .Tupitero estis en treega bonhumoro. 
Li~ homa gasto amuzis lin. Li Javoris la ! eetáblan 
societon per Takonto de mm el siaj plej 'bionaj hist<?rioj 
eu sia plej hona \'tilO. Gi estis pri Leda, ne tro skím-
dala; tamen gaja: , ·. 

~~"·.~ Tioj tagoj estis tre bclia), - diris Neptuno. 
.,.,.;:.,: Ni povas. memmj, - . diris la Toudtofarulo 

'ktut trembriletoj en la okuloj . - ·Ci tiuj juuulof sin 
trovas eu malpli gaja tempo. Ne ~11:1 estas belaj fuiuoj. 

,lksiono, mi .triuka.s pto la sallO de, via cdzino . . " 
· •· .· Mi ankati "l iJ.tkore,. ka} esperante, 'l{é:.· neniurn 

si. {;siós.• pli pl·oksim!! al íni ' ól Jlim; . • . . ; 

· ~- Bone! Bont; ! Apolono, \o'Í.aJ1 bl'akon. Ni iru al 
la si:ríjoriuoi. La, la, la, la! La,< l it; la! la ! 

mi estis vagule;· elmetita al &u senkompata 'malsereno 
de 1a vetere, "'kªj hodiaü· mi ,;~stas gastO Ae~ Jupitero. · 
Dinn . ~vo restas, .,~spero ~Stas, kl!-j kiu · rid!l§' Déstinon 
gájnas .FortunOJí. Mi volonté;;trairus denoye la ' estfut- · 
eoon por atiugi !a estanteoon, kaj mi sentas, ke, mal
grau cío, mi estas §uldanto ál mia ed~o tihl, . ke pro 
sia kouduto, .mi povas rigardi vin. 

, - Nenia ;granda spekta~lo. Se tio estas eio, m1 
deziras al vi pli bonan fortunon . . 
· ~·""····· -- Mi ne deziras pli gr'andau. 

- Vi estas modera. 
:__ Eble mi . estas malpli modera ol vi imagas. 
- Efcktive! 

, Iliaj okuloj renkontigis; la nigraj okuloj de la 
'P~saliano ne, perdis la kutagon antaií la fúhnanta ri'
gardo de la diino. Jilllona paligis. Junono sin .forturnis. 

PARTO DUA. 

l. 

»Aliaj diras, ke gi estis nur nubo. « 

Merkuro kaj Ganimedo duonku.§is sur kontraiíaj 
kanapoj en la antaiíeamb'ro .de Olimpo. . . 

• .,.,, .L... Gi estas niiiinda, - diris la· filó ·:'de Maja, 
oscedante. 

. - Gi estas nekredeb1a! - red iris la pokalport-
isto de Jupitero; eteudante la krurojn. · 

·· - Mizera mortulo ! - ekkrüs la dio, Jevaute la 
b'rov~jn. '' ~, ; ; : . 

" r· . ___:. Malno'l:íia Tesaliano! _;_ diris la bela'Frigiano, ' 
levetante la sultrojn. 

· - Antau . ne tri tagoj eljetito de inter siaj miz-
eraj samspecanoj1 · 

- Kaj jám li ordonas ~iun en la Cielo. 
--' Tamen mi ne permésos, ke li ordonu :mi:it, 

-.- diris .Merkum. · 
- Cu vere? - respondis Ganimedo: - Nu, 

kiou· vi pensas? ankoraü hieraií vespere ... aiískultu! 
jen li venas. 
· · La interparolantoj saltis de la kahapoj; facila 
ridó., aüdigis. 'La . cedra pordo jete malfermitis, 'kaj 
tksiono, vestitá en vasta matena robO, erüris, . antáuen 
pieditatante !JilU. el siaj pant<ifloj. 
· · ~ - Ha! ....:;· ekkriis la rego de Tesalio, - vi estas 
la gustaj ul9j, kiujn vidi rni deziris! Ganimedo al.eortu. 
a ·mi iom da 11ektaro; kaj vi, ·Merkuro, .kurti al Jupi
. te1'0 Jc,aj ' ,!>CÍlg~ . al }i, k-e nU ... ne eefniangos hejme 

. Mawu.. ~ ., • · · . · · . · , 
f "·."' La kuriero kaj la pagio interSa.ngis rig.ardojn 
killl · judigna ko~terno. · . 

~. - Nu! por kio vi restas? - plue diris lksiono, 
sih tumante de' la spel.l"ulo, en kiilll li rigardis por. 
ár i .· s,iajn& har.ojn. · La kuriero kaj la pagio · malaperis . .. 

~ Do! Ci ' tio estás la Cielo, .-'- diri.~ la edzo de 
Día, jetante sin s~r un u el la · kanapoj, - kaj tte 
agraNa loko gi ~stas. Ci tiuj indaj senmortuloj bezonis; 
ke <;>JJÍ pli:Jartigu al ili la mellSün, kaj mi esperas, ke 
mj "'e.fike faíis, la: necé8an operil~n. Di voliS .• s~meti 

la enqjgaj, ·malnovmodaj, · Cielaj afektoj, sed 
gas, ke nü donis al ili 8angajójn por ilia: talento. 

Por fari. ke estu apable al si en la Cielo, oni devas 
ordoni. Ci tiuj apartuloj hutniligas antau la aiídaoo de 
aspiranta spirito. Jupitero mem 'efektive estasilfonep, 

.'ka- ' havas .bOnájn ideojn. Mi estas trea Javorató; ~ 
·estas '}Jli 'g!anda illifot\tatu1o ~r -Ajgibños pri . 

. ·· teipój' de ~ karaktero ae·· la tJeia séksó au la gé.-' 





, m~n~J:on ni "'trows en lia'}k(Jle"Í.:to-: La lJaive ;·hl~nd.ah kred-
. on ]e. lá ~ faka s9,1o «, je la !iWikeco, je la donita p,~lo 
di 'ilir<>j ; _· de!íi'Jimikoj . . . ' La 'ofen~i~on, se.'· ~~ma,s·, pri ~a 

. mem-'lu.ie , la supe:rem,on de la stultulo, km povas s)n 
ki~ sa~a nur, se la alian, la virinon{ li kredas· aqkoraü . 
gli ~t~lt<J;. L~_ ~eston ... Jltlr kiu li .vo~as ro~ k-.iel ~.avali}'o ~e 
Ja vJrm(>c, éc t1.am, ktarn ·la motivo de lia nobla, ago est1s 
Jnalkurago aú ~goismo. :L,a duóne an.wzatan, · duone 1-ed-

~ atan sintenon kontrau la infanoj , kio cetere es.tas io multe 
' ' pli ~arma, qh la sentjmentala dorlotado dé la in.fanoj plal)
¡.~_', tit. ~; en la literaturon per. 1~ influo de la virjnoj. La hejm-

~" ' 1Q, ' an .. J¡nzernon d{l <;ubmetJ~mto Jerome same ne forges.as , 
. - . . _tapi_sojn, kiuj povas ' konkurenci ~~{ kiel. acial p~end~~an kom~ortamon , _kiuj~u tiel.komike 

faeile la pe~PJJ?- kaJ .SI:t;nrnaJn.- . . . kun!~as - -en: C:m f1hstre_ma. Vl:fO. ~ed h ne forgesas a~k~ií 
· · L~ ·potisto1 el 1~ IJ?Su~o Gerba ~meroongas per siáJ , ""; ~ri tt~ ,a~uza eco de la v1r-ka~a~ro, k9 la mala~r~laJO)I~ 

. , laboroj 1~ v~ZOJD el. f~m~~· g~eka kaJ :rom~a -ep_oko. _ ~- h eldu~g~s .- pre~e~ pe;r _la ~~~m o .. Amuza estas l~a m1~~ 

.L~ t.1eaJ h. e~real . JUvehsloJ ka·p· abl .. as sol~J ~e1. an . . k~rau . . ado .p. ~-1. ti. aJ .a .. fero) ce abaJ, . k1aJn l~ trovas · n. atura. J ~e 1!1: 
la bela]Q artajoJn kun h.~; ·multkolora)eiJtilJlO] .emgitaJ en · la pleJ bpa vua smteno. KaJ la pleJ grava: la konservado 

· .orajn kaj argentajn filigranojn , kiuj rememorigas la ' . de la búta digno, de la vjr- fiero. ., 
.. bizaítcan epokon~ · ; _· · · . 1 Ce :Jerdme; ciam la eterna mfano esprirni!as en la 
. , ~a }uniú~j or~a1~1aj ptilab<.>roj ~e la feslaj vestoj i. j ; viro. ~a· _gapan~ pri ~io rnirant~, _tre ~goista ,_ foj~ ~en- · 
ka] . d1versspe~J le?aJO) estas ~e satataJ . - . . . • ¡,__ taug~, foJe ~re c~ma mfano: -~ km. mnas, se .om nda~ 

~- ., L_a __ pre,f~rataJ koiDponOJ .·de m _uzuln1anoJ _ }',S~~ . la\~ pn h, ~d. ktu pleJ bon~uste r~das pn la p_ropraJ mankOJ 
llni:Joe~no, la npetado, la enkadr1go kaJ la elronda :rad1aclo. _ . - ~!l altaJ. J.eroroe en SHl realismo JlC forhm1gas e~ de la 

, _,;, L:¡. tún4ia , muziko . i!Crvas .pJej o{te al la urbplacaj ekstremoj . Li ne nur akoeptas, sed ankau ·amas ~ion hó-
rakontistój, al la lernaptoj, kiuj ~iam komut;~e ripetas la .. - _ man. El tiu - ~i vivkoncepto .sekvas lia sinteno koncerne no 

.. l~cionojn (klfj tio anlaü la enkondnko de ·la Ce,.metodo!. .. ) ~t_ nur la, viro"virino-pr9blemon, sed ankaü la »generale 

. ce la psalmado de funehraj ~aj de li~urgiaj kantoj . homan. « . - ·. ' . 
, En la ~ampoj la :f.luto ·akompanas la kanton de l' · 'Lia sere;na angla filozofio jugas nur amuza horoa 

"·pa~tisto, la divCI·sspecaj tamhuroj helpas al sercado de malfurto tion, kipn la temperamento de la . sudan9 li,U 
~r~eat?j ~aj al stj.mulado de cevaloj dum, la famaj arabaj órieht'dnO jam vidas kulpo. De tie de venas ' lia rideta in~ 
cevrur<'¡daJ .~JJIUZOJ. . .•. . .· • . . . ' . . dlllgemo. Sed de tie ankaii liá profunda kristaneco: li ne 

· · r>~~m cm - ~muzo,. publika au J?nvata, mu~lko ~kolll- tak-sas lahoman kulpon super la eblo de la pardono. 
' pa';las . .ill . kan~?J!l·. SilJBC' moaot?naJ, _la kaJ?-lOJ __ varias en _, Éseiioo li estas optimisto, kiu pri:mokas la pesimis-
jo~a ~O,• k~un á~?ma<lll~S tambu.ru;o. ll~n aus~ulta~Jt~ mon, ~ar li 'kredigas sin ~simisto, kiu koleretas prQ CÍU 
on! t. , as P : pro ;un e omprem · a ani~non e LJUJ ha:gatelajó. La 'málsukcesoJ de liaj' aferoj · similas al tiuj 
.<menta] popoloJ. , S. Grenlwmp. de Stan kaj Pan, el la filmomondo: - estas trank-

1 •. . ' ' . "'· · , . , · . riligé vilti l!l- troigon de la malsuk-cesoj , mallertecoj en la 
• (liD~. ~JEUOME K JEROME, - LA Ji E~HNISTO. ctaj afe-roj , car eet tío · instinkte oní e!<-sen~as, ke ne es~as 

La 'kritikistój de :lerome. kutime forgesas mcncii', ike cblc inde inciti,gi, ko1ereti kaj, kio estas ec pli grava ella nd-
li estas la sola en la mondliteraturo, kiu la viran eleklis punkto <le la optimista vivrigardo1 ke, kiam iu malespel'-
.obje.Kto de sia ~iro. :La humori~~j mokas .a~pri la ~ ~e- igas pro · bagatelajoj , la vere ~ra;ndaj_ kaj s!gnifaj aferoj 

. ner~le· noma~ ., .au pn la strangaJ.O.J de la vu'lno, - dum uc ;po,as sarJimezure malsukoos1 , car, tlgn om ne povus el~ 
' 1a ~grandaj satiristoj 'ofte &ajnas insulti la vimn: - sed ef- teni - ' 'il.u nur. pri tio oni plendcgus. _ 
-nkti,\\e ili insultas lin, pro ti(),:,k-e n.e ~«fice· li est,as viro -- :;L,iá "krocígQ al la jnf.anQj lin proksimigas al Ja. , fe-, 
rirate iil 'ilia idealo pri la viro. Gis nun, sole , Jeronw k o- minisroo. El virina vidpunkto la mondo ne estas . alia o l. 
mencis ,,pl·Ímoki ti un 'idt){i)igitan , vir-imagon - kaj Cil la lude,jo de malgrandaj kaj .grand!Ú Ínfanoj, kiuj ciuj be-
plej ~ar.ina, plej sengala roaniero. . . · - zon;ts amon. Jerome sentas t.ion, Sed li staras iom flanke, 

1 

: ,' Li~j mókad,oj n~. estas trancaj, ,-eble pro ti o, car li kiel, la ' spiteroa ' :knabo kaj ínontrils figon al ili, .Car ili 
· parolas en .w}uit pcr.sono. Sed estás ru'nuze, ke ~l'nn vir- ludas plinkr~külon, -viron. 



N. B. El Uu mondfama' :verkis~ AELA eldon{)s dum >1:) 

tiu ci -jaro tT~i homoj ;en &ato« kiel unuan libron 
de la béletristi_ka serio. 

(.V.) CER;VANTES DE BRUNO FRANK: . Bruno 
Frank realigis .;en sia historia ro¡pano la maloftan -kaj n~- ~ 
.facilan majstrajon: montri kvazaií .iiktualaj; kiom aJn 
fora estu la tempo, la viza~ojn kaj animojn de siaj fig
uro) . .Oni memoras Ja neordinaran portreton pri Fre- · 
der1ko la II-a, 'kiun 1i -prezentis en sia Ta~e des .Ko.nigs, 
kaj ankaú lian Trenck, tiom profunde VIvan. 

K!!-j en la ~poko · jam tiom fora, plie pro ideologio 
ol pr.o kronol.ogio, kiam Btiand renkonti~adis kun Stre
seman kaj kun li klopodis forigi la militon el Erm>pú', 
Bruno .Frank vcrkis la Politische Novel/e, kiu restos val
ora dokumento pri ·lil nuna historio, kvankam la íÍgoroj ., 
estas fiktiva j. 

Hodiau Frank eleklas kiél studkampon la hispanan 
oran jar~ent-on. Estas ·mirinda epoko por tiu ; kiu perceptas 
en ~i la .. f~rmcntadon de la pasioj, la fekundecon de la 
ideoj, la impeton de la sociaj impulsoj. Antaurhetante 
eri la . !mua capitro de sia Qérvantes konversacion Ínter .. 
la hispana re~o Filipo la II-a kaj la speciala sendito d~ , 
la Papo> la aiitoro nin avertas ekd,e la komenco, kc m 

. tie· ci ne trovos simpla:1;1 biógrafion de la patro de Don 
.K.ihoto. Cen-autes -estas la pivoto de tiu ábro, samkiel li 
estas ~a fokuso de sia epoko; la horno, en kiu interkrucigas 
·Ciuj koritrastoj; sed li ne estas tia vera heroo. Li montr
igas ·nur reprezentant? de tiu ~eroo, ki';l ci -tie ne .,e~~as 
homo, sed jarcento ngardata klel orgamsma estajo, biO-
logía . indiyiduo. . . 
. Rakonti la- )listorion de epoko he signifas rakonti ' la 

historioQ de la ho{lloj tin travivantaj, sed montri, kionf 
la kolektiva fenomeno transpasas la individuan kaj mal
kovri en la preciza kaj delikata komplekso, kiun oni no
mas jarcento, tutan sumon da destinoj ofte kontrauaj 
sed kun~~:partenan.taj al la tempospirito.; al tiu jarcento, ki
ts difinitaj kaj ~ dependaj elementoj ili estas. 

Tia . Aajnas al mi la vera signifo de libro, kia la 
Cervantes .de .Bruno Frank, kiu estas nek biografío, uek . 
romano, uek . kroniko, sed cio' tio . sa:mtempe kaj ptecipe 
majstra pentrajo de tiu jaroento. La aiítoro .kompreuigas 
al n1 kiom elstare oertaj figur-oj restas la atestantoj de 
sia epoko, kaj lía Cervantes ci tie aperas al ni kiel la -esen
ca punkto, la eefa stono, la atestanto de sia jarceJ?.t(). 

.. . (V.)' PRI DUO _DE cqLETT;E. Sinjorino Colette 
posedas grandan menton. C1am A1 konser~as senperan 
kontakton kun la vivo 'kaj memstaran sentemon, kiu sola 
e~ligas. kom{lletan verkist~n. ~ajst-';'<C<¡_?n, k~, · s~tempe 
81 espr1mas sJan klar.an, pnmttívan kaJ sukonc~ ':olon eu 
senkomp~ ?arllloma ~ormo, ,I)(lr la . sagaca dJStr~buo de 
la scenO) kaJ karakterQJ. Al tiu duobla talento Sl suldas 
sian privilegian lokon ~ la vico.· de la nuntempaj au(oroj. 

Ja:m en la ·komeneaj pagoj de Duo elstara:s unq.•el la 
f~nd~entaj trajtoj de sinjorir1o Oolette: 1~ neatenditeco .. 
T1u J& ne trov~as en la temo mem, kiu, tute male, 
devenas el · la pleJ banala :fonto: geedza dra:mo .stereoti¡>Q 
~intftBa; aventuro de edzo, kiu amas la edzinon, kaj mal
kovrü, .ke Ai lin perfidis. Ankcaií la .' maniero · de la ' mal- ' 
kovro ne· ha vas en . !li ion esoeptan. Revenas la kutima epi
zoclo de la letero kaAita inte.r la folioj de sorl:ipapera 
Jriapo, kiu~ oni ma.lapé-rigas p()r. eviti_ ~al~ovro~. Kia~ " 
la edzo, M!chel, dem~das' la ~zmon,c;pn la.subJta mal
:apero de:' tlu mapo, li eksentas prof~an kOnfuzon, car 
,ne estapte ma$is.tratq; ' li 3,bs()lute -ne _ kt,ltilpás trovigi 
en tiaj situacioj. Malleite li §m . atakas: . »Kio lari~is 
~1 tiu aJo, tiu wa sa:mkolou ilo, vi ja scias, pri kio IÍlii 
"?las pa:roli. « Si respop.das; »Kia !11~?· Ate~,W.l M}cltel, 

' V1 forv'erias akvon el la · :flórpoto.« ~ »Nemam, dum 
mia tuta vivo mi :falP,uAis florpoton. Sur via _skrihotahlo, 
& tie, kuéis speco de ma¡>?. Nun ~i ,forestas. Cu ien vi 
~ meta? Kion. -vi :faris $ ~i?; Kien vi tm melis? e 

- >Na, 1n1 prove delegnia · kóitumOJD.c 

'-\ ',~· . . dit.. . :~ _, 
'.Alice; la edzino, fakté kutimás ~gni r()bmodelojtí 

· e.lW>9ri planojn P!i d~ko~acio ~aj meb~~anltado. Si ~e: 
venas' ·el multenoxphra ·· kaJ .. malrica faqt~ho . . lJQu el ,ÍiaJ , 
fratlnoj violqnluda:S vespere eri kvartala: kihejo: 'l\lia estas 
robprovistino ce Lelong;- . , 

.. De tempo al tem;po, si 8atas .d~s~gnadi. Est~s , do 
me,m'komprene.ble, ·ke 81 konservas s1aJn·' ellaborajoJn en 
la. mapo. Se~ rega.s ia stranga etoso, kiu fo~te impresas 
M1chef-on . . Fme, h malkovras la mapon kah la. pruvon 
pri la perfido de: Al:ioe, Tie ¿¡· aperas ~D. ' tuta " ~nigiual~éo 
de sinjoríno Colette. Ni 'povus ' atendi >Serion d.a ' sceñoj 
koleraj, impetaj , JogJH:nj, kiajn ~eQ.erale u¡;as la dramverk
istoj, Admirinda esta~ Lv tunua . detalo. La., amanto d~ 
AlicJe, Ambrogio, havas filigranan skl:ibmanieron, kiuu 
Michel pene deciiras. Li van:e elorbjtigas la - okolojn. 
La edzino ironie enjel:as, ke Ji forgesis snr¡neti la okv.Ivitr~ 
ojn. Li sin seuia$ malsperia, spitata, bumiligatakaj pre'ht 
plej furiote eksplodi. Sed ' la legado de la letero lfu kva-
?.aü · sob~;igas. · ' . . . . 

La sekva soeno morilriga~ rimitrkinde s:iinpla, .. sen
artifika kaj preskaü naiva. Gi di>mlvigas en· rniksajo de so
leno kaj komiko, de tragiko kaj sajna burlesko. La 
malkovro okazis l(elkajn minotojn antau la tagman~ó~ 
Nun, nepre neccsas rienion sajuigi antau Mar4"t, la sernst
ino. Poste Ja scenó rekomencigas en la hiblioteko:, . post la 
kafotrinko. Sed gi • perdis s:iau ·unuan impeton, la vetvoll 
de sia elirpunkto; gi kvazaü trenas sin; mil bagateloj 
gin malhelp~. Gi ne similas plu la. ond?u , rom;pigan~an 
kontraií la d1gon, · sed m;r . senpovaJn altvosvcloJn, k1r;!e 
inormurantajn. Michel ja timas, 'kce de ekstere oni aiídos 
la eksplodon de lia kolcro, ka:j tío suficas por lin kvietigi.· 
Tamen gu~te tiu)ia ~obrigo incitas la .edzino~ kB;J. 
vekas Ce 81 . certan malsaton hl la edzo. S.t esper1s p:l~; 
londran stormon. ' 

Ni nc vqla¡¡ ci íie rakonti la ; temon oe Duo, car· gin 
konsistigas nur la : esenco mero ''de- ~ia ' drarno. · Mic;:¡el 
klopodas alkutimi~i iom post iom al la ideo pri la perfido 
de la e~lzino. Siailank·c si provas prezcnti al li 4un pe,1·: 
·fidon ·laií .. "divers¡¡.j vidpúriktoj ; jt)n 'kiel sent}mehtalan 
kapricon pro komunaj gustoj , jen kief momentan vo
lupte.inon tuj forgesitan. Est;¡.,s f:ik:to, ke por ·:-Alice tiu· 
aveutm·o seuspure {orpasis: estis nura · pajl0:fajro . . S~d lá.: 
konsekvencoj de 1 amo k~j pedido ne samas .,por vito: 
kaj por virino. Alice povas forg'(lsi, Michel ue P,ovas; Li 
ne p~vaS; Car 9DÍ ;né forvisas gray~ ~~t9u per ;b9n~gf,?n 
aií ec . Slmple per volo. Neeblas .rev1ng1 ~morh?ton af! · 
amon. · 

La plej bona parto de la r()m.ano tiusas ebl~. en h 
fino. l,(vankam 1\.lice· kaj Míchel kune kattlu.das7pli mal: 
pb. gajhumore, ilia -maltra.nkvila vivo fluás en sajua se
reno; gis kiam fari~as tro J>íeme al Michel. Legin~e la t~i- . 
leterojn de.-Ambr..ogio, li. '9nscias, '<!ke mankas alli la for~ 
to iti pl;¡e. Tiuj leteroj enhavas t,ro da precizaj detáloj5. 
Sen la detaloj : 11-go sajnas nenio. Pedido povas prezen
ti~j ;abstrakte ki:ei mcn~ala ~ eJ-voji~o, sed ;'gÍ pova:s anka\t 
fari:'gi vico ' aa . konk'retaj bildo~ - movoplena hÍl!'eliefo, 
kies ciu aparta ~sto videblas kr~le kaj senhonte. ObsOO: 
as . Michel-on tiu barelie~!) ... Ehle, . se li atendus , an- · 
kor.áü ses mc:mato)n; '}¡ certe forgesus .in, -Se ne !)~tute, aJ:::~ 
menau .sufi~ por ue morte eas:reni~i .. Sed la . im_puJs~ 
al memwortigo ne lasas terppon por pr1.pensado. :rl'uJ OII! , 
de vas . ági. K.aj tiel'-i'il)iga_s· la simfonio de Duo. • 

~e , , .l-~ ' i; "' < 



V in naskis surda nokta hor' 
'· 

Nun en kristala vazo martas 

. · Beleco ekz'otika for. 

Mi aréle kisas vin, mortantan; 

Nektaron lastan trinkas buS'. 

, V in. ebriigas kis~ , pasia, 

/lkscitas vin la ' lipa tuS' .. 

·. 
Vin kisas mi! kaj sala larmo 

Sin ka§as honte gut' post gut' 

En vaz'. kristala. Orládeo 

M ortsvenas . en la . amaervut'. 

" 

óefher~in~ jaro rakontadis iom tro komplezeme, kaj 
kiun .rememorigas al ni. kun justa severo S-ino Haymondc 
Lefebvre, en sia aHoga verko pri >>la maltrankvila viyo de 
Pierre Loti « (La vie :inquiete de Pierre Loti). · 

.. ,. Jen la · historili>': fránca verkistino, sub la nomo Mar e 
Hélys, kaj siaj du amikinoj, Zennour kaj Nouryé de Cha
teauneill, filinoj de grava turka statfunkciulo francde~ 
vena, d-ecidís imagi eksterordinaran ·fabelon kaj ~in kre
'digi at,Loti, .por· lúdi ce la grandá sentemulo la avantag
an rolori' de inspirantírioj. · Ili skribadís al li, ~iri : Aajni
gante: ·aiítentikaj' turkinoj, admirantaj lían talenton. Estis 
en apiilo 1904, kiam Loti unuafoje renkontis ap.ud la 
Bosforo la tri mistet.e vualitajn fantomojn. Al 1i tre 
placis ilia societo. Ili sin .nomis antaií Ji: Ley la, Neyr kaj 
Zeyneb (Djénane, Méiek kaj Zeyneo, en la romano) kaj 
Aajnigis . fervoran emon .• al la liberigo d~ la turkaf, vir'

' inoj, ·~ instigante al verkado' de romano pri la vivo .de la 
kómpati~d ulinoj izolita j en haremoj .f · Tiel naski~is · »Les 
Desenchalltées «. . · · . . 

La aventuro de Loti kun siaj tri falsaj turkinoj 
restis oetere tute casta~ kvankam Marc Hélys, en sia ko
respondaqo, faris el ~i »la plej kortusan .amromanon «. 
Eble Al :sbpiris esb pór Loti . nova _e~korpi~o de la ·fresa 
Azyadé. S-ino. RaymQii_de Léfebvré rim:arltas tre ~uste, ke 
Mar~ Hélys,, atendi~té la morto~ d~ Lo~ por píiblik
Igi bun: fUODton, Júun cetere }a verkisto Jaro kODJS, eble 
mem faritis la unua v:iktimo de sia ntistifiko. Kiu scias, 
cu en Ja romano de: Leyla-Djénane, ·.Marc Hélys ne faris 
_eli :U~P]i. sian prop~l!_ll)~onfe~o~ al'!'o.f.i? La v~rino(tre 
Aatas;.;;en Jiteraturo, ,ut1hgi 'la propran ~JH:rton pn la: nvo. 
»S} eole ~tis Djénane pli, ol si lasas tion s,upozi « notas 
tre- sprite _ s-ino Rayrponde Lefebvre, kaj tiuokaze, si 
trovis sian punon en la aventuro de si imag~ta. Kaj si vere 
~ritis punon t~l,. k~ si elpensis »6 <~;bomenan ludon«, 
,)del Lob .mero dins .. ~"' " . . , , · . . . .·, 

. . . .&Ja::tc Hély,s el) .s1a .rakonto sm 1pontras tre fn~~a,,· ke 
ii ttofupadis dum a~ 'jároj famaií lheraturiston, "vivi
sante, al li falsan roptanon .de turkaj sinjorinoj, por ke li 
verk:u pr.i ilia necesa· liberigo la ·_pledon, lüun la auten-
tikaj . tutkinoj atendis de li. . 

Sed : ni dauri : la historio.n. · La : ciefheróino1 xe-
venintaalParis, fo . 's ~ál Svedoje. ~Sed ,Ai p1u sk~badis 
al Lóti; •dank' al. siaj' antinoj l~antaj ~ TurkiÓ, 'kiuj 
de ti~ en~ti.gi~ la . ~~rolo: 1\.ai. ~- re.venis .ál Kon
atantmoplo. Loti re tdts Slajn tri ·amikinOJn kaJ ec ak
CCJ.»tls llin sur la Vautóur. Reveninté definith:e -en· Fl'an-

. COJOn,. ~la da • · kelbn tempon sian ludeton ""pri 
f~j Je,terpj. Sed j . bonaj Aercoj estas la plej mal-

: l~j~ '~j 1iu ~q o,d~. 'Pi.~;.:: kiJi'•~tis ~ bj~ 

nltne, . decídis ma1.ape¡ot Si , skrib~s 1ongan adíau:;1ete.rort., 
ki110 c11i retrovas .preskau sensange .,en la ro,mano kaj aho.n
ci~ ~ian memmortigqn, Lóti . rioeyis • ec informón pri Aia 
moi·tó. Cu ne ·plej bonguste? ' ~;· ,· ' .. , , . 

· 'llestis ¡¡.nkoraii la du duon-.tuik\noj , de kiuj Loti ne 
povis ,sin liberigi tiom íacile. Kjllkan tempon poste, for
Jas.~ te sian fam:ilion, ili alvenis F.rancujon, kaj, mistifi
kinte la verkistori, volís lin ekspluati. Kvankam konante 
ili.an intencon, li opinii~ sia devo ne' forlasi .ilin. Parton 
de sia autol:á rajto 'Ii 'tlc transdonis al ili kaj akceptigis de . 
la gazeto Figaro iliajn artikolojn, kiujn ef.ektive · li dev.is · 
,·erki. · 
' "":Por danki lian grandanimecon. Z ·nnour kaj Nouryé · 

mero . publikigis kaj vendis siajn autentikajn leterojn; 
kiuj vere ne .honoras ilin. Tiel finigis tiu malgaja aven
turo. ;.Nin konsoios la Pcmso, ke ni ·suld~ ·al gi ·'Cefver.kon. 

. (V.) PRI LA VIVO DE FHtDUSI. Pe:i·sujo jus 
so]enis Ja milj;u·feston de Firdusi, ·kiun ~i rigardas kiella 
kreínton de la poezio, lingvo kaj kutinioj naciaj. lGu 
estas ti': perso? Oni ~eneral~ konru; pli bone ~ma~ Kha,r
yarp, vmnta_n en la post~ Jarcento, aií S~ad1 ~a]. Ifaf1z, 
un u, . preskau samternpano de Dante, la aha de ,f>etrarca. 
Firdusi mortas, kiam prepari~as · la Chanson de · Rotrmd.· 

En g3{¡ naski~as en Thus Abul Kasím Mansun, des
tinita fari~i unu el la plej famaj poeLoj de 1a.mondo sub 
la nomo Firdusi (La Paradiza) . La ~randaj poetoj si
milas al la grandaj . ·kapitanoj : por iha triumfo pecesas 
esoepta kúnigo 'de iliaj kapabloj kaj de la cir-konstancoj; . 
En la tiama · Perslando, islamigita de post la a¡·aba ~"1 
vado, la frenidaj re~oj, unue persekutinte la religion de' 
Zaroastro kaj la antikvan lingvon "pehlevan, nun ekvekas la 
naciajn tradwiojn, venigas al si poetojn, kiuj donas kor
pon a1 la .nova ariimo. Jen unu él la maloftaj ekzemj:>loj 
en 1~ , hoi:Jla hist!)ri<? pri la neceso_, de la poezio p6p veki la 
konscion d.e nacio. · 

1\.r-edo, scio ka:j invento formis tiam ununuran ak
tiveQOn; estis neoese multe lernadi anta u ol verki ~ kaj 
preci~ · en versoj. Gis sia 3o-a jaro, Abul Kasim sen
cese legadas . kaj silente studadas. Li rakontigas . al si la 
m,.ainc;>vajn legendoj:n kaj .klopodas ilin -enversigi; oie li 
sercadas fragme·ntojn el ili. Efek.tive ekzistis Íam am
pleksa Jcronik-libro , redaktita en la pehleva lingvo, kaj 
de lopge perdjta, car la mahometanoj ~in forjetis pro reli
giaj. .motivoj. Qin oni poste retrovis, kaj la st,iltano ko
misiis poeton por transskribo en· persájn versojn. Subite 

HarJsta romaneo 
- ErJks llda.-ssou -

<tf .Autunvespere iras mi al l' e!a kabareto, 

kif# Jt·eljtdsóna la muzik' llaj straflda la rideto. · 

< ~7AJ1rablas tie,danca moti', bongualas vin' el k~l9, 
vjkinga, greka beluliri.'; kñabin' i!l orient'. 

Pli milOOs 81a varma haut', ol lá--oranOoAel9~ 
,.' ~i.n kare8adf'·rajtas mi por peco• da ar~ent.'. 

. . .·' ' .. • • . $' 

• k A.:iítunvesper.e. ' iras mi al l'eta kabareto, 

. kie fremdsmm la muzik' kaj 3tranga lá ridetó; 

:Benata golf' kaj Gibraltar' donantaf guotiJÍÍt?nl 

, .. Beoota a,nkau ~ infan' .de la amí~da Ftin"' F' 
·~ . ... ' . . · .. 
_ Se ~ÍÚlinóri ·'t;idos mi, kiu ne pr-eno~on, 
Sid ,. min rigardos kun afabl' :..__ -;jén mÚl amikin'. 



- . 
Fírdusi ~~ksci~, l<e -~.tht .-p9eton ;oni' jús ·cmlmHs dum fes,fi!· . 
ten o. TJo decn!as. han • so~top._ · ,~ · · -

Post Jon,ga se'rcai:lo, li 'f~e altiras d_e amiko 'la manus
kripton, super kiú pasis t!u mil. Jaroj, J{aj li faras, kion 
nur ·11 'po.vas . 'fári:· Komencinte la poemon · en sia 36-a 
jaro, li' sekret~.· ~Ín prila:bóras ankoraií i:lum 20 jarqj¡. 
Mia poern;p, · li diras, igis por mi zorgo, kian nur la 9i'
l.ento nóvis fórigí. ' Mi lconservis ·mian poemon dam dudek 
jaroj, ' Oi.~ mi trovis ian ifulan je tia trezoro. 

Tiu aüskult.anto, kiun la poeto kredas inda je sia 
poemo, •estas Milhmud la: dua, el la dinastía de Ghazna; 
speco- de bruta klerulo. Li interesigas pri Firdusi, unue, 
car lía talentq jarn disfamigis tra 1a tuta urbo; due, car 
li sercas· posteúlon al sia murdita poeto. Li akceptas la: 
novalveriinton kaj donas ál li privátan cambra:ron en . sia 
paJaco. Firdúsi legas al la rego ciun ~pizodon kun akom" 
pano de muúko kaj dancado en cambro, sur kies mtíroj 
esta~ pentritaj la soenoj kaj figuroj de la teksto. Lia vivo 
tamen estas malgaja, kaj cagrenita per la intrigoj de en'~ 
viuloj. Pro. tia lia poemo .havas apárte profundan sencon: 
malanta:ií la grandíozaj freskoj kaj superbomaj figuroj 
aperas artisto plej mizera. Estas ja:, trajto de la persa pot:
zía: prikanti ~ojon ; ' gloron, feston kaj enmiksi en pom
pan ornamon la sepliman malgajon de 1' orienta animo•. 
La $ah Name ati Libro de la llegoj, ci tiu teksajo de ravo , 
magio kaj soréo plej :brilaj, .estas la laboro de viro mal
j.una, senhava kaj cagrena: 

K''indekokjara, li jam sopiras morton. Li pretigjs 
sian poemon kaj per tio _ plenumis sian devon: beligi la 
mondon antaú ol ~in forlasi. Li sendas la kompletan 
poemon al Mahmud, kiu decidas lin rekompenci per 
Liom de oro, kiom eiefanto povas porti. Sed pro la in-:
trigo de la ministro, la poeto rioevas malaltan sumon, 
kiun li dividas kun tri aníikoj, gardante por sí nur la 
sumon neoesan por aceti . gla'Sbn . da vino. Jen la rekom
penso de .tridekjara labórado. Li kuras hejmen, •brrt
ligas milojn de versoj, kies kopion l~ rié havas, kaj far
~as vagabondo. Antaú ol forlasi la urbon, li :>kribas 
la faman Satiron kontraíí Mahmud. Nepiu poeto parolis 
tiom kura~e al reg.o. Li skribis interalie: Se la patro de 
la r.ego .estas de rega deveno, lia filo -metas oran· kronon 
sur mian kapon. 

Mahmud, kiu estis efektive filo de sklavo, tiam or
don~s ' per~kuti. · la poeton kaj po~.tula.s lian hptm. J;a 
malJuna .Fudus1 vagadas dum dek JarOJ de urho al urbo, 
vizitante princojn, kiuj lin fávore akceptas ·k un la espero, 
ke ili estos poreterne prikantitaj: Sed ·kiarri ili ekscias ' pii 
lá minaco ' de Mahtriud, ili faras -dona'con' al la ·poeto kaj 
petas lin iri plue. Tamen unu el ili kur_agas direkti . 
pledon al Mabmud .kaj sükoe!!as '•forigi lian ,kruelan in
tencon. . . · . ;· ¡ : ¡ . í 

Kiarn Firdusi revenas al la heima urbo li aiídas iñ~ 
fanon .kantant~: S~J la pateo .de _la reg.o . esta.s de rega- r/kfr 
veno . . . Jlo, miro, .ec ~a infanoj 'konas 1ian poemon. Cu 
ti.o ne e,¡¡t;as la plej gr.anda gloro? N un li-·povas .tJ;ank-
vile morb. . ' "" "~' 

En'· la Íno~ento, ''kiam ' 1~ ~rko de .F1rdusi elliis"~~ 
pordo de la úrbo, enveni~ tr'il alía pórdó karrreloj ·.sat~it
a:j d~ oro,. kiun Mahmud sendis a1 li .kun honor•robo 
kaj pardonpeto. · . , ., '·, ·· · · r. · 

La ceQtdudekmil_ versoj d-~ Sah Narne ra'kontas la 
legendojn de la persaj din!l.stioJ . ~is}a Sa:sa~d?j: neéléer: . 
pellla svarmado da ··hatalantOJ · kaJ amatmOJ,' demo~DJ . 

- kaj sorcoj, herqagoj kaj perfidoj , h,omam~oj pli densaj:iiil · 
· en la DitJina Comedia. ,okazajoj,. pli gr~dioz.aj ol en la 

.. Ili~do. Jen xrral~ongá . fr-agmento -en ,pro.za traduko: ' ·.~~-



_ "Veji)pj , ~a ,sange de , P.'Iato~o, _ Pascal, -Seinoza. kaj Goethe. 
15.aj re,d~t~~}a.' »pe~ 1~.~guloj!;l de ,.la ~ihérá Spirito: 
.h · nur celas; )(e cu,1, Jau ha ek7Jtllllplo; .:far1~u mastro kaJ 
manto de si - róein. Tiar; la . serlO de la »Postmortaj 
Ver.Jcoj «- devas .esti rigardata, samé· kiel Ja . »Zarathustra ·.< , 
'breviero de la lirika he~oismo: · ~¡ postulas kaj ~ekom
pencas la legadon fa!itan laii la' spiritó de .Nietzsche. 

;, .,., 
_ (V.) S-INO ·POPE-HENNESSY: EDGAR ALLAN 

. · POE. P1uraj aiítoroj. de biografío sercis la sekreton de -la 
.genio de Poe en la nenormalaf kaj senoroaj okazajoj d ~ 
.lia vivo. S-ino .Pop_e-Hen~essy verkante biografion pri 
Poe, samtempe stmplan kaJ kompletail , lasas al la leganto 
la zorgon eltui la konkludojn , kiujn li ju~os plej logikaj , 
:sed tamep ne kasas, ke la . strangan sintenon de· la poeto 
kaiizis 'tre versajne seksa anomalio. Lia sentimenta aktiv
.Coo montrisas misorganiza: edzigo al _dekkvarjarulino 
~alsana kilJ june mortonta, senl:esaj financaj zorgoj, 
.Ciama- nomadismo pro nekapablo al fiksa restadó. Eble la 
genio _dePoe havas nenion komunan kun tiuj faktoj, sed 
Iia. verko konservas ilian postsignon. La trouzo de opio, 
la -proalkoholaj krizoj - tiom pli dan~eraj ' car ili alter
:nis kun periodiJj de · kompleta .abstinenco - ne estas la 
fonto de la poemoj , sed la klimato sub kiu tiuj floras. 

.· Kio certe plej .interesos l.a leganton e~ la libro de 
S-ino Pope-Hennessy, estas la priskribo de la ti ama 
Ameriko; bildo, kiu havas la carmon de malnovaj gravur
ajoj, sed konvinkas nin pri la morala konflikto inter la 
poeto kaj lia ~medio. Fremda en e.poko kaj lando, kiuj 
lin ne komprenis, Poe aperas; laií la esprimo de Mallarme, 
kiel »kvieta bloko l:jteren falinta el malluma ruinajo<<. 
La francoj estis la unuaj , kiuj laümerite taksis la genion 
'-de Poe. Oni povus sin demandi, kial li speFtis nur mal
fidon kaj malsaton flanke de siaj samlandanoj , kaj ne 
postlasis ian literaturan skolon. Eble pro tio, ke Usono 
ne estas lia patrolando, car li devenís el irlanda familio. 
Sed Ji rícevis de siaj pr¡¡.patroj ankau guteton da juda 
:sango, kio eble klarigas la obsedan Iipeton de kelkaj 
poetil.t!ij, temoj esence me-amerikanaj . « 
- La libro de S-ino Pope-Hennessy elstaras· inter la 

-samtemaj verkoj pro la multaj tute originalaj vidpunktoj 
:kaj pro la malkovro de la kernaj punktoj el sub la 
.amaso da legendoj miksitaj kun realajoj. Kaj cio tio estas 
pre~entita kun tiom da kompreno kaj simpatio, kiorn da 
ju~kapalilo kaj talento. . 

. (V.} HA..~S FAt.LADA: WIR HATTEN MAL EIN 
KIND (Nt fojl) havis infanon) . Tiu jus aperinta romano 
:tnalfermas novan etapon e~ la vivo de la verkisto, kiun 
la su,kcéso ne limigas.. en iu . »speco«, sed male transfor
mas de unu . libro al la alia, kvazaii lia evolu-kapablo 

·· <estus · sen'fina. ''Lia antaiia :romano', 5e vi bone memoras, 
-disvolvis la vivon de mizerulo, kiu, sidinte unufoje en 
,kareero, ne povas eviti"la fatalan sorton: kiu iam sidis en 
malliberejo, neprc residos. La libro tamen fini~as per 
optjínism~ nuanc?. propra ;.al. HapS;_ · Fa,ll.ada: . La >heroo 
de ·la romano, lac1~1nte de c1aJ sortoturnoJ , sopue revenas 
;;ti la karcero~, kie li -fine trovas trankvilon. Tío karakte
:rizas la apartan filozofion, kiu,. regas la tutan verkaron 
de la autoro: S:eniodUlge Fctllada priskribas la l:agpenojn 
bj ama:roj{l de siaJ figuroj, kiujn li satas prezenti kiel 
mizerajn estájojnr .•J>elitajn .de la sorto, · ~ed · pleriajrt ·de 
.r.rofunda rezigno. Tioj estajoj á:kceptas la. Yi.~on sen -sto
~k~"' heroísmo, sed k'un siq¡pla bonhumoro.. Ili defendas 

" siñ "'per sia >fiao, sia naiva boneco, s'ia simplanimeco, ci) 
kiu regas ofte nekonscia ruz?. L~ PiOO,eber~-oj e~ - Ktei
,ner. Jlfann, was nun? ruliahs lau l'a ·stupoJ de .l míil
felico, sed forigis sian cagrenon per lciso aií' rideto. Por 
Fallada, tiu sinteno en la vivo monttitas finfine kiel 1a 
plei . tauga savrimedó, Car -~¡ gai-das la intérnan meroon 
de_Ja indiviiluo kontraii tralo de misSanco, kaj ne enlásas 

· vojon al la ~alespilro. La lasta romano . de Fallada 
prezen~ simiLUt f~ozofion ~n gia plej. alta signifo. Es.tas 
,libro, Jciu . donas 1deon pn perfekteco, Ca:r la teknika 
lfl3j'~ nenieJ ma:lhelpá.S la emocion kaj spon!a,n~con. 

~ ~- -...~- -

Se 01~ voius ·laiidí .~ian konstruon , .oni devus ~in kompari 
k'un á;rbo, · kies 'fortika viglo kaj organisma viveco ·nÍtl' 
plerugas per admiro. Lá kampara pejza~o mirinde adapt
l~as ·al tiu vilaga vivsuko, kiu depost Bauern, Bonzen und 
Bomben ne plu havis okazon radie disflui , sed kiun ni 
retrovas freSa, rica kaj junforta. Lumigita de dolca kaj 
vera poezio, la tuta rakont!J sajnas lulata per ironia 
vervo, · kiu similas la rideton de Fallad a mem. En libro 
kia Wir hatten mal ein Kind, verkita tiom per la koro,. 
kiom per la spirito , la talento de Fallada plene evident
i~is. Oni fiC povus diri, ke kelkaj liaj antaüaj verkoj nun 
aspéktas kiel provoj au. ekzercajoj kompare kun tiu ci . 

(V.) VIRGINA WOOLF: VIVO DE FLUSH. La 
pudeleto de Miss Barrett jaro konkeris al si sur la scenejo 
kaj ekrano grandan triumfon, kaj ni ne dubas, ke li 
konkeros ec· pli grandan ce la leganta publiko. Flush estas 
ja historia hundo , unue l a f avorato de Elisabeth Barrett, 
poste la fidela ktmulo 'en sia memorinda aventuro. 

Ciu certe konas la kortusan historion de la rava ju
nulino, pala kaj delikata, kiu forlasas la tro preman 
hejmon kaj sin liberigas d<l la snobismo de Wimpole 
Street. Si velkadas sur sofo, kiam subite, per la mirmda 
potenco de la amo, si reakiras forton kaj fugas al Italujo, 
neatentante la patran koleron. Jen la romano, kies variajn · 
okazajC!jn ni sekvas per la sentoj kaj ideoj de la hundeto. 
La cefan rolon tie ci j a no ludas Elisabeth Barrctt, sed 
la hundo mero , eta fajrcrbulo , besto plena de d eziroj kaj 
instinktoj , siro bolo de la elernenta vivo, iom post iom 
ed ukita , aldomigita, adaptita al la civiliza vivo. La urba 
hundo nun forgesas, ke li e3tis vilaga hundo, li forgcsas 
la natnron , la bonodoron de la malseka herbo, la d~nsajn 
veprojn, la leporojn , la liberan junecon. Li rezignas la 
plezuron , la kapricon kaj sekve la gojon. Li nun es tas 
ricula hundo , fraulina hundo boned ukita, manli;anta c1 
telero, servata de lakeoj , unuvorte mosta hundo lí:ombita, 
parfumita, severmora, dignoplena kaj anglikana. Sed tiu 
aristokrata hundo, vivanta en la mondo d 3 la happ7 fcw, 
estas subite jetita en la inferon de Whiteclwpel: h fR!as 
el la paradizo en la .teruron de la Cittá dolente. Stelistoj 
!in rabas kaj en1ermas en abomenan kelon, de kie la 
junulino !in liberigas per pago de granda sumo. Drama 
superrigardo al la kanajla kvartalo de Londono1 la alía 
flanko de la socio , kiun ignoras la mostaj hundoj ; tiu 
amaso da senjusto, malespero, vengemo, trovitanta ce la 
bazo de la kapitalista mondo. Drasta revelacw d vasta 
sufero, kiun oni volonte ignoras. 

l)e kie venas la savo? De la amo. Tiu amo, redon
inta -al la junulino sanon kaj forton, prezentigas 
pere de Robert Browning: sed li estas tiom neatendita. 
tiom . .fremda <)1 la moroj de W impole street, ke la hundo, 
fidela protektanto de si a mastrino, kolere gruntas je lia · 
alv.eno. Sed kiu kapablas rezisti la amon? La amo for
porti!s Mis~ Barrett kune kun Flash al nova yivo. En 
Firenze ne ekzistas plu kastoj , kluá ' aroganteco; apenau 
restas sociaj distingoJ intér la nobel- kaj strat-hundoj; la 
SUDO brilas egale por ciu! Ne ekzistas plu lakeoj por 
prizorgi la multvaloran pudelon, sed ankau ne timo pri 
stelistoj ·.kaj rabistoj. Libera vagado sur la vendoplaco kaj 
en pli m~lpli bonfamaj stratoj : ja ciam estas tr~ve;bla ia 
man$opeco, " fteAa .akvo fluas abunde el la pubhkaJ . foq ... 
tanol; Estas veré, ke ankau puloj ne mankas. S-ro Brow
ning decidas tondi la harojn de Flush: jen liberigo. ·Sen
·bedaiíre la, vagemnlo .forlasas la livreon de sia cmbarasa 
nohleco. ~i nun mokas pri sia pedigree kaj ~oje eniras 
en la kom'unan hundospecon. Li rezignas sian privilegion 
por koni ·13. mondon de l' :felico. De nun ll kan~li~as 
kún ·senkompara ~uo, li dibocas kaj ec tranoktas ekst:er
dome. Li .sendignas en plej cagrena maniero; senhonte li · 
sin montras kun stratvagulinoj , kies patton neniu konas. 
L1 dormas kaj man~as laií bontrovo. Li el: partoprena~., ; 
popolain mamfestaciojn kaj havas pri la vivo tre cmikan . 
filozofton. Sed cri ni rajtas atendí ion alian de li? Li ja 
estas nur hundo. · · 

. Kiam '}i hejtnenvenas, kio ok:azas tre malo:fte, Jj ·.vida:s 



1a1 gemat~ro.j~ .e~prof~~di~mtajn ,k~ ~ikoj~ en la mis~f': 
OJO .~e 1 SJ?mbsmo: 1h élvokas spirltOJ~ helpe d.e. tu.rni~
antaJ tablOJ . Al Flush tute ne placas bu metafiz1ko . . éu 
ne e~las akoepti la. v~von ti~ , ~ia ~i estas, ne. enmiksán~ 
en @n supernaturaJn elémentoJil. éu plezurad1 Ce la bofia 
surío ne valoras pli, ol tiuj vanaj distri~oj? · 

Tia . estas la rakonto de Virginia Woolf. Diskretá' 
satiro kontraí.t la »stulta 19-a jarcento« kaj la antauju~oj 
de l¡,¡. »'viktori~na ': éP,Oko, Oni retrovas. en gi l~ hum?~on, 
de Sterne kaJ F1elding. Cu Flush, tJu eduklta, sp1bta, 
glorita kaj fine liberigita hundeto, ellasita al la bona 
naturo, ne prezei:!tas · trafan bildon pri la angla animo, 
forskuanta la jugon de artefarita kaJ puritana eduk;:do? 
Kiu scias?' 

(B.) THE MUSICAL COMPANION. Libro tre inte, 
resa , kaj rnalfermanta por ni novajn perspektivojn, estas 
»The Musical ~ Compartiori « , jus aperinta sur 752 pa~oj, 
kln la eldono de Gollanz. La verkon prilaboris la ok plej 
konataj muzikscienculoj de Britujo, - ínter iü E. J. 
Dent: pro:f{lsoro de la universi.tato en Cambridge, la plej 
eminenta muiikilsploranto dtJ Btitujo, la primuzika kuni 
laboranto de la Brita Enciklopedio; E. Evans: la esplor
isto de la kompara moderna muzi'~cienco; Harrison: la 
gvidanto de la Soc~to Handel; Toye : muzikkritikisto de 
la Morning Post, Dai\y Ex.pres$ kaj Oútlook. Mi hontas 
csti liiika , kiam mi parolas pri scienca libro, tamen, mi 
devas cliri , ke mi ankorau ne legis tiel ravan kaj carman 
muziksciencan libron. Gi katenis min en la vera senc-<> de 
l' v~)rt.o . 'Mi ?e scias, ?1 kiu rek?mendi unue: cu al esr.er
anbsta éldomsto·, ke h eldonu ban verkon; cu al la dilet
antaj kaj prufesiaj muúkistoj, ke iü kompletigu per ~i 
sian certe mankbavan muzikan instruitecon, en al tiu am
pleksa tavolo, kiu kredas , ke gi estas la »klera okcident-<H , 
car ja - kiel ili diras .- - » ~~al oni d~vus scipo_vi ~uzi_kon 
en la mondo de rad·10 kaJ gramofono? « C1 tm hbro 
pruvus. al tiuj homoj , ke ' la kvanto de muzikamantoj kaj 
muzikkomprenántoj kaj · la signifo de la muzikkulturo 
ege grandi~is en Anglujo dum la lastaj jaroj pro la efiko 
de la ndio. Lauvorte »nombro, kiu multege pligrandigis 
en la last:Jj kvar jaroj « estas la pravo, ke la masino ne 

.. malpliigas, sed' pligrandigas la interesi~on pri la muúk
kultuí-o . kaJ ciam pli multe da homoj' ekkonscias , 'k.e 
rn~zikí Jtaj aü~k~lti r!múk~n estas_ » terr~popas!~? k~n plej 
daura valoro kaJ plcJ perfekta kontenbgo. « nu c1 fakto 
igis inotivita la aperon de la verko . 

. La .P~ej . nova direkto . de la anglaj ~letri.stikaj k~ 
ar~J knbkOJ forturnas sm de la laiita) kaJ pasemaJ 
dé'iizoj de la moderna arto' eri ' ciuj brancoj, kaj prenas 
novan valormezurilon. Tiu ci mezurilo estas la artoverko, 
kóncipita en tiuj altoj artaj , kie's purecon kaj profundan 
etikan seriozecon atingas nek la muziko elcerbumita pór 
»~iutaga uzo«, nek la a:rtopecoj , , verkitaj por kontentigi 
la -» rnodernajn artajn vidpunktojn«, kiel ajn brilantaj 
t-.stu -ci lastaj, kiel ajn laiítan sukceson ili rikoltu 'kaj 
kvankarn ili .havu lar plej vastari; sekva!ltaron. 

'l'RADICIO KAJ . LIBERECO. J uli~ri- Benda tned
ita pri la rilato de tradicio kaj liber~co. En la literatul-o 
d_u aferojn oni devas distingi: estas alío deveni el iu t~ad1-
do~"' kaf estas" alio .ofeú sin p'o1· -iu tradicio. La · unua es
ta¡¡ fakto nat.m'a kiel oni estas n~alalt- au altstatura. La 
alía e~tas decido -de la spirito ago de la voio. Racine kaj 
la Bruyere· n®iam volis -esti francoj. La granda fakto 
de Iá nuna epo~o , estas la trumpeto Cle la !radicio. Ei\ ~n 
la Jilasikaj centjaroj, la libereco estis la plej grava postulo 
de la literattuo. N.un l'egas la avido al sp~rita konfor
~ismo, nun senti~as nauzo kónb::aií la libeN"Co. La kulto 
de l' tradicio ,. f8:Isas la tl.lenton, 'kiú estas " O:fte nura facl
:hléo kaj ironiu, kaj devigas Ain, ke ~i »Vibru sur la kordoj 
de la malnova F.rancÍo«. La homon kreis Dio, sed ne 
malQtjlas, ~ kelkfojé la nomo imagas sin iiber~. ·(EL N:o&- . 
velÍes Littéraites). ' · 

DA ;~JWID,(L9: En 111' Rev~ ai ·~Úiaph~i~,a , ~f 
k : mofalé. ·A.' Óuy :·analizas la skandálon: Stelo, rabo, 
murd.o ,l)lej Qfte estas nura ~1;ícista af~ro, ne skand~9; 
por. ve'4 .~ka?d~lon, devas. ~~~ aqkor\l~ certa .:i>S~rpnzo,_' 
1I}dy;no·, :.k,lun _vé~as.{üe la . kqp10 m~m/ Sttld la soc~a k~~ , 

. gorlO. de lá .knmmto. La JJkaridálo claro ,estas at.enco kon
traii la socia -ordo. La naski~ori de skandalo . ebiigas la 
$olidara spirito, tiu tute ne pruvebla supozo, ke la su~ . 
·peraj klasoj .estas. pli virtemaji ol:l~ ceteraj J4as()j._:.~If.un4~ 
de la skan.dalo sm kasas malracHi.J .kolektivaJ arl.taUJutoy 
(memorigantaj pri la prelogika animstrukturo d~ la so
vatuloj), mistikaj valorjugoj. Kaj ili dir.ektas ank:aü nurl 
'la sorton de la civil,izitaj popoloj. ,,. 

VAt:ÉRY EN BRITLANDO~ Valéry nun estas ·ínódo 
en la rondoj de la anglaj legantoj, kompreneble Cé .)a 
tre kulturitaj legantoj. La konfes¡mtoj de lap~tio . lin 
rigardas kiel la solan certan kaj trankvil~ homoh de la . 
poeta konscio en , la kaosa kirlomikso dé la ~uri:o~:''itvan.:. 
ka~ la ~seisto d.e la Poetry vidas. en li. unu. el l~, »:nel~~-: 
ata) emmentul.OJ «, tamen , por smcocaJ ·kaJ bo.~ntencáJ::
intelektuloj , li sigrtifas la konstantecon de la· póetá ~!l'ealo; 

·kontraü.e aLb ,:svarmo tle poétoj sin okupaó.taj pti lá 
tagaj aktualajoj. Kompreneble ankaií li ne povas _eviti la 
jaro traqicii~mtan komparon kun Joycé: ambau · ~opodas 
al sintezo kaj ambaií bavas. moralart re~pondecon ·sen
tatan pri la ·humano. Kaj , ke en la formo ili rhalfermis 
novajn vojojn: tío plu · ne diskuteblas. 

AVERTO. 

Mi konstatas, ke Jimltaj sinjoroj, stin antaüa pritrakto 

kun mi , oft~ represas el kolektoj de >>, Liri~vo Int~rnapa«~ 

kiujn mi aeet.is kim ciuj le~aj rajtoj de la . Pres~ Es.peranto. 

Societo. ~ti atentigas ciujn je la le~aj sekvoj . 

·s. (jre~k~tp~ 
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CU V 1 J A M RICEVIS nian detalan ? 
ilustri1an prospekton • 

Senpage gin sendas laii peto la eldonejo de Literatura Mondo 

Listo de la ricevi.taj manuskriptoj, 
kiujn pro diversajn motivoj la redakcio ne publikigos, sed kiujn gi votonte resendos al la petintoj kontraii respond

kupono plej rnalfrue gis la 1-a de junio 1935. 

a) Originalaj poernoj: 

juna kadukulo, Uragano. 
Antaií nova vojo, Sincera mi estis, 

S\!n la roso. 
Gekolega lerno. 
Kiu povas ... , Folietoj el la Biblio. 
La resanigo, Sen estonteco. 
Al la memoro de Schulhof, Anstataií 

antaiíparolo. 
Mia Vojo, Landa Fantazio. 
En printempo bela. 
Unua pluvo. 

b) Tradukitaj poernoj : 

El la Kanto de Hiawatha. 
Stiparoj kaj tomboj. 
Figuretoj 
La stranga iegendo genti 'a. 
Marveturo de jona. 
Kupletoj. 
Kvar popolaj vaskaj kantoj. 
La perfidanta koro. 
Al la Paska Viktimo . 
Floroj, kiuj neniam velkos, Junulo kaj 

Dioj. 

Odo al la okcidenta vento. 
Ce Nilo. 
Gralkanto. 
Por mi la bela, silenta sun'. 
Balado de l' mallibe rejo de Reading 

e) Originalaj prozajoj : 

La S duceo el Amsterdamo. 
Senlaborulo. 
Kolero . 
Japanujo festas. 
La nacio, kiu sin sercas, El cehoslovaka 

literatura. 
La lasta kristnasko de Krajnik. 
Kongreso, se vi votas. 
Bejlis. 

d) Tradukitaj prozajoj : 

Akutagava: Maljuna Susano. 
Geo: Vizio. 
Javic A ; La dio de bono. 
Klajsto : La almozulino de Lokarno. 

* * * Altigu la monton tri futojn ... 

Galyasi N.: Petro- Pauto ce la bordo 
de Sejno. 

Maupassant: Du amikoj. 
Nordstrom L.; La paradoksono de la 

Kristnakso. 
Berger H.: La sukreso de Samuel 

Wikert. 
Forsslund.; Nova arbo en la arbaro. 
LagerlOf S.; La paco de Dio. 
Babel J.; Strato de Dante. 

*** Kartvelaj proverboj kaj sent
encoj. 

Daudet Alphonse; La kaprino de 
sinjoro Seguin. 

Blazian H.; La pentristo Grigoresku. 
Oordt A. V.: Du fragmentoj el ,War-

hold". 
Susukida; Malforta Úemo. 
Nemirovic: Prelego pri Lev Tolstoj. 
Teodoreanu l.; La strato de 1' infaneco. 
Wolker J.; Fabelo pri kamentubisto. 
Snobr J.; Militon al milito. 
Tamsaare A.; El ,Maljunaj kaj junaj". 
Tele~ov; La Fantomoj. 
Wiesenfeld; Curie Sklodowska. 

Aten tu ,. La 

Favorpreza; abono; al 
Literatura Jl1ondo 
Por aiístroj jare Silingoj 12 50 

" 
bulgaroj levoj 210-

" 
cehoslovakoj kronoj 60.-

" 
danoj kronoj 8. -

" 
estonoj kronoj 7.20 

" 
hispanoj pesetoj 16.-

" 
japanoj svfr. 7.-

" 
jugoslavoj dinaroj 100.-

" 
svedoj kronoj 6.50 

Ciu persono abonanta pli ol unu ekz
empleron ricevas la pliajn por po 4.50 

svisaj franko j jare, sed sen 
SPECIALA KURZFAVORO 

Socialista 
Oficiala monata organo de l. S. E. 

(lnternacio de Socialista¡ Es.perantistoi) 

11 
Amplekso; 8 pagoj 38x28 

Abunde ilustrata 
Du-kolore presata 

Kronikoj: Po litika, scienca, lingvistika, 
sporta, ktp ... 

11 
Abon· tarifo: 10 fr. frkoj jare (2 sv. frkj) 

La plej rnalkara Esperanto-revuó 
(antaiíe en Vieno) 

Nunaj Redakcio kaj Administrado 
F. CHAMARRE, E. S. F. l. 0., ,Le Gabut (( 

La Rochelle (Francio) 

Posta cekkonto: No 440-50 Bordeaux 
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INTERNACIA GAZETO 
KIU ANSTATÜAS 

SES DIVERSLANDAJN 

estas 

,EUROPEIN HERil LO" 
Redaktata en la Jingvoj: 

ANGLA 
FRINCI 
ITILI 

GERMINA 
HISPANA 
ESPERANTO 

Irytervjuoj • Óeneralaj Artikoloj • Noveletoj 
Leteroj el cefurboj e Vojagartikoloj e Libro
recenzoj • Teatra kritikado • Komerca kaj 

financa kroniko 

EL CIU EÜROPA LANDO 

La pago ,Herald's College" servas speciale al ciu 
studanto de fremdaj Jingvoj 

Abonprezoj: 3 mon, 2s.6p.; 6 mon. 7s.6p. : 1 jaro lOs 

Aperas ciun vendredon 

Eldonejo: 

110-111 ' FLEET STREET, LDNDON, E. ~ 

HONG ARA • HfR~LD~ 
MEZEÜROPA REVUO EN ESPERANTO 

de jan. 193~>farigis rimarkinda, interesa kaj ampleksa gazeto 

Programo: 
Servo por la paco, libero kaj progreso 11 
Konigo de la hungara kulturo 
Akcelo de la fremd~ltrafiko. 

NUR EN ESPERANTO: 
Originalaj kaj tradukitaj artikoloj pri 
Hungarujo, pri la vivreformo kaJ pri 
Esperanto. Nov·eloj kaj poemoJ. Rub
rikoj: Preter la virino; El Hungar
lando (informoj pri kulturo, fremdul
trafiko, ekonomio kaj politiko); Mi
rajoj kaj smirajoj (kritikaj notoj pri 
la Esperanto-m ovado); Esperanto en 
Hungarlando; Esperanto en ekster
lando; Libroj, gazetoj kaj presajoj; 
Korespondo (ankaü privataj 1eteret-

oj); Kio okazos? 
Senriproca Iingvo - Aperas kvaron
jare sur 32 pagoj - Placa eksterajo. 

Abono=-
5 pengoj aü 4 svisaj frankoj (pagebla 
ankaü en respondkuponoj). Specime
no: 2 res p. kuponoj. La abonantoj 
ricevas senpage ankaü la gazetojn 
.»Lingvo Libro« kaj »La Komerco«, 
hungaroj ankaü la »Magyar Eszpe
antó Évkonyv«. Posta cekkonto sub 
la nomo de la redaktoro, »KOKÉNY 

1 
1 

LAJOS, Budapest, No 20.602.« 

Adreso: Budapest, X., Pongrác-ut 17. F. 6-3 

lnternacia Katolika Informe jo 's Hertogenbosct 
Nederlando, senpage donas informojn pri religio 

INTERNACIA 
PEDAGOGIA REVUO 

jam aperas de pli ol 1 o jaroj, raportas pri la internacia 
scienca pedagogio, pri kongresoj kaj laboroj de la in
ternaciaj instruistaj asocioj, pri lernejo kaj instruistaro 
diverslanda, pri Esperanto en la lernejo kaj ínter in
struisloj. 

IPR peradas interkorespondon kun ins~ruistoj kaj 
lernantoj, estas organo de TUTMONDA ASOCIO -DE 
ESPERANTISTAJ GElNSTRUISTOJ (TAGE) 

Jarabono kun membrokotizo al TAGE koslas 2.5o 
nederlandajn guldenojn aü egalvaloron. 

Reprezentantoj en Ciuj lan~oj. 

Por provnumero kaj kunláboro skribu al la ad
ministranto: P. Korte, VEENDAM, Schoolstraat I3 
Nederlando. 

Abonu tuj la popularsGiencan dumonatan gazeton 

SCIENCA GAZETO 
Nun pligrandigita gi aperas sur 20 dense presitaj pagoj 
kaj kovrilo. Pluan pligrandigon ni projektas. Enhavas 
multegon da informoj sciencaj en facile legebla lingvo. 

jarabono; Un u dolaro usona (3 sv. fr.) 

Specimeno kontraií respondkupono 

Amerika Esperanto-1 nstituto 
553 State St., Madison, Wis., Usono 

Pollandé[lnoi ••• Atentu 1 
La dua eldono de 

»Ddreslibro de_Pollandaj Esperantisloj<< 
preparigas. 

Ciuj esperantistoj de Pollando sen diferenco de 
nacio, religio, socia situo aií mondrigardo bonvolu 
T U J sen di sian adreson kaj profesiindikon al; 

Aedakcio de la Adresllbro 
de Pollandai Esperantisloi 
Warszawa, Al. Jerozolimskie 101. . -

IV 
Feleloa azerkeaz:téí és kiadó: Bleier Vilmos. - Peatvidéki Nyomda Vácon. - A nyomdáért Bénik Gyula feleloa. 


