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& oonprezo por jaro: 9· -, dnonjaro: s·-, non ekz.: • ·- sl'isaj frankoj, spe~imeno: I res p. knpono 
Kolektiva abono la duflnon. Por kurzsuferaj landoj fávoraj prezoj. Petu detalajn informojn . 

1 
A.vfl!rto: Manuskriptojn la redakcio ne redonas. La rajton , fari en ciu ensendita manuskripto 1 

,tilnjn korektojn la redakcio rezervas por si, se la vevkinto aií tradukinto anticipe ne protestas. 
La redakcio akceptas nur unuflanke mas~nskribitajn artikolojn kun sufice largaj margeno kaj liniaj 

interspacoj. EsceptP tamen estas akceptataj manuskri.ptoj kun desegnitaj aií tre klare skribitaj literoi. 

A 

NIAJ ELDONAJOJ 
Verkoj de JULIO BAGHY 1 

D&tiCII Marionetoj, noveloj tolb. 5.40, bros. 
Migranta Plumo, noveloj tolb. 4.60, bros. 
Viktimoj, romano tolb. 7.40, duont. 5.60, bros. 
Hura! romano tolb. 10.- bros. - - -
Preter la VIvo, poemaro tolb. 3.-, bros. - -
Pilgrimo, poemaro tolb. 3.-, bros. - - -

Verkoj de KOLOMANO KALOCSAY1 

3.40 
2.70 
5.-
7.40 
2.-
1.80 

lingvo, Stilo, Formo tolb. 4.90, bros. - 3.-
Malkara eldono bind. 2.50, bros. - - 1.50 

Streéita Kordo tolb . 5.70, bros. - - - - - 4.
Rimportretoj tolb. 4.50, bros. - - - - - 3.
Eterna Bukedo, Internada poemantologio, 352 paga. 

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

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

bind. 3.-, bro§. 2.
Hungara Antologio bind 14.-, bros. - - - 12.
- O. Waringhien: Kiel farigi poeto aií Parnasa 

Ovidlibro bind. 5.-, bros. - - - - 3.60 
Dante: lnfero hin d. 11.-, bros. - - - - 8.80 
Hekler: Arthistorio l. bind. 15.-, bros. - - - - 13.
Dekdu Poetoj. Poemantologio. Redaktis : Kaloesay 

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

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

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

anto. Vol. 1, (A- J) bind. 17.- , bros. - - - - 15.
Vol. 11. (K- Z) bind. 17.- , bros. - - - 15.

S. Asch- 1. Lejzerowlcz: La Soréistino el Kastilio 
romano bind. 5.-, bros. - - 3.50 

Grenkamp - Brzekowski: Pri 1' Moderna Arto 
bind. 9.-, bros. 7.

J. Forge: Mr Tot acetas mil okulojn - Romano 
bind. 5.80, bros. 4.

Frant isko Szilágyi: Poemaro el Hungarlando hin d. 2.50 
bros. 1.50 

Frandsko Szilágyi: Trans la Fabeloceano novelaro 
bind. 4.50, bros - 3.

Szilágyi: La Simpla Esperanto (gram. por hung.) bros. 1.35 
Teodoro Schwartz: Moderna) Robinzonoj bros. - 1.50 
La Pentroarto en la malnova Hungarujo, kun 95 

ilustrajoj duonlede binuita - - - - - 15.50 
L. Totsche: De Pago al Pago studoj bind. 4.-, bros. 2.50 
Engholm: Homoj sur la Tero romano hin d. 5.-, bros. 3.é0 
Engholm: lnfanoj en Torento romano, bind. 3.50, bros. 2.
Kenelm Robinson: Homarisma Laboro bros. - - 0.60 
1. Sirjaev: Peko de Kain bros. - - - - - l.
H. Weinhengst: Turstrato 4. romano bind. 5.50, bros 4.
E. Alsberg: Fine mi komprenas la radion! bind. - 6.-

bros. 4.50 
K. Karinthy-L. Totsche: VoJago en Faremidon bros 1.20 
K. R. C. Sturmer: El Notlibro de Praktika Esperan-

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

bind. 4.20, bros. 2.70 
Teodor Herzi-B. Selzer: La juda Stato bind. 4.20 

bros. 2:10 

11 

Hungara Slosilo - - - 0.18 
Jelusic-Rotkvie: Cezaro hin d. 11.-, bros - - 9.
R. M. Rilke-Münz: Leteroj al juna Poeto hin d. 1.35 
Adamson: Auli bind. 3.-, bros. - - - 1.60 

Prezoj en sviaaj frankoj 1 
Aldonu lOo;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, 

Melbourne 169 Exhibition Str. 
BELGUJO: Belga Esperanto Instituto, Antwerpen, 21, 

Willemstraat. Pos(konto 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 38. 

CEAOSLOV AKIO : Cefloslovaka Esperanto Asocio 
Praha XIX 447. Uralské nám. Postkonto: Praha 9.602. 

DANUJO: Isosek, sro L. friis Aabyhoj, frodesvej 21. 
Postkonto nro: 16295. 

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

Paris 6e, 11 rue de S.écv·res 
Postkonto: Libraire Centra le Esp.-iste, París nro 19601. 
S. Orenkamp-Kornfeld, Paris XIV-e 117 Bd. jourdan. 

GERMANUJO: Postcekkonto de Vilmos Bleier, 

HISPANUJO: ferdinand Mont¿errat, 
BerUn 138084 

Barcelona, str. Pro venza 75, 2-3a 
IT ALU JO: Itala Esperanto Centro Milano, Galleria 

Vittorio Emmanuele 11. 92 
Postkonto: Milano, efe postale 3118715. 

JUGOSLAVUJO: Sudslava Esperanto Servo 
Zagreb, Primorska 11. 

La Suda Stelo Slavonski Brod Postfako 44. 
NEDERLANDO: Internada Cseh Instituto Ha4a 

Riouwstraat 172. Postkonto Nr. 162.626. 
NORVEOUJO: 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 
SVED U JO: F orlagsforeningen Esperanto, 

Stockholm, 1. Faek 698 Postgirokonto oro 578. 

SVISUJO: Nova Esperanto Grupo, f-ino Halter Prisca, 
Ka1harinengasse, 1 l. St. Galleo 

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

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

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



.. ~< ' . ~ ' ,, ' 

:·· · _ ,.. La sekvmta novelo.,. soénigita en~ graflando ,. Dor~et, 
"¡;¡~ '·::¡venis,.elll). plumo <le Thomas <fla~:í:ly (I,&4o- Ig28), majs

' · ira vérkisto, »Ja lasta Jiteraturgiganto . de la Viktorina 
,, e¡>o)(o.« lu k,ritikist0 .n()mis l~n kr,om:e· la~ p]~j su!>tila kaj 

"fórtimpresa etí!la kainp.o de l~ tragédio de post Euripldo. 
Nur kiuj st.udis .li11-jn roinanojp (<eJciE· . Tess of . the D' .ur
bervilles; :U ude the ' Obscure, · aií Far fro~ _ the Madding 

:· Ciow.d)' pova$ diskúti ti un aserton, ~ en ti u ci dt>n
' ita ))l'ak0nt~; · ~a_Jgraií ~ia ekstréina _ésp~imsioiplo, .'óni ne¡re 
devas senti 1om el ;Ja mordanta nomo kaJ satlra pestm-
ismo asociitaj klin -~iuj fiaj vérkoj. '· 

Ni ne povas dir_i, ke la instruo ·de ·Hardy mUlte 
helpas ·al ni koniprehi ·la vivori' aií ~in ~uL Li substrekas la 
malnovan aksiomoh pri -la pago p_or la . peko, sed nuligas 
la impre~n, insistante ke la .homoj estas _kvazaií auto

~matoj, marionetoj movataj de la manoj de kaprica Fato. 
. _,Li instruas al ni :pri lá yirto Klaritato, sed pri ti u· ni 

. anta u dumil jaroj ricevis la vorton '.de aiítoritato. 
.. Sed •nepiam anglo -ciesos .danki lin· pro liaj grandi

.·_ózaj donacqj al }a angla literatul'O kaj mwtaj ankaií ne
. niam ciesos bedaiíri ; ke lia kompatema, aminda an,imo 
' ne'; trovis ;pli altan filozofion .de l' :ekzisto. · · 

* ,_ 

~. , ,,>;Kio~ ajo f~tta e~tis. la veJ.l~deziro en la_ kon;t
páhnda s-mo J>ahnley, ~l ne trovls bonan okazon ~ 
efelétiVigi, .kaf povas esti .. ke , la lroro de ,r tempo e~l;us 
finfiiíe . dormigiilta .~iájn amarajn sentojn én forgesón 
dúm .la fllalgaja trenado de soleca vivo. · 

»Tiel. starl.s aferoj, :kia'm, jaron póst 1á mqrto de 
la kn.abet.O, : la neVino de ·s-ino Palmley, . naskita .kaj 
edukíta ·en · la ·· -urbo ·Exónbury, venís lotadi kun' Ai . . Ci. 
tiu .juna virino; Miss Harriet . Palmley, · estis fiera, be~. 
tre 'bóne edu'kita káj pli 'bontona,< delikatmaniera ol la 
vilatanoj'. Tio . estis ko~prenebla, blr Ai ven.is el m.t\l
saína:.:medio. Si pretendis sidi socie tiom pli alte ol 
s-:ino Winter kaj ~i.a filo, kiom ci tiuj rigardis sin pli 
altaj: ol ' la kompatinda s-ino · Palmley. Se'd Ja amo ne 
observas ht. ceremonieoon, k~j ·jen, la juna: Jackl Winter, 
je la ·unua · vido, freneze kaf fatale enamigi.S al · Harn"et 
Palmley. Si, pli . bone edukita ol li, kaj ignorante la 
vilaMiul.ri kredon prl ia rangsupereoo de lia patririé> 
super. sia on~ino, ne montris sin tro preta dividí ·lron 
Ji la ampasiori. Sed, car la ViJato Longpúdille ne r estiS 
vasta. mondo, la du homoj, dum Ai lo~s tie, ·ne }>(lYis 
ne interviditi iom tre ofte kaj m.algraií sia neAate-lb,a 
pozado, Ai ,spertis per li-ttj amindumoj ne malmulte da 
plezuro. . - . · . · · 

-> » Un,'ll· tagon, .dum pomkolekto1 Ji proponis ge
edzi~n. Pro la juna interkonateoo . Ai ne · atendis tian 
praktikajo? k~j, ~urpri~itt!1 . Jas~s sin (lq.onjesi; Ai ne 
absolute · nfuziS lm kaJ akoopti-s de temp' al tempo 
kelkajn <IQnateoojn. · ·· . ': · · 

. »Sed li baldaií konstatis1 ke Ai . rigardas Jin ,pfi 
kiel krudetan, ,:vila:A"bu~ · ol. . kiel ·· junulon, pri• kiu Ai 
povas fieri. El '-lío · kreskis en li la sento, · ke- b devas 
fari Í(>n . qras~ por d.elinitive kapti §ian koron. UDiU 
tagon dó -Ji diris: ,Mi foñros kaj· klopoO.os , serc1· pli 
!M>nan oficon ol kia estas akirt#a en la vilaA'o; kaj -post 
diu-tri -semajnoj, foradiaiíin.te, li eniris . la urbeton 
MonkjM.icy _por admjnistri tie farmbienon.( volante far~ 
i~ mem· bienúlo. De tie li regule skribis al ··Ai, Sub la 
impr~, ke pri la estonta geed:¡;~o ili ambau plene 
konsentas. - · . ·. 

· »Nu, Hatriet satis' la donaoojn de Ja, junulo, kaj -
la adiniron en liaj okuloj; sed sur papero. lí ne logetis 
sin ~et .suk<:ese, S~a patrino, en la -pasirita wmpó, ,gvidis 
lemejon; , k ro me Harriet pósedis · naturan • taleriton uzi 
plumon-inkon sen ' ti.:j- tempoj, kiam oni ·_tre ·malofte 
renkon1is bonan skribanton, ~aj kiam la. simpla .skribi
povo ' estis. ~ en 'si mem táksata kiél efektiva' klerajo. La 
provoj- d1:' Jade Winter en la amletera kampo agaci8 
siajn•, grandtiibajt;~. ' nervojn . kaj '·_rafinitan gusto~, kaj 
en. s~j T~SJ?Oilil?j, . vet!citaj en _tiu fluanta kali~afio~ 
pn kiu Ar'líel f1Cns, 81 severe, supereme ordoms allí 
sin ~beréi phllne kaj vordihre, se li vere dezir,as pla~ 
al A'i. Cu li sebúr tfun konsilon, ai1 oe, neniu scias, $00' 
li~j Ieteroj ne montris .• plibotlit(m. Lau · sia :nwdle}'ta 

·lll4nie.ro li bir~efis sin infomü:, ' ke·. se Aia koro :pli 
varmus . por li, si ne fiél bag~ttelus pri ~ neperfek.ta 
.tna:ntiktiOO kaj;,er.ara ortógr-áfiQ; 'io ·ema efektire vera.. 

· »Nu. · dum · Jack forestiS, la malforta ~flamo en 
'fu lroro ·de Harri(it"báldáu flagretiS . &tingite · kiíj' liné 
mortis. Li akrif;,is, l.lkribadis, petis; ~tesis,, ·ke Ai nomu 

. la ·kiiízorr de ~ia rhalv~có. Tiíitn ti .rekte diri.s~ ·· Ice ' 
li ne estas stifi6e bone ~ por~ ¡da~ ·al u,tP-
nas'btinó.·'~ <:lt " . ·l ..; • ' , · ~ 
. ···K~ ·rñenkis al Jáclr lerla, p~zo, ti6 JM!j áJñA lin 

:nialpii ól.aliaj hbóíój. VuiMtiiDlá ~·.sentoj. a. ~ti-;a& 
' . ' ' ·- ... 



. pór la ,~amrifuzó aJjiktL'I, · hontígis ,káJ animslcis 'lin etl ~.~' · 
. grado nekomp'renebla en fa nuno, Cár tiam estis- tre : 

fortaj ia fiero povi skribi belkontu:re kaj la ru¡taro ne ' 
·· povi tion .. Tao~ ·respondis al · §i ~r ko1era letereto, kiúfl' ·';: 

§i síarice ~i.sbatis per akraj píkvortoj, moke indikante 
· giajn mi~rtografiajojn. De tiam li ·silente elportis ~ián 
forjetón~ sed lía su:f~'ro estis dolorega, tiom pli ¿ar 
retena~. Si ne plu komunikigis lrun li, kajt car lia for
iro de Longpupdle estis mo!ivita de deziro fondi hej- · 
mon indari at Si, li reveni,s, ne plu. havante tiun moti., ' 
v~u. Li do rezignis .la bienail laborón, ee kitu Ji esperis · 
fari~i mastrof~rmisto, kaj denove lo~is kun. siá. patrino'. 
' · »11uj . kiam Ji revenís en Longpuddle, li trov.is, 

ke Harriet jam favore rigardas · alían amantorJ. Tiu 
junulo estis vojkon.strui!;¡ta mastro, kaj Jack ne pov-i&, 
rre konfesi, ke ' lill konk:uranto, el la ·vidpunktoj de bon
fll~lljeroj kaj ae .. klero, multe lin superis. Ver-dire. es tus 
•!wlfacila · trovi, pli taug.an p.arulon ol tiu viro por la 
l)ela knabino, · kiun la sorto transplantis en vila~anan · 
medion. Li povis malfermi al §i la vojon al multe pli 
da sociaj- oportt,Jnoj ol povis Jack, kun necerta labor-:,, 
enspezo kaj.malforta · kapablo lukti kun La mondo. La 
fakto tie] elstaris por li, ke ~i ·devis rnildigi siajn emoj,n 
koleri Ain .pro Ja nova. aJnentrepreno; . . . 

»Tiam, ·unu tagon , Jack haz.arde elévidis marl~
skribajon ,de §ia nova· amanto. Oi . kuris .bele kiel river- . 
eto, en perfekta ortografio, v:erko de horno bone .korl- ' 
anta inkujon káj vortaron, de homo, .kiun l~ parohanoj 
jam nomis klerulo. Tiam sagis en la penson de Jaék 

.la kontrasto inter liaj mizeraspekta<jléteroj kaj tiu;f do 
Ja juna vojkonstruisto. Li A'emis, deziregante, ke li 
neniam estu skribinta al si, kaj demandante sin, cu 
.,ankorau Ai konserv,as liajn provat'Jojn. Eble ·si ja. gardas 
ilin, eár kutime, li pens.i,s, la Vltinoj faras tion; kaj( 
duro tinj- restas en siaj manoj, konstánte minacas lih 

·¡a timo¡ ke liaj- simple hónestaj sed stulte esprimitaj 
amjuroj· donos rigmaterialon por Harriét kaj 'Ai.a 'illQVa 

svatanto, aií por ajna: persono ilin trovinta. ' 
•>> La n~rv:a, melankolia junulo fine ne .povis plu 

elporti tiun ~son kaj decidís peti resendon, .laií kon
veno éJe. homoj rompintaj amkoósenton. Kelkajn horojn 
li skizi&, .kopiis, rekopiis la nelongan pelon kaj,. finink\, 
Ji sendis ~i:n al. sia domo. La seudito támen revenís 
·kun la resp~>ndo: F.rauli9ó Palml!l~ informas, ke si · 
11e fordQnas la siajojn kaj miras pri lia j.mpertinent.o 
tiamaniére §in.; ~eni. · · ' 

»ile tio Jaek koh:lr~is -: kaj deciclis "'lllem . ir-i por 
barigi al si: lá leterojn. Li elektis ·fu> ron, kiam li· ·sciis, 
ke ·¡¡ trpvos 'sin · hejme kaj , frapinté sur la pordQ, en
iris . sen . ce~monio. i(Jar scíu, kvankam Harriet estis . 
tieJ ' tro~mestima, lack ne respektis sian onklinon, ·"' · 
s-in?J~ · .Palmléy·, kies filéto :ian;l dévis serv1 kiel li~ 
botcrrtsto. , , , ' · . , . ,. 
~. »llar.riet, sidis tall la óambro; ' Ü do ' renkontis . §ü\ ' 
por la unua ciojo· de post la forr..ifuzo. Li pe.ti"s 1a 

· ~eterojil,, riga~dante sin severei amare. ,, . . , 
1 

. 

, l> Komenoe , si . respom}is kun .,indiferento, ke· li 
povas - \lin ha>tiJ k.aj prenis ~ilin ~~ ~:skríbotablo,: 'Tiam),¡ 
ekvidan.te . iort sm; la kover.tp "~ la _ 'kolekto, . si · ®:bi~ 
~ail~is_da illterteoú,. informis lln, ~e lia '.Peto estis tit 
de s~ultu~, .kaj ~etetis la -leterojn en kudr~~ujou:de.a.,. "' 

. ;o~lklJ1o.' kil.l. stat:IS senlerme.,gur la Jablo. t:S~< Alq~us,;. ~tn; ~, .. 
ll•rante' kun p4tola l'idtltó,· ke . kempreneble . A1 tenos ilin;. · .· 
ca1· ili ·povos :esti .uz.ataj ·kiel atés.to pr.i .. ~ia prudentq 

. ·e).! . t;ie,.,r.k~ . §i 'm~ak-(}l}ptis !in~ ,. L.i ,ekflami~l$:: , DO a u , aL. 
. , Jni tiujn .leterojn. ' Ili estas inia proprajo~ - Ne; li :"' 

l'espóndisJ il;i estas ®aj. -"- Negrave al kiu ill !1~- · -
~e.nas, ~ ·rebatis,, mi.~~ ~o~~ - ~~ri kiel mo.lo ~1'?,. :mia 

'·"' . - ''··'~" 
· Mi am1s .. vin .... · . ,Kaj eble mía am<Y ~ ;,._ 

Ne tute ~stingi~is en . la kor' ·. . . 

Sed treme_ vio ne tusil ·· ~ia .; llamo'; ':. 
1\aj rnovu vin nenia kundoldri ... 

Mi amis •vin senvorte, -senespere, ·· 

KaAinte , ke en v-i' tur~eritas · m in, 
Mi amis vi~1 . silepte kaj sincere . .... 
Ho , Di'! . alia tiel amu 

. ' 

Ekd~rrnigis mio 
Viaj dolcaj · benoj, 

Enterigis rnin 
Viaj cirkauprenoj ... 

Kaj ekvekis rnin 
Kis' ce. matenstelo 

Memorigis : in 
Son~o pri ciel'O 

skribmani~ro. Vi nun · hav:as alían amkonáton.· Li ·¡xi!ie7' 
das vian konfidon, kaj éiajn Takontaeojn vi ' vedas "en' 
liajn orelojn. Vi mo'ntros • i:lin al li. - Eble jes, koo
sentis grandf.r:aiílino. Harriet flegme, Iau sia ;Atonkor-a 
naturo. Sia maniero tiel ~olerigis lin, ke li fluge · ~ 
al la kudrajujo, ·sé'd, ekpreninte ~ sa:ve, §i gJosis ~n· 
en h. "liibibmef>.lon kaJ ariumfe lin Jrontis. ~)lonié~te 
sajnis, ke li §iros',a410sil0n: el §ia mano, sed, baltinte ~ 
li sin turnis sur la kalkano ·kaj fóriris: · 

. »Sola, en la nokta plenaero, li dise pa§~ se'n cel9, · 
kun dolorega sento esti, plen~, venkita de Ai :en ciuj·. 
punktoj. An,\aií liaj internaj ~kü~oj konstante turmen~ 
lin. Ja vidb,c ke Ai ·· rakonia.das aL·la' nova .amanto au al ·' 
siaj koniltoj cion . pri la jusa seeno k.aj ridas .. !ron ili 
s'4per tiuj mizeraj, inkmakulitáj, ~ckonturaj limojc, 
kiujn . li . tjel hrulis . ppséili.: Dum .. la nókto' prqfÚJldi~is, 
li proksÍil)i~is al firma in1enco rehávi ilin je cia .. kosto, 
kio ajn okazos. : . . . . .> . ' . ; 

. '"" .~ . t ., ·~ . •; ,. . ~ l f;::t.~. 

· .»En .densa mallunio .li elids el lit ®ino de · sia 
patrino, per la malantai'í.a pordO, kaj, .rampillte tra: la 
~ardenbe~o,, iris laií la k,_ampo . (l!lllke ~ A'i11 A'is li . atm- , 
gis la postan parton de ·ta· logejo de sia ·.orililincf' La .. 
lunlumo brile blaiikigis Ja murojn, kaj ciu gla~ folio 

. de la gr,impoplan1oj . a~ktis ~~~ ~ta ., speg:u~o . en .• Ja 
..radiof Pro · Jong'a konanteoo, .Jaék Ea:miliaris · kua· la . 
ar~o k&; _pozici.o d~ Ci1,1. , objek. ~ en la.' dQmo .de s-~~ 
Pal.mley, sáp!bolie .,ktel :en ~ propra~ .. La ~~l)ll 

· fenestro antau li, 'un u el la· du. · :dboah~f lnmo.n al i8. 
eefa sideafubrO; -estis farita el negnmdtj plumbokad:raj 
kvadrat.oj. ,La alia..estis iemütil p,e.r. !lign~j lt0Vriloj, -~ 
tiu; ' ania.ü: kiu li*' starís, ~n.e hav.is , ~ 'rtllkúrl.enon, ka.j 
¿iun meb1on la lunlúmo"monttis. :id· ;Ji. · Deb~ la f~- 
ufu; maldekstre la skn~l>lo. ~ ti íiU kú$i.i )a· kuaF 
a3ujo' (liasupoze ae llarrié.t, sea;· :vére 'de' &"inq Palmley), 
kaj en gi la , lefel'Qj. Elpotilinte tran&on, Jl senbrue 
forrjkis· l~¿Pl~~~· ae ~"'Ni~1 tiel~h 1i ~'Vis él~· 



1! ·~veadratón. ;Ti~l!)f~rinte,. li ·~~vis ~ manon, mal'-
f¡ksJs la fenestron K~J engx1mp1s. . 

.·· »Ciuj domanoj., tio ~tás: s-ino Palmley,Harriet 
kaj la· servistinetó,_· ilprmi~.' Jac~· R~~i~ re~te ~lla skribo~ 
tahlo, esper:ante, ke Hatr1et lasts gm nesloslta, sed ver-
dire si ne estis tusinta la slositan ujon d~ post la lasta 
renkonto. J~ck ffi.¡;is ;pqste, kiel amare Ji pensis pr1 si 

" dormante tie suprf:l, indiferenU!, al li, ' kaj· la mokoj 
kontraií li, kaj Iiaj skriboj. Jaro ·tÍo m a.g:inta, li ne plu 

' hezitis, sed; pusinte la díka:n kJingon .sub la ferrno
platori de la: metrlo, li ro~f!is ·Ia ne~o;tan. ser~roli. E~e 
sidis la rozhgna kudrajUJO sarnpoz1c1e k1el s1 enmetJs 
!in . en la febra ekscito de ilia disputo, Car mankis 
·tempo por ,preni el gi la leterojn, li §ovis la tuton sub
braken, fermis la skribrneblon, kaj grimpis ella domo, 

· riglinte la fenesfron post si kaj rernetinte la vitron · 
· tustaloken. ~ · 

. >> Li atingis la patrinan domon revene laü la sama 
vojo, kaj., morte laya, enlitigis, kasinte la kudraj'?'jo.n, 

· tis li povos detrui gian enhavon. Frumatene Ji bel 
ekagis, portante !in al la karnpearremizo post la domo. 
Tie, apud la fajn,.jo, li inalfermis la skatolon kaj ko
mencis bruligi unu post la alía la leterojn, kiuj kost1s 
al li tiom da laboro de skribo, tiom da honto de pri
pensado. Li intencis ripari la skato1on kaj poste resendi 
gin al Harriet kun skribeto, fa lasta, kiun si iam rieevos 
de li, informanta siñ triumfe, ke rifuzante redoni 1ian 
proprajon, si egé · Íniskalkul¡is pri lia volo submetigi 
al siaj· kapriooj. 

»Sed elpreninte la lastan leteron el la skatolo, li 
' ricevis fortan baton, car snx la fundo kusis moneroj -

oraj gineoj! »Sendube sparajo de Harriet, li al si diris. 
Sed en tio li eraris: gi .apartenis al s-ino Palmley·. 
Antaií ol li: men8e ekvilibrig.i,s, li aüdis pa§ojn veni laü 
la koridoro liadirekte. Rapide li for§ovis la skatololl' 
sub iom da brnlmate.rialo; sed jam la venintoj¡ rimarkis 
tion. Du policanofmankaptis lin1 dum 1i genuis antaü 
la f:ajrujo, ' prenis la skato1on kaj cion en ~i per IUlliU, 

bato. Iij vénis por aresti :in, kulpan pri stelo ee s-mo 
.Palmley la antaüa:n nokton. Apen.aü la jun'?'lo sciis pro 
kio, jen ili kondukis lin laü la strateto, km renkontas 
la imp9stvpjon fine de la vilagó, De tie ih marsigis 
lin al ·la karcero de Casterbridg'e.l) 

»La ago .de Jack estis nokta domrabo, sed antaií 
sia aresto, li neniel rigardi;s ~in en 'tiu lumo. Tia krimo 
estis en tiri tempo'"Imnend.a per morto.2) Iu estis vid~ 
inta lían figuron kontraií la luneblanka muro dum Ji 
foriFis de la p<)Stá fenestro · d¡e s-ino Palrríley, 'kaj• 1a 
.skatolon k un ·mono . ili trovis en lia poseid'q. K ro roo. 
la atesto de Iá 1'91Dpita seturo k.áj· ·perfortita fenestro
vitr<? wrolis ko.naaqme. Ou Iia protesto, . ke ll enrom.pis 
.nur por preni let.$'ojn maljuste retenatajn de ~i, estus 
Jiu savinta aií ne, •se ti estus subtenata de alia atesta)o1• 

mi ne scias; 8ed ljl . sola horno en 1a mondp, kiu povis 
· ~in' doni, ·estis Hamet, kiu. agadis rigiae ~sub la gvido 

de la onklíno. Ci lasta morte maJamiS ' Jack-on, kaj 
jen ·Sia ve:ng<>horo .sonis. Jan} v~pis la Jonge· ,sqpirata; 
okazo, .en kiu si povos direkti fiakasan b.aton -kontraií 
tiu vixino: kiu mme rabis for · sian amanton, poste 
fr®~zigis .éri pereq_n la ·filon-kortrewron. . . , 
. •. »Alproksimigis -la asiitag(), ep kiú Jack devis stari 

en -akuziteM>. 'ij8Q'iet preiJis nenian parfolí en Ja jug-~· 
prqcedo,. kiu. do sekvis la kuti:olan. vojo:9-: S-ino l'a!mt,:; 

l~.X pr~~téstis , ~ siml?lajn fa~jn de ~ e~rompo . . -~ 
Harriet ~stus defendmta Jack..on, se tru e1 petus sm, 
n'eniu scias; eble si estits tion farinta p~ simpla kom
p::.to. Sed Jack tro dignis ol ke H prega~u e¿ pri favor~ 
eto de knabiho' forjetinta 1m el amanteoo, k:aj- do ll: 
lusis 'sin• resti silenta. La juto daüris mallonge ;, la leg·o 
postulis mortve~dikton. · 

»La tago, kiu vidis la ekzekuton, estis malvarma 
polve-veuta sabato en Marto. Ja.ck estis tiel knabeca kaj
beltalia, ke ili devis, pro indulgo, penlligi Ji~ en la plej· 
pezaj kátenoj de la karcero, timante ke sen ili lía mal
peza korpo ne certigos rompon de la kolo. Ili tial ga!
gis lin per tiom da ferajo , ke li preskaü ne povis sm 
treni al la e~a "odo. En tiu tempo, la registaro indife
r'entis pri J.a krimulaj kadavroj, kiujn nun oni devas
en§oveli en karceran teron, do pro la fervora peto de 
la kompatinda patrino oni portis lían korpon al sia 
hejmo. La tuta paroño tiuvespere atendis Ce la pordoj 
gian a1venon. Mi rememoras, ke mi staris kie1 mfanin~ 
ce la Hanko de mia patrino. Cirkaií la oka, dum m 
aiískultis sur niaj sojloj en la malvarma brila steUnmo. 
ni povis aüdi la foran rulbruon de caro direkte de la 
imposta vojo. La sono mortigadis gis nea?~eblo, dun~ 
la Caro krake ruligis en valon, poste reesti.gts, duro g1. 
peze grimpis supren al ni, ~is fine ~i eniris en Long
puddle. 

>> La üerkon oni metis en la sonorilejon por la 
nokto kaj- la sekvantan tagon, dimanoon, ni lin ente.r
igis. Iu predikis funebran parolon pri la temvers? : 
--'- Jen oni elportis mortinton, la so1an filon de l~ü 
patrino kaj si estis vidvino.3) Jes, tio estis kruela tempo. 

»Pri Harriet. Post iom si kaj la amanto geedzigis, 
sed laiidire felioo ne tre benis ilian vivon. La paro 
trovis la vilagon Longpuddle neagrabla cirkaiío pro ilia 
rilato kun la kompatinda Jaok. lli do translogigis en 
malproksimán urbon, kaj pri ili neniu plu aüdis. S-ino · 
P..almley trovis bona iri al ili post ne longe. 

»La malheJokula, osteca rruiljunulino, kitin vi 
konis, estis la s-ino Winter de ci rakonto, kaj- mt ·bone 
rememoras, kiel solece si vivís, kun kia timo la infanoj• 
kasrigardis sin , kaj kiel si tenis sin homevite, kvazaií 
fremdulo, malgraií ke si vivís tre-tre lónge. « 

El la angla : R. Banham. 

S) ~uko · 7/12. 
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Henni.k :1bsen.: ·. Trerje tJiken1J 
Ella noruega': Erling ltaugen 

Logis grizbarba, stranga kompan'2), 
plejekstreme sur l.' insularo; -
ne faris li ~enon al iu baptan' , 
nek sur la ter', nek sur .. 'maro; 
sed fajris kelkfoje el lía 'Okul', 
kiam vokis liri storm' malproksime; 
oni tiam kredis lin frenezul'' 
ka) tenis malmultaj sin, lau regul', 
Ce Terje Viken sentime. 

Poste nur f~Je lin vidis mi: 
li vendis fisojn ce 1' kajo; 
prujnblankis, sed kantis, ridis li 
kun úesa, juneca gajo; 
knabinojn vortpin~s 1i knn humor' , 
li sercis kun infanrondo; 
li svingis -la ca pon k un goja kor'' 
li hisis la velon, kaj hejmen, for 
veturis sur brila ondo. 

Rakontu mi, kion mi audis pri 
la vi v.o de Terje sur tero; 
kaj ec se nur tedus ·. vin cio ci, 
ja tamen ~¡ estas vero. 
Mi -S-in scias ne guste la u lia prezent' , 
sed lau lia proksima rondo, 
kiu estis, ce lia lasta moment', 
a pude, kiam kw1 paca sent', 
li forspi:ds eL tiu ci mondo. 

Jnna~e li estis sovaga bub', 
· foriris de l' hejm' t.re .frue, 

kaj plej-junulo sur sip,' sen club', 
li spertis toleri senbrue. 
Li poste forku1·is en Amsterdam', 
sed -kaptis )in hejm-sopiro ; 
li revenís .pér sip' de sipestro Pram, 
sed hejme neniu lin konis jam; 
li estis ja knab' ee l' foriro. 

Kaj granda ·kaj bela li estis ptin, · 
bel vesfa, . k un forta . muskólo. . 
Sed mortis jam patro, patrino, kun 
la parencoj: li restis en solo. . . . 
Malgojis Terje dum tag', 'au du; 
sed forigis la kor-amaro: 
Sm· _ter' li .. kvieton ne trovos plu_, 

; né, do pli bon;,~ la; vivo-flu' , 
sur vasta ondanta maro. ' 

' . Edzi!is il'erje post· unu ·jar'. 
Nu, tio tre urge venis ... 
.Oni ·dü·is, Ti pentis pri tiü far' , 
kiu iel lin ja ' katenis. .. . • . · ·~ 
Nun vivis li hejme dum vintro en 
felico kaj · ltejm-kvieto, . ·' ' 

· fencestroj .brilis krin taga',seren', 
ee potfloraro kaj blanka ·: kurten', 

1~ tu~kOlora dometo. · . 
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' ,11i ankl:is; k~j al diboc· k~j 
kamaradoj sm.c prepari-s. , 
Sed postngardante, ~ute , sur 
la grundo de ·l' ·hejm' }i , staris.~ 
Li rigardetis tra la kurren'~ . 
jen - du en la cambro estis; 
-1' edzino, kvíete kun bohen·, 
sed fresa, · ru~vanga; rida jen 
en lulil' - etulino nestis. 

Oni diris, ke Terje de tiu hor' 
de nova konscio brulis: 
Li pene laboris, kaj kun fervor· 
l' in.fanon en d'Orrnon lulis. 
Dimanc-vespere, duiiÍ &onis dancbru' 
so:vage de . la najbaro, 
plejgaje kantetis li, sen en u', 
kun eta Anjo sur la gen u' , 
tiranta lin ce .1' hararo. 

Sed proksimigis, .k un la milW, 
la mil-okcent-najía jaro.S) 
Anko:rau .rakontas famo kaj mít' 
mizerojn de 1' regnanaro. 
La havenojn gardadis 1~ angla okul'; . 
en la land' estis misrikolto. 
Malsatis malrica, malhavis ricul', 
utilis· du brakoj · ne plí ol nul', 
atendis. malsan' kaj mgrto. 

Mal~ojis 'ferje dum tll.g', au du, 
sed fórigis la lwr-amaro: · 
fidela amiko lin logis plu: . · 
la vasta ondanta maro. 
Vivadas ;ankorai_\ la faino pri 
la heroa .faro hravula: . · 
»Jen kiam la vento . malkreskis 
por edzino, iniano, ekremis li' 
en barko tra l' .maro riebula; · 

Do, Ji, elektis por la vett,u:' 
boaton la plej malvastan, 
k~j ~in li uzis, _por plia sekur', 
senvelan kaj ec .·senmastan. - . ¡ 
Li pensis: ne· estas la cefa har· 
la ondoj .. en kontrautreno; . 
Dan~era: estas la Jita ~ifar'4) - . 
sed ja pli 1a angla »Man of war «5) 
kun agl:;.okul' de l' posteno. ' . 

N un donis li sin al la :vol' dé l 
stalmane ekremis la bark'On. 
Al Fladstrand'6) li venis·.,en Pana ord', 
kaj en~ar~is · la karan Jtargón"' -': · 

, Ne estis ja graníia la tuta afer': · 
tri , bareloj da . gren · . por pano; 
ied Terje venis , de m~a ter~. 
sur8ipe jam est;Ís . la _ vnprosP!lr· 
por lia edzin · k.aj infano. · ~ 
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:Lf · ~stis vidita; alarmis posten', 
oni baris la sundon. Sed ~ento 
s~pira 9) blovetis en la maten', . 
-ekfu~is li al okcidento. 
Jén mallevi~is de la korvet' 
barket ! kun marista bando. 
K un str~éaj piedoj al funda bret', 
li remis •. k e salímis sub' la boatet • 
kaj spruc.i~ sang de 1' ungrando. 

Gjeslingen10) ie nomi~as rifar', 
oFiente de Hombor-sundo. 
Tie tondras sova~e en storm' la mar', 
suh futoj du estas fundo. 

en pret·, 

Jen sprucas blanke, jen saltas saumbrir 
ec se estas kvieta la maro; 
ruli~as ec huloll) de montsimil'' 
interne regas plejofte trankvil' 
k un saumo sur ondetaro'. 

Jea tien li remis en akrá ark', 
kiel sag . in ter ondoj krut:~j. , 
Sert post lin flugis tien la b'ark' , 
kun la dekkvin. la persekutaj. 
T~am kriis Terje en sia mizer .. 
al Dio tra r ond' muganta: 
»Interne sur bOrdo nun en sufer' 
edzino atendas kun nura esper' 
pri pan· al infan' malgranda. «. 

Sed kriis plilaute la dekkvin des; 
ree tag' el Ja malfeliCegaj. 
Ja sekvas la anglon ciam sukces'· 
dum rab' en insuloj norvegaj. 
Kiam Terje pusi~is al rifa m~~en', 
la b'arketon ektúsis la grundo; . 
audi~is »haltu « de gia steven'-, 
svingi~is remilo, per firma ten',· 
al la boaté.Ía fundo. 

Ek~revis ~rake la fund' , .. kaj ve, 
la ·' iikvo enAprucis tra l' spino. 
du futojn ~ subi~is jen lía horde' , 
~d ne drónis Ji a . obstino. 
Li <batís sin . tra la armitaj dek kvin, 
kaj saltis de la bóatrando. . 
.len sub'akve li nagis. jen supre. sed lin 
ja c!lekvis. la ·bar k', kien . firrnis 1i" sin, 
aií;di~is p~fado, komando. 

. Su.r Aip', post alporto de la kaptif , 
·ektonori~ la venksaJ.uto. · · 
len staris la eef; deliokjara, kun spit' 
(ier¡~., .sur la ka.jnto. . , . , . ·. · 

"lii ''l)rave paradis .,-. lin gloros fam~ ·-
~n lia batal' unua! . · . 
·séd J.'erje· ne sciis rimedon jamJ 
k'un 'J)eto· ka] ploró, sub : hont.o-flam·, 
li fális al plank': sur~nua -. 

i~ ''. •·, "~. Silenüs ~un T-erje, de ti u moment' 
" la mál~ojon li mute kovis. 
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"Kaj . iJI rimarkis kun mir-atenf , 
ke kvazaií ion al li la vent' . 
de r nuba fruntark ' forblovis .. 

. Li sii:Jis prizone dum jar' post jar·, 
oni diras, dum plena kvino. 
kurbi~is la nuko, griiigis la har· 
.pro revad' pri 1' infano, ediino. 

· Silente okupis lin sento de kar·, 
kvazau sola ohjekt' de sato. - -
Jan venis la tago de l' pac-deklar ,12) 

· kaj, li, k un norvega kaptitar', 
iris hejmen per sveda fregato. 

l 

Hejme ce l' kajo akceptis lin 
la rega pilot-rajtigilo. 
Sed nur malmultaj konjektis lin 
en la kurba, grizbarba viro. 
Al fremdul' apartenis la dom' kaj kort' 
pri la siaj li a u di de vis: 
» F oriris la edz · , eleerpigis la fort' 
pro manko de pan', kaj ili, post mort', 
komunan tombon ricevis - -

La jaroj pasis , sur la insul', 
li praktikis en sia faro 
Ne faris li ~enon al ju kunm', 
nek sur la ter', nek sur maro. 
Sed · fa:jris kélkfoje el lia okul'. 
kiam vokis lin storm' malproksime. 
Oni tiam kredis lin frenezul,' 
kaj tenis malmultaj sin, laií regul', 
ce Terje Viken sentime. 

En luna vesper' kun demara venteg' 
vigligis pilotoj subite. . 
J.en an~la jahto drivis sen reg" 
kun velo.i flagrantaj sirite. 
Elkriis dan'teron, jen. en silent' , 
la ruga flago top-maste. 
Sed deT nuda insulo . en tiu momen"t-, 
barketo sin sovis tra on'd' kaj vent'' -
- .surgrimpis pilot' ciaste. 

Tiel firme li kaptis. la grizbarbul', 
la radon , kiel giganto. 
La jahto obeis, kaj :for de 1' insul' 
turni~is sub la direktanto. 
La lord', kun edzino. infano; per 
Aatuto .esprimis dankadon: 
»Ja trafos vin rif . kiom nun mizer' ; 
!Wl sav~ vi gvidos el ci infflr· . « . 
sed - responde - 1i. lasis la radon. 

> • 

Lía v~¡ro blanki~is. kai Cirkaii bu§' 
trarompis t.riumf' ck:ríde. 
Sin turnis la jahto. kaj kun ekpuA' 
~j haltis sur ri f' ricidt'l . 
• (';; spitis la gvidon! · Hoi .. al boat'! 
lfyJord kai MyladylS) rapidit. 
T .. a Aip' frakasi~os suli ond.o-hat'. 
Sed estas interne trank'vila glat', 
sekure mi ~en gvidu.« 

· Jcn fl_ugjs en b'rulo el(\ !osíoresk'14) ' 
al bordo la Aarf valora. 
l~a piloto, kun alta,; fortika krcsk', 
kun fiksa rigar'd" tral>ora, 
e)detis okuJon- .a] Gjeslingen> 
kaj p<)rte- a1 Hesnes-stu)do . 
.Ten, post eklaso de 1' -vel-rimen' 

o~ li s~a'is remilon . ver . firma' ten', 
1tl la 'b'oateta 'fundo. 



- o. Henor -
Ni ne plu ~emas kaj Autas ' cindron sur nian ka!. 

pon, _kiam oni mencias la 'flamojn de Tofeto.l) Car 
ee la predikantoj n:un diradas al ni, · ke Dio estas radi,_.,.· 
umo aií. etero aií. ia scierica kombinajo, kaj ni malpiuloj' 
povas atendí netiÍ911 pli tt'lrurau cil kemian reakciort;. 
Ci tiu hipotezo estas p~aea, sed ankoraií ·restadas io 
el 'la malnova· o~doksa, sed tamen bela terurajo. 

Ekzistas ,nur du tein~j, pri lduj oni povas paroli 
kun libera imago kaj sen timo de ebla rduto. Oni 
povas paroli pri siaj songoj kaj oni povas rip<Jtadi, kion 
oni aiídis de papago. Morfeo k4j la birdo, amhaií estas 
malkompetentaj atestantoj - tial nía aiískultantaro ne 
kur~os ataki nian rakonton. Do, aristataií dependí de 
la pli limigita kampo :- la beleta parolpi de papago -
J,a temon (kiun mi elektis kun esprimo de bedaií.ro) 
liveros la senbaza strukturo de mia vizio. 

Mia so~ estas tiel malproksÍ'ma de la alta 

'kritiko, ke . ~i koneernas la a~tikv¡m respektin~an kaj~ .. 
priplorindan teorion •. pri postmerta ju~ado. ,. 

Gabrielo ektrumpetis kaj ni estis vokítaj -én la 
jugejon. Arigelo-policano flugis al mi kaj ektusis mían 
maldekstran flugilon. Apud mi staris aro da_ prosper-
aspektaj· spiritoj, kiu,j atendis j\l~a~on. . · 

» Ou vi apartena_s al tiu ei gnupo ?,« 
demandis. . . . 

»Kiuj estas ili?« estis l!lia demando. 
» Niu, li komencis, ili estas ... « . 
Sed tiu ei senrilata materia'o . fÓ~prenas spaoon, 

kiun la rakonto devus olrupi. 
JJulcie laboris en ciohava magazeno. Si vendadis 

hamburgajn borderajojn, aü fárcitajn , paprikajojn, aií 
aütomobilojn aií ' aliajn hrelokojn, kiajn oni ·tenas en 
fakmagazenoj. El tio, kion si prilabor.i;s, .St riceviE1 
ses · dolarojn semajne. La reston oni ·kreditis al si en 
la ceflibro, kitu estis tenata de .G .•. Ho, orig¡ina· ener-, 
gio, vi dir,as, respektinda doktoro, nu d0¡,c en la üef- · 

1) Loko kuAanta sudoriente de Jerusalemo, en la valo libro de origina energio. . 
de Hinnom. Sajnas ke. ~i unue estis parto de re~aj ~ard- Dum la unu.a j-aro en la magazeno, Dulcie ricevis 
cnoj, sed poste estis malpurigita per - la oferoj de Baal kvin dolarojn &emajne. Estus interese scii, kiel sí :vivís 
kaj la bruligoj de Moloh. Oi sonoris per la kriegoj de per tiu sumo. Cu tio ne .interesas vin? Tre bone; eble 
brulantaj infanoj. (2 Re~oj XXIII. · 10.) (trad.) vi interesi~as pri ·pli grandaj sumoj. Ses dolaroj estas 
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En~prucis la akvo kun saürn' kaj kral{ , 
esti~is sova~a batalo. · 
Sed la patrino altlevis sur brak' 
la filinon kun mo¡·to-palo. 
»Ho. Anjo 1 « -· ekkriis si sen konsil ' ; 
Tiam tremis la grizbarbulo, 
li kaptis al velo kaj al direktil! , 
kaj jen -· la boato kun bird-simil! 
ekflugis tra l' saüma brulo,. 

Pu~igis ~i, dronis. Sed estis kvief 
interne de 1' ringa ondbruo, 
kaj jen - ili staris, en la boatet', 

·sub' akvo jaro f{is genuo. 
Tiam kriis la Tordo: ·»La fundo tre 
sanoeli~as ; ne rif' send u be! « 
La piloto ridetis: »Ne tiírw, ja ne! 
Boatet' kun bá.reloj tri da horde' 
ja estas la rif' ci-subé!«. 

T.rakuris duon:forgesita memor' 
la lordon, kva~au :fulm-jeto. 
Li rekonis lin. kiu kusis kun plor' 
~nue . sur la korveto. 
Ekkrijls nun Terje: Cion - por glor: -
vi rahis el mia' mano. . ' . 
Momento - kaj ven os Vt'.ng' pro J' dolor· ... « 
Jen - petis genuc la angla sinjor.' 
al norvega pilot' .pri humano. 

¡ .. ' 

Sed Terje stads -ce la renül' . 
kun junula sinten' kaj povo.· 
V okuloi brulis en akra bril' , 
flirtigis la h<trojn . ve.ntblovo: 

(. 

Rimarko¡': ' 1) Prononcu: The.rje Vikhen: ll) Kunulo. 
3) La milito inter Napoleoi;10· kái An11:lujo. en kit~ devig
i~is Danujo-Norveg0jo. >.~a. angloj ~orv-egujon izolis· iJe 
Danujo k un la intenco - ma.lfo.rti~i No.rvegt\1on, kiu de
pendí de importado de· nutrajof el Danujo; tiom _pli 
tiun jaron , kiam »en la 1,a.nd' estis misrikol~-« ._ 4) Rifaro, 
nór<.kl d~ Skagen en Danujo. 5) Parolu: m~o:var, popu-

3!, 

35 

36 

» Vi veturis sur granda: korvef en 'koinfort', 
mi remis nur en barketo; ·· 
mi penis por rniaj, laca ~is mort', 
vi prenis ' la panon, lun moka vort' 
vi ridis je l' plor' k;tj peto. 

Via lady similas al printemp-flor"', 
al silk' sia -rnan' .gracia. .: 
Mian edúnon krudigis labor', 
Sed tarnen, - ~¡ éstis mia. 
Via inian,o kun , haro] el or·, 

· kvazaü vera · angel' felica. 
Al mia filin' .ne konvcnis honor', .. 
rnalgrasa kaj griza, - laü sortó por · 
l' infanoj de l' horn' i:nalrica . . 

Jen, mía ctuta surtera trezor'' ~ .. 
. mi a . cio sub la cielo; . ~-- . 
gi sajnis al mi tiom granda va.Ior'' 
sed estis por vi bagatela.· : 
N un batas la horo de 1' vengo, car 
vi provos, duin ten:1p' ' mi~uta, 
suferojn miajn · dúm jar' post jar', . 
durri kurbigis la nuko, grizigis ·ra .l.rar', 
kaj rompigis felic' ,mia ·t .uta. « ·. · 

L' i~fano~ li kaptis · k'aj 'svingi~ ·por jet', 
prernatan de 1· lady al sino. 
»Returne, Mylord! Nur unu pawr, 
"aj perdi~s infano, .-écl,;¡:inol «t• , 
Por salto stari~is la brit', sed · jen 
lian manori kátenis sent>ovo; '· · .. . 
l' okuloj cedis, li spiiis kun pen', · · 
la harar' -:;-:- Úni 'vidi~pe . l~m· de 1: maten' ·~ 

' qrizitis de r nokta: . ~lp.tovo .. ~- . 

lara espri:ino en 



"' diros ' .al vi, vivis, per .ses 
' :!;" ' " semaJD · c·F,¡; , 

" Iun ~ttagmewn, je la se;a, kiam Dutci'e :enigis 
sian . ca~l-ping'lon; okono:n de rolo for <l~ sia meduUa 

, . gblongata; Si diri~: al sia, 'ku.ntilino S fjfie: . 
>>Ho; &die,' m·¡ akceptis invito~\ por mango hodiaií 

vespere · kun·' ,Porkido'. « . · 
)¡ Ne povas esti! <c' ekkriís Sadie kun admiro. »Nu, 

· cu vi ne 'es~as Jeliculino? ,Porkido' :estas elspez.ulo; li 
ciam koridukas kriablnon al altprezaj lokoj. Li kon
dukis Blitnche al la Hoffrnan .House iun .vesperon, kie 
ludas grandioza o~:kestro, kaj kie oni renkontas mul-

~;_t~n distingulojn. Ni guos hónan vesperon, Dulcie. « 

. . - Dulcie rapidis hejmen . .Siaj okuloj brilis, kaj siaj 
vangoj montris la delikatari !ozkoloron de vivo - efek
tiva viyo -:-- proksimiganta tagigo. Estis vendredo kaj 
'si ,ankor.aií, havis 5o cendojn el sia l.astsemajna sa1ajro. 

La stratoj estis ylenplenaj per la popolamasa flu
'~go. La elcktraj lumoj de Broiídiiej ardís, vokante 

··nokt-papiJiojn dtl ina1proksiino, de. la .vasta m.alprok
simo ·el la cirkauaja m:illwrio, por ke .ili venu kaj par
lóprenu en la ekbml-lernejo .• Viroj en konvenaj vestoj, 

' ' .kun vizagoJ, kiujn kvazaü slrulptis sur ooriz-kernoj la 
il1aljuni~intaj maristoj en siaj . restadejpj, tuFnigadis k.aj 

' rigardegadis nian ·Dulcie ' dum si senatente preterpasís. 
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Sed Terje-n reregis paca trankvjl' , 
'h1ovi~is l~~ l:irust' en /kvieto. 
L ' infanon' delasis . li kun humil'; 
kaj kisis sur gia -rn¡meto. 
Li spiris kvazaiLlibera de prem· , 
paro lis milde, sen:fébrll : 
»Nun estas Terje denove si mem, . 
mia sango torentis k un bol" ~is ekstrem', 
car - ven~i mi dev;is ne-pre. 

La naiíza · kvinjara prizon-sufer' 
mían koron vunde turmentis. 
Jen kusis .mi kvazaií la paji' ,sur ter·, 

. jen min en abismo sentís. 
Sed ti o jaro paSis, ni estas en kvit'. 
ne trompis suldarito via. ' 
Cion mi donis, vi prenis .. brit' , ·
postulu , ~ se · kredas vi vin trompit' ~ 

· · de Di' , kiu kreis miii tia. « ' · 

T-agiAe ,jaro estis ciuj .· sur ter· , 
Jaj kusi.s la jahf 'en $ekuro. ··· 
lli . mutis prefere pri l' nokt~;~. afer', 
,00 fam_i~is la ' aventuro,. 
"1La ni~rajn nubojn ··de lía . anim ' · 

. :{órbalais'' storm•no'kta . tempeto. 
,R:ekti~is · diinove, jal:n ~en deprim', 
J~ nuk'. k\lrbi~inta , , dúm 'sur pávim' 
.h . genms en fa korveto. . 

~H;atano) !a bókte-flo¡;apta. cereo2) ~a,m disfaldis .siajn 
mot1.-blankaJD, ege adoranta]n petaÍoJn. · · 

Duléie .eniris butikon, kie la §tofo estas malkara, 
kaj· si aeetís kt>lumon el imitita punto per siaj 5o cen
doJ. ;Tiu ,mono estis aljmaniere elspezota - dek k\'in 
®~dój por vesperma:ngo, dek cendoj por ~atenma!Jl,go 
kaJ dek cendo) por tagmeza mangeto. Aba dekcendo 
esti¡s -d()~JOta por sia e~a sparojo kaj 5 cendoj estis mal~ 
§p¡!.rege ,elsp_ewtaj' por gliciriz-bombonoj - tiu~pecaj , 
kipj' . .á~Spektig4ls la vaugojn, kvazaií oni haros dentdo-: 
loron kaj kiuj daiíras tiom longe kiom ·dentdoloro. 
lt.a gliciriz-bombonoj estas troeco .- preskaií orgio -
sed kja · estus la vivo sen plezu.roj'? 

· D.ulcie .logis en meblita óambro. Estas diferenm 
ínter mebJita camhro kaj pensiono. Se orii logas en 
meblita cambro, aliaj personoj ne scias, ke otli mal
sategas. . ,, 

Dulcie suprenirís al sia cambro - en la ti:ia 
etago .malantaiíe en la okcidenta flanko de l" urbo . . Si 
lumigis la gason. Scienculoj ipformas nin, ke dia
m~to {lStas la plej malmola el 1a konatajc substan~j!. 
lh .· ér.aras. Dommastrinój scias pri miksajo, kompare 

~). Cereus grandiflorus, el la latina. Gi estas kultUl'
atiX precipe pro siaj belaj , mallonge vivantaj f loroj. En 
stlttoj' Nov-l\feksikio kaj Teksaso la trajtoj de la nokte
flprantaj oereoj estas okulfrapantaj. (trad.) 

el rifoj kaj uragano. . 
Sed Terje ridetis al I a knabin' : 
»Ne, kiu el morto elsavis vin, 
estis tamen ci eta infano. « 

Turni~is la jabto al Hesnes-sund". 
Jen hisis ~¡ flagon norvegan. 
Kie blanke Aaiímas la .• m' lprofund' 
~i sendis rlank-salvon egan. 
Trembrilis larmo de Terje; en pens· 
li rigardis de r monta fl :mko: 
»Grande mi perdis, sed gnndis kompens', 
eble . zorgis plejbóne la a,lta poten e'' 
do, · Di' al vi estu danko.« 

Tia n.ur foj e lin vidis ' mi, 
. Ji ven.dis fisojn" ce 1' kajo. 
Prujnblankis, sed kantiS, ridis li 
kun .ireAa juneca gajo. . 
Knabinojn vortpincis Ii kun humor' , . 

" li Aercis kun infan-rondo .. 
Li svingis la eapon kun ~oja kor' 
li hisis la velon , kaj hejmen for' 
veturis sur brila ondo. 

Mi · ,,¡_dís tombon ~e F"jaere-pregej'l5) 
!i kusis en venta angulo , · 
malalta , lasata sen zorg' al pere', 
sed. rrii legis sur nigra tabl)ló : 
TffAEJHE WIIGJ:IEN. blaokskrioo, kun 
éifer'o de T motto-jaro. - . ··. . . 
Li rneti.~is por vento kaj 'brul' de 1' sq~· , 

' do hirtas la oorbo, ~ btiJ.as dum . 
B?!'flilJ"~ .· sova!-!lora.ro. . . 



al kiu' diama~fu estás k~azau mastiko; III enigas ~in -~n 
la pint.Ótruojn de_ gas-tlamingoj, ka) ... , oni -povas stlui · ;· 
sur - se~ kaj' penadi Afu ·etigi, tis la fingroj rQzkolor- .: 

· i~as. ka J. kontuzia-as. Haropinglo ,.ne ;'61igus, · ~in, tial 
m nomu ~in nemoveblalo. ·. · · .· · 
· ·Mi ripetu -ke ~lcie '· lumigis , la gason. .En · ~ia 
kvaron-kál,ldel-pova· ardo ni - ~sp!oru la eambron. K~- . 
nap-forma lit(¡), tualetujo, :tabla, lavtablo, 'se~o - 't>ro' 
ili estis lrulpa la t~mmastrino. La tiltero apartenis al . 
Dtilcie. \Sur 1a ilmiletíi;ip staris f'-· léiaj ·,qbw.oraioj -
orumita cina vazo:· 1ciunf'Sadie ar'§i OOMcis, .;Jca.Jentbro 
el&nita .de ~k'liaj-fabmco; libro temanta pri son~-d~ 
venado, iom da riz-pudro e:p , glasa piado kaj· amaso da 
artefaritaj· eerizoj kunlw~j per rózkolora ruband4 
· Kontraü la sulkeca' spegulo · staris · bildoj· dé gene
r.alo . KiOener, Vilhelmo· Muldoon3) kaj- Benvenuto Cel
lini. Kontraií unu muro staris gipsa plako de ia O' 
Ca1Wtan4), kiu portis ' rom~nan kaskon. Proksime al 
gi pendí~ oleolitografo . montr:mta citl'?n:-kolo.ran in
fanon, km atakas papihon!': Cio' ~- :estis · Ia fma art
ju~o de Dulcie. Sian ripozon . neniam genis la flustroj 
de antaiíjugaj artopinioj; neniu' kritikisto levis siajn · 
brovojn Ce ekvido de sia infana entomologio. 

Si atendas · >> Porkid(m «' je la sepa. Duro si rapide 
sin pretigas, J.li diskrete. flanlren-turnu niajn vizagojn 
. kaj- klaóu. ·~~ 1 ~· 

.Por la óambro Dulcie J~agis du dolarojn semajn~ 
En ordinaraj tagoj sia matrmm:ango kostis al si dek 
cendojn; §i boligis kafon kaj kuiris ovon super la , 
g.a.slumo, dum §i sin . vestis. Dimanc-matene g¡ sin 
reA-e regra]is per bovid-:kotletoj kaj ananas-~enjetoj ee 
l) Billy«-restoracio, .. por lá prezo de 25 cendoj, kaj si 
·trinkmonis lit kelneron ~r dek cendbj. Nov-Jork()\ 
prezeñtas ·1iom da tentoj al malgparemo! Si mangis si:. 
ajn lunóojn en .la fak-magazeno, kio kostis al si 6o. 
cendojn Sémajne; tagmangoi .kostis Dol. J.05. La ves
p.eraj: gaze~j. ---: mo?.t~ a,I ~i novjo~kan(i~)on, ~iu 
VIvas .sen S'laJ c1utagaJ gazetoJ _ ~ kost1s ses cendoJn; 
kaj · qu dimancaj jurnaloj ----;. unu ,pro Ja persqnaj anl 

'onooj kaj la aliaj p;or legi - kostis dek cendojn. La 
tuto sumig~s Dol. 4.76. Kaj nun o.ni dev~s aceti . 
vestaron, kaJ . • . -

Mi Jasas Ja "1\alkuladon . kaj . cedas. Mi aiíd'is 
pri mirilidaj· bonacetoj ' dé stofoj , kaj pri mirakloj 
plenum~taj per ku~riio kaj fadeno; sed mi -~uba~ 
Vane nu bataneas .nuan pluinon, atendante ke m1 povu 
¡Udoni al ·la vivo de ' puJ.cie -:iujn el ' la ·gojajoj , ,kiuj 
apartenas al virino laií ciúj ' generale komprenataj, 
sanktaj·, naturaj kaj, ne- funkcia:ritaj úrdonoj de la Ciela; . 
justeoo. Dufoje & estis en ·_ Koni-In1rulo5} kaj rajdis 
sur la st-a,ng-CevaloJ .. Estas · te{Ie' kalkuli niájn J>le1l'-
urojn po.somere anstatau pohore. _ · · 

Kelbj vortoj SÍifieas :.por priskribi »Po-J;kidon '< '
Kiam la knabinoj·. lin tiel no~, ili jetis kontraií la 
noblan porko-familioó tre . n~mer~tita.J;l ,, hontmarko:n¡. 
La leciono de » vo~j kun tri literoj « en la malnova, 
libreto 'instrÍl,IUlta . literaden; ' IJmmencigas . per ·la 
biografio de »Porkido «6), Li.estis grasa ; li havís anim
on de rato, la kutim~n ~e ye11perto, ~aj la grandan~m~ "~ 
eoon de katO • • . {,.i por~ multekostan ,vestaron·; h 
estis . spertulo pri trovo de ~alsataj ~nabinoj. Li_póviA 

''. ~)· ,WÚlia~ ,Muidoon - ;kopa4., . U;O!la atÍeto .. errad~) 
' ') . Per ti o la' ,aütoro ' VQlas . diri e k un' ~l~da fizi-
aonm~oc (trád.' ;_ ,.__ ' ., ::e. ; . " . '' ""' 

"" y, ., . ,. l ' •• ' ;¡ f • ii$ ... . - -·-. • . - •• • ' • 

· ~) Bari- kaj ál~ua,-toko á'é la ianao de Bru\!ino," k:iu, 
siavii)e;,.~stas pa;rto ,:d~ qranda "-~Qv~ork:~.: (~~-) ;': _· . ,., 

· . ') Eh IJ.a -a'ng}aclingvo la· voPtoJ: grasa, ralo, · vesper~. : 
kaj kato eStas lri-literajt- (trad. . . ,,,., · , · , 

'' -.., - . ., 

' -·· 
-'fransmonda .estas lil . trankvilo. ··· 
Jen sílenti~is ec _la. trilo 
de r bruaj birdkanti~tl)j . . 
Lulzume · nur .skaraboj krozas, 
la · arbobrancoj dorme ppzas, 
la parko lace eléripozas · · ' 
_post la someraj distroj._. -

Sed la odoroj estas viglaj : 
sin trugas timianoj tiklaj, 
rezedoj, l¡leritoj, malvoj 1 ' 

fresa odor' de 1' rosa humo. 
Kaj tra ci odorfrenezumo 
triumfe pafas rozparfumo 
per ciovenkaj sa,lvoj; . 

·~¡ sur la" moia · herbo k usas 
kaj mían varman _vangon tusas 
rosa iíerbef peto1a. · . ' · 
Kun tiu malhelblua arko . 
de l' firinamenf, ·k.:m Ía . L~n~harko, 
k un parfumso~~oj :de la 'parko, 
mi estas sola, ·sola. ' . ' 

La Ílokto verías ·.hruñk<>lore, 
· la nokto nigras jaro. Sed fore 

la urb' matenkrepuskas. 
La ui:b' albrifas · por a~erto: . · 
neoesas tie · '-lukti ' lerto; · , · 
en grotoj • d,e ci stohdeze_!tO 
la . hom.' j:e· hom' :em·busk!ls~ 

Neoesas .tie lukÚ skermf . 
aü ekster~i~i aü el>.stermi 
kun turméntita. oerbo: · . , 
necesas en tumulto pu5i, 

. la dónácitan vivon fusi. 
Beate , estas kusi, kusi 
sur herbo áü sub· herbo. 



aj9)f Ne~u'"g.~nttlhomo::'lis · tia m:, añk'ri~aií inVitis Mn. 
K~j· ali:nenaií por ~allonga tem{>? ~i nun viiitos brile 
altigan s~~Wclon. . . ., .• ~, , . . 

, ,, La kn~inoj ja dit:is, ke i>Porkido « estas ·»elspez
nlq:« Estos· gran:da inango kaj · muz\ko kaj belege 
ve~títai ';sjpjo.rinoj : por . rig~r:di, •kaj 'ajoj por mangi, 
·kie~ .nomoj' strang'(l ;.tordas la mal<zelojn de ku{lbiuoj, 
kiam ili penrus 'elparoli ' ti.qjn. Sepduhe om :Sin ree 

··., invitos, ·, , . " ·· · . · · ,.,; " , . 
· :? Estis JJ\'ua · koJ)lplet..: v~stajo ·· en rr~ontrofenestro, 

pri kiu si JlCÜs _ :, se om . spáms. · dudek cendbjn se
majne 'anstatáií dek, . en daiíro, ·.ni . kalkulu, hn' .: e, tio 

. daui-us 'jarojn! Sed estas brokant-hutiko sur Sep'a Ave-
nuo,: kie . • . . . - ... 

· Iu . fr~pis la pordon . .Dulc:ie gin malfermis. La 
dommastnho staris tie kun falS{l. 'rideto, · ekflarante pri 
Iruixado per stelita .. gaso. ' 

· »Gentilhomo, por viziti vin, estas mals\lpre, « 81 
diris. Lia .nomo estas s-ro Uiggins. « .'& 

· Per tiu epíteto esti¡; konata Porkido al:.fl k.om-: 
patindularo, kiu devis. akeepti . liu serioze. ?_-~, 

' _ DulCie sin tu'rnis al la tualetujo por .elpreni sian 
naztukon; kaj tiam si rigidigis, kaj .ege ekmordis. sian 
suban Jipon. Kíam 'si rigárdis .en la spegulon;. si vidis 
fein-mondon kaj vidis sin' kvazaií priucino jus vekig
inta el longedaiíra dormo . .Si forgésis iun, kiu garda
dis"sin per malgajaj , beJaj, . severaj okuloj - la solan 
kiu ekzistis por aprobi aií por kondamni, kion si fariS:. 
Rekta kaj· gracia kaj altkreska, kun mieno de malgoja 
riprooo sur sia bela? melankolia vizago,_ generhlo Kic
ener fikse sin rigardis per siaj mirindaj okuloj et sia 

· orumita .fo!okadro ·sur la tualetujo. , 
.: Dulcie, kv:azau automata pupo, tun:tis sin al la 

dommastrino. 
, »Diru al li, ke mi ne povas iri, « s~ obtuze diris. 
»Ditu al li"ke mi malsani!iS, .aií ' ion .ajn. Dini al li, 
k e mi ne el iros. « · 

·. j{i~ la pordo : estú¡ slosita 'kaj . fermita, Dulcig 
f¡llis'- sur la liton . diSpremante sian capelon, k~j dek 
minutojn si ploris. -Generalo Kieener estis . Sia sola 
amiJ¡;o,. Li est1s sia idéalo -de brava kavaliro. Li 
aspektis; kvazau li suférus pro sekreta malgojo, káj 
!iaj p;ür~d~j lipharoj aspektis 'kiel ~evajo! tameil si 
10m tn~ns Jmn severan, kyankam . dolcan, n;gardon en 
liaj ukutoj.; Foje si fantaziis, ke li yenos en la domon, 
kun };ia glavo tin~eganta kontraií liaj altaj botoj , kaj 
delllWtdos pri §i. · Fojé, kia!ll knabo , klakig;is MCOn . 
de qíno kontiau lampa stango; si malfermis la fenes
t~n lcaj et#gardis. Sed estis vane. SL bone sciis, ke 

i., ~ner~o Kí~ner, .éstas for en ; Japaní<?; gvidan'te sian 
- armoon kon:traií. la' sovataj ttirkoj, .kaj ke li ne.,: 

niam elpáSos d~ . sia orumita kadro por Si. Tamen, 
tiuv~$pe.re, unu Jia rigardo venkis . » Porkidon «. Jes, 
• • J: ' • ' - . . ~- 1 • . ~ 

til,Ive8pere. · ' '- " . . ; 
. Post la plo~ Dulcie levigis, demetis sian plej 

bonan YeSto!,l kaj surmetis la malnovan b}uan lritnonoa. 
Si;ne volis man'gi. Si ka'Iitis ' él u versójn de populara 
kantp. Poste si tre iuteresjt"is pri etá ruga puó'\cto sur 
,sia , nazo-fl.&nxo. Ata~irite tion~." si .tiris - l>egon al ].¡¡ 
disfal~ma tablo kaj kk>po.dis diveni siah 8orton el Ja 
malriovaj· ludkartój. . . - · .. · . . 
' .. \li »La .ahomena, i~ttineuta aculof<k si diris ,lauk\. 
~KaJ mi neniam, riek per vortO nek per rigardo, kur, _ 
:a!igis lin k~. Ji _pensu tion l « · . , 

·ti;; ~:Je ia;"'laiia lio/9 Diiffiie p'Ilénis' el · sia koff'() st:anan 
skatolon k.un bískvitoj , kaj malgrandá:ii poton klli. ' 
frru.Db'-konfitaJo, k-l;\.j sin · regális. Si proponis al gene
ralo f{roe~r !iom. da :kOJl{ilajo stir. bi$1Wito ; sea)i nur 

~ . - ;., --

'~· q ,,""'"¡ 'k. 
rigat·ilis ··sin kiel sif.nkso riga~dus papilion se estas 
papilíoj en de~erto. 

<> N~ mangu gin~ se vi ne .volas «, diris Dalcie.; 
»'Kaj ne estu tiel fiera, riproeante min tiomege per viaj 
okuloj. Mi nur vohus scii cu vi estus ti~l _supera kaj 
el;ektema, se vi · deV'us viví per ses dolaroj' en semaj.J1ol. « 

· Ne estis bona signo, se Dulcie ·estis malgentila al 
geueralo Kieener. Kaj poste, kuu severa gesto, si ren
versis ia vízagon de Benvenuto Cellini malsupren. Sed 
la }11,sta gesto estis pardonebla, car §i ciam pensis, ' k e 
li ,esta$ Henriko la VIII-a kaj si lin ml).laprobis. . 

· .Je la oka kaj duono Dulcie lastfoje alrigardis .la 
bildojn, sur la tualetujo, mallumi,gis l11. gason kaj en
saltis la liton. Estas terure, se oni devas enlitigi .kun 
bonnokta saluto al generalo Kicener, Vilhelmo~ 'Mul
doon, la dqkino de Marlborough kaj Benvenuto . Cel
liuj. 

Sajnas, ke ci tiu rakonto celas n(;lnien. Ties restq 
venos poste - kiam »Porkido « ree invitos Dulcie 
mangi kun li, k11.j kiam si sen tos sin . pli soleca ol ku
time; kaj kiam generalo Kieener, hazarde, rigardos 
alidirekte; kaj tia m . . . . 

Kiel mi· diris antaüe, mi songis, ke mi staras apud 
aro d~ prof\per-aspektaj angeloj, kaj . ke policano · ek
tUsas mían flugilon demandante, cu mi apartenas al 
tiu g~;upo. · · 

»Kiuj estas ili? « mi deniandis. 
. ~Nu,« respondis li , »ili estas la homoj·, kiuj 

dungadis labori:st-knabinojn kaj pag.adis ilin per ~vitl 
au ses dolaroj semajne, volante ke ili per tio ckústu_, 
Ou vi estas unu el ti u fiaro? « 

»Je via senmorteco, ne,<< mi respondis. »Mi estas 
nur tiu, kiu ekbruligis orfejon kaj mortigis blind'ulon 
por akiri liaju monerojn! « El la angla: G. Sauílle. 



Kuo etaj malhelpoj komenciA-is ci tiu sabata post- ' 
tagmezo. El la ofioo 1i povis .}i:berigi n:ur horon post la 
lrutima fino de la oficiala tcmpo. Oni kvazaií envifás 
la dimanMn ferion: sabate oni vo!onte eltrov.as subit-

. ajo 'Ur~ajn 'laborojn, §a~ne por iom. brid'i la eble tro 
fes tan humoron pe. kel~aj oficistoj '· . . Niu, ekzistas 
kelkaj, kies mieno preskatl funebras, kiam ili devas 
forlasi la ofioejon, sed lj oerte ne apartenas al tiuj. ·u 
rigardas la antaiítagme~n kiel parton de ia fremda 
vivo; kiom ~ lin konoe,rnas? Lia korpo tie viv.is, li~ 
menso devis tie labori, ~fektive li tamen ne eoostis ~\l. 
Tamen, Ji paoe tre~lis lá jugon. Li ribeladis nur, kian:l 
ci tiu fremda vivo sib trudis en la posttagmezon. 
Tiam li sentís, kvazaií í iu tu§us per kruda mano ian 
internan sanktejon en l,, li sentís timon, kvazaií oni 
intencus murdi liajn riensojn kaj revadojn, kiujn li 
konservis por siaj so1ecaj posttagmezoj. En tiaj okazojl 
lin atakis fantastaj, senpovaj ideoj pri liberigo ... 

Veninte hejmen, li ·sin alivestis (li ciam havis . 
apartan veston por la .ofioejo, favoriatajn vestojn ~i 
n~niam portis tie) , raJ?.ide tagmangis kaj iris al la 
razisto. Sed en tiu ci malfrua boro la razistejo jam 
plenplenis de vilaj viroH, li devis atcndi. Enue H .simulis 
la ·legon de ilustrita priteat:ra gazetaeo, plurfoje sen-' 
pacienoe Ji konsultis sian horlo~n; li rapidis, hodiaií1 
li jam nepre devis aran~i afereton en vendeio de la 
interna urbo. Fine li venis en la manojn de la fulm:
gesta razisto kaj uun sekvis kelkaj trankvilaj minutoj 
plenaj de ia volupta sento pro la nepovQ rapidi kaj, 
komforta sindono al la pasiva guado de ci tiu plibeliga 
operacio. Prete. Pago. 

Kuro al la aiítobus-haltejo. Malfruigo je naz
longo. Dek perditaj minutoj. Senpacienca autobusado .. 
Vende jo fermita. ~Gon fari? Cu li reiru hejmen kaj 
proV'U revoki la matenan humoron, tiun misteran sta-, 
ton, tiun trantxm, en kiu'ii rris al la oficejo? Estl6 . 
densa nebulo matene, kiu lin cirkaiíprenis kaj apartig!if; 
de aliaj rapidantoj, la l;.tkteca .koloro de 1' nebú'lo vestís 
Cion p~r ia nereala I'rut8nco, estis en gi io nekutime 
brila, · kvazaií ia noordinara lumfontó gin trafosforeskis. 
Li ~orgesis, kien .li iras, li pasadis . helike, la blanka. 
.radiado 'de 1' nebulo portis lill en slrangan staton, Ji 
sentís, kv~zau ka.osaj senfo.rmaj pensej aií seutoj atakus 
lin de ie;- kiuj' volas po:r si rabi V:ivon, formon per li .• 
el la obtuza rumoro de ~, nebulplena , stratO kvazaif 
Ífaginentaj ritmoj, embuskaj rimoj frapis liajlt orel- ·· 
o]:n¡ .. , Li sentís, ke P gr.¡:¡ved¡gis de jo, ke ia fremda 
vivo ekgerm'is en li ke no ·mankas inulto . kaj li pevas,, 
~in teui firme, fiksi en. formon. . . La oficejaj horoj 
dissiris cio11, 'kaj Ji sciis, se 'nmtli hejmenir.as, vane.~li . 
kaptados pqsHa Gifone~.i de l' matena traviva.lo ... "' . 

. · · Prefere Ji promenos iom.' Estis klara, seka mal-" 
varmo. La bulvardoj ,brilis en la ~Iektra pompo de l'. .. 
vintra:J vesperoj. Apen~u li'· pevis iri pro ia multaj· 
hon;t,qj (liaf p~$oj cían:( rapidis, el la, strato kaj homoj 
nur malofte li vidis i~n, .ll.l e estis éble konstati, kie 
vagadas lia rigardo: Cu nlte~le, , au ~n ia fan~ . 
foro?) , senpacience li 'Slfl .turnis en flankstra:teton, jkaj . 
jen li renkontis AleksanHron : . · 

- Hallo bóy! 
- Hallo . hoy! . , 

. Jaro de monatoj li ne' '.vidis Iiu. AleksauCiro estis '# 

lStran~a, tipa; neni:11 scii,s -~:ertc , el kio 1:!. vivas '(sa'IOO 
malrertis ankaií lia ~) ; ta:lenta violotiludistó li e.Stis, 
sed Junaamente li .. neniam ellernis sian . arton; ~pe~ 

de »sovaA-a genio «, foje-foje Ji donis )íon()l)rtojn, kíes 
biletoj disvendi~is , int4r lia ·tre ' vast¡t kouataió; plej 
volonte li partoprenis · amatorajn prezentadojn, .ka'j 
kelkfoje, kiam per la prezeiito .. ae populara .. meloaio 
li sukoesis kuntreni la naivan aiískultantaron de peri- , 
feria amator-soenejo, Ji esti:s feliea. Lia eksterajo tre 
variis: jen razita, preskau eleganf.a, juni~nta li aperis, 
jen en elruzitaj · vestoj, krin kelksemajna barbo, kelkf<;Jje 
ec nepure. Ankaií liai lipharoj jen a~ris, jen mal
aperis. Li konstatis kun malau'robo, ke Aleksandró 
nun ree estas en Iiphara periodo. En~te 'Ji ne povis · 
kompreni, kiel povas porti normale inteligenta 'hoilk: 
tiajn acajojn kiel la lipharoj, sed tiuj . de Aleksandro 

· aparte agacis lin, estis en ili io stulte ki&r . ... · · 
Estis malvarme por longa strata · babilo, Alek~_ 

sandro ciam havis multe por r.akonti, kaj ankaií li 
inklinis al 1a . mortbato de l' vespero. Kion fari? . Li: 
ne volis inviti AleksiUldron al sia hejmo, car U guste -
tiam ne estis en felica peri~o konoernfl '::estajojn ~ \·. 
Sed ili ne multe hezitadis. Tui venís en la k'apon de 
Aleksandro iu eHiaj »brilaj ideoj «, el ki11j li ~iam ' 
havis plenan stokon. Li invitis por komuna vizito·· al ' 
»spelunko (( , ·kiun Aleksandro nelonge malkov.ris, kiru 
estas en la proksimo, kaj kie en varmo o~ povas 
babiladi, ankaií bilardludi li pov~s, aií ping-pongi, _ ~ 
al li placas . . . , ' 

Li konsente ekiris, baldaií .ili estis oo la eni~jo 
de la ejaeo, nu, ekstere gi aspektis ~-gqfioo normale: 
ia miksajo de sukervefldejo kaj laktejo. lli . enpaAis. 
Hum:ila saluto de malalta viro, kiu suthavis sp(>rteapo11¡. 
En la antaiío de ·la ejo trovigis kelkaj ronda-j ·!abloj 
lrun segoj-; tiuj mebloj jam a~naií memo'ris pri la 
farboj , kun kiuj ili naskigis en la m:ondon. Post .la 
tabloj· staris alta, longa plurvica stablo, sur kiu vid-, , 
eblis piej diversaj sukerajoj, bakajoj, bo~b'onaj skatol
oj·, ookoladfiguroj, . ec vitrajoj plenaj de palkolOraj, 
marmeladoj. Apud la sta'blo kelkaj stupoj kondlukis en 
liom pli altan parton de la ejo; kie staris fornó1 ele'k
traj· hejtiloj, do la kuirejo. Cio im líl ejo , montris pri . 
mal puro, malkv:alito, malofta gas taro; polvo, baci~oj< 
trovis .amikan· h~jmon sur la bakajoj. · · · 
. - Cu la sinjoroj restas ci tie aií tuj iras mal-
supreJl? - demandis la masl¡ro. ; -~ . 

- .Ni irás malsupren ~ respondis Aleksandro 
kaj gvi<lis lin - - supren sur la stuparoj. . . ' . ¡ 

Li iom mire sekvis Aleksandron ~ kion ili serb>s 
en . la lrkuirejo ({ ? k~j kial oni iras su.pren, se temas * 
pri malsupre_niro : ~ (M<¡J~en4J li -suspektis . Alek8andron . 
pri sub ita ata~Q kontr~ií la. · mal-sufikSQ, .eble per tia • 
ad-oculos-demonstr,ado 1i vo'las ·propagan di por i!&fr;a, 
sed li r;etrankviligis: ekste,r la kadroj· de r sia· propra 
arto, A1eksandro· montris ·tiel 'lnálmulte ' aa spirita: 
interesigo, tieLpigran glUigon ~lla kónata no:rmo, tiel . 
naturan inkliuon al cío ·mezeca,' bánála, Jc-e' lia ortodOk
seco §ajnis .por qaín <.certigit{l.) · Veninte sripren, '' la . , 
mastro iris aritaiíén kaj levis tabu!Qn de' 'la plankQ: 
antaií liaj miraritaj okuloj .. ~sitas ~fllta ~tuparo, . 
lci~ kon4ukis ep ' la keion.' 1\:leksandro malBup.mnir:is; 
la ID!lstio, kitr · vid~s lian .konstetneton, kur.agige .Jin 
invitis sekvi l\leksáodron. Li sekVis. · 
, ·• En la, keto ~tis 5- 6 ·jun'llloj . . Ili · ~kaustamdis 
óilardail tabkm: Di dropis ,en la ludO, hl no\<evenált
,Qjn, apenaií salutis.,;hasta· riga:rdti.:-~sand'l'9 . tuj tiris · ' 
lin al ália táblo: · · · · - ·· · · 

, ,- Ni d,evas gin lerni. .. · 



' ·~ . Re.zigne Ji tiri; la ~ltr.Ójn'. Aleksandro ~iam volis 
lin instruí ~ci i?, kíon -~~~e yollii :l~~i = . . j~n li~~?~is lino 
por mon~nmpad9, kaJ lúam , vespere 1h ree estis sur 
lá firma pavimo de l' urbó, ,kaj- li ápenaü povis spiri 
'pro l~ceoo.:kaj elrerpigo, _AlekSandr() tion nomis hard-
ddo, jen -li tentis lin por boata'do,_ kaj . primokis lin, 
ki-11m li - anstab.\ü la mizera boataeo, kiun Aleksandro 
eiektis. ~ preferís motorbóa't9n; ci foje Ji tamen trium
fis pri Aleksandro; Aleksandro renversis sian boaton 
kaj elvenis sur 'Iá :bordon kiel elveclita zizelo. 
· : · Mallerte, skeptike li prenis en manon la longan 
hastonforman ilon, per kiu oni pu§adas la blankajn 
kaj r<ug:ajn globojn. La unua pu§o mirinde sukcesis, 
Aleksandro jam pridubis, ke li ankoraü neniam · bilard
I:Udis; sed la pluaj pu§oj . . . pli bone ne paroli pri ili. 
Baldaü rikananta rigardantaro církaüstaris la tablon. 

.• . .Lin ektedis ci ti:u duba gloro kaj li eesigis la eksperi
mentadon. De l!J. mastro -Ii mendis teon, kaj- preteks
tante la .malvarmon de la kelo, li reiris al la stipra ejq. 

Aleksandro kompreneble restis malsupre, · li tuj 
trovis .ludparon . kaj simple .ne plu zorgis pri · li. -La 
mastrino servis al li per la too, sed la generala :mali
pureoo de la eio tiei lin na(¡zis, ke apenaü li povis 
gluti et ·· gi kelkajn . kulero_jn·. Por ne malpacigi la 
mastrinon, li ekbabilis kun si. Si aspektis 4o-45 jara, 
nigr.ulino, iom .altstatura, baLastaj brustoj, fortikaj 
kruroj, ampleksa postajo. Siaj trajtoj estis krudaj kaj 
lacaj. Dum kvin minutoj li eksci.is sian vivhistorion: 
interalie,. ke jam de dekkvin jaroj ili luas la ejon, 
.antaü du jaroj ili gin forlasis, car la domposedanto ne 
yolis malaltigi la luprezon; dum duonjaro la ejo restis 
sen lu.anto; fine la posedanto revokis ilin. Nuu ili 
pagas r.6oo pengojn jare (sufiee bela sumo por tia 
éjo!). Jli volis elmigri en Hispanion, §ia edzo ec nun 
havas la pasporton por tiu landó. La edzo,. kiu g-is nun 
re¡¡tis mu'ta triaulo de la dialogo, nun riskis deklari, 
ke li ec scias la hispanan lingvon, sed li ne kuragi<; 
.ddfumenti ci lían sciencon antaü 1a nekutima gasto, 
kies vestoj ·atestis pri socia klaso, lúes anoj ne kutimas, 
er;p-voji -,en ci tiun butikon, kaj kiu gasto habilis kun 
Al!'\ksandro ian nekompreneblan fremdan idiomon. Nu, 
ci tiu gastonur sidis, ne trinkis la teon kaj interesigis 
pri la prosperado. de la butiko. Dangera temo, ear 
neeleerpebla! Kiel akcipitro sur sian predon, tiel sin 
jeti~ sur lin la mastrino (kiu denove alprer:i . a kom.an-

<lon) ~r sin vortkaskad~. Sian senfinau plendadon 
inteiTO[Ilpis . la, .. apero de Ja sola ~a&to . kiun li vidis 
hcXliañ en la S'Qprá ·ejo (ear en 1a kelo trovij-is nur 
junuloj, kiuj pagis por la lud?,' sed konsú'mis nenion. 
La novevenirito estis longa mll1grasulo ; familiare U 
salu.tis. Anka!"1 li konsumis nenion. Li reportis gazet
o~n; kiujri 1i :antaüe prqntepetis, kaj §augis iiin je 
oovaj·. Poste Ji iris ~~ la stablo, . prenis s'katolon, d~ 
tinitan por konservi ookoladb_oll}bonojn, malfermis ~in 
kaj je la granda surprizo de la· soleca gasto, kiu neg
lektite orfadis apud la netu§ita teo (la mastrino ' ja~ 
hlav:is tempon nur por la regula gast.o), nu, je lia: 
granda surprizo, la skato}o tute· n~ enh'aVÍS eokoladon, 
-seCI taba'kon! La malgrasulo · pretigis el # kelkajri 
cigaredojn, kaj ferminte la skatolon, remetis gin sur 
sian lokon kie g-i servis kiel §ildo k~j atestilo pri :Ja 
destino -de la butiko. Krom la laüte pronoitcitaj- ~ut
vortoj- li pa:rolis preskaií nenion kompreneblan, al la 
cirkaüflatado de la gemastroj li ·respondl:s per kelkaj 
donare jetitaj· murmuradoj , la eapelon li lasis surkape 
dum la tuta tempo. · 

La soleoa gasto, kiu gis . nun sidis en stranga 
inerto, en senpova aüskulta'do . pri . tiu marionet~iml
presa trialogo, subite senpacienciA"is. Iei li vekigis el 
sia torpooo, en kiun lin lulis la: laoo pro la _...posftag'
meza vana rapidado kaj la peza influo de la fremda 
etoso: Ii Sa.jnis sin demandi, kipl li estas ci tie. F~liee , 
en 'Ci tiu momento venis Aleksandro, fiuinte sian :par
tion kaj· .. ekmemorinte pri li kaj ;pri tio, ke ili venís 
ci tien por babilado. Sed ti jam · perdis cían humpron 
por tio, nu, iun alian fojon ... · · 

Pago. Komuna rapidado al autobushaltejo. Adiaü_
gesto al Aleksandro. Hejme vespermango. Ster-ootipaj 
dialogoj kun la kuiristin.o. Kión :fari? Sur la sktibo
tablo ' ku§as libroj legotaj. Krun~ elekti? Nova &blic
romano (tro dika), lirika kajeoo de knabaa-a amiko 
(kieoj ! ) , psikanaliza verko ( repu~a gesto), eble tamen 
tiun detektivromanon, sed prefere en la lito, li s~ntas 
lacegon kaj tedon . . . Enlitigo. Li prenas en la 1ma
non, la krikoloran libron, sed tuj gin demetas. Eh! pl:ii 
bone dormí. Lamp-estingo. En_ la mallumo por mo
mento te,o.tas lin revado pri io, eble r.ri rimoj , vers ... 
fragmentoj, kiuj ~ajnas al li konatáj . . . Jes, ma
tene . . . Sed kiam li vol.as kapti iJin, ili fugas. Eh! ... 
Li . turnas sin al la muro. P.erditá tago. 



. . 
Jes. La decido estas· íarita. Mi forpasos. Mi plenfi4,e 

eliras, elpaAas el ci'.tiu vivo, kiun mi abomenas, kiu mio, 
nauzas." Longe, tre longe, mi ankoraií hezitis, sed nun 
mia decido :estas firma, ñksa. Nur kelkaj voj a~aran~oj 
estás farotaj kaj tiam ... fftt. »La mottinto tarnen estis 
bona horno , kvankam iom stranga. « : 

.. Jes,: karulój , mi forlasos . baldau Ia vivon por iri 
.en pli bonan ·mondon, car la nunan mi malamegas. En 
cÍ ' tiu vivo, SUr CÍ tiu tero !1Ul" malsano, mizero kaj dol~ro 
estas troveblaj kaj . cio estas ope kunigita kun malriceco, 
senbaveco. Multon mi aspiris, nenion mi akiris. 

Iuj diros: »malkura~ulo Ii estis, li timis la vivQA 
kaj · pro tio forkuris el ~i. « Sed nenies opinio estas plu 
in.teFesa por mi. Mía -decido ja estas fiksa, nesangeblá., 
mi forp¡¡.~os. Jes ja, la »iuj « eble pravas: mi efektive 
fotkuras kiel malkura,~ulo, kvankam mi mem ne opinias 
min tia. 

Jam delonge la m<?ndo naiízas min. Cíe, kien mi 
rigardas, mi tiovas cagrenon, doloron. Mi renkontas iun 
kaj demandas lin, kiel li fartas. Tuj , kvazau spontanee li 
respondos: »Malbonel « Aií en la favora okazo, ke li per
sone ne fartas -tiel mizere, certe iu lía konato, amikQ, 
familiano aií .parenco trovigas en plorinda stato pro mi 

· ne scias kia kltiízo. Kaj en tia abismo, en tia putrejo 
mi devus vivadi kaj restadi ankoraií dum kelkaj jardekoj? 
Nel Mi · dankas. Tion neniam. Tiuokaze mi preferas Ja 
pli simplan solvoÍl.: mi forpasos. La morto, tiu transajo, 
ne plu havas ion teruran, ion angorigan por mi. Fak~ 

· ~i neniam estis tia por mi, sed gis nun mi ne tiel klare; 
konsciis pri .. tio. Tute kaj plene mi konfidigis kun la 
morto, 1a ideo ne plu viví havas ion tre allogan por mi, 
ion al kio mi jam ne povas rezisti. Mi ec pli intimigis 
kup la mo.rto ol kun la vivo, b: putranta vivado, la tiel 
nomata kaj laiídata »socio «, en kiu mi spiras. La vivon 
tni malaq1as, malamas pro tio, ke ankaií ~i malamas mió. 
Neniam, atentu; NENIA~ ~i estis ec nur iomete afabla 
iU mi. Daiíre, dum mia tuta memorstato gi · batalis kun 
mi, kontraií mi. Oi ludis per mi, kiel kato ludas per eta 
muso. Unu konsolo restis al mi: ne nur per mi gi ludís, 
sed ankau miloj da ali.aj personoj, · samsortanoj , kun
homoj estas tage kaj nokte turmentataj 'de la Vivo, la 
Vivq .. kun majusklo. G-i s~tas amuzi sin per ni; ni peud
antaf vermoj sur putranta terkrusto. Nur eta nombro da 
homoj sajuas felicaj; sajnas, mi diras, car kiu .ascrtas, 
povas . a-serti , k:e ili efekti"e estas tia:j, kiaj ili sin "montras 
al la -ekstera mondo? Oni ja ne povas fidi la homojn, 
certe ne . pov,al? . fidi 1lin lau llia ekstcr.o, lau .ilia sinmontro. 
'Aakau min M fidu la1'1 : mia sajno. La infaneto en mi 
jam emis mOI)tri sin aliU.lo ol li eiek.tive estis, la infano . 
jam enhávis 'en si la idooh, filt-san ideon: ne montru al 
fremdaj .. personoj ; kio estas, brulas ·en vi) . La ín!an!lto 
j a~n kutimis : porti ., 'masket(m; la plenkreskulo daíírig.is 
ti un bonan ku.tiuwn . kaj _Ja •nll!la spirito en mi, la mez
agulo, perfektigis tiun 'maskportadon. Li ec ne plu pen-
sas pri tio, .forjeti sian maskon. , . 

, Of~e mi lX1Íras, k~ n~ tiom m·almultaj homoj mort~ 
igas· sin mem. Tiu plej ~genia · solvo ja· 'es'tas ege taiíga 
rimedo. · Ec superdia rimedo! Kia ·povo: orri kiel tnize:Pa, 
sensignifa ' horno miksas . sin '-en )a V!Ctkoj 'diaj , .. -0ni la-' ' ' 
pahlas eesigi la dian, mekanismon, la .'I'ÍVOn. ' . 

Sed ne, r idu. ~ Ne diru: vi ·ahómenas' la vivon kaj 
talnen nomás ~in dia? Mi mem povus miri pri tio, ·~ 
tni ne .¡ili . Jjone konus mii:l mern, tnian, internan. Sed tia 
nun estas m'ia'"esenéo, ' ini':i. kó$isto. · Plena"·de :m:il..oj, de 
.kontraiíajoj mi estas; En Ciu frazo, kiun mi skribas au 
diras, mi: S~IDtás la kont~:..á\lajon . Kaj ree mi sufeyas pro · 

" 

ti u~ intérna' kontraiíeco, pro tia · daüfa batalo kún mi ·mem, . 
kun · rnia ;dua ini. Komprenehle , mi suferíJ.s <._pro: .tió, :níi. 
ja devas suferi pro tío; por kio. alia mi esq.s en .la mondo1 
en la vivo? Car estas ree la vivo, kiu 'faris mÍ!1 t~a, .kiu 

' metis en rriin, en mían . p.ensaro~ tiun· duobleoon, tiujn _ 
du interbatalantajn potencojn, · kiuj . fendas. min, kiuj 
mmdas mían trankvilon; ekvilihron. Ciori, ciujn _.miajr( 
proprajn rezonojn mi volus refuti. Iumomente mi uertas 
ion, alimomente venas en mían cerbon Ja v.orto » t~en«;. 
Simple, nur por povi kontraui. 

Sed Ci tiu un u unika d~cido nun restas. ete!'";'e 1&en 
refuto: mi forlasos tiun vivon·, sen adiaiío m ·kiuj ajri 
krom ci tiu mia testárnento. »Vi estas pesimisto! « kelkaj 
di.ros post mi. · »Vi · vi<la.S ciori .tra tro <D"igraj okulvitroj, 
vi estas kompatinda tial, ke vi ne ·kapablas vidi la .helon 
kaj bonon de la vivo.« • 

Mi ridus, se mi ankoraií povus a:iídi tielajojn, same 
kiel . ¡:ni ridus se mi ekscius vian opinion pri . ti ü ,u mia . 
testamento. Mi ridus , devus ridi. Cu ·vére, cu :vere' mi ne' 
vidas la helon , la .bonon en la vivo? Sed kiel mi povus 
j.a vidi ion, kio ne estas, ne ekzistas? Cu estas bela tiu 
vivo, kiu toleras fren<Jzulojn, blindulojn, kriplulojn kaj . 
lamulojn? Cu estas bona kaj hela tiu vivo, kiu , unue 
amigas du junajn homojn, por ke ili poste, post· kélkjara 
geedzeco, suferu ~isrnortan malsanadon-. aií penegoplenarí 
ekzistadon? Cu vere ankaií ·mi devas esti tia stultÍrlo kaj 
trankvile kaj rezignacie atendi, kion - ~¡ konser:vos por mi? 
Cu ne -estas supermezure stulte resti en la vivo kaj, klin
igi sub ciuj plagoj , sub ciuj batoj de la sorto, nur tial, 
ke iuj eltrovis, ke · estas . Ipalp~rmesite fini mein . ~ian :vi·v-· 
on , mi ne komprenas, pro kio tio estus malpermeiita, 
dum la vivo mem pei~esas al si , multe . ,pli gr~~ajn "' 

·Car_ mi Ja lipon metts 
- Vletór Ha1o -

-· . ~ . 
Car mi la lipori metis aÍ vía vivkaliko, 
Car mi la frunton lasis en via mana., lul' · 

' ' Car foje mi énspiris el la padummistiko 
De vía flor· anima, ka8ita en nebul'; ·. 

' \ 

Car povis mi auskülti, ke vi murmur*as ame 
:ba vortoñ ensorcantan - ~~~ k_oron ode' l' solul' ' 
Car tni en ploro :vidis bj en . ..rideto same 
Sur niia: vian buson, Y okulllil" oo l' okril' , 



LA TEATRA', TRUPO I)E MALMQVIST 

. Jja, ésperantistoj multfoj~ · povis tui · esperantlingvan 
· prezen.ta.<J,ón ~e profesiaj aktor.o_j, piecipe dum univer~
.alaj kongresoJ, sed estas unuafOJe, ke tuta trupo eklerms 
Esperanton ceJante ~in uzi kiel prezentadlingvon dum gast

' rolad.o eksterlande. Temas pri la sveda teatra trupo de 
Sandro M~'qvist, kiu en majo gastroladis en Estonio kaj 
Latvio. Sandro Malmqvist, cefre~isoro .de - la urba teatro 
en Goteborg, ekkomprenis la grandajn avantagojn, kí-

. ~ujn povas rezultigi , la apliko . de Esperanto .sur la teatra 
kampo . ~aj Ji ankaií havis la kuragon fari la unuan 
eksperímenton. Ciu komenco estas malfacila: la esperanta 
publíko ne 'tlStas ankoraií tre grandnombra, ankaií mnnkas 
al ~i ankoraií certa celkonscío poi povi prezenti el si for
ton, kiu praktike devigus la ~eneralan publikon agnoski 
Esperanton. Ni esperu, ke la m<J.lfacilajoj, kiujn renkontís 
Sandr.o Malmqvist, .ne fortimigis lin, kaj ke la unuan pro
von baldaií sekvos alía, kiu . gajnos por la trupo plíajn 
simpatiantojn. Oni déyas . akcenti, ke la teatra trupo de 
Sandro M:almq:vist, málgraií sia juneco - gi estas fon
djta nur en 1!)29 --: atingis jam altan artnivelon, ke gi 
·meritas esti · rigardata , pri kio unuanime konsentis la 
teatrokriti~stoj de la eefaj tagjurnaloj. 

' La tiupo debutis dum sia gastrolado per verkoj de 
· Strindberg kaj ~i sukcesis per 'sia originala aliro al la 

verkoj de · Strindherg, per Sla freseca ludmaniero elsorci 
veran . Strindbergan atmosferon. La geaktoroj prezentis 
dum un u ' ves pero du teatrajpjn: ' la unuaktan »Ludí ·k un 
'fajro « kaj la 3-aktan »Pasko«. Laií. peto de la lokaj 
arangantoj .la unua okazis en la sveda hngvo: . 

Ambaü teatrajoj .ne apartenas al la ofte ludataj Str.ind
berg4eatrajoj, sed il'i ambaií esta~ tre karakterizaj . I;a unua 
respegulas la cinikan sarkasmon qe Strindberg. Tre karakte
riza estas la momento, kiam la edzino de la pentristo , pus
faligite de s!a edzo_, .ku.Sas surplanke, dum la edzo kaj la 

.amiko duope pritraktas la aferon, ~vazaií ~i sin Iie rilatus. 
En la dua teatrajo ni :vidas Strin'dberg de ·alía. flanko: 
la tutan teatrajon ruglinie tráYihras ia .kortusa delikateco. 
La centra persono de la teatl"l!JO estas Eleonora, juna 
knahino mense· ne tute sana, . .linu el la ' plej bel~j virinaj 
fig0roj, kreitaj de 'Strindbel:g. ·La· ágado 0kazas . duro la 
Sankta Jaudo, Sankta Vendredo kaj antaiípaska Sabato. 
Turmeóta sufero kaj timo . de novaj suferoj. Prema 
fa:tmosfero, ki~ dike substrekas la nigraj-blankaj koloroj 
de ·· la ensrenigo kaj •la 'tirnigá,.gigan~a;';.ombr.o de la ;kredi· • 
b>ro, aperanta de . tempo al ·· tempo sur la fono. Multe· 
:akcelis la sukcesigán enscenigon . propraj stilaj · kulisojl, 
kies kunpurtado sendube estis ligita. kun multaj klo.podój 

.' ~ kaj elspezoj. En la fino & ; la teatraJ.o ciuj neesperito 
' liberi~as de la · premaj zorgoj, revivi!u · ektriumfás én la 

, koroj, lciuj tiel sopiris je luino kaj sunbrilo . . · · 
'En !a teatraj~j partopre~~ tr! . ~toroj kaj tl¡"Í . akto;. 

ka) .la pubbko poVIs ihn VJd1,. e,n tute ~· kontrastaJi 
. • ' 'e • . ' ~ •• _, ' . ' 

roloj¡. '·}j:~rl-Arn~; llolmsfen t~. n.ature ludís i11. rolon de 
la sajñe malVarmsanga -kaj ekvilibra edzo-pentristo kaj de 
instruisto Elis, premata pro la pezaj sortbatój, trafintáj 
lían familion. J:Sorje Meilvig ni grus en du · roloj tute 
divérsaj: eh la rolo de amiko, lerte ·scipovanta ludí ktni 
fajro ,' kaj en rolo 'de gimnaziano, senhelpa '0en sia inal
fe1ico: Bengt-Ake Bengtsson ludís la rolon ·de patro kaj 
la rolon de Lin:dkvist, la timata kreditoro. En la lasta li 
estis nesuperebla. Ann Lindhagen . ni vidis en rolo de 
bagatéiema patrino kaj en rolo de juna modesta fiancino. 
Berta. Hall post prez·ento de kaprica moderna knabino, 
surprizis nin en karakteriza rolo de s-ino Heyst. La 
Ce':i'rolojn adrnirinde ludís Eva Malmqvist, la edzino de 
la regisoro. Du roloj tiom diversaj. La histéria edzino 
de la pentristo kaj Efeonora, la juna kna:bino, kiu vidas 
la stelojn dum luma ~ago, kiu komprenas la silentan 
lingvon de la floroj, por kiú ekzistas nek tempo, nek 
spaco. . . . 

lu kritikisto diris, ke la prezentado valoris esti 
rigardata de ciuj artamantoj. Strindberg ne estas facile 
kornprenebla kaj gui oni povas lin nur, se oni lin bone 
komprenas. Estu la tasko de la Malmqvist-trupo kunbelpi 
al pli bona kompreno de t\i tiu genia verkisto en la 
tuta mondo. H. D. 

O. HENRY 
.En Grinsboro, stato Nord-Karolino, kiu estas unu 

el la tipaj usonaj urbetoj, staras impona apoteko kiu 
nomigas »Ü. Henry«. La urbetanoj fieras preterpasante 
gín, car tiu nomo estis donita por honori knabon kiu 
toje laboris en gi kaj kiu poste igis la plej erninenta el la 
usonaj novelet"verkistoj. Lía nomo estís William Sitlney 
P()rf.er (0. Henry: pseiídonorno) kaj lia vivperiodo estis 
I862-19I0. . 

Car lía patrino mortis kiam li havis nur tri jarojn, 
lá plej forta influo je liaj impresplenaj jaroj estis liá 
onkiino , f-ino Evelina Maria Porter, kiu ~stis instruist
ino en komenc-lernejo kaj amator-poetino. 

Dum lía knabeco nek dramo nek noveletoj lin al
logis, nur la karikaturista arto, kaj antaií ol li itis verk
isto, li multe karikaturis por urbetaj jurnaloj en Atato 
T~ksaso. Poste li diletadis kiel redaktoro de B.olling¡ Stone 
(Ü.uli~anta Stono) en Austin, Teksaso. Ankoraií poste li 
estis brut-bienulo; gazet-raportisto; librotenisto ce firmo, 
kíu disvendadis ' grund-pecojn; desegnisto en §tata ofic.ejo 
kaj bank-kasisto. . 

La lasta pozicio kaiízis al li malfelicon, car pro 
maóko _de mono, kiun li bezonis por sia"malsanitinta 
edziiio{ li »prunteprenis «. malgrandan sumon, kaj ne 
povinte remetí gin gustatempe, li devis forlasi Usonon. 
Sed tiu maHelico ebligis al li víziti Centran Amerikon 
kie, interamikigante egale kun la lok<J.j magnatoj kaj m~r
bordaj v.agantoj., li ricevis la unuaíl .materialon por I!Ía 
feliunda imag-kapablo, . 

Pro amo al sia edzino li reve.nis Usonon kaj pasigis 
kelkajn jarojn .en karcer,o; líberiginte li ekyerkis. .. 

.. ,~'l¡i es.tis forta labor~nto, kvankam kelkfoje ec al li 
marilciS: inspiro. Uno el liaj plej bonaj noveletoj estis I3~ 
foje resendita kaj fine akeeptita .. Sed cu li ricevis Dol, 4o 
cu, .:'kiel poste, Dol. IOOO . por hisforieto, la -mono ciam 
mala)?,eris, car li . estis' tr.e<, malavara. ' .· . 

; ¡ :. . . . . . . .· 
Ve~o finis lían· vivon, ia ·potenca veneno, dikanta :rapid
eg.e, perfekté: .Li rnQrtÍS pro kio? Oni ne sciis, neniaf!l 
s~ioa. ,Sul~rolevo :~tás Iá·:sola. efjko ~a:j .oni murmu.ris i,O:ii 
pri qu~lta eag.reno, senlaboreco, hankroto. La homoj en 
sia pedanteco, monds~o, kredis sin kapablaj sondi tiun 
animon, kaj la kañzojn, ~kiuj igis lin · forrabi .la :vivon. 
Se.d lían·' hereda on, la :leteron .niajestan, plenveian, , oni 
ne 'poris .kompreni. Om ~.niain ·povos tin · kompreni, 
au eble povos ut: tjuj, Jcinj sciis _ venki 1a kaAan timon 

·.pr:i :morto. · , 
f.;i.~ M. de W:oord. 



» Verku ._P,or p1aC.í, .a1 vi n1c!Jl«, estís lía moto .. Lla 
verko devis esti tiel lkma "kiel lía . ebleco ·petmQ8is al li~ . 
antaü olli konsentis, ke l¡¡. publikó ~in vidu. Kaj tiu pub
Jiko v~dis 2ho noveletojn, íciujn li verkis dum sia g-ja:ra 
restado en Nov-Jorko. · ' · . 
. )_,a ~nua .·impreso, ,khúl la leganto nepre eksentas pri 

O. · Henry, estas .eksterordinara originaleco. Li interpretr-
adis la vocon, . ne nur la ~hon de siaj »cerb-infanoj «. 

»A<fi neniam . renkootis iun de kiu mi ne povis ion 
lerni,. oc gr,av!ls kiu ajh \i estis - kondice ke li havis sper
ton, , kiun mi n~ ha vis «, estis dirajoJ kiun li ofte ripetis. 

L1 ~uis . honan , humoron ~is sia lasta momento, car 
jus antilü ol li forpasis li ekkantis la sekvantajn vortojn 
de)a. t~am popula11a ~~to: »Lumigu, car mi ne volas hej-
m~m~il'l · en rtiallumo «. G. Savill,e. 

LA Vl\_:0 lWMENClC;AS NU1t KUN KVAH.DEK JAROÍ. 
> . ~~fll~ . ci~ interese ekscii , kiujn librojn la legantoj 

pleJ ~.at~s. Kolkaj amerikanaj gazetoj, kiuj ricevas regulajn 
t?P9lilQJO de .la gvidantaj Jibristoj en Usono, publikigas 
Ci~~tn¡¡jne ,tist~n de tiaj ~ibroj .. Ci tiuj »Best ::Seller ,, tre 

· qr1a~ dr- semaJOO al semaJnO, k10 estas tute komprenebla, 
se oni .tigard¡¡'lí la grandegan libroeldonadon : en Ameriko 
kaj . }~ sanéi~man guston de la legantaro. Do estas unika 
iiJW,fajo, ke unu ·libro t~nas de pli ol unu jaro la unuan 
l~o~ su~ ~¡ tiu listo kaj ankoraü hodiaii e~tas geuerale 
P?$1W!lt~. Qi,· tiu . libro titolas »f,ife begins at forty ~ (La 
v1vo ' komenc1~as nur kun kvardek jaroj.) , 
' . L~ ~so~an?J esta~ ankoraü juna n~ci.o kaj nenie alíe 

esbs e~p~·m¡¡ta c1am bel generale la opm10, ke la mondo 
apartenas al la junu.laro. Romanoj, teatrajoj , filmoj kaj 
radio,;~ ~h¡j '. konsentas en la gvidmotivo: '»La junularo 
anta·~~n !'« N e la saman opinion, ec la kontrauan, predikas 
la pro{esoro ¡>or jurnalistiko ce la Columbia-universitato 
en . New-York: · Walter R Pitkin, la verkinto de la libro 
»La yi o kqmenci~as nu1· kun kvardek jaroj«; kaj tutáj 
lavkorbpj da -entuzia~maj aprobaj leteroj, kiujn li ricevis 
tago post lago, pruvas, ke li eldiris gustan vorton en 
~l~Sta tempo kaj al multegaj maturaj homúj li donaéis 
novan ~ivkura.gon. En lando, en kiu preskau· ciu posten
sercanto, ~ kiu . montrigas la unuaj grizaj h~roj, kolorigas 
tiuj~~ ~ la libro de profesora Pitkin devis signifi Yeran 

. ,· ' 

~ sensacíon; 
' · tNu:r kun Uvárdek , jai-aj 

1>itkin, »pri kio oefe temas ell. . ci ti u mondo. Cu vi 'fakte . 
opinias, k:e :nia laborkapablo en éi ti u ~o . komencas 
J:nalaltigi kaj rriaj sentoj malahigi? Stultájol « .elvokas la 
juneca 57~jara prófesoro ded a Jurnalístiko, »~lir .. kún 
kvardek jaroj ni fakte posedas jugkapablon, ni staras sur 
la firma grundo de la sperto . kaj Sj:iaS sati la , verajn 
valorajojn de ci tiu mondo. « Kaj li ne lacas firmigi .ci 
ti un s.ian .tezon per ekzemploj el ~iuj regionoj . de:·homa 
aferemo. l> Ooju, ke via vera vivo nur komencigas«, li 
alparolas la kvardekjarulojn. »Kvardek estas la p1ej envi-
inda ago. « · .. 

Sed laü profesoro Pitkin la .kvardekjarulo ankaü 
devas mem guste edukadi sin por ci ti u sia nova . Yivo, 
organizi sian tempon. Li devas unuavioe ·komenci per la 
forigo de cio superflua. Li tre ofte emas, sen rigardi 
sian agon, fari tro multe kaj pro tio spertas poste mal
sukceson. 

»La plej grava progreso por la homo eri la meza 
ago de vas esti: klari~i, pri kiuj aferoj li fakte interesigas 
kaj poste okupi sin cefe nur pri ci tiuj aferoj, ·egale, cu, . 
ili t1stas rigardataj de la aliaj homoj kiel ,»decaj:« .. 'áii ne. « '.J 

La orga11izo de la ciutago estas generale la special
fako de profesoro Pitkin. Li faris mtiltajn esplorojn en 
psikologa laboratorio pri la div.ersaj agoj de la . c~utago; 
kaj tirante siajn konkludojn, li pruvas, ke surprjze mál- . 
multaj homoj scipovas ec nur grimpi ·§tuparon sen mal
span energion. Ankoraii malpli da homoj scipovas la 
artou de la sinripozigo, de la plena mal;streeigo. Se ni 
scipovus ~in, ni povus spari sufice! grandan nervoforton. 
En la . piej etaj aferoj de la ciutago enestas certa 
»tekniko«. 

Sed li estas ankaü atentinda viro, la · profesoro 
Walter B. Pitkin. Ciam li verkas libron, aií pri la plej 
bonaj estonteblecoj de la · lernej -forlasinta generacio, aí1s 
pri la arto de la legado, la »arto legi raJ?ide«, at1 pri la 
historio de la · homa malsago aü pri la psikologio de la 
felico. Kaj ci'Uj ci tiuj libroj bazigas · sur <arnpleksa 
materialo da faktoj . ,~aj sur matura, . ciokompren& vivo-
filozofio. · · · , · 

»Un u de la cefaj rilall)onajoj de n.ia te.mpo<~ , 



éf ílti muftlimka ·-;¡..o; iesia.s la. troa \,tJeclalígo. e •Ni 
traosluas«, Ii opinia~; <~la 'plej grayajn deci,dojn al special
istoj, , kiuj·~u~ . ciuj .. kiUJlp9j, krc11n. unu .,sola, es,t~ ~on
fuzuioj, kaj Ja rezUlto estas . granda k~f~o por flUJ 
inkluzive la specialistojn.« P.rofeSoro Pltlcin pro bo, ~un 
aro ~da · kunb.borantoj, kl<?il.odas p<_>r Aan~o . de la spec1al: 
istoj, kiujn" precipe ~t1~o oni . ~ran?are ~dukls kaJ 
"ipj pro , Ja -ekonom1a · knzo perd1s s~an v_1vsuhtenon. 
Laü. 'ha opioio-la celo de cia edukado k~J kler~gado deva~ 

· esti ,su:fiee iar~a ktilturfundamento, .•km ehbgas al m 
akomoditi al la cia¡·n san!itantaj postuloj kaj koudicoj 
de lá moderna vivo. 

La kariero de Pitkin estas ,tute usona · en la plej 
hóna senco de la vorto. Li studis Ce la stata universitato 
de Michigan lingvojn, okupis sin plurajn jarojn, e~ 
germanaj kaj frant:aj univer~tatoj, pri p~ikolo_g10 kaJ 
estetiko, kaj per1abons sián 'Vlvsubtenon .lnel negocanto 
pri forjetajoj. Post la Pariza mondekspozicio en· J.a jaro 
rgoo h transprenis la »oficon« de. usona »forjetaj-valo
ngarito«. Preskau ciuj konstruajoj sur la tereno de la 
ekspozicio devis, lau la kontraktoj, esti forigitaj ~is certa 
tempo; kaj Ja juna Pitkin vendis cion penseblan, de 
tegotoj kaJ rompita glaso ~is uzitaj fontan-plumoj kaj 
paperoj. Li konatigis kun ciuj cifonistaj de Pans kaJ 
perlaboris sufice, por daürigi sian studadon pluajn kvar 
jarojn, Ce ciuj eúropaj universitataj, kiuj placlS al Ji. 

., En Ameriko Pitkin dedicis sin al la instruofico kaj 
dum .la feri<;>j li voja~is kun vidaotaj okuloj tra la tutaj 
Unriigitaj Statoj; interesi~is pri cío, vizitis .la fabrik.ejoj~ 
de éiuj eblaj industribraocoj, amiki~is k un farmuloJ 
kaj laboristoj kaj ' la lernema profesora Ciam hejmportis 
plenskribitajn dikajn · notlibrojn. Ci tiuj- notlibroj ebligi~ 
.al li poste, esti en siaj pu.blikajoj neniam teoría, sed -haVJ 
por cio ekzemplojn el la praktika vivo . . N un profes~r~ 
Pitkiri okupas multajn sciencajn kunlaborantojn, k1uJ 
kolek.tás por li indikojn kaj faktojn el ciuj hrancoj de 
hóma scio kaj homa farado. 

JIQdiaü .J:'rofesoro Walter B. Pitkin estas profesoro 
de jurnalistiko ce la plej grava universitato de la Unu
igitaj $tatoj de Ameriko, fakulo, popular-scienca . verkisto 
kaj prelegaoto kaj unu el la gvidantaj viroj sur la kamp.o 
de· la praktika fí'lozofio; li estas konata personeco ka J, 
kiel 57-jarulo, konvinki~inta, ke la vera vivo por li nur 
nun komenci~as! · F. W. V. 

NOVA ROMANO DE PEARL-BUCK. La tria volumo 
de ·la ~ Wang-Saga. ~stis ántaü kvin jaroj; Tiam _eldon!s 
la :Tohn Day-ddónejo lihróil, kies ver~istino ~e · _esbs 
akoeptita en- la granda literaturist!l klano de New-York. 
»East Wind - West Wind <Í de Pearl S. Buck, stariil 
sur la ·-titolp~to: Favore salütata· de la kritiko, ci tiu unua 
Cinuj-volumo .de Buck módeste envicitis en la longan 
vicon.~. de aliaj jarlibroj. Poste venís la printen:ipo · Ig3r. 
Aper.is: la .dua romano de Peal''l Buck »'The Good Earth« 
(La hona teró). Kaj nun oni ·ekdeinandis sm, tenita e~ 
la .kutima trankvileco: Kiu · estas la virino, kiu skribis CI 
ti un lihron?. Kiel okazas, ke ni tnte n& .koná.s .sian · nouiOn? 

• Cu ¡¡' vivas en Cinujo aü en Usono? . Jes, ' en Cinujo Ai 
estis naskita kaj grandi~inta, Pearl S. Bnck. Siaj gepatr~j 
~stis . misiistoj sur antaülokita · poste~o. Siaj -gefratój mortts 

. ' jam _en junaj' jaroj, car ili De poris elteni la . tiean mal
facilan vi\'on. Vívante ínter · cinaj infan9j, en soleca 
regiono, cirk:auitaj . de .senfinaj ondantai :r:izokamp9j' .en 

·· -aoreo·· de 'la tradicio de m11ltmilja:re mátrio~a imperio; .Ai 
estis .:kvazaii: mem enradi:k~inta e~ , la -~~~ terc:'n . . L~ 
~Odeman Cinujon _ de la marborda] lurho) .Al ·le.r~ kon~ 

' nur.~iam si estis sendita. ,al Sanghaj e~.;.,1a' lel'J(éJOD. SI 
vizitis poste Kolegion en Ameriko, . la,malíiova hejmlando · 
de siaj gepattoj, kaj ankaü unive.rsitaton. Baldaü denove 
ekk~is Ain la nostálgio al _Ja lanl:lo d~ ~sia i~f.a,~co, En 
Ciuujo · Ai i~s la edzino de juna ·misiisto,)ciu pasté esti~ 
vo.kita kiel instruisto al la @Ívem'táto de Nanking: Ti!l-
li ee. hodiau laboras kiel legi.stiná:: ;Sed §i;.Jpatrirla )toro . 
·....: Ai doniS ,aL du :fu!anoj 1a· vivon - eJtiÍI malfermita 

M mi~" itla lal)do de Aía sop.Í:r~ ·sed ankm1 al la hum11a 
popolo áe Cinujo, al l:iuj simplaj homoj , kiuj tie vivas, 
s.ufet;as, "'mortas. , 

Tiel si poste komencis verki. Fíne si trovis la 
vojon, 'Sur kiu si .P?Vi~ va~hi .:~ik?jn .al. ci tiu ;_cin_a 
popolo, i!-1 la sub1gltoJ kaJ br~llOJ; klUJ un~e esb~ 
etuzitaj d~ iliaj feüdaj sinj?roJ ·_kaj nun _estas. mmacataJ 
de ·la okC.denta kulturo. KaJ sla] romanOJ vems al New
r ork trans la · vastan oceanon. Bldonejo ne rapide estÍ$ 
troviÍa. Si povis atendí, ankaü la paciencao atendadon si 
estis lerninta de l:i 'tiu popolo. Poste blovis kiel puriganta 
veptokirlo la praforto de sia. »~On~ .tero« . tra la v~Jka 
foliarbaro. Ec la superkultuntoJ, kmJn o:nt karaktenzas 
en Ameriko per la. vorto »sophisticated.«, fa~is p~ofl~ndan 
reve1-encon antaií s1. La Puhtzer-prem10 esbs alJU~lta al 
sia verko. Si ne lasis sin erarigi sur sia vojo. Car nur 
tie, tion si sentís, kie sia animo estas enradiki~inta, 
floras la blua floro de la poezio. Murmurante kiel ~a 
flavaj eterrie malviglaj ondegoj· de la Jangce, kel~fOJC 
revema,. biblie legenda kiel la sageoj kaj la fabeloJ de 
la popolo, ofte. aokaií. kru~~a ~iel la . _viv~, si. rakontis al 
ni libron post hb1·o pn la cmaJ ~lOffiOJ: S1 lev~s la yualon 
de fremda mondo, kiu malantau altaJ murOJ kuA1S ~e~
mita, kaj en siaj poetaj verkoj la nekonata mondo 1~1s 
al ni travivajo. 

En mizera Alimtera kabano ni rep.konti~is .unuaf.oje 
kun Waog Lung, la kamparan~. El _la ~ica ,d.o~o de 
Hwang Ji venigos Olan, la sklavmon, Je s1a edzmt~tago. 
Lia patro destinis sin al li kiel edzin~n. La ~uso. de Ola.n 
estas silentema. Sed Ai ne havas var10lposts1gnoJn en la 
viz~o nek leporlipojn; si estas forta, taügas po~ la labo~o 
kiel besto. La saman vesperon 'Y ang Lung ku81~~ ce A1a 
flanko kaj raüke ridas en la mallumon . . . Nova VIVO por 
lí komenci~is. Kom.une ili prilaboras ilian kam~~n; la 
unuaj ar~entrnoneroj klaktintas en la zonoposo. Tn mfan
ojn jam naskis al li Olan. Malsekeco vena:' .en · ~a .laudo. 
En » fajroveturilo <: ili vet.uras k un ~ ahaJ, kmJ e.stas 
proksime al malsatmorto, en iu urb~o de l~ sudo. C10n; 
almozpeti , kurgvidi rikson , nur ne vend1 la propran 
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Jos a~ens 1 Men~u tui 1 

ADRESSANGO : 
L. Tptsche ~ciigas ~ian amikaron pri nova 

adreso; Batthyányi-u. 59 IV. 3. Budapest 11. 
Telefonnumero restis la malnova: 549-04 Daúrlgo de ·¡a romano u 1 H 11 M a J 

Historiaj epizodoj, aiíten
tikaj okazajoj, personaj 
travivajoj formas la kolor
kubojn de tiu e¡ mozaik
romano, kiun verkista fan
tazio unuecigis. Se vi legis 
la romanon Viktimoj, vi 
neprelegu~ian duanparton 

SUR SA.GA TERO 
por havi kompletan bildon 
pri la rusa revolucia peri 
odo kaj vivo de militkap
titoj en lajaroj 1918-1920. 

Prezoj: 
broaurite. . . svfr. 4.
tole bindite. . svfr. 5.50 
Aldonu 10°/• por sendk. 
flrBiill •• UlkUmll, DDklllri UYflll. 

Amplekso 262 pa~oj. 

Mendebla ce la autoro 
aii ~e ~IUBAIUBA MOHDO, IDDIPfSI 

lnternacia Katolika lnlormejo 's 
Hertogenbosct Nederlando, sen
page donas inlormojn pri religio 

Abono tu.J 
1a monatan gazt!ton 

LA JIJ N A VIVCt 
jen vi havas la plej malkaran gazeton 
por gejunuloj kaj komencantoj . lnteresa 
enhavo, facile komprenebla lingvo; 
tre taiíga legajo por kursoj. 

Petu senpagan specimenon de: 

Redakclo de ,LA JUNA VIVO" 
West-Graftdyk N . H. (Nederland) 

jarabono: 3.30 P . 

La ~o tizo JDr AfLA ie la ¡aro 1135 estas n u r sv .Ir. 12 ·-
••••• Detalan proepekton •endae alwi la eldonejo de ,.Literat ura Mondo 11 

----

JNTERNACIA GAZETO 
KIU ANSTATÜAS 

SES DIVERSLANDAJN 

estas 

,EUROPEIN HERILD" 
Redaktata en la lin¡zvoj: 

INGLI 
fRitiCI 
ITILI 

GERMINI 
HISPINI 
ESPERINTO 

lntervjuoj • <ieneralaj Artikoloj • Noveletoj 
Leteroj el cefurboj e Vojagartikoloj e Libro
recenzoj • Teatra kritikado • Komerca kaj 

financa kroniko 

EL CIU EÜROPA LANDO 

La pa~o ,Herald•s College" servas speciale al eiu 
studanto de frem daj lingvoj 

Abonprezoj : 3 mon, 2A.6p.: 6 mon. 7A.6p. : 1 jaro toa 

Aperas ciun vendredon 

Eldonejo: 

120- 111 FLEET STREET, LONDON, E. C. 4. 

HUHGAHA • HfHOLDO 
MEZEÜROPA REVUO EN ESPERANTO 

dejan. 1935 fari~is rimarkinda, interesa kaj a m pleksa gazeto 

Programo: 
Servo por ia paco, libero kaj progreso 
Konigo de la bungara kulturo . 
Akcelo de la fremdultrafiko. 

NUR EN ESPERANTO: 
Originalaj kaj tradukltaj artikoloj pri 
Hungarujo, pri la vivreformo kaJ pri 
Esperanto. Nove!oj kaj poemo). Rub
rikoj: Preter la virino; El Hungar
lando (informoj pri kulturo, fremdul
trafiko, ekonomio kaj P.olitiko); Mi
rajoj kaj Smirajoj (krihkaj notoj pri 
la Esperanto-movado); Esperanto en 
H ungarlando; Esperanto en ekster
lando; Libroj, gazetoj kaj presaJoj; 
K ores pondo ( ankaií privataj leteret-

oj); Kio ok.azos? 
Senriproca lingvo - Aperas kvaron
jare sur 32 pagoj - Placa .eksteraJo. 

Abono: 
5 pengoj por hugaroj, ~ svisaj 
frankoj por eksterlandanoj. Sp.ecime
no: 2 resp.. kuponoj. La abonantoj 
ricevas senpage ankaü la gazetojn 
»Lingvo Libro« kaj »La Kom~rco«, 1 
hungaroj ankaií la »Magyar Eszpe-
antó I:vkonyv«. Posta cekkonto sub ·¡ 

la nomo de la redaktoro., »KOKI:NY 1 
LAJOS, Budap~st, No 20 .. 602 .. « 

Adreso : Budapest, X., Pongrác-ut 17. F. 6- 3 
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Tride~o da ~onegaj ,esper~nti~toj tradukis fa novelojn kaj poemojn de la 
lasta verko de AELA 1934 : 

A A -

CE H ·o S ·L .O ·V A K A . . 

ANT LOGIO 
jus aperintan sub la lerta redakto de 
STAN. KAMARYT kaj O. GINZ 

La grandformata verko sur senligna paper o, kun 468 pagoj da dense kompostita teksto kaj 32 ilustraj pagoj pri la 
eeboslovakaj pentro- kaj skulptartoj konten tigas ciujn pretendojn ) kaj inde vicigas al la plej gravaj eldonajoj de 

Literatura Mondo kaj Asocio de Esperantistaj Libro-Amikoj 

. Prezo : broSurita 12.-, bindita 13.50 svfr. p!us lOo/o 'por sendkostoj. AELA· membroj, pagintaj almena u un u serien por 
0 

. 1935, ri cevas rabaton de 40oJo 

ENCIKLOPEOIO DE ESPERANTO 
DUA VOLUMO, 

estas jam ekspedita al eiu paginto kaj per ti o plenumita fine la progH m o de AELA 1933. Sur 328 dense presitaj kaj 
184 bildopagoj gi faras plena la plej grandan verkon gisnunan de nia literatura. Sur la preskau mil pagoj de la 

verko vicigas antau ni la ·historio kaj atingajoj de nia movado. 

La du volumoj nun jam estas mendeblaj kune ce eiu libro
vendisto kaj ce la eldonejo 

Literatura Mondo, Budapest IX., Mester-u. 53. 

Plena Gramatiko de Esperanto 
verkita de 

K. KALOCSAY kaj O. WARINOHIEN 

sur pli ol 400 densege presataj grandformataj pagoj donas al vi fidindan kaj klaran respondan pri ciuj viaj gramatikaj 
duboj. La granda amaso de Zamenhofaj ekzemploj, la detalaj klarigoj, la ekzaktaj difinoj faras la verkon unika en sia 
speco. La cefaj eapitroj pri Fonetiko, Vortfarado, Morfologio kaj Sinetio, Vortsintakso, PropoziCisintakso, Frazsintakso, 

IV 

Vortordo, Interpunkcio prezentas al vi bildon pri la detaleco de la unua 

scienca ·gra111atiko de Esperanto 
kio ni povas gin nomi sen ia troig~. . . 

La verko aperos en julio kaj estos la unua volumo de la · 
lingvoserio de AELA 1935. 

En la proksimaj monatoj aperos la jenaj verkoj de AELA 1935: 

E. PRIVAT • lnterpopola Paco · J ·• 

EU~EN wOsTER-J. PFEFFERa Konturoj de lingvonormlgo· 
JERoM :K. JERo•E- BADAsH • Tri viroj en . boato,: ne.- kalkulante la hundon 
A. ·HEK..,ER-K. KALoc·sAY • Arthistorio JI. 

e' Detalajn informojn sendas: 

Literatura Mondo, Hungarujo, Budapest, IX., Mester-u. 53 
) 

FelclO. azerkeazto b k.iadéS : Bleier Vümoa. - Peat•idéki Nyomda V'coD.- A ayomcüért Béaik Gyala lelclO.. 


