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&oonprezo por jaro: 9·-, duonjaro: s·-, unu eli.z.: .t·- svisaj frank.oj, specimeno: 1 resp. li.npono 
Kolektiva abono la duonon. Por kurzsuferaj landoj favoraj prezoj. PeiU detalajn informojn. 

1 
A l ' ("!J'to: Manuskriptojn la redakcio ne redonas. La rajton. fari en Ciu ensendita manuskripto 1 

3tilajn korektojn la redakcio rezervas por si, se lu ve:rkinto aií tradukinto anticipe ne protestas. 
La redakcio akceptas nur unuflanke mas~nskribitajn artikolojn kun sufice largaj margeno kaj liniaj 

interspacoj. EsceptP tamen estas akceptataj manuskriptoj kun desegnitaj aií tre klare skribitaj lib~•·oi. 

A 

NIAJ ELDONAJOJ 
Verkoj de JULIO BAGHY: 

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

Verkoj de KOLOMANO KALOCSAY a 

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

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

Duonlede bindita - - - 11.30 
Madách: Tragedia de 1' Horno luksa 5.50, simpla 4.
Petlifi: johano la brava 

Iuksa bind. 7.- , simpla bind. 5.20, bros 1.50 
Goe1he: Romaj elegioj; La Taglibro, silkebind. - 5.

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

Gvidlibro bind. 5.-, bros. - - - - 3.60 
Dante: Infero bind. 11.- , bros. - - - - 8.80 
Hekler: Arthistorio l. bind. 15.- , bros. - - - - 13.
Dekdu Poetoj. Poemantologio. Redaktis: Ka loes ay 

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

luksa bind. 4.- , bros. - - ( - - - 2.20 
Kalocsay-Waringhien: Plena gramatiko de Espe

ranto, lukse bind . 10.50, bind. 9.50 bros. - - - 8. -

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

anto. Vol. l. (A- J) bind. 17.- , bros. - - - - 15.
Vol. II. (K- Z) bind. 17.- , bros. - - - 15.

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

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

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

Francisko Szilágyi: Poemaro el Hungarlando bind. 2.50 
bros. 1.50 

Francisko Szilágyi: Trans la Fabeloceano novelara 
bind. 4.50, bros - 3.-

Teodoro Scbwartz: Modernaj Robinzonoj bros. - 1.50 
La P~ntroarto en la malnova H ungarujo, k un 95 

ilustrajoj duon lede bindita - - - - - 15.50 
L. Totsche: De Pago al Pago studoj bind. 4.- , bros. 2.50 
Engbolm: Homoj sur la Tero romano bind. 5.- , bros. 3.60 
Engholm: lnfanoj en Torento romano, bind. 3.50, bros. 2.
Kenelm Robinson: Homarlsma Laboro bros. - - 0.60 
l. Sirjaev: Peko de Kain bros. - - - - - l.
H. Weinhengst: Turstrato 4. romano bind. 5.50, bros 4.~ 
E. A.llJberg: 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 Herzl-8. Selzer: La Juda Stato bind. 4.20 

Hungara Slosilo 
Jelusic-Rotkvic: Cezaro bind. 11.- , bros 

TT 

bros. 2.70 
0.18 
9.-

R. M. Rilke-Münz: Leteroj al ]una Poeta bind. 1.35 
Adamson: Auli bind. 3.-, bros. - - - - - 1.60 
jewme K. jerome: Tri homoj en Boato 

lukse bind. 6.-; bind. 5.50; bros. 4.
E. Privat: Interpopola Konduto 

lukse bind. 5.- ; bind. 4.50; bros. 3.
Prezoj en svisaj frankoj 1 

Por neorbazaj landoj favoraj prezoj 
Aldonu 100/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. Postkonto nro 1689.58. 
flandra Esperanto-Instituto. Kortrijk, Magdalenastr:1at 29. 
postkonto nro 3268.51. 

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

BULGARUJO: Centra Librejo »Esperanto« 
Sofia str. Mat ia Luiza Jts. 

CEAOSLOV AKIO : Cefwslovaka Esperanto Asocio 
Praha XIX 447. Uralské nám: Postkonto: Praha 9.60:L. 

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

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

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

GERMANUJO: Postcekkonto de Vilmos Bleier, 
Berlin 13808-t 

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

IT ALU JO: Ita la Esperanto Centro Milano, Gallería 
Vittnrio Emmanuele 11. 92 

Postkonto: Milano, efe pn;;tale 3/18715. 
JUGOSLAVUJO: Sudslava Esperanto Servo 

Zagreb, Primorska 11. 
La Suda Stelo Slavonski Brod Postfako 4~. 

NEDERLANDO: Internada Cseh Instituto Has¡a 
Riouwstraat 172. Postkonto Nr. 162.626. 

NORVEGUjO: Norvega Ligo Esp-ista, 
S-ro John Johanssen, Hamar 

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

PORTUGALIO: Saldanha Carreira, 
Lisboa, Av. Duqué de Louié 503 

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

Stockholm, 1. Fack 698 Postgirokonto nro 578. 
SVISUJO: Nova Esperanto Grupo, f-ino Hatter Prisca, 

Katharinengasse, 11. St. Gallen 
JAPANUJO: japana Esperanto Instituto 

Tokio, Hongoo-Motomaci l. Postkonto: Tokio 11.325. 
USONO: Amerika Esperanto-Insituto. 

Madison, (Wis.) 556 State Str. 
ALIAJ LANDOJ ne menciitaj ci tie, bonvolu sendi post

mandaton al P. K. O. Polujo, Krakow Nro 403148 
Administracja Literatura Mondo. 1 svisa franko egalas 
1.72 zloty. Internaciajn postajn respond-kuponojn ni 
akceptas en la valoro de 0.30 sv. fr. por unu. 



JEROME K JEROME : 

Tri· homoj en boato 
(p .o r n e pa r o 1 i p r i 1 a h undo) 

Favorprezoj por landoj 
neorvalutaj! 

en la traduko de G. BADASH estas endube la plej amuza 
kaj ridiga romano en nia literatura. La verko, kiu estas 
la unua el la beletristika serio de AELA I g35. sur siaj 
256 pagoj prezentas al ni abundon da fresaj, ripozigaj 
travivajoj , unu pli ridiga, ol la alía. Leginte gin , neniam 
vi forgesos la maksimon: ne kunporti petrolean en boato ; 
neniam plu vi volos hejmenporti kelksemajnan fromagon 
al via amiko kaj ekskursante, vi certe ne forgesos la mal
fermilon de la konz,ervskatolo , - car vi ne volos esti tiel 
priridita, kiel vi priridis la kompatindajn Harris, George 
kaj Jerome. lli estas la tri fiauro j de la romano, kiu en 
la angla lingvo atingis jam DU MILIONOJN da acetantoj! 
La perpleksaj, rapide sinsekvaj okazajoj ciam alportas al 
ni ian neatenditan guon kaj jam post la unuaj pagoj vi 
komprenos , kial ne bedaüris du milionoj da Hegmaj angloj 
la elspezon por aceti la romanon kaj in truos vin ne 
bedauri viajn 4.- frankojn svisajn, kiujn vi elspezos por 
la verko eldonita de LITERATUH.A MONDO, Budapest. 

Granda rabato 
por AELA-anoj! 

~ ........................ ~ ...... . 
EN KOMPOSTADO KAJ BALDAÜ APEROS~ 
1 -· 

l. Lejzerowicz: EL LA VERDA BILDO 
A. Hekler: ARTHISTOR10 11. 
Axel Munthe : ROMANO DE SAN MICJ1ELE 

La plej grandioza verko de nia literaturo 

ENCIKLOPEDIO DE ESPERANTO 
ambau volumoj estas pretaj kaj dis enditaj al ciu mend
!nto. En la redakto de 

L. KOKÉNY kaj V. BLEIER 
gi ampleksas sur siaj grandformataj 900 pagoj , kies 
tri(mo estas ilust.rajoj , kaj du trionoj kun komposto , 
korespondanta al 1200 normalaj libropagoj, la tutan hi '
torion de nia movado, kun Ciuj giaj detaloj. 

Nepre necesa manlibro por ciu 
esperanta biblioteko 
Prezo de ambaií volumoj 

neilustrita eldono bind. 20.- bros. 18.- svfr. 
ilustrita eldono hind. 34.- bros. 3o.- s vfr. 

plus 10 oto por sendkostoj. 
l'\o\aj AELA-membroj, pagantaj la kotizon de minimume 
10.- vfr. ricevas la verkon kun rabato de L,oo;o, üel spar
ante al si pli ol la tutan sumon de la kotizo, por kiu ili 
riceva novajn 1200 pagojn da interesaj kaj bonaj libroj. 
Novaj AELA-membroj rajtas aceti ankaü la plenan serion 
de AELA Ig33. kun ambaü volumoj de la Enciklopedio 
kaj kvar aliaj verkoj kun 1000 pagoj por svfr. 33.5o 
afrankite. 

Varbantoj de acetantoj rioevas premion. 

Grandaj prezfavoroi 
por: BULGARUJO, AUSTH.IO, DA UJO, ESTO UJO, 
JUGOSLAVlO, JAPANUJO, CEllO LOVAI'10 , SVED
UJO, BRITLANDO kaj dominioj, USO O, SUDAME 
lUKAJ STATOJ, NOHVEGUJO, HISPANUJO, PORTU
GALIO, BELGUJO. 

Jm kelkaj ,z la kritil-coj: 
... giganto, kiu antaií kelkaj tagoj ap.eri su~ nía libro
breto: gi estas la dua volumo de Enc1klopedw de E pe
ranto... Heraldo de Esperanto 26/ lg35. 

... m esta felicaj, vidante la komplet~ ~erkon, frukton 
de admirinde lerta, granda laboro. C1 bu dua vo~u~o 
entena en alfabeta sinsekvo ege rican informaron p~~ CIO: 

kio e tas en kunligo kun Espe~Tanto. Aparte men~nndaJ 
esta la detaJaj artikoloj pri la E-mov~do en _la diVersaJ 
landoj, interesaj artikoloj pri gramati~aJ. aferoJ, tabelo de 
Ciuj Esperanto-stratoj , tre inJ;eresa stabs~Iko pn. vortofteco 
ktp. La 1 84 bildopagoj prezentas al m centoJn da por
tretoj de konindaj Esp-istoj, kaj bildojn pri kongre a~ 
insignoj, . karikaturoj ktp. en frapanta abundeco kaJ 
varieco. . . La Praktiko, julio 1 g35. 

. .. E tu tro longe indiki ciun legindajon en tiu ci libro: 
oni povas aperti gin je iu ajn pago, oni ?erte mal~ovro 
ion interesan , kion oni ne konis ... je la fmo .. ·. m1 vola 
ankoraüfoje rediri la netakseblan valoron de bu monu
mento, kia la duvoluma Enciklopedio. 

G. Waringhien en Lingvo-Libro nro 2. rg35. 

... UEA devus trovi arangon kun AELA, ke aperu ciu
dujare almenaií kompletiga volumo al tiu grandioza kaj 
nece ega erko. 

P. Petit en Franca Esperantista, julio r g35. 

III 



1 

IV 

Favorprezoj por landoj 

neorvalutáj! MILITO! Granda rabato · 

por AELA-anoj! 

tamburas per grandaj literoj la fruntartikoloj de la monda . gazetaro. 

Milito 
okupas la ceroon de ciuj - homoj , interesi~antaj pri la propra kaj pri la sorto de -la mondo. 

milito 
tamen neniam solvos la konfliktojn ínter la popoloj. 

KIEL SOLVI LA. PROBLEMOJN? 
Jen, pri kio in trua vin . la scienca, tamen romanece interesa verko 

INTERPOP OLA. KONDUTO 
Gi prezenta la historian evoluon de tiu problema, ~i 
prezenta la moralon, kiu direktas la gravegajn por la 

mondpaco problemojn de la 
interpopola konduto 

kaj tiun pritrakton vi trovos en la karese facilstila verko de 

EDMOND PRIV A.T 
kie de longaj jaroj unua originala verko estas tiu ci scienca studo. 

Po t la ~ultaj primilitaj artikoloj refresige kaj kura~ige 
efikos vin la science pruvitaj tezoj, ke la homaro malgraü 

cio marsas al la evolugrado, kie 

INTERPOPOLA. K.ONDUTO NE REZULTOS MILITON 
Jen pro kio legos per duobla intereso ciu Esperantisto 
tiun ci Aajne ~uste en tiu ci momento tiom dolore ne-

aktualan libron kaj konvinki~os, ke la sopiro al 

PACO 
vivas en la animo de ciu horno. 

La verkon eldon.i Literatura Mondo kaj ~i estas la unua el la scienca-arta serio de AELA 1 g35. - i · 

Prezo svfr. 3.- bro~nrita, svfr. la.5o imple bindita kaj 5.- sur luksa papero, en ledimita bindo. Plus -1oo;o 

jUS APERIS 

Plena Gramatiko de .Esperanto 
(V orto kaj frazo) · · · · · · 

Favorprezoj por landoj 
neorvalutaj 1 

Verkis; K. K a 1 o e 1 a y kaj G. W a r in g h i en 

Grandformata verko sur 37o dense pre itaj pagoj kun 
plej d tala gramatiko de E peranto. 

CEF AJ C PITROJ: 
Fonetiko 12 pagoj 
V rtfarado 1 2 2 pa~oJ 
Morfologio kaj inetio 6 pago j 

ortsintakso 20 pa~oj 
Frazsintakso ~ 7 pagoj 

ortordo . 5 pagoj 
lnterpunk:cio . . • 7 pa~oj 
In debo . . . . . , 1 8 pagoj 

pr zen~a al vi ian bildon pri la d taleco de la unua 
cien a ramatiko de E peranto. 

La d taleaa indek o tre faciliga la tro on de la re pondoj 
je ·iuj crramatikaj demandoj kaj duboj. Tiuj re pondoj 
e ta ric ilustrataj plejparte per Zamenhofaj ekzemploj'; 
La impona v rko ko ta bindita vfr. g.5o, bro urita svfr . 

. - plu 1 o¡o por endko toj. Kelkaj ekzempleroj pre -
itaj ur -luk a pap ro kaj hinditaj n imitita ledo ko tas 
' v.fr .. 1 o. plu enkostoj 1oo;o . 
C1 _tm erko tas la unua el la tri verkoj de la lingvo-

no d EL 1g35. Jo aj m mbroj por ciuj tri verkoj 
(kun entut 1 oo norm-pa~ j) paga kotizon d 
10.- i aj frankoj broAurite kaj afrankite. 
Eldonas Literatura Mondo, Bpest, Hungarujo, IX. Mester u. 53 

Granda rabato 

por AELA-anoj! 

·' 



En la aiítunX sun:adiaro danoas oraj ' polveroj. 
La ven,to kirlas iliú. Konfuw. ta vento tiras nigran 
nubón · antaií Ja ¡;¡uppn. Malhelp,. Griza, pli ol griza. 
nigt:4 aiit,::too dum-c k-tllkaj nrinutoj. : La v~mto ekbruas 
.ka j' · fo.rordonas la 'j~riu&ri. . La subo .; reekbrilas. En la 
aiítuna sunradia:ro:·aancas oraj' polveroj. Ili kredas, ke 
estas .jJrintemp?·· Priritempo en aiítuno. Mi iras. Prin
tempo en aiítunO .. Júlio· Baghy! Ho, Julio! ; .. , Augusto! 
Kongreso én ltalu,jo. Nun estas preskaií oktobro.· Kaj 
prin~mpo en la aij,tuno, Mi iras al Julio Baghy por 
· inlervjui lin pri .Ja augusta korigréso en Italrujo. 

·Mi al venas, salutas, sidigáS, demandas. Kaj Julio 
Baghy xespondas. <Li parolas milde. Julio Baghy hodiaií 
estas .milda1 iomete ·am~a. Jen la . intervjuo. 

r lfí<,1j'n iinpresojn ui. havas p:~;iAJ(l 26-a Univer~ 
· ~:. .. ' : sálii''Kongreso ?· . 

Kara kolego, ' la 11unjara · kongreso tiom difer
encis de la antaiíaj, ke la plej objektiva opinio povusl 
sajni ,akuzo. En ririlí respondo mi dezirus eviti ec la 
riprocsajnon. Riproci estus tre maljruste al la he11oe 
plen:tnn~ta laboro , de" tiúj · ital:aj .>gesamideaÍloj, ki!Uj 
faris ·»oion • eblan . lau"'sugestoj de · UEA por brile sukces
igt eksperiinenton,' ' destintan doni novajn praktikajn 
celdifinojn lcaj novan formon al niaj estoritaj kongres
oj. La eksperimento ne sukcesis, sed la akirita sperto 
kompensas .nin por .la fiasko. ' _ · 

.r ~~ . J ~q 

. Pri -ida' sperto ui 'atu'das? 
_A). movado, Ídes celdifinoJ K.pn'cernas spiritan pli-

. proksimigon, dernónstraciori. de mterpopo1a lin~a kom-, 
preno, · interkonatigon de diver.s.aj kulturoj, vojseroon 
al har.m9nia kunlaboro intergenta, oni donis »(nrisman 
lrm:a~feton« ; Turislll~ ~~tas ja ~la .s~rt_o kaj, ~i rovas 
estl aaaptata, Sed ne lhel » kerno <~ de hngva movado. 
Unue . oni kongresu .káj poste ' laií plaüo om •rondvo
jagul' Oni donu al la esperaniistoj esperantismon kaj 
al la ,turistoj turismon, sed ne .al ~ongtesemaj esperan- . 
tistoj ,n:Ur turism9n kaj al neesperantistaj turistoj ion 
mal n · pri "es~rántisrno. ; · · . · · 

· Kin. ~lpas lau ~vía ópinio~ 
· Persone neniu. La malfavoraj cirkonstanooj, la 

financa kriw . de " UEA, la st~eea politika atJUosfer>(), 
J .• 

pte'cipe en 'Em~po; preskau devigis La gvidantojn serm 
uoyaj~ ~ vojojn. J{pj tiama.niere 1a oportunismo, · kome:c~ 
prakti,k1smo· 10m _post liOm okup1s la lokoll de tmJ . 
páqcipoj, kíuj .!;I.onis etikan b,azon al la m()vado. Pro 
oporhmismo· -kaj <komerca :.praktikisrno o:rii . for.gesas, 
ke · Esperanto estas lingvo. kaj gia movado estas cefe 
kulturmovado. ~speranto, kiel lingv·o, povas serví por 
ia :&jn celo, sed gia oficiala kaj neiítrala movado 'devas 
hl\vi firmajn principojn: »Per 'Esperanto por la Kul
turo kaj per ' la "Kulturo pot d.a tuta HomárO<<. La 
unuaj kongresoj fidele respegul\s tiujn ¿¡ gvidprinc-
ipojn. ,_ 
f(ian rolon hai)ÍS la literaturO , dum la lasta kongreso a 

, Se vi aludas .pri la pFe~entado de la »,Kurioza 
okazajo«, verkita . de Goldoní, .. +ni povas esti n:ur danka 
al tiu máigraridá .diletanta trupO', kies membroj . :vere 
ent_uziasme plenumis sian .taskon. Pro malfavoraj cir
konstancoj la teatra prezentado okazis en kadro mo
desta, sed generale la publiko ·estis kontenta pri gi. Se 
vi aludas pri la ~> Literatura V espero« mi devas konfesi, 
ke gia efektivig<v e~tis apenaü ebla pro ' manko de . 
rolántoj . Estas sQiate, ke la _ »-Literatura Vespero<< havas 
specialan . celon dum la kongreso : konatigi persone la 
verkistojn kaj popularigi la . originalan literaturon. 
Bedaiírinde . niaj verkis~oj · kaf poetoj nur malmult
nombre pqvis viziti tiun Ci kongreson. Estus dezirinde,. ' 
ke J.f't,lm , la 'estontaj kongresoj ¡pni dedieu pli da atento 
kaj oferu pli da mono por la litératuraj pro:gram
punkt.Qj . La sperto montras, ke tiaj arangajiój ne sole 
interesas la .kongresanoj:n, sed ankaií tre bone akcelas 
ilian lingvan progreson. · ' 

'' .lúa estús ia ideala /ionf!; eso de EsperMto 
- ,., ·'la:ii . via opinio? ., 

'Tia 1:\ongreso, kiú donus' lihusemajnan iluziplenan 
vi ron · en Esperan-tu jo. Kongreso, "kiu estus ara.ngita 
ekskluzive por esperaniistoj, pQr la solvo ·de internaj 
problemoj, por la impona deinonstracio ¡iri vivanta 
ling.:vo kultura ... Kongre!?O ku:r;t J,a~rprogramo, kiun 
pr~p!lri~ .la ; .~egio~aJ ~ü " l~:W'~~j :~ongre.sój. 1 'Kon~r~o 
kun oftCiala.J de1egltoJ, komliinta) spec:iale okup1. Slll 
pri la )aborprogramo. . kies amÚzaj kaj lite-
ratúraj arang-oj fidel~ la seriozecon de la 



··Dimance do, }a duan 'de Augusto. 
· mil naüoent tridek ·'kvin, Milano 

. vidis min, . je la tria pos~tagm.eze, 
' íles_eendi de. aeroplano. 

Mi tuj viZ'itis tiun metropolon: 
Kuriozajoj estas tri, 

· same kolosaj; jen: du ' stacidomoj' 
.kaj: unu ¡¡.rnlrulatori'. · · 

• Per la unüa stacidom' voja~as 
. · oni al tuta mondo; per 
la dua nur du lo~pj alireblas: 

aü :Paradi2;o, m1 Infer'. · 
" t-1 

(Ai:igur' eniginal) Un u stacidemon . 
' · subtila, flamgotíka stil' . 
. distingas; dJiá elokvente montras . 

·Ia inalbelecon de 1' util'. ' 

·, 

Dum )ni flankumis en la int~rnaj (! 
· ·de ti u stona Levjatan', 

mi , tra:fis sur paradon da migrantoj: 
· estis la franca karavan'. 

6) J]i poseais siap própran trajnon; 
car 'mi el tiu happy few .. 

ne estis, mi foí:lasis ilin; tamen 
,. ;ne J>en Petit-a 1,n~rvju,' : 

"}) · 

1

»Cio' marsas· bone', deklaris tiu ; 
. tu vi emkr,ibigis' · kiel' . 

krozpnt'? Plenigas ja'!'- la ~ip', lcaj restas 
· nur ses hamakoj en la k el' , · '· 

' -~:/<" }'< ·:¡ . 

po iwucent ' fránkoj 1 « Mi rifu'~is h.ru¡te 
en la .. »npidis~imon«' kaj . 

. post kvar horetoj d.¡¡ malrapicleco, 
·· mi m.in te.trovas sur la hf 

r3) 

-kiu· rektvoje el polusá· cirklo 
. . . ~is Italuj' . Eor.:JDilda y~;~~ :, en 
dudekkvar tagoJ alkondukls 1lm, . , 

,, sub la gvidad· de ,Hilda D.reseri : 
. . ~ ~ 

Tre cert~ mi eraras p~i la no.rp~~ .. · • 
mi kredas, temis ja pri Helmi - :· 

sed tiel lo$a estis tiu ~imo, · 
' ke cedis f!lj al ~ia hel' II}Í. 

••• '¡;-

Vere k0nfuzo estas } ro facila. .. 
. Ho, ailda, Helmi; He1di, ., Hibnal 
.Pardonu, se mi nii:k.sas ·viajo nomojn, 

e kvazaií en . bildkonfuzo filma! 
' ~ . J 

Ni ·kuue do tagman~js, káj senhalte 
kuris al Vía delle Terme, 

kie el Somer-Universitáfoj ' 
_la . dek-,unua ku~is ferme.· 

r 4) , Ni tuj malfermas ~in, kaj ekprelegas -' 
~' .• Julio Baghy, pri .1' Iruero. 
Brila súkoeso: . cio akordi~is; 

fajreca est\s l' . a:tmos.fero, 



18) 

--..t 

\ xiu 'direktas al ni . pkroladon', . " 
· ·· , en la Iingvo . de Dannunzio; 
. Ca.J;~uto ~n . tradukas kaj respondas -

finita jen. la komedio. . . 
. ·f,, '"· :.~' +· -~ 'p, _;. 

Por ferroi tiun belan,· kon~restágon, . 
Galluzió-n autobusis m, · 

kie la kongreSa.nojn oni rice 
. regali~ ,per J:Qakarpni'. 

Sekvintan t~gon ni pas~gis dorroe 
e.n specrala vagonar ; 

.jes; speciala pro la klientaro, . 
-i~' sed ce:rte ne pro )' kulinar '. 

Knaradis rádoj·, kantis kamaradoj 
. en vere .sorca harmoni' -

kaj po.IC kompensi ti!J. ·penojn1 oni 
nin pa.§tis per makaroni'. 

Pri Rom', .amikoj, mi ne multon diros: 
· · . ~alfeqrio en la Auguste', 

lJEA,t) Koínedio, Koloseo, 
· · lnternaéia Balo,. he! 

kiom do gr"avis tiuj bagateloj , 
kompar,e . kun la italin', 

gracilaj kr~oj, molka~sa karno -
kiun 'l;ni perdis en Berlin' 

'kaj jus retrovis en Ia.:Urb' Eterna! · · 
<. K var. tagof en lá i'J>aradiz'/ ·· 

tu tro? ~· Ni faru strekon do sur Homon: 
satinda estas la. lwnciz'. . 

Nur ~~ prelegon. de' ~r~nk~po S.alo, 
pn la »Frateca VIV << , m1 ·volis 

aiískulti: ve!· Gi ne okazis, tial 
: ke, krom la orator', mi solis. 

.. .• ) j:;, 

Káj nun, :il ' Napoli Í Mi' sin ' fo.rkisis 
kun km-Aira melankoli' ... 

La, trajn-ke~~ro por mio k~;a~ígi 
mm :Atópis per lllak~rom ~ .~ 

'. ·,, ~ 

sed vane l Vidi NapoH'U, k:aJ morti -
morti de )usa am-disi~ l · 

Ti~j aJeroj nur al mi 'okazasl . · • 
· •.~· »Over ;gur grief JVe ' ought to. bridgei<< 
~. 

;.., "' . 
kiel admonis ·mio GofdBmith, kun .kiu 

· . al PomP;ej-urho . ~i p~l~~s • 
(p}i h.one ~ . kompr~n.I.s ,ba~n .dttOJn, 

.kJam >Ji ' angle sur · esprrrms'}. . 

3/¡ ) 

35) 

36) 

Sed nl-~revenis seniluzii~e: ·~ · 
· ne. havis Romanar' humoron, 

la carmojn ili taksis laü la pczo, 
kaj , lalí la ·,· iilno la ~oron 

(komptenu, kiu s.pritan menson havas!): 
Poste ni grimpis al Yesuvo, . 

kun seka lango kaj malseka lumbo, ' 
~is Ja terura vasta kuvp;~ 

"' kie la lafo gelatene holas .. 
kaj 'ofte puhs Amacajn · ruktojn, 

d11m forgeseme sur la montdeklivoj 
hornoj kultivas vivofruktojn. · 

De supre, la pejza~o estas rava, 
. asertis al ni la gvidwo; 
ni kiedis ¡ lin, pro la turista . (iigho: . 

sed Cion kovris la nebulo. 

Nu, la moreauan t~gon ni Aipiris 
. . al Capn. · Capn, Qlirp~jza~ol 

''La maraj dioj vin priio~as, nimfoj 
nudbanas sin sur vía plato! 

37) Kaj supre, sur hetber' de via montO, •. .,. 
~··; · oni 'rakontas, ke 1' vesper' ' 

v.idas trápasi .inter la ruinOJ 
la .gloran omhron de Tiber' 1 

38) . , Nek nimfojn mi renkontis, nek ,Tiberon; 
.. en lá altpenda vilall:et', 

nur anglojn, kies · komlortec'. atestis 
.. · .pri l' ekvillbto de l' hud~et'. 

3g)·~, La 'mía:; v~l terure deficitis; 
. ' k'a'j tial ne krozadis mi : 

. sur la reven~ voj', · mi nu~ salutis 
· kun rnedJrehla nostalg1 ·, 

1', - "~-•• ' •• 

4o) vian gracilan, fajnan silueton, 
ho bela sipo de l' kongreso 1 

mi tiam · ne ekscñs, kiel trompas 
., nin: ofte r ' m.!ua imp~eso ... ) 

Kaj tiel. do fini~ la ltongreso, 
en ~impatia atmosfer· ; 

efek~i.vjJtis t. a ~Ü$~r9; ~vank;~ 
t1 Iotnenc~tis ;per 1 In!er , 

~i nin kc;>ndukis ~ la paradizo 
• de ·¡a, Capri-a . izolej , •. 

iun el i>ltiuj famaj ítalajoj ·. · 
·, mi . amis ltaj admiris plej. 



Tio estas la. meztag; 'aro~go, respektata" anK:aú 'de 
Loki. Ne alie §i, le1inte }¡l e,emizetop gis la ,,kolo; di
rektigus al la akorlageto. Sed la lageto ef:ektive estas 
·nur ia mito kaj sprueigas tra ·pied.fingr.oj- K(;)to$fr1ojn, 

. kiujn forJavj a~pau OJlÍ .trOVt\8 guteton; CC t Íu for~.u"; 
. ligas tr¡¡. la fingioj, tiel ke pli praktíke estas ne la vi; ~· 

lasi soekigi kaj post~ defro'i. Atende Loki valas }!idigi 
sur Stono, soo ties tem~raturo tiom· diferencas de 1iu 
de la altusanta koipóparto;"ke ap~naü 'ne aiídigas snsurd 
ka j ne Jarigas b'rulodoror . . 

Permes'o kaj libero: tie: ~l kok9 kun gia familio 
ma'l01·digí la hedojM al LOki rem.udi en sabln kaj vadí 

· en koto, al la avo en la remiro re~aeadi la, telT1pojn 
pasintajn . . . Cioe · ste~igas bluet'a ·· sekegfumeto ka:j 
flarigas odoro de torfobmlado.; la· sum;ond~toj en la 
ombroj de · la arboj apena u ffiOI'Ígadas . . ·. . 

La maljuna avÓ · vekigis_< Pall~ . da nudaj· pied.;j 
klake tretadas ce la 69jlo de l' remizo, mano palpsereas 
la ·.anson . kaj faras ' unu-du malforta]n ektirojn. La 

. avo hezi.tas, pripénsadas, cu stari¿i aií ne. Jam audigas 
ploraeo: » Enla¿~! « , 

Ekpuso de interne eúl:asas en la reíhizón brakple
non da somera tagmezo kaj haráktantajn en polvokovrita 
üemizeto manetojp kaj piedetojn, el kiuj la unuaj . tuj 
malordigas la barbon . de la avo, kvazaií tuxnovento trar 
flugus . sekalkamppn. . . .. , . ~. ,. ·". , , . 

Sajnas; kv~zaií qu ·paroj .. da bulonoj reciproke 
traig.us tra Hutontruoj . Du ,pl~mb¡¡.j ,bu tono j Jra hutort-:-' 
trtioj borderitaj per bl~nka ' fadéno· renkonte al du ''bril
antaj vilraj 'ebutonoj ajuritaj per nigro . . 'G ' '· 

»Avcjo, avcjo, kial vi ne eliras? .En 
' sáñlo ·estas ti el bqne. «, ' ·.· '"~ 



• \ ' ,- . -i .¡ 

'· Jil' iniÚfodanc,on a~ indhnoj. '. Kiall} . lil avo prenas 
bastonon Jcaj; volas sin puni, z la e~linoil; trai~s,saltas ,· ~ 
l:ffirilo~ kaj daürigás de · re~~ktvidiga distanco ·sián 
titoladon al la ¡1vo, kiu · siavlce tre sov:a~j~as .. kaj ne 
estas 'pli elekt~ma en r~;Pondado. · . · 

Tie haltu, . eu .:De e!!tis fu simíla.·. al stono, kio 
frapis ái la muro de la ~mizo? La· maljuna avo retiras 
sin en la remizonC, fermas la . pord~o k'aj .treman te pro 
kolero " falsidigas sur ligna l:fenko. Post la pordo ree 
komenci~as: ,. » Blioi:la a.vaco, · ma}Jxma ;avaro ·; . . « Lá 
kapo· de la a:m kovaaas di er&Í.Jn te; urajn ven~planojn. 
Lja kon~rauulo jam, estas laií 'Óiuj al li konataj maúie
l'Qj bruligítá, · senhaiítigita, frit.ita, kuirita, dissirita, 
dissegita kaj mult3j aliaj kru1)lajoi esta.'> al si · fáritaj,, 
kiam ekstere suhite ekregas silen to. »Si foriris, « gem\
etas l1L. avo kaj denove sin ·donas · al sia senoela, sen'~ 

plana meditado. Li ne atentas la suspektigan susuradon 
~nper · la kapo kaj pensadas, ,~kvazaií Ji versadns el mal
plena .Kuvo en seuenhavan. 

De sU{>re oni asperga§: gutadas al la kapo varma 
flujdajo. Dankon pro varma pluveto! · Ak'vumon . al 

· kam~lo, tiam la ;kámp'o donas paneton . . . · 

Sed la ·pluvo _esta~ suspektiga, ec pli ol suspekt
iga. Tion triovas. ankaü la avo, péne levas sin de ; ia¡ 
sidloko kaj eliras. Vilre ; tie kaüras sur tegmento de la 
remizo· la pluvsorcistino, la knabmo de diáblo ' kaj 
l¡¡.Sa.s ·fluadi. Se oni batalas, oni ne -elékteniu pri ri-
~edoj. . . ' · .'; 

»!fej, atena11;:! Nun mi, vio kaptis!}( 
>>Ci tie ~i mi~ ne ~tingos. « 
»De tie vi ne forkuros de mi! « , 
»Ha, •cu ver~'"ne? "Ne, vi. dir~s? Ne? }en. « 

, . Hopla! si malsuprenflugas, renversi;\8 1~ <;~von kaj 
malaperas sub susurado de arhustoj en 'la direkto de 
la pastejo. Geu~a:dan.te la avo sidiias: · · ».Si la diahloon 
enhavas. Fi, '-fi, fi, lupa man~ajo! Fi, monstro, fi ! « 

. Kaj $'1(illegap.te k.aj spiregapte llllla)a¡retas ' la avo en) a 
r.6mizo. Baldaü la sismografo de musoj dormetan'taj 
sur la muroj de remizo m;ónlras: ne malfottan · t.ed.-
tremadon. · 

!'<''i' 

La ~alj~~a avo kaj Loki intertoo:~pe jam delong~ 
1'epaci~is, ·ec . ,an taU:. o~ la pa§tisti¡¡ó·". povis reveni el 
P:róksiniherbejo,' pÓr forpeli la tagmezan · dormon de · 
la -, brutaro. "Proksimherhejo estis heil:)ejl6fo pruksimil 
al la domo, kiun ordina~ devis ptioorgadi iu el tiuj, 
kiuj ne 11avis te-mpon iri al Malproksi~heroejo. ~ Super 
la lasta cirkauflugis . antaüe la akcipitro, havan'te 
iajn interrilatojn kun la koko ' skrá.padanta. inter 1~ 
b'edój, sekve de kio la Ú.sta perdis la kan_temon por 
snfiüe l'()nga tempo. · Kvankam"' l.a d()manoj . ne esti.s 
rekte respondecaj pro tia 'konduto de la k<)ko, tamen 
ili 'ins1!Ínklle sentis, ke estos too malfacil.e pór i1í en la 
estígir;ta situalio r-ezti tute eksterpartiaj kaj elek!tis en 
plen¡¡. iot~rkOnsento')a p1ej sup:eran ' taktikon de filo:: 
zof'Oj - la sile~tadon. Car ¿ksterordinare mortinta koko ~ 
lu~ ne estas blagate!O, pri kiu oni póvus pensi fndifl(l¡~ 
renté, ile. oni devos pri gi respondeci 

. ' He~borlkoltantoj ~lpÍOksimi~as » an~ermar5~~ la.ü- ' 
louge de la vojo. Precipan atenton meritas el i1i du: 
juriservistú ka.j Tibu-Tips, kiel homoj de la'. nova , 
tempo. La junservisto · havas spiritkonstruon de filo-: 
w'foj kaj estaS . tre ' írulturema. Li Sóta' ~za~ la »'soleC.: · 
ka'birreton,«, starigitap kaüze de la po~tuloj de sanitap
korriísio, 'lcie Ji havas eblon studadi ¡él de§iritaj kalen
dal'fo1ioj iom da soienoo,'· sek:ve ·de kio li p9st la avo . 

• /-.J J. ·~ ' • • ' '" ,_ 



estas< la . dtta. 
s~encaj. 

:~Tibu-Tips ' :estas la Rasintjara J»t~tistino, nu~jara 
servistino. Sia plej tefa livotasko ~ajnas esti: konfid

.. inde distingi .sin. de Í~infana&Jf<~ . Cagrenar ·estas nur 
la cirkonslanco, ke neniú · ~in subtenas: la p:i junai' 
ne agnoska~ §ian, aiítoritaf19n, la ·pli maljunaj sin ne . 
probektas. Ec la junserVisto> kiu ~stas, Dio ~cias, ki.om 
pli, maljuna, 'bónvola,s' ·k.elkafoje elekti 'Sin p<>r celtabuló' · 
de siaj mokosagoj. · • '.·· ' · . · 

• ' Cet~ta domanilfo : mastro, masttino, . kaj aliaj, . 
rru, ::-- detaloj RrÍ il! . doni~os pos~ düm la antaiíenpaso 

¡ ' .. ' . . . . 
-~, de 'la historio. :i?' •. _. • · · 

La labortag.a ,vivo d-e la homoj :en Arharhieneto · 
koñsistas Óéfe el triobla lu«: labOru: mang-u, d.Ónnu. 
. R~pozo . .es~as l,~kso, oni , havas ;malmuhe da· ripozoó, 
malmulte. da pensadO, ·malinuJt.e .da parolado .. Kaj 'por 
kio? Nur por klaeadi, kverelaci, al _ lciu tio povu~ 
uÍiHt Ec Se la maU>ona v.etero aevig.¡J la homojir su'b 

. liomuna tegme~to at senlal)oro, el tío es~as nen~o. 

krom t'Bdi), . k!aj en Vi' plej·proksima 'tavÓra okazo oni 
kuregas irans la sojJon , eksteren ~j . kun ek~citego · 
atakas 'la labOroh. · · ·· . ' ·- ~-· 

,, : Post' la l~ro >~_~n~u << ,.:lf~~s la l~go de . Arl>ar~~ 
bieneto. Somere oni' ne ekbruligas ·tampon, Ciu · señ 

· · gi facile ; trovas sian . b'u§on. Oni . hodiaií , n~. k,uiris kaj 
tial '(mi Ill,an~as málvarmarí kun malvanna tempera
mento. · J(un . mode~;a b'rueto oni en])u~igas la ¡)Jta.-- ·· 

. ma.:~ · ~ur proksiffie al, fino, ' kiam 1a kulerplenoj 

. m&-pligr.and~is~ .la man~~:Q,? P~tigli~1s, . f~!ve~\i~as, ,la . 
bugentiroj"faiitas mallongigítaj; ·Sea oftaj. Mi kredas-, " 
~e n,e maJfacile. ~stus ., riotadi ili~ por .m·?zi~otoj. ,l'ianÍ 
kl.a!ketas la: kuleroj : unu, alía, tria ... l!a mang~;~.do iin-

. ~is~ · ~ankon.. Kiu ha vas p1pQn/' -ekf.umas; ki!l gin ne
bttv~s, tX>ras pér la fingro ínter la dentoj llaj ordigas 

·Ja pt~il;l por, ·eb~ro. Oni ·ee starjgas · ~a:j p~ren<J;, , 
i~as' kunpu~itinte eti .mallumo per kapoj, sed neniu 
kur:Mas dciri· ~reí ~ian k\J.§lókon, ca< ne :estas eldirita> 
la vorto liberiga. Gi apartenas al la ~astro . 

. Tiu jetas:, kvazail hazarde: .»Anha, cu la kokinoj , 
.estaa ciui sur la stango?« al kio la .mastrino: » Vev.. 
8aj!'l~ ciuj> en. :ffia:Uumo .mt, ne sufioo Borie vidis."« 

. Du paroj da ; >Oreloj "·estas pintitaj, du ekspíroj 
aií~!g>as: estas ,\ g~~antiita ' la tiankvi~·por ' hódiaií, kiJci· · 
ajn fa~u morgaií. . 

·¡¡ Jru ·do doi nii, í:norgañ d~nove labortago; ti-am ... «- · 
Oni :komei&nas sen . gísdiro, kaj ·· kiu scias, elJle la 

dirinto;eó ne-&cinc>~'as.·Jauregule , f~ni-, tiéloni estas kutim~ · 
iginh\ al parolado, ,Mf- duonfralX)j . 

. At~ñas 1~ ooitt~., · .. ·· 
La maljuna >8-VO kviete eniras sian remizon. Ne 

~atllS li la-:(¡rov-eibori: ktin~ opaif:u_ne,' ~pe p!i" íiob'le; iíl · 
li pla:eas tie ci kaj tio sufibls. _1ie Q estas bone estadi>
l:u§adi, riiMi:tll,di. f::.li nokta ~ilento ootuzé sona:s .én ~4' 

~. oreloj, · ékstere trikd8S CikadOj ,., inWne t:irpada8 itia, 
~ ·':' ~jma dd®frato, .!-. .eio a k:uñ.S ~tigaá tian hejomoon: 

ke io simila .estas ~~·~ "' 

' 
Ki¿ venenon mUltan trinkis , 

~ H.eni(ontis) froston du~ · viv~flu', 
Tiun post' morto n~ doloros, 

. K e .Jin iJ.k'cept~s ' nuda t'ru'~ 

Vivantoj, ,kiuj .. servas al vi 
~ Fidéle, kiujn tie. ci • 

Konstante ,per· venen' vi nutras, 
. . 
Havu la florojn - kaj ne nii ... 

.#~ "fi 
Al tiuj, ~ kiuj oesis viví, 
J.am ne ne~esas de vj, f19r' ,- , 
Sciantaj taksi nur mortintojn 

, . l)er amo kaj estiip ' kiti plor'l .· 



", !;;i " ~· }: .. · "? 

(:i líomo .havis kampojn de greno kaj hórd~o; : 
Kvankam li estis. rica, li ~tis. just-anima; 
:En · lía muelilo l' akvo ne estis Slima·, 
;Ne ha,vis .Ii irt~_!3;r.on e~ fajro de ·l' ·f,orgejo.' 

Al ,riveret' aprjla 1' ar~enta barb' similis. 
Avaro aü malamo. sur Íia garb' ne stampis, • 

.. Kiij 1-iam spikumanta malr¡culin' Jrakampis+ 
. »Lasu faladi spi_kojn iiíreí:rce« - !i konsilis. · 

, Fo; de malrektaj vojoj . ci homo 'm~éis, pure, 
" ·' · Vestita per sincera honestf', linoj))lankaj , ~- · 

k ' Cfren-s'akój lia'j .· ciam, pór homoj cio-m.ank;¡.j, 
Kvazaü publikaj fontoj, fluadis senmezure. 

llo::tz: ·éstis ... pa(enoo fidela, ,mastro>bona .. 
Li ~stls mala vara, sed "afl.kaü . sparon gardis. 
))refere ol junulon virinoj lin rigardis, 
Car juno estas hela, sed la maljun', impona!, 

,.,..,_ 

Al ~onto origina revenas maljunulo: 
I,i iras de 1' sa,n~emaj al-'la eternaj tagoj; 
En la . okuloj ·junaj vidigas flamaj sagoj, 
Sed lumon oni v-idas en maljunul7okulo. 

. - * 
Boaz', inrer .la siaj, dormÍtdis do, .senmova, . 
Ce stakoj de garb;¡.ro, kiuj similis ,iU:bojn. 
En ~lfus' la rikolti~toj' · fa~i~ malh.elajÚ grup9j_n. 
Kaj "tío ci okazis en tempo tre mainova. . 

Jngist' ·en Izraelo estis la 'cef' popcrla; 
La te'r, sur kiu vagis. la liomoj, ten~logantoj; .. 
Timante la vidatajn plandspurojn "de gigantoj, 
Ankorau de r diluvo estis' humide mola. 

. * 

~ .t L __,. ·, ::•?' '> 

· JGel generi genton? Neebla lá ~espero, 
Ke al mi pavu idoj elgermi de r ingvenoj l 

.. I'pr la junulo estas triumfaj la , matenoj, 
· . De 1' nokt'¡ Ia tag' eliras kiel de venk-korikeró; 

~ . ~· · ~ . 

A~ulo - tremas kiel betul' en vintra blóvo. 
'Mi estas vid;v..a, sola , ínin kovras nokta ombro. 
Ho Dio, mi-jam klin~ l' animan al la tombo, 

"' Kiel al akvo · fruntón la soifanta bovo. « . 

. 'fiel Boaz' parolis en ,songo kaj' ekstazo: · 
L: okulojn songnebulajn turnis al Di' nC,:krede ¡ 
La cedro ne. eksentll$ rozon ce sia :bazo, · 
Li same ne eksentis virinon ce~piede. ., * . ' ' . 

C~r dum n tie son~is, jen Ruth, moabidino, 
Apud piedoj liaj, nndbrusta, sin etendis, 
Kaj ian nekonatan radion Ai atendis, · 

. Se de 1' vekigo yenos subita ilumino. ,. 
Ne sci.is li,' ke tie si kuÁas sen vualo, 
Kaj Huth nenlon sciis pri voloj la cielaj, 
·Parfumo fr.esa flugis ·el tufoj asfodelaj, 

· La íh.istroj ' de la .noktó ekflirtis sur Galgalo, 

· :Ca ombro estis nupta, solena, alte rava, 
· Sen dub' ._áogeloj flugis sclúete tra l á:' 'ventO, 
·C:ar oni vidis pasi tra 1' nokto, por mornento, 
Ion bluantan, kiu aspektis flugil-hava. -

S "~' d "' B . ' . ..ks. · ,pua o ,..e , oazo zumebs, s1n~1 mte . 
Al $urda bru· surmuska de l' rivereta 'kuro; 
E~tis monato, kiam ékmildás ·la naturo; ' 
Kaj la montetoj . ha vas liliojn ·jaro · surpinte . 



i~os;' Kiam li nun .•. « 
1> .Nu )es, j-a j~s. « 
». • • fi.am aperos la lego k;lj 

''- . . '{ -_ ,;;; . ,.. ..~-"' 

» KarUle~o/kiel do alie.« 
Lrt .maljuná ,a;yo estas-üonri~l~a, l.te ne :kom~ .. , 

1·en¡.s, Jcion. la konversacio celadas. Li oscedadas, Ji . 
,~}~~ . dormí; . por li cío 'ci estas ne pli ol u'enidira ' eho 

·el la malproksimá estinteoo, IÍ:i.alproksima ·, Tevajo de 
' de!on~e.,fórgesita, junago . • • . 

· Alvenis la sabJo.viro .:kaj ·U.atis Ja . avon :per sako. · 
· al la kapo: 'Al la fiu~Úado, kiu 'fari'gis ieiam pli .eksdt-'· 
.ita -~kaj · ardega,. n·e ricevi~i3 aprolloj. Gi finigis per " 

pJ'OÍunda 'tlkspiro . kaj e'il la m~vastan · ejon emgts 
., silent.o, en kiu aüdigis nur la l:kueto de duobla spirado. 

~ . ""·.; ·'; " 



Kelkafoj , lripooo kun sía "mensogado 
tre malproksi~igis ·de la véro, 1ia reto pres_kaií' dissir
igis, sed haldaií .. hl~h~J la mensoganto kelkajn pli 
Lenacajn fadenojn · kaj kun plezuro ~uis la. baraktadon 
de siaj viktim~j. · .. 

La .pe¡1eoi,de' l~ ma1juna avo kom~ncis' iradi la u 
·tute pli malsimpla nianiero ol gh nun. Estis íorgesrta 
'la ' prob~emo" de ftterl.lá~ .mo~ado; ~in anst¡¡taiíis\halkla~ . 
raj ' deliradOf .pri'"renaskigo . je nova hom() .. -~([ni ia~ 

. antaiídiris al li lOrigajn vi •oja~ojn , cu ili ne :povbs ating¡ 
la longon de duhornvivoj? Cu ne oKazis tiel jaro en 
tempoj pasintaj. La penso placis, la penso konvinkis, 
la penso . alfiksigis;' la pe oso fari gis dogmo, ·antaií kili 
paligis cio alh. 

La Arbar.bieneto~ li fordonis al la fi:'o,< sed nun, 
kiam ok.a.~E! de ~.sii\ .. rlnasJ9.go li volis instali il1,1afoje la 
hejmon, necesi,sdari pa§ojn, · por rerioevi hi ~rajtojn al ' 
la bienetp();éd~ .. rTi~ ·estis' de¡;; pli neoese., ju 'pli'lia cíama · 
hejmkunullno Loki en la lastaj tempoj farigh impe.~"
tinenta kaj .parolaCis pri • aferoj, ki.Ij timekscitis la 
amn gis harstarigó. . 

»Aiídu, avo, kiam vizitos al Tibu-Tips cikonio, « 
si demaJdi> foje en tono de matura horno kaj supo7r 
inte ce la av.O malh'ónajn intenoojn, si tuj ald,pnh pa:. 
cerne: >> Mi ja ne .... P.astistino Kila diris, ke mi de-
mandu . .Siá , -patrio~ · ja:m hav¡:tS. I< · 

't.;;<' 

diru!« 

. >>:Jes, si hav.as .• .. pupeton. Mia patr1no< an'kau 
promesis sin vizi':i4« aldonis Loki de sekuta distanoo, 
obse~ante vigle tiun movon de la avo. Tiam· si ek
insultis: » Viroovaoo~ virbovaeo! « kaj ~1aperis sub 
susurado de arbústoj. . 

~d ~a 

nur la 'kapon ·kaj movis ki!lkfoj-e i~ 11u~n. lnrazau li 
estus glutinté. ifuilbongustan medikamenton~ 

·P()St(l li)onge meditis. 

* 
l Tra la_';~r6aro sorb~is some~okta v"arma aertiro 

kun div~tsspecaj aromoj, kiam la avo remadis liejmen 
él sia malpróksima vizi o. Apogante sin alilu bast.onoj 
- tiel es~.;;Rr~ · sekure , __, - Ji movigi's ' kaj~ rigardant.e 
de r,Ualprolls_ii:9.C, apenaií · oni povus· dedai, ··tu 'l.a .nova' 
monumento ·estas starigita en la arliá·ro a'u morteri.1~lo 
migras l:aií siá V'ojo, aspirante la rekordón de malrapid-· 
iro. Tamen, tiu homo-limako ne estis . s~mpla mort
emulo, sed nuhego de fulmotondro, kiú 'mallevi~is al 
Arbarbieneto plena de minaca tempesto. · 

La patriarko ·de A rbarbienet<;> volis denove -surtron-· 
igt kaj estís fai:a:nta 'tiuoele siajn unuajn vizítojn. Ko
ménGe ·.alla· bofilo, loganta trans la arbaro, poste .kune · 
kun ' Ji e~ r~·· ~roon, kie li donh al la +bloñJ.i() rajto3n: 
gvict.i la ~j~ga~erop. ~is la gajnopknu fino. ·· 'f:ion. kónsili.s 
la bOfilo, kaj 1i ja konis la .afero.n: li estis ja' granda 
prooesemúlo, kiu prooesis ec k:un gesinjoroj kaj gajnis, 
kion signifus por li ia Toomas -el Arbarhieneto, kiu 
rrtalgajnis ec k liD geservistoj pri salajro kaj .devi.s, krom' 
la salajTo, pagi· ankaú la ju~okostójn. 

La avo estis tute kontenta kaj ne tiw.is pri la 
reznlto : ll devas rerioevi la bieneton; Juhan el Maatalu 
kaj adv¡;)kato .cella urHo tion ja plu:rfqje asertis · kaj 
pruvis ~e p~r' ekzemplioj' ke en tute siutilaj· okazoj 
bieno héredigita estÍJ rerioevita. ,,. ' ' 

. ·Nui mm lin cagr-enis: cío ci elreíigis lin el la 
antaiía prdinara, kvieta vivo, kie cío estis tiel hejmecat, 
simpla, komprenebla kaj Jetis ien en m.ondon J:nala:mi¡
kan, kie la aero ·estis ciam elektri lita, kie oni ciam de vis 
esti ··singarda, por ne esti hocita per hoko; .pór ne fali 
en luJ?okavon . . 



i<''' ~ 4' ~ ' ' _,. 

·PanJQ ; Jno:t;ti8 .. ~ · 
- T•berlo Morartú ·~ ; 

P~jo mortis - ~oncas }ak·~o.a, telel;l'ra:no. ~~ 
1\umanuJd. Nm du vortúJ . Tamen 1li enhavas tutan · . 
mondan . . Unue la olruloj ne viOlas kredi la nigrajn 
literojn. La menso ne ka:pab'Uls percepti. Cu vere ridas 
·la sveda eielo? Ne. Lannotorento vualas la rigardon. 
La koró ne·;. sufí~ , vastas por tiom ·da do Loro. Super
do loro leviA-as málrapide supreu kiel pe~e-nigra ,nebul 
ego. Gi kovr.as ec la pl~j etan sunradion. P.anjo· mortis. 

· .Panjo ·kara, CU \IÍ Yel;é •forJasis nian sepdekjaran 
patL·on? P1ej bona Panjo, okfoje trasule1·inta la alvcnon .
de viaj illf~noj en ci tiun mondon, cu ·wi vece für.iris 
de ni? Kiu· sido's apud niaj Jitoj kiam ni estos ma:1-
sanaj, mala:perigante la limon inter tago kaj noldo, 
JGu metos sill11 mildan manon su:r niajn bolajn frunt
oju. Kiu flikos ok parojn da strumpoj, kiu lavos niajn 
vestoj:n: ki:q ·kuiros por ni. Kiu k<Otektos uiaj1r lernej~ 
ajn taskojnJ kiu pre~os }lOr la- sukceso de niajn ldop
odoj. l>anjo kara, eu vi vere forlasis nin? 

· Panjo bona, vi prizorgis, tragvidis vian idetar<Oll 
tr.a la mondmilito eksplodinta en 1 91 4. Ki.am la sorto, 
]etis nian patron .en R:umanújon, vian plej agan ' filon 
en italari · rñilitkaptejon kaj . min sur fronton en tria 
lando. Vi pN~is por lá f'oraj kaj laboris po;d a hejmaü ' 
kiel martiro. Banjo bona, kiou ni faros se nun ek
flamos ec pli terura milito interkontinenta. Mia kara, , 
htrngara piltrino, ecfzinlginte al rll:mano vi neglektis 
malsa.~ajn po1itikájn konsiderojn starigintajn niajn 
naciojn hund, ... kJite unu kontrau la alia:n. ltaj inspil'.ls 
vian verdstelan fílon de sudo -edzinigi filinon de alta 
.qordo. Panjo bona, M . vi scias, ke blankuloj pensa,s 
p,ur pri siaj patrinoj, ~d ne pri tiuj de la negroj. Ke 
fla.v:ai. homoj_ esti_n:lega~~j s~j gepatrojn ne _vo4ts }.)e»si . 
pn tm ke ankau la soldatoJ en la "kontmua tendaro 
havas patrinojn, familiójrt. Panjo boná, co vi scias ke 

. ' ~ 

sennacia:j>, procent~gist~j, 1 x:nunici9prt>duJrti;:l~oj , ·ven di!? : 
sia,jn venenojn ·a:l ambau:''tendaí;oj, · kaj mm suooeetáíS 
la ministro jo de diversaj landoj., por ke deoove' ·ek,:-

. furiozu· hombuéado kajJ· ilia duoull:l;orta kapitá'o ak
ti.Vigu. Vivigu la morteca . rnate1"ÍO de pulvo kaj gaso.., 
Por· senvivigi ne ,nur soJdatojn, sed anj<aú . ~vi:óojn:, 
kaj patrinoju; ee sucinfanojn. Ppr hei ' >> he.mojn;<. · 
.Tes; P.a~~o bona. Se m~1satau,t? m~rtig~,s1 t~·osatulo~ . 
en la cn5la vivo, la §~to pencttga$ · la murd1stón, au 
gilotinas, eble sidigas en elektran sego11. J(ial? "Car l! 
n1ortigis nur tüm personan .• Se.d kiam la ~taroj , mem · 
organi2:.as amasmurdon sub la ,diplomatia .sildO · >> mili; . 
to «, tiam ni ricevas .de$ pli dª . distingai medaloj, j1,1 
pli da kontrauiíloj ni. sukoosis ekstermi. Tiam mi ig-os
des pli »he roa«, j u pli ·,da maugre:nadoj p1i jetos a! . 
la ká'poj ' de miaj hómfratoj, jú pti malvarme wi povos· 
rikani kiam .la malamikaj »hundoj << §aumkraoos siajn 
puhnojn kaj ,el~rnos siajn okulojn,· gis kiam o .. ankai,í 
min sufokas la gasoo · Paujo bona, kiu pregos por niaj 
animoj dmn la morgai.ía, hodiaüa , mondfr~mezo. . · .. 

Paírjo, vi ·foriris, sen vía oono ·estas.· kuu üi. Vi. 
ja donis vian patrinan benon .por ciu nia paso en Ja. 
paca bata1ado por la intergenta komp.t~JlO. _'~or la' 
semado de ver~j . amsteloj zamenhofaj . Panjo, vía 
suferinta korpo rip<:ízas en ' ~ora tero, ·sea via: .,.,spi~ito 
estas ciam kun ni. Pan.jo, certe via' animo ka~is sin 
en. s~edau IlC~~tu~on "' om?~~tan ~ ripozej<On o d::~ ·~ 
m1a mfano. G1 ludas en milda somera vento kun la · 
Ol'aj bukloj de nia etulino. Nía amfrukto, por ui pli 
bela ol la plej majstra aQ.gelbildo de.· 1\embrandt! 
llanjo, via filo ne restis rola. Vía korbono nuu nesta · 
en la koro de mi.a edzino, kiés brako kon99le rjpo~as 
sur miá ' suitr6 kaj kies"larmoj"tmUigás kuú 1{ miaj . ' 
Pan jo supe,rbóna, ripo,zu tran~viJe gis nia · revidol .~. 



Malsupt~n ,iras mia vojo - al_ abismo. 
, Kaj kapiet~rn<l montras nur malplenol!, 
ear mal~~;éna estas nun; Ja prismo, 
kiu kolore. montris vivarénon. 

Demánd'. akritas antaü mi postula. 
Ja kjo elu? Per kia glav' giganta 
dishaki n~on kaj ~r paS' herkula 

-, sin savi, d~ pe;eo ruze la~ta? 

Mistera -voco lo gas - ;faru finon frato! ... 
Né dubu plu, elektu Yojon lastan. 
Suficas fipe lUkti kun la fato. 
.J a venis hot' por fini tempon fastan 1 

·..-J • • 

La .tempopaso cion ja -nivelas, 
kaj fÓrg~i~as ·ciu k;oií:lolor'. · 

·'se ciu sento nun en ·vi ril>elas -
la tempo: fluge cion plugos ·for. 

Mi scias ja - tre longe vundo gutas, 
sed ----:" éStÍI.lgitas fiqe ciu :flam' ; 
degelas hruio, kaj .la sent' ekmutas:· ""' 
La lastan 'akton havas ciu dram' 1 ' - ' 

Ja \:ivu nur ... La tagoj' preterfluos, 
:forlavos . éion, kio ardas nun. 
Jen, ·- venos ' temp', kaj. vi de nove ~uos, 
dtl nove ~avos vin la ora !tuii.' de 1' ·sun', 

Pluvetadas ... 

~Iuv:liadas ... , · . 
Monoto.qa me1o4io' lama 
gutí'rapado, hor' post hor' la 
Pluvetadas_ ... 
Lamas _ ~nkaü penso, kaj ekmutas. 
Sole pluvo_ gutas, gq.tas, gutas ... 
Pluvetad~s - ~ . . ' 

SE)htima kaj brava, 
kl.l-!;l la_ ,cela dhiz9: su~glava: 

_ •Pro. Yero, Heló, 
-vi surpasis la kan'lpon batalan. 
pro -Belo! . 

Vían :frunton juna:n -kaj palan 
ne ombris ankorau, la griz:t nubo 

.de .l' Gr-anda. J)ubo.; . . . " 

Nun-
geme spiras laca brusto. 

-La -batalglavon mordadas rusto. 
La .salivo 

.dtl l ' vivo 
kovras koron kiél sima rubokrosto. 

Treto de fera b~to. --
Stumblo. 

Falo. 
Koto. 

Jen de la viv<:Í -la tuta doto 
por v1 -

Donkilioto 1 ••• 

Ridu ... 

Ridu nurl . 
Antaiimetu la ·maskon 
Ridu, se ehle -
rido kaAos . sangadon de Jf kor': 
Gáju :nur-1 , # . , 

Se, la vivo ne sajnas nut. majo, ._./' 
gaju ' sen~ene, e< 

-kaj pro gajo ees-itos la plor'. 

óuu nur, 
·se de 1' tutp ~i estas nur 
~u.u .laiípove 
la. ·donacon de l' ~oj¡¡. moment'. 
Drinku nur __ : 
kaj ne pensu pri liorna mizero 1 
Drihku plenglute, 
ke la v}von fo~b}~V!J' la verit'l -t' 

¡),OVaS kontraií,starÍ la allogo:jli . de . niaj: VUÍOOj, li tre 
kolecigis, kastri,gis siajn mili~tojn ekd'e la, eefkoman.
:&nto gis la plej las~ -az.enpelanto kaj- ekipis ilin per 
táÜrklaboj : l'iufJca!ltritof tre7 multe .nirt,;ten.is, ti.el ke ' 
.ni -éstk' devig_itaj .eliri el EgiptUjo kaj serci~ lá mondo · 
al ni nian hejm()n, ha.vant-e ee ni nur niajn .faeilpiedajn 

. oovalojn, kune knn kiuj ni gis' nun serMdas nian hej-
' 1~landoñ,« . · ~ 

' ba rakoh:tanfu ' eksütmtis ka:j fikse k~j 'per.rlsté 
cigardis en la. 'i>a.jron) dwn taj:éokpla bí:ab'iilo, sjdímta 
ápud li, ekkantis. . Al si a~s voeo, alia ..• plw:aj voeoj~ ' 
multe da vo&>j. Ci tie ~ojkiis,. fíe lamentis, pli mal,. 

' pi-e.ksifue zumisJ}~e ehis., ci:Uo~,e; .sonis kaj ~dis la aeto 
· ultka~ó:::a< ~:-ondodáru::O 'aJ!ll~noj.. . : , . 



Kíám' ]a, kantó :fin~;, 'ia: ánta:j:ía 
mandis la avon: )>Kaj via rakonto? kion vi alportis? ~ 
Kvazau ~uste tion li estus a-tendínta, komencis la aV>ó 

, ~ian .biatori~n. Shn hi~torion , kaj propran historion} 
pr i si n:lem~ ~fektivari, ne elpensitan. Ni g-iu jam scia ', 
alfuen-au -tiom, kiom estas necese. Tial ni prefer~ do lee 
dormetadu apud la §tono manap<)ge, vangsurmane kelk
ajn mo:iheritojn, ~is finitos ·la hhtorio de la av.o. 

))Tiel ,estas pri. vi la aferoj, « di.ris ciganino sulk- • 
. r .· 1· r. , . " ' . . ; 

viza~a, »ven u, zru.::,· auguros: al vi . knabine~on-karuleton, 
viriMtotÍ vú:ttlgan ; .. « Kaj ne atendi~te la konsenton de . 
la avo, si Kaptis lian manon, elt;i. ris el ~ fajro h'rulsti
pon fumantan. kaj 6ff ties tiililforta 1úmo ekesploris sur 
la malglata m!il.nplatQ de la: avo la liniojn de lía sorto
karlo. Ju pli si en.profundigi• en ilin, dés ' pli malhelil
gil:; .sia l>l·una viza~. des pli silent-emigis sía parole:mo. 
Fj~e, k:v.azau ve~int-e, Si diris: »Mi promesis pli oh 
mi povas. , Karulino estas mal¡jroksime, · ni3raj zorgo:j 
rampas, atcliras .-e'rnhusk-e al. vi kaj , siegadas vi 1 .• « , . 

'"¡:,.a aoo: Kiam ili malaP-eros? 
f.ia ci'gonino: Mi ne sci 1s.: mi ne vidas tiel ma~~ 

proksimen. ' ,, 
· La· aoo: Kiert mi iros? · · ' · 

· Da ciganin<(): Nrek tien, 
0 ki ~n vi antaiíe intencis, 

nek tien, kien vi poste deziros, sed -en triaí1 lokon, kien 
vi n:eniarn pensis iri. 

La avo: Strange. Cu re1ektive ne tien ini i ·os,; kien 
mi nun · drezir.as. Ou vi vi iasJ Jtiám ka j k:iél mí · morto~. 

, ' 
La .ciglllniM: Ne. Sed mi vHas i~n, kovritan per 

veplaj .b'ranóoj. _Eh:le ~i konoorrias . vin, éble ne, kiu scias . 
.Iom _post iom · malaPeris · !a konvet•&acio, kvazau 

tajro, sur kiun oni ne metas: plulig1rajon, , kaj super la 
maltrank'vila kampaqejo, -emgis silento. La matenmeza, 
suno k'aj ~uado de pa§tisto ~kis la avon: L¡1 ciganoj 
jam foriris. . · · . 

Ununura afero estis oorta: neoesiS iri returne, .ro.:. 
veni al Maatalu, rualpenn-esi la vanan prooeson · ka.j 
tekomencj. la '\ÜV<(JU antauan de'maljuna. hoino. Ou estas 
etile? Nu, kial do. ne - óio ói dependas ja de li mem: · 

. . ~ 

Anta(¡ c>t vojiri, oni bezonis niangi. P1;oksime de ·. 
tie oi devis esti Kiinnut:are. Gi ~tis 'en la najbá:t-eco at 
Arl>arbiene-lo, pro kio la avo esp;er.is · sciigi tíe pri 1a pl-ej 
foo&aj hejJí,laj n,ova)oj. Ne mia kulpo estas, ke li trom\,o: · · 
pigis :t:ilate aLnovajoj, kiel ankau ri.J.ate-al la: mangort 
(Jevo. En .Kiinrmtare neniu estis hejme kr,om la duon-· 
urda inaljumiijpoJ ,lciu al tiuj . del;l'landoj de la avo aií 

tute silentis, au c.res'(>Ondis pe.r bterjek~ioj. La á.:vo ra,'" 
pjde ekiria -en la direkton . ~ ... Maataluj ca~ al JiTbarb.i,c.. 

' eneto li nun .ne 'iru$ por óia ajn pago. , . , 
·· 13áu la vo1o' de l' sorto, la: v.izifu ® la aV'o -en K/in¡!: 
notare ,pe ·fotpa~s tu~ se,nutt\e. ,.Maisu}mmiri üelau .1~ 
\'Ojo de:·bt utaro· allí renkontitis malh.el(IO, kiu kons,istis 
eu tio, ke ' du bondoj "__,. unu: biar,ib .. fla,v.a, alia"nigr&, 
J.>unta . r,c lin -lt.takis, ·poste · oni . Iol"V()kis la hundojn ~l<aj 
1¡¡. .blo.ldhaxa.pa&tist.\mabinu - Kiinnu Els '_ . aemandis. 
kompate'me; »EJneJ li ~n difektis?,« Tre eníoeiite -pro 
tia lcompateDJQ. ~a a~ tute n~ p,kn'dis pri ~j dolQroj~ 

'' ó[i;. ¿ ·' ' 



de 'vja ~Mjo! Vi ja ·s&ias, k'e ·en nia' gento~tis nun 
nenia honta:jo ok'azis . kaj alikaií en la esrontoeoo ne povos 
ok~~i. Se_·rn} .anko/au .Iriídos pri Yi ion . ~nan,' né · 
plu . pensu t>ri vivo. Ce mi ne e~t.a~ kiel ' ee la maljuna 
Taavet~ Kion ~ promesas~ tion mi ánk!aií plenumas. 
Cu ·Jrorllpf.enite?« ·, · · · · .. · ~ · 

. Laií la ~i~no vidib.is, ke komprenite. 
· -~. >> K.aj~un veturigu .:niin hej!men,« -~i ordenis al Ia 

junservisto: '• 

»KieJ,« miris tiu ci, »al tio mankas ínterkónsento. « 
»Malsagulieta . . .Sur-voje ni interko~~entitos. Cu ,¡ 

mlas fari~i mía t1óiilo. « 

~ .- » Kial ne, mi volas. « 

·· >> Nu, . do. ~ ·«'. 

>.· lli . ekv~turis.:: RadbTue ruiigis 1~ . veturilo gis la 
pc>nto · de. Suúr>Salu, de tie ~i 'turnigis " ai la vojo de 
Tagametsa. ~ 1 ; ; ' l 

· .. ; ri'ips -estis 1lun Ja servisíino .de Suursalu. Suursalu 
estis granda kampodomo, · havis multe da servistaro, 

r ege da _inf~aro, ' ciuj kun pin:i~j oreÍoj. ' 

*' 
J a Arharbieneto ne tro funebris, ke gin forlasis · 

· ke11faj hmrioj. La foririntoj b'aldaií anstataiíigis per 
novaj venintoj. La maljwia TQOm:as viziiis foje la url;on 

· kaj ~kiam lii,revenis, Ji kunveturigis, por anstataií.anto 
de Tips, setan kóahiuon; .kiu komenoe neniel kura~is 
des~ndi de la veturilo1 · car >> V reneza undó . He volas 

· min ' dis§iib · 

'Amuzante sin pri la nova servistino, la domanaro 
hHe: malatéiitis la trian .kÚnvétuvimton en la má:Liritaiío 
de la veturilo, kiu .ankaií Jllalrapide etendis siajn krur
ojn trans -la rando de la veturilo, por' alterigi siaj'!l 
piedojn. , ~ 

Li estis. juna; estis >malgrasa, estis virseks¡t. 
~ ,. Oni diris --.: parenco de la p1astJin~, ftizulo, ve11is 

en kamparón por . plibonigi la sanon. P~i oni ne soÜSt 
nur supozadi~. lu diris .~ studentO, iu: komi~. iu: ar
iisto:' i~: oÍi<isto·,')l1enan oertecón neniu ha vis. Kaj kio 
grav{l, ke . oni lin éploru tiel detale? 

.~Nur Loki konsidetis en á nt®r, ~u tiu 

li nun rnoment-e kovas; oni . n~J!.,iam ~is esti oort~ pri . 
loko, ke -li ne álportos tien si.an ag13.dsferon, tiel ke li 
fine akiris la. , famon · de ia , éíetroY;i~a, eiovida esba)OI,, 
kiun orii time is, práksime de kiu oni honti,s ec "trar. 
pen~i kelkajn siajn p enwjn. 

"' Estis tamen duopo, kiu ne tiel lilatis al la fr~ml
dulo: Loki kaj la junservisto. La unua trovis en Ii 
kunulon, kiu ileniam mÍ! is aií koleris pri ia ajn aÍil 
stnltajo; 'sed pacience k~j tolereme . gisaiískultis kaj· pr:i¡
diskotis ciujn demandojn k.aj respondadís taií~ve. 
Ankau ·por la petolajoj de 4>ki li §ajnis ha'i neeléer1 

peblan provizon .de toleremo · kaj liaj aspiroj, plihonigi 
la kara¡~_teroq ~e Lol;i, 'sajniS ha,yi bbnajn. rezultojn. 
~ •··. ' ' 

L!!- junoorvisto povis uz~ siajn liberajn horojll kun 
pli granda utilo ol antaiíe. Kvazaií profeto .sidis Maran 
ie sor ~tono aií aroostumpo kaj antaií )iaj· piedoj kaiíris 
liaj solaj du disciploj - la junsenisto kaj ~ki. 

S-ed en la bienetó oni a'Jlkaií la:Poregis, ke la §vito 
gotadis. Negra.vaj intertempaj okazajoj ne povis mal-
helpi la~ laboron. , 

ka nova servistmo komenóe ne estis kuti~nta 
al la eiáspeca kamplahqro, sed iom po.st iom §i alk:uti
migis k-aj ec mem gp.jhum.ore fartfiltronetis: »G:i ja 
k~mencas iri Iaiíorde. « , La insulano el Saarem<aa, bo
n!JJO );l¡¡avi)aay, kiu en la. JÚ'Qksime trovig.anta Sqpsi
maroo rompa<Iis la torf,qn, per siaj 8eroor.akontoj mult.e 
helpis ál la le~ de ~ gaja· humoro ~e 1: bienetanoj,l 
kiam li· alvenis ' -en Arbarbieneton pote Mvigi al si mang:
pt·ovizon. 

Precipe komika !ar~i,s 4 a afero, . kiam la . viro ·-el . 
Saaremaa kaj la ··seta junulinó ekdi.sputis io,ter .si, pa~ 
1a,nte ciu en · sia . hejma diiilekto. La bienetanoj ,.nur 

.. aiiskulti:s ~eírkaustarante ,·kaj . ridiS gi$' larmoj. " 
, - . "· 



i 

'P 6 einoj: 

. ci kotori'·'ni eterne 'k~edas, phigas, 

en altojn nur la kaAaj Fensoa flugas , 
·-. sM tra milionmQjla nókfma:lhe}' 

ja, tamen, taii:len sercas ·nin, terbulojn 
el-sia alta tron' -la stel'o . 

· - Martel-kaf!to 

Botisto estis mia patro, 
kaj oftis 6e ,ni, ser,enad': 
Image ja ec nun mi aiídas 
mu~kon deJa martelad'o 

Li penis kaj pre~kantis pie · 
por 4~lpo ._kontraü $orto-plag'; 
kaj tamen ha vis ni · sortbatejn, 

pli , ol ,minutojn e~ la tag', 

Kiam . ekdoxmis la vila~o, 
jen sonis ~is matl)I,!-a hel' 
al mi ne zum'• de vartistmo 
sed la lulkanto de l' martel' o 

;"lt 

Lulkantis al mi la martelo, 
ka} 'oesis plago kajb_arakt' 
min al gajritmaj, sorcaj son~oj 
enlulis la · martela takt'. 

, .. 

....:. ,.Embq- . 

Sed ne la profito gravas cefeo Pendigi al la kolo 
la Ca.sajujoü, . sur§ultrigi,,la . pafil,on, p~j aL ¡nahradik0 
la kaprealpiedan vipon; ~vi la piedoíi en piedingon, 
salfi al dors9 de t!ljd~valo, jetila alian gambon trans 

. la oorso ~·e~ oovalo~ fajfe kWl\'Oki la húíidon kaj rajdegi ' 
&i ·ftakasi~ de !a monilo '-- cu . ne plezur.ego 1 SeH. 
multe pli 'plaóa$ .Atelire emlYuskadi laiil vojojn1alpep; 
mesitaj kun dangero al :vivo, eG neseiante pro aii por 
kioo 

Sub la selo 

·Mi sentas mln cevalo fik~dUka 
sub selo de la Zorgo-diktato.i:'; 
piedoj miaj :· tre¡:nfl · ~anoeligas 

' sub grasa· pezo de ci g'randsrnjor'o 

Mi stuníblas, stuPlhll!-s kun pendanta kapo . 
kaj dign'as sÚr-.la dors· la diktator' o ~ 
Ho, kial li ne . batas kapon mian . 
donante kaiízon por veanta plor'! . ' .-. 

Sed li silente sidas én la selo, 
, ne ge{las lin .,.Ja stumbla malrapi(l' ; 

nur 1ian trograsegan ventran skuas 
- mi sentas "- la malica ka§a rid'o 

J 

Demando· 

.Ne' a:íltaiílonge 'pa~in\c 1:¡: somer' ':So vaga~ 
sed ~ia flamo igis tro saga kaj tro aga; 
poste) sur :kah-aj "ojoj, K.nn g.rize fla-vaLflagoj, 
enkuris b ,,aiítunóii venen~ splen:aj tagof. , 



· plq. N u, cu, ;u :OOt dolbr,as: 'l Li flugu laÓ ·la: k'prdeziro, « 
. mi pensis kaj · fiamaniere li malaperis de tie ~i. , 

Vesiaru dénove fervorege ekhakis, kvaza\í la aferoj 
estus nun en la pl,llj tJíona ordo kaj kvazaií''la avo cion 
j.aó1 scius . plej bone ka j pl~j klare. Nu, tiu ci atendis 
kaj aten(l}~dis la, fil)~U de la historio kaj stare sÍmgadis 
la . piédojn. 'lGap,,. fgrpasis jam kelk:e d1;J. ,eternoj, li . 
kuragis 'del'flan<tL , ,, . 

·• »Í{aj kio oj.ra~!s al~ tiu Juhan?« 
l> Ha, cu al[ Juhan? Diablaoo, jen k,ie' gi ~ntran

cis. Leena, . :'stircu púran cifonon, mi hakdii:ektis' la 
fingron. « Kaj V~siaru kuris en la ca:mbron, bruege 
fermtirinte post si la pordon. 

La am stmnbl11dis al la lignobloko kaj malrapir
dege sidigis, por gi m tendí la :fil)on de la histoi:io. 

»Nu, ma1j;nulo el Arbarbieneto, cu vi iras al la 
eilteriga festeno·. de Juhan 'al Maata:lu?« -iu demandis. 

La avo, eRttimis :. ··· jus "li ·ekdormetis. ·. La .demim\:: 
din (o j a!ll mq:l~peris; tiel k.é manki3 la eb:lo de . pli d~ 
tala sciigo. Do moTÚS . Juhan ~~ Maatalu. La aro levis 
sin de la lignob.1ok.O · kaj ekiú3 reen direkte al A.rbarbi~ 
neto: La mortinta .Tuhan ja ne povis jam k.Qm~ci la 
proceson kaj Cio .alia Úe multe gravis p¡>r lá avo. · 

J-en ti-el. Kiel :favora estis al la avo la sorto. Ciujn 
g1·andajn zorgostonojn gi :fo:rruüs de liá vojQ. Ec se 
kelkatempe sa]nis la .af·em esti a1ispeca, . :fin:fin~ ~~io aran~ 
gi~is laü la plej funa man-iero. y •r1 

Tiel 'tneditan.te"ka) -diskul'ante ert si mreni, ·· Ia .avo 
de arbarbiene!ro ating1s la lokon, kie la vojo traír.as la 
dehakejon. Tie, inter la arbusto j, vidigis» honili>j inovi;-

. gantaj. Proksimet,é al la vojo du viroj sidis, · ciu sur 
sia arbostumpo, kaj sin satig.adis per pano kaj' klupooj; 
fli sajnis arbosegistoj. La avo deziris al ili - bonan 
apetiton, kaj alsidigi> pór ripozi. · 

Un u el la vii;oj daurigis rakontadon: )) l\enlront~ 

gas do Juha11 -él Maatalu -en la cirkauajo de riGihq:t.as
s'aare, , ~n 'Viuiku; nÍatco 'lcun tri viroj, ___._:· verSa:j~· ~n
kau st<elCa,sistoj ~,-. k'aj-·alit.ás al ; ili, ear kun.:e plÍ opor
tune, ope pli noble. Jli kúne vagadas, gis kiam la viro 
el Maatalu opüiias"P'Pr ',si plu nenec~sa' la fremdan ko.m
raui(jn kaj .. volas ;Jisigi Oni tiam suhil;e díras: ))' Ne-, 
kara vireto, tiel facile ni vin ne del.asas. Kion vi' sereas 

noj kaj unulftmb'o timigadis la pli .malgrru~dan kaj mi
nacis fortran~'Jian nee~.direblon; La stultul:eto ne kbm
prenis la §eroon, ekploregis tiel J{orSire, ke ec la swnoj1 
devus mol:igi. Ce la proks.fmi.go de la aVJ9,Ja Cikanan~ 
toj iom t>1ikvie1i~is, kaj kiam la m.aljunúio malaperis 
el ilia \<ido, aud;igis post li konsolado. >> J<a ' De ilin aill{
bau ni íortran¿és, .sed nur uou, kiel :fortr~ncis la viooj 
de J{;~\b~a$S~a~e al,, Juh:an el. ~.aatahi,« .:- .:>he .. " . , 

·· .• l' R>ee !r ··hi_s.tório pri :Juhan! Kiel gi eefiktive · oka~ 
zis? « pens:is la · ávo kaj itü returne, , por pli, getale 
demaudi la infanojn pri la afero. Li alvenis gustatemf
pe, kiam la etuleto trovi~is en la plej UUilfacifu situ
acio. Ekvidinte la avon la Cikanantoj forfugis, dum la 
Cikaoato starigis, ordi ~tis la vestojn kaj puTVisis lanazon. 
De li la avo ·fine scü¿ is, ke Juhan el Mítatalu mortis 
pro sa~tgoperdo. Tiel do li rioevis fine la oortan scügon; 
nun Ji po.vas rev:eni h ejmen: ~ -~ 

Li . faTis tion sub· la ak:ompanú de . diver$Speca . 
niuziko. Sur ar'bo insultadis birdreto . niireran . .arln
segisfón, ce Qr.elo zumadis .kulo .malsata, en la arbus
taro audigis kur'b'tuado kaj vokado: »Bubb, ka:pti, 
kapti, kapti! 1Castri, kastci , kastri!« káj_ Yea laroenr 
tado de timplena voco: l> Lasu, lasu! Helpu, helpul, 
helpu! « 

* 
La enterig-f'!'lstenon en .Maata1u óeesti!> ciuj ar}jar,-

bienetano) kromla avo kaj- la servistaro. Ec ' L<;ki fani
faropis poste, Ji:~{§i · veturis per nigra 'vircevalo de Peep 
el Piiroja kaj pret~rpclis 6iujn. . 

Ba:ldau post ht enterigo okazis afeooj meditigaj J 
pri kiuj on;i ne povi1 rioovi ldaran kompreDQn, Ricevis 
.iutinví~ilojn la motlinta Maatalu Juhan, kiel ankaií la 
1ivanta Arbarbieneta Toomas kaj la aliaj· homoj el 
Maatalu kaj el Arbarbieneto. Neniu povis· d\ri, en kio 
'la aforo konsis tas. La avo kv.azaií divenis iom, sed ant
kau Ji ne :povis ~ kompr-ení, kiel la mor tinta ~o '(11 Maa--
l.alu LJ~vis'· ~c~ili:enci la proooson. :· e e ,. • 

· La tgtero tamen estis su:ficf! simpla: ·lá ju~.af.ero 
estis kóme~cita antau la morto; Ja iov!itilojn oni dissen~ 
dis post .la enterigo de Juhan. . . 

Toou1as ' el . Arharbieoeto diris: »lGo "C}jn okazu 
ueuiaru antaúe. mi staris ce jugotablo, ankaú nun mi 
ne iros tien .. ~G Kaj li ne iris. . 

Netrio poi'ÍS okaii, C..tr oni finis la jugaferon pro 
nealveno de ainh'f!ú partioj. EI Ja invltitoj · viZitís la 
jugejon 'nür lá..maljunservisto de Af:harbi~eto kaj ~ 

. • __ ., --~ --~ . - ~ - • _-1-: . ,. 

n)nint~ :men '~gl~ ~t~aj~. ab'súrdajojn, ke ne~un ' lf povis 
pe-r~va<:U:, pe1· siaj vórtoj. E¿, la avo skuis la ka:pon du:m 
liaj parolacoj.. kaj med1teme diris : 

)>)ye havas la parolado vidon; ·nek guston.« 
En Aí·barbien&o la:statempe oni entute ne ~. atentis 

.plu la Ilioo~ozadon de la maljunservisto, ear oni havis 
ion pli bonan. Kvankam ne estis st.arigitaj ~aj grandaj 
te1oj, n~k ~ris' iaj mirindaj ideoj, tanlen oni povis 
eViti la kl kaj provizo:re ú.o sufj.ci&. 0ni kónv~rL 

' j kaj l,ándoj, "6ni ' a~kfi . "sputis, 
r la ; penS() dum tJerttj_ PI-



·kor..' melaríkolia? · ,. 
" .. 

~ 

:Cielo • 
·· <iardeno niia 

< • -:-· ' ' - •• Yt. 

·-~~ ~ 
·.1\l ter'·' premite • 

en blankaj floksoj ·drenas, 

dwn el arbustoj · 

la j un~~ar.bustoj ' 
humile kaüras. senfine ravas, 

.~ la biankon ru~aj riboj 

·· · embusk~" ekspÍonas.; 

Sur ili p}umbe p~:Jás 

cielo de augusto\ 

· sed stelojn . reQ.onacas 
' " ·~ 

1fiálluma nokt' aütuna. 

> 
kurbigita ne pcwis tuj r'f:l~i¿:i aü ~ahí · en diametre .. ,;, . ,' ' .« { l -'_!.<.~-

. malan -ek'Str.enron. 
Eyoluo .estas entute vorto pez~ga, la longa . 

historio .pi-i la her()(), kiu per dentoj tr!imor.dis tunelon 
. ,,ira :roka monto dum, jarmilírÓnoj. 

'* 
• 

En Aibarbioeneto do estis: ·mastro Toom:as, mas-
trino Anha¡ ilia' filino Lok(l~ · avo, la maljt{nservisto, 
la junservisto, pa.§tistino Priskilla, 1~ s~ta krrabino Pa- · 

·1·aska kaj la url:>a junsinjoJ.\Q )iáran, Iun vesptJron 'ili 
·. ~uj kol~tigis -en i ta kotto "por konvet~acio. Süpozehle 
estis dimanca vespero. 

La .maljuuservisto sidis sur la stupetaq> kondt~t

. ',kanta al )a subteg:i:tiento deJa domo, _ la A 3unser~isto sur,, 
la 8ojloblok0, la avo ari.tai:i sia r-emi¡;o1 Loki sur la te~ 

' mento kaj la pastistino sur la putokadrajo, Ciuj aliaj 
an~ü la sojlo sur la ~enko. .. .. .. , 

,_, '~· ·'~· ~ ~· ' ~ 

'" Kol:nence oni .. konservaei:is pri' Iill!.mo kaj .Adamo; 
poste iom post rom oni -e'kpa~1is pri la afet~j medi;- . 

·.·. ~S:aj ~ kv~~am . pr?~sim.aj , ~~~en _ne~~rigi t~J · • P~eci?e '' · 
;pn la afet'O de la Jugprooeoo: ,Om l!UflS, ktú "kl.IJ kta1 
kamencis la pl'OOOSon. ~· 

Est~is la .sekva interparolo, finé. pr-eskaií•kVerelo: , 
, La 1~alj1.1nservisto: Hn~, ':CMe iu, povus soiisi pri 
cio ci, ~d kiu ig'edas al lá. vortoj de n'íalrica ]lOmo? 

La mastro: Nu, kion vi do sCias? 
Lcrn~lju.nsif:vÍsto: Ta;~-en, iom~Íe cpor mi mem.,. 

,.. . - . ' ' '~ ' ~~-
La rñ.astro: Nu, ekpanol1,1 dol · · 

La malju.nSf:rvisto ' Panolu, parolu! Kia' otilo de 
tio, ,ke :tpi malvailnigus ~iim buS,9.n" Nen3u ja~r~das 
al mi<J,j vortoj. · · ' .;. · 

La mal jy¡,nservist{): Li 
ja ooostas . 

La mas trino : · Kio? · 
La rrwljunservi~to: Li, pTi kiu vi diskutas. La· -e~: 

proC.esinto. / r·'··· · · · ' 

Kelkaj: Jen kiel! Kiu do? 
La rrwlj~nservisl<J: Ce1·1ie · la .plej• m,áljun.a . 
La mastrii kaf la mcrs'lrin~: . Lll. áv~f ~ · · 
'La m.aljunservisto: "N·eniu ali~. Li m~rn. 

. Priski~la~ Ha! ,,, 
. J1a.avijaan :;. A.iídu. ~e la kQtñiko ekg,rakis: 

grakL . , ,., 
La mastro:,., Oesu du ... Cu verf tiel cestis? 
La maljunservisto: Dep1andu liv .mern! A9kal) 

]j hav,as ja pa~olilbn s~tf ia ria~o. ·~ · 
. La mastr(): Pacjo l ~ 
Úi<n>o: Nu? 

3La mastfo: Cu vi ;iidas? ' 
La avo: ·Kion? . ., . 

.La mastro: Kio~ J?hkam diras. K e vi estis la ek-



·harbineto fáras falSajn nfouerojn? « Mi estis ~ ~iu, 
batís al" ~ia hrusto kaj atestis: )) sim.e vere' e kiel . p;i¡oj 

. vivas e~ .. la üie!o, -mi atestas per mi~ prop:ra b'u5o: ne, ··· 
lion li ne' farns, sed li faras monon nef.alsitan. Tiam · 

" ili opiniis, ke mi ~kaptigis per 'iniaf propraj- vort~fkaj 
ve!;:ege de~an,dis: Kie Ji f~as la ~non? el kio li gin 1. 
faras ? ¡¡ sed . mi i·espondis: »Ne pensu malbónon pri, 

· - Toomas~ .Toom.a.s estas vire honesta ka~ perlab!Qras -la · 

,OlOJ?On "pei' ' la pro~eaj m:~noj, . Ji faras nek oron el 
' kupro, · hek. argenlon 'el plumlxu Oni lasis ri:iin :post 

Lio · trank•ála,. 
t 

MtnYm: Cu nur vin oni at<estigis tie? 
La . m<lljlinservisl8: Nen:iu hlia ja · óeeslis. 

e• Maran: Do. cesu, ne parolu )nfanajojn. < 

La maljunsérvist9 grumblis ion kolere en la bar
bon, , supr<(lniris lal1 la stupetaro kaj fermtiris post si 

. la pordon bruege. Oni daurigis. la diskutadon de la 
afero kún plia fervoro , · 

· l..a mastro: .Ten Jüel mi Jidu la patron .. Kc m1¡, 
falsajn mon:erojn<': .. 

Maron: Sed Juhkam ju 1nulte mensogas. 
Da nw.stro: M:énsogi ' li mensogas, sed, .. 
{_,a junservisto: Sed, verdÍl'é, en tiu OÍ okazo Ji Cllr

lute ne diris yeron. 
lA mastro: Nu, bonege, sed . · . . Se ni tamen ... 

,, Kiu . do povis esti la ekprooesinto? · 
La junservisló: Óu tia mankas Íám e11 1la m:ondo? 

~ . .• { . 
Kelkafo;je· oñi ec supozi ne po iás, kiu esfis. 

. M aran,;, La invitilojn . vi able konscrvis., 
La rnaslra: Kiu ilin konse1·vis! . 
l..a janservis'to: Nu, ini. 

· .llfaí·an: Al por tu gin! Oni tie pov4s leg!, p'r~ kia 
c;tfero oni invitas 'Ím I:t jugejon. . ' . . 

L~ junservis.to .. iris, po:r alporli , la invitilon, _ dum 
ali.aj pli-malpli trank•ile restis ·sm siaj lokoj. ,Nur 

Ptiskilla rno9tris al Lolü long~n nazon kaj tiu s1avice 
kracadis ·direkte . al , Priskilla, gis 841. huso sekigis! Ti
_ aro alvenis ' lii. ju:-Dservisto kun la imitilo: J> .Ten gi. « 
· · · "M¡¡ran :' 13o~e. Al[I,OT~u · fáj.ron l (La rn:áslro ·nwl.:. 
fermis sian ben?in-bruliyilon,, ce fáes lumo .liaran 

~."' legis: ) civilaferD de . . . kdntraü Toomas T{)rukóhv.o. 
La m(!slro: . Konttau, koritraü" .. sed kies civil-

• • ": '"":. ' 10 . ~· '" . • • • 

af~ro? · 

Terasq en la hejmo de Milles <, .. . . 

La maljuna avo .estis. ··malsana.' Seriozc, treego. '· 
La bienetanojn kiolerigis ti u ci uelaiísezona malsano : 
kiq. Jlavas tempon pOl' flegado dum kamplaboroj? 
Ankaü Maran lastatempé n~ havis er:non al hejm:esid~ 
·~do: R<(lstis nur Loki, kiu deyis · restadi hejme. ·Si p~ 
:fitis la okazon vengi al .avo. Faria cion · male al• 01·dono, 
se §i entute iOn faris. 

Sed malmultan kontentigon si havi:S de tio: la 
avo. -estis en stato tiel felióega, ¡.,t; ,Jhn tr,a,nkvil:on 
apertaií povis geni, surt~r¡¡j liruoj . Plcjparte Ji dormís,' 
vckiginte deliris, neniun li rekonis, ' al la demandoJ 
ne . .respondis. Li travivis iau. vivoripetadon en in
versa direkto, fragmentan, malklaran, sed tamen Ca.r
man: aUogan. Jaron post jaro ~ i plijuni~s, proksiiritig,.. 
anl~ de tomho al lulilo, fara~te dum minuto taglongajn, 
dpni'* horo jarlongajn pa§ojn. Gi estís ia freneza kur
ado, fugado de leporo. for éJe casisto, .kiu gin trarikvile 
atendas en la loko de forkuro, sciante, ke laleporo n~pr-e 
iam. tien revenos. F()r .de mortoloko. al la naskigloko, 
tie tt-ovi~as plijunigo, tie resa:n,i${) 1 S(;ld la , casis!o, ate~
das trarikvile: ne savigos la fugahto de li! Tromp,izioj 
duín, la ~p.ta vivo, trompvizioi e,c -~ur la sojlo de morto, 
sed T.a nuda vero sen ili estus multe. pli terur¡l. 

}> El' la tero oni vin prenis, en la terbn vi revenóS 
kaj_1(11a-t.ero, Sinjoro vin iam re1ivigos. Amenl« ~ · 

Kiun ili enterigas? Ali jes - lian . ed~inon. Sed 
stratige: la tero desaltas . de la óerkolrovrilo en lá manon 
de la , jetinto kaj oni :remetas gin ~n la .. apudtomb'an 
teramaso~. La Viroj l~s fali la snuiojn en la tomh:on, 
eltiras la óerlron, metas gin .al la ve:turilo káj "forvet
uras,; Plue ¡ oíuj itadas dorsantaüe. La sakristiano for
íras .. oorsantaiíe, pt;ist kiam, Dio schs kiel, malfermiginta 
libro fuapis liajn ;fingrojn ·per siaj :foli{lj, . r:eferm.igí.$ 
kaj -saltis en lian suh1Jrakón. Lá viroj portas la eerk:on 
.:11 la vetqrilo iránte dorsantaue kaj la: en~rig~kárávano · 
reveturas ·hej:men .~1'· Sajnas ridiga, -sed ~tempe . 

' lerwe timiga' ,ti:u 5. káÍikre veturarrta enterig-karavano. ' 
· Oni eonacigas~ ~ ankau: la SQnorado -elui4as i-elst!'an- , 

ge; k~as mAllaiítege-r iom post iom p!ftaü~as . 
, bj ~te· IOmpilb per akre-iortá·' 'tono.': · 



' - Vi estas ja homfratol 
Jen , cíe ve?j .krias 

. kaj sodosaf$oj st;rias: 
v1 estus senr.• kompato? 
.:._ M: in t:ia ~ sor~obll,tó . 

. sendube emocias, 
sed, vane, mi ~jn scias 
neevitebla fato. 

Surtere ni--~piras . 
E:denon kaJ aran~i 
.ni sloius, ~ niílri3$ 
lnferon. Kiel san~i? 
La b.omo mem kuiras, 
kion li devas :man~i. 

II. 

Ho, hom' de l' tcmp' ~asihta, 
vi bela rabobesto 
de l' rcriesanc'! Sub vest{) 
ka§i~is klil)lgo pinta, 
en poAoj oro tinta; 
vi iris kun lilajesto 
(nun festo, morgaií pesto) 
tra 1' vivo lá.birinta .. 

. { . . 

Por granda viv' vi · ardis, 
la .&1on vi solenis, ' 
kaj murdi vi ne tardis, 
se vin malbelpo ~enis , 
vi kisis k a j pon ardis, 
~is ....:._ iu vin veneuis. 

Cinikaj · si::Jrietbj 
_,... Jl.Jé;x Kczy, -; . 

~hin. 
·ull 

La homon ~ B!Jlo spronis 
. ppr arto, r1co; milo 
da -verkoj , luksa brilo, 
por kr.im'' se )j ; bezonis. 

· Kaj cio~ grámJan donis 
ci ktimo, dum .lá filo 
de Bono .én humilo 
s.angsvitis. Leg' ordonis : 

' ~e ' Belón vi'. avidás, 
· : PC!lr k oro ha vil ~ Monon· 
·. kaj se ,•in Borio gvidas, 

vi havos núr cifonon, 
car Bono Belop bridas 
kaj Bclo .IDUl'das Bonou. 

IV. 

Sed nun - jen sklav' post sklavo: 
ma§inservistoj svarmas, 

> ke cio, kio carmás, 
... fari~u cíes ;raJ O,· . . 
· Cu v•enis da la sa:vo, 

cu Bono piu ne larmas, 
cu Bclo ne ·a1armas 
por trompo kaj por glavo? 

· i~~inte al prof~ndo, 
.ni luktas' kun sovago 
.e~ ega troabundo 
por c ta avanta~o. 
K.ainsigel' sur frunto 
_¡:¡or - rnarko de malsago. 

en garde.no. 

Ho homo d·e· l' Futu~Ó , 
vi:vanta rnilde . pacé ~ 
gard.ene ·, kaj palace · 

. eri · lu~so kaj plezu{o: 
. El vjaf~r.ila, turo . , •. " 
pórid~s vi grimace :: . 
nin , kiuj kulpe, lace '> 
baraktis en teruro. ·' 

Senp~.l{~> sendfi'ekta, 
viu nora ·virt'' .()rnam¡;¡s' 
en vi ] a krim' infekta 
de ra:b' kaj murd' né flamas; 
kiel mi vin, perfekta, . 

. envía\.,-: kaj malamas! ,'· 

VI. 

llo ka;¡:a sartrtempano~ 
vi iom tro rapidis: . 
naskigi · vi · avidis; 
nu do i . je • via sano. 

i')'• • - ;-0~~ ' 
Ne estas marc1pano. · <' . 

la vivo ,' vi jam vidi's:· · 
en brano vi ekSidis, 
I'Ín ma.ngas pork' en ,. brano. 

Sed ¡¡uUu! N un. ~onoros 
k01isofó · ktazaií tosto: '• 
gismorte ja ·doloros l, 

mizero; krimo; fro~to • . 
sed la· printen:~po flox0s 
~- nía polva · osto. 



.,__,.;' 

Tio ne estas bellite,ratúra~o, tio estas vera tag
kajero de, -viva homo. Povas esti- ke de stranga horno, 

· nenorma1a ,horno;· sed de vera homo, 11e elpensita. Mi 
ne karakterizos lío : lia tagkajéro estu lia kar.akterizo. 

-• . 15/Xll. Nrin mi ne .dubas: mi amas sin. Jam 
dum'· kelkáj t1oktOi mi _rie povas dorini trankvile, káj 
ec kiam mi dormas, sia büdo ¡non trigas aritau mi. -Si 
jam delonge plaeas al mi; tamen gis nun m! ne sciis, 
cu ~mi sin "amas·; sed' nun mi scias. Mi · ne scias, cu si 
amas min, sed ti.q ne gravas: mi amas. - kaj mi estás 
felica. úu mi amindumos, cu mi iam kisos sin - mi 
ne ,scias: mi :SCias nur, ke mi amas, kaj mi estas felibi , 
felica, felica . . . ,, . 

Kial . mi sin :_ekamis? -:-- Anka1~ . tion mi ne scias. 
. ·Si tute ne estas bela, k~ankam siaj malgrandaj rnanoj 

kaj delikata kolo estas earmaj. Sed ne ili min amigis. 
Same. sia kar.aktem tute ne estas· bona: neniu satas sin 
pro §¡a_ karaktex:o obstina, sentakta, " mal.a:fabla. Oni 
diras, ke malfelica estos sia edzo _ . . Sed mi ne inten
cas edzigi, mi nur aJV.aS. . 

7 Do, !dal? Kiél naskigis mia ámo.? ~- Mi ne me
moras tioíi. Ciuj insuhis · kaj insultas sin, mi neni;am 

audis pri .si fav:oran vorton. Kaj ili estas _ pravaj: si 
havas mtíltegajn malsimpatiajn ecojn. Sed patolaotc 
kun si, mi komprenis, - ke si ne povas esti alía , ke 
ne ... si kulpas pri, si,a m,albona karakt~ro. Mi ekvidis 
hoinon, homon km1 multaj. malbonaj eooj , sed VÍV<ttl 
hotnon kun Yivá animo. Mi ekamis sin kiel homon ... 
Kaj . tute nerimatkflble la .amo . transkr~sk~s en am
'pasion. · Kiel? Ki~ru ~ _:_ .Mi 'né memor-as. 
. . 16/ Xll. Mi.sidis .kun kelkaj kamaradinoj; §i estis 

iute:¡: ili . . ,Ili petis min sincere•:;, kara1cterizi ilin ciujn. 
Mi plen uniis ilian . deziron. Siá karákterizo estis . tr~ 
SCV!ll'a, . preskail plej seve,ra int~r ciuj. Sajue, al si ne 
tl·e:;plaeis .tío; sed kionmi ~VS.s . fari, se mi v:olis .. e8ti 
sincera ! ? · '_ . . 

, . Poste 111i petis. ka:rakterizi !llin· ~a kamaradinój 
ko:n?eucis l}!in laud:~ ciamaniete. . ' "' .. 

~ -~ Ho, kamaradúírij , - mi diris: - mi méill 
scias nüaj'n bonajn ecojn, mo11tru ankaii miaju mal-
~ouajn eeojn. ';.; ,/ ·· ·;,-. 

< llí eksilenfis. Si iom ruzigis kaj kwl r:ido l'eS

JX>nilis · 

- Via malboría eco estas vía indiferenreoo al la 
Virinoj ~ . · . . . . e • 

· ~~ f'~..: Sed ~u vi opinias ésti prava? _: mi demart
dis: - povas :esti, ke mi tute ne estas indiferenla, sed 
n ur konfuzigema . . . . . . ,. 

ti • -Ji o, diablino, si 'vundis 4 mian koron t 
20/Xll . . Mi ne povas plu eltenÍ, ·mi .amegas! 
Ni sidis .duo pe; . _estis krepusko,. Si kautis. Si tute 

ne 'povas kaúti bone, sia voco estas falsa; sed mi audis 
sin ple:r.ure kaj pasie. . 

Mi: sidigis apud ·si . . . Si ekstaris kaj ,sidigis mal
pli prdksime. Mi hezitis, ~i foriris aliloken,> malprok
simen. •Subite veninta kamarádino malhelpis min plen-
mni mían pasian deziron. . .. . .. . 
' . ' V espere mi invitis sin p·romeni. ·Si konsentis. 

- Ni iru straten, - • mi proponis.; 
· - Ne, ni .iru enJa legejon, - .si respondi$, 
Mi volis Sin konduki duonpe.rforte, sed si ne 

lasis, kaj ni venis en la legejon. 
. . Tie, kie ceestis multaj ,personoj , mia pasio IUal~ 

pl ifortigis . . . · .· · .· · · 
23JXII. Mi oe scias, cu mi amas sin. Mia _pasio 

ekdormis mi estas preskaü trankvila. . · 
·· Sed kian sopiron mi havas! Kian turmentan 

sopiron ! Ne, mi pmferus ami , senespere ami, ol havi 
tian sopiron. Mi ekamu denove,. e'C se 5¡ . mal.amas _ min, 
ec se · $ neniam permesos kisi sin. Mi Jegis en iu Sir
kalendaro, ke _»en la amo ne estas venkita, kiu gusta
.tem'Pe fugis. « Po vas esti, ke tio estas vera, sea... .. n.ii 
pr:c.feru!! esti venkita ól hávi tian sopireg.on ... 

25/ Xll. Jes, mi. ue amas. Sed la sopiro, la cnuo 
e.stas ·terhra. \ ' · · · · · · · 

29/ Xlf. Ne, mi amas, kvankam ne tiel :Corte, 
kiel antaue. 

!JO jXll. . Ni sidis k une. e Si lá;ute len1is poemon, 
kiun si deldamos en festo. Komencis krepuski. . 

Mi sidi~is apud si. Si ne foriris kaj daiíris dek-
lami: '·, ·"' · 

Mi prenis sia~ manon. 
Mi estis . kvazat1 ebria,- mi komprenis . neuion. Mi 

HUI' níemoras;i ke mía Illano J{íusigis Sur SÍI,I SU)h·of Ibiaj 
lipoj ekfremis sian Lo~n . : . · 

Si_ ne movig\s d!Jn'l kelkaj sekundoj, Sed subí te: 

Nenia resp~mdo. Iu estis en la camhro kaj. tí u ei 
iu ;í!§l.is li , Li.:"· La .Un na kaj Lasta, Sola· k'a:j Poten ca, .· 
kiun timas eio vivanta. 

Jl}k~teren, ekstilren . .. a.er<m·, - sunon ... vivi3 ; · an
koraií rivi! 

K!a;zp. l<t mastro kaj . pastrino ·~un . Loki hejmenr 
'-eni:$, ili tro'h la pordoo, kondukantan el la ()ambro en · 
la antú:iícamb:ron, mal.fermita kaj la avon kusanta kun la 
kapo · su~ la , sójloblokO. · . . : 



POcM@J 
- Saini JÚles Eee -

Lampiroj 

En la no~tmaro 
vagas lampiroj 
ínter kanaro ; .. 
j~n idoj tel'aj · 
sed kun flugiloj 
kvazaií an~elaj, 
~iam gviclataj 
pt;r · -propra lím1o 
Jarl vojoj fataj 
gis la plenumo. 
Emhusko-side 

r • brilas mokríde. 
Iam ekven~~ 
vep.tumil-frapo 

pqst .flústril.j ~muroj, 
homaj okwoj 
gapas a vide, · 

Sopiro 

' muxda de. knabo, 
kaj oni svenos. 
Sed ili iras 
plll en noktmar', 
ek• kaj ekbtilas 
pro gajo, car 
aliagas steloj 
la orpalpebraj . . . 
foraj vivoeloj 
néatingeblaj. 

Mi alligita ~ip' sur ankro, 
ciani puAata de ondskuó., 
senpí!'ciencas kiel kankro 
mals~a en málluma trua·. 

Kiall'¡l revenas .suda vento 
kun la hirundoj da lastj¡¡ro, 
kaj altas la cieltegmentoJ 
kor' mía estas :·sut la maro .. 

La suno jam alridas kise, · 
kaj ondlinioj de palverdo 
jen serpentuma¡; hele-gri~f:l 
~ia:n1. pli foren · ~is ~idper.do. 

- K:ion vi fáras? §i demandis . 
......; ,~i amas vin, - nri-.respondis. " 
Si Sidigis iom malpli" -proksim:Cn kaj kdvris sian 

viza¿on per la manoj. · 
· - 'Sed mi estas malbona . . . - Si diris, staágis 

. ~aj ko:rl\encis sur,Ipeti sian _palton. · ' , - · ,.~f!o 
. Kiori: ~i pai;Olis poste - mi ne memo~as; sed ~¡ : 

parolis pri iaj oficaj aferoj, tute ne ligitaj kunlla amo. 
Mi ne kuragis d~nove . proksimigi al ' si ... 

1 

. . 

'" 1/ ( N e, llH J;}e am,as, . . ,-.. ;4, 

.. · 5/r Si forvétüris púr kelkaj tagoj. 'Hodiau si 
:i·evenis. · 

Vesp~re ni sidis triópe ·kun k~do K. Komence 
_ui gaje , parolis, poste sia humorb malboníg~s. La 
pa rolado tesis. Ni -prenis Iibroj n kaj komencis legL'' 

Sed mi ne povis legi: mi pasiis. Per · ,tremanta 
mano mi skribis : , "'-

~> Peno ve mj ,amas Vin < kaj plu / ne povas elteui, :· 
'Se K. fo:r.éstus, mi fukaulirak'US 'vin kaj kisus, kisadus · 
seneese, gis sveno. « . ,. . ' . 

Si · tralegis kaj ekridis, La respondo estis: 
»Mi malpermesus. « · J!.1,, ' . "'' 
'»Kial ?« - 'mi skribis. tlenove. ' · , n . .., 
K-do ·K. starigis por foriri. Si foi-iris kun li. Mi 

restis sola. 1 . , . 

. ', Y/ f.' Mi .Ué ;, mas •kaj . e~ ll!L SOpitas. M,i j)SÚlS. 
libera .h.omo' kaj vobls tnoki eiuj~ aman~jn ... 

1.(1{1. Ni duope veturis én la urbbn. Nia . ~umoro 
' estis bOna. Si tre ·plabls al· mi, sed ,,mi tute· me estas 
enami;\;rita. ,~'., \lí.,u 

-:Uf5~ .;.~ 

Ho, mi brulegas. dll r deziro 
kiel n uksAelo iri dar,. ce . 
sur flua vojo; en sunÍ:>rilo 
al mi ne scias kie transe l 

Kiom 

Ro, kiom ofte la ¡;;rihtemp(m s.ehas rr¡:orna vintro, .· i"' 

Kaj flora voj' kondukas je la fino nur al mar.c'; . .:, . 

Kaj kiom da Pompe3oj dormas ; ub morttuk' ~~ cjndro, 
Kaj gigant~nomoj . · ~ub h?nt&~rg'l 

Kaj · kiom ·ofte homoj griziglntaj en tr.Jiceo 
Devas forlasi la standardon je la lastá bar', 
Kaj per finkant' Aafeca jen formigas epopeo 
Glorplena pri leona ·kor'l 

.l ' .. 
Hotliaü plenas mia vivpokal,' 

La tero matudlavas de -sekaloj. 
En tU:toj goja$ la sono~ilhoro, 

. ;. l 

f\aj sur la kampajn domojn orpeta1oj 
Displuvas svebe de 1' sonora floro. 

·;·;;-



Mi min sentís kiel mortkon..: 
kama.rado, ce k--iu mi sidis la . . ' . 

~;. 

Si 'pren!ls Ía ieteron eÍ 1a mano} de Í' ,ofendita. 
fraülino~ ci lasta ne .protestas, kaj V. legas (c¡erte, .mal
laute). La adr-esatino rigru:das indiferente . . . subite 
si iras en la an.gul<tfl kaj .komencas . ploregi , . . . ,, 

Du ceestantin0j volas sin ·trankviligi, sed -vane ; 
tiam ili cesigas tion 'kaj d#ürigas sian amuzon . 

. , Si ploras ~ e11 la angulo , la aliaf si11 ' ámuzas, M 
rimarkante Sin. Ho, mía koro! Mi a koro volas elsalti 
e] · la brustp; mi hávas tnrmentegon, Ini deziregas i VeiÚ 

al si, cirkaübraki kaj kisadi senCése . . . kisadi ne kíel 
amoratl\Q. virinon, sed kiél amatan amJ.kinou, kiu. havas 
doloroti; kaj kies dolorón 1ni kmisentas... · 

Nenian kunsenton mi vidas. Iuj estas nu.r scivol-
cm~j, aiiaj estas amú.zigantaj. · · · 

. , Sed 61 mi rajtas diri, ke mi ·estas kunsentanta 
horno? ~- Ho, neL Oktobre, novembrc mi sin ,{!mis, 
kiél horno povas aiiú homon. Sed poste mi tmr· pasiis · 
por .si. Povas esti, ke si, lnsultata kaj malaO)ata;¡ volis 
vidi en ,n:ú bonan amikon. ~. sed mi f.arigis ne amiko, .' 
sed. nur , viro, kin -malsimilis ciujn :tliajn vi rojo , nur 
per sia ' malkuragemo kaj ti memo. ' ' : •i 

Mi Vidis en si ne hómon, sed núr inon, kiun mi 
komence, llrnoris, p;>ste penis forgesi, sed' n.e amis pet 
vera 'alta ·.amo. · 

Ho, mia karulinol Mi .denove amegas vin. ;I'ameú 
mi ne amoras 'vin (la amoro jam forigis), sed · :m1 
amas vin kiel . homon, kiel amikon. Neniam mi mal
purlgos núan altan amon, neniám mi montros ruin kieJ 
viro · (se vi ne ekvolos tion!), sed mi ania'S kaj amos· 
vin per amika amo. Pardonu .min, mia karulíno, ke, 
mi forge'sis, ke· vi estas ne nur virino,. séd apkau horno: 

· Cesigu núa amoro, kresku mia amo ! 
3jll. Hodiau· m~- vidis, / kiel ebriulo ,penis am

indunú kqn frahlino, ai kiu li ne placas. Kelkajr¡ .tagojn 
antaue ()ÍÚ · takontis- ankaü pri íu mía , ka~rado, 'kiu 
ekamis senreciproke, insistas amindumi - kaj lü 
·ama.~n? n~n. t.{ma~ l~n k~~ ne volas re~ti kun li duoeet 
Jlo, nu nemain surulü thn. Ec se n11a amo revenos; 
gi estu, kitsata de mi. Sed mi esperas, ke gi ne tl}venos: 
la .memhipnoto estas certa rirriedo, kaj se mi "decidís 
senhezi.te ne ami _:_ mi ne amos. 

Nur Jni ne hezitu! Tamen nun mi neJfezitas. 
tt j l/. Denové mi tre amas sin. Antauhierau ves

pe~:e mi:reiegis mían tagkajeron -'-: kaj la amo, revef'\Í$. 
liieraii istis-· dimanoo ; mi ne Jáboris kaj 'eouegis: t1ut 
kia10 mi sidigis k'aj skribis 5 leterojn al núaj ge-
anrikoj, inia eri.uo for~is. · · . 

Vespere _en la . le. gejo ni rigardis filmon >) .\(vieta. 
Don«. Mi siqis an_taü si; apn~ . mi sidís k-dit'to L, 
K-dino h ·samé" tre placas al · riü, sed mi tute nc am:. 
deziras sin. Mia ·amatino sajoís bela kun siaj serpent
un\antaj h&rplektajoj kaj brilltntaj okuloj; ear mía 
be.nko estis sen dorsapogifo, tial mi . tusis sin per mia 
dorso. La . pasj~ ftlmo · inciti.s ·mio - kaj · hodiau nll 
jam estis tute -enallfi§nta. ., · 

Mi "m deziras Sin cirkaiíbraki aií kisi~ mi volas 
" sin forgesi, sécr... nú ne scias, kiel mi povos tion 
· íar1 Cu esti siao kamar.ado kaj havi simplajn kama

radajn Filittojn? Cu·eriti $i'p? ··~· Mí ue ·scias tion, kaj: 
tio, turtnentas min. Mi piesKaií né .. dubas, ke nenio 

· po-vas ésti ínter- 'Di, sed", . : bedaiíriitde nur preshaií, ·· 
~Í cí tiu preskaií. estás turmentanta. Ho, amoro, di.ablo 
mí elpensisl " ,, . .. ~ . '' 

· · Sed'' kial ~i ne ' evitas min? Kiaf 'hodiaií, ·observ
ante cerbumigan enigmOJ{, alpprtitan de.nia kolego, 
sÍiífbrusto ~:k-un mia· dor.so, ltaj roí bone, sentÍ's 
~ian Iortan ko!~Julsádon? 'l',io daüris dum kelkaj minu~ 
toj~ ~d ,.~ nnp, post keJkaj liQrojj iq¡i ne pová&. fol'- ... 
.gest tioll<. • • -



'fío okazis dum unu el la 'teruraj oktobraj vesperoj:: · 
kiam la,. pluvo1 disromp~ta . vente en etajn gutojn; fl',qas 
el ciuj fla,nkoJ sur la . cnkaüajon, fluante el la ' malhela ,, 
ciela:Pismó kaj · Qvebante supren for de la tero. La vento 
trakura(lis Hen kaj reen la foirplacon de 'la·· m·beto . Mag
!lUM'' • SÍÍI k('ocante ée 1' fenestraj kovriloj, sancelanlu,, ¡·{¡' 
plljlajn íegmentojn de . garbejoj, la . venío hjfadis. sur la · 
tl:uháváj 'tegoloj . sian konatán melodion aútunan , fine, 
forbatita pluve, fuga,dis en malproksi:man kamparon kaj 
hurlis tie en dezertejo. . · 

M:agnusov, kuganta en :tridekkvin-kilometra distanco 
de la g~anda labrika uroo, jam anlitigis, forba1·inta ·sin 
seníende p:er fermitaj p9rdoj kaj pajle stopitaj ~e.Qes troj · 
kóntraií la tnalvarma pénetrema sj¡nfonio i:ie l' oktobro .. 
Sur la kavoplena §oseo, komencanta siajn kómpiikajQ., ·· 
rqbandojn tuj apud la urboplaco, disva¡;tigis nebuio. EL 
giaj gritaj vaporoj estis atendat¡¡.j gis po t how la Ila v
l)taj lumo.j de l' · apudw:ba aU:tobuso, kiu revoje kun
prenadis kutime malmulterrombrajri . pas.ii.gerojn .el Mag- , 
nuAov. 

· M:i profuhde enpremis nilim ca pon sur la orelojn , ' 
kv~nte la kolumon de la '!tornera mantelo, kaj mi pasis ' 
tra la kvarangula foirplaco, tute senhema; · nú iris an~ 
tnuen ee lá doo'ietoj , · dronantaj en inka ombro bj 
nehulo, ., kaj sájne malgrand:igintaj sub la plufono . cclc 
maJahe pendantaj nu~egoj. La maiofte stara,ntaj lantern. " 
oj timeme Aq¡¡celigis kaj sin s,eegulis en la sulkigitaj 
kota1oj , .palpebrumante en la malfumo: Lá atendado al 
a(í.to~uso · §líj.ni~ 1ro , longa, . la . mal~ajo kaj malespera 
enuo; kunmümtaJ kun malseketeco . kaj nokto, kv~aií 
ch·kai:ifluis , ioih post iom pli proiunde. La tnonotona 
pi uva h:rueto, kun mallaüta bapado ·de pluveroj . sur la 
tegmentoj, kaüzis, ke mi, tute sola, droJ1Ís en la senlum4 
tiokta iibismo,' daiírant.a, ~ajnas, senfine. · 

Mi i1uagis, ke malantatl la mizeraj ' -muroj · de ' 1¡ 
kabanoj kaAigas la homoj, kiuj fugis for ·-el la griza 
t-ea leca en la son~on, plenigitan de 1" suno, de 1' koloroj 
k<!.j uventuroj. NUr dum la songoj ili povis kvietigi la: 
sopirojn, al okazajoj.. naskigantaj en . la neakir-ebl.a plen~ 
vivo, en la sangn rugo, en la gig:¡ntaj jetoj de 1' for~ego, 
eJe l' ·avído, de t l' fre'n.ezaj faroj. Esfis eri" Magnusov neni~ 
loko pot: Uliaj ol ciut¡¡.gaj okazintajoj, elfll!lantaj el la 
g:1uemaj, ~~alrapide ~ute~an~aj ho~oj, m,ona,~oj . kaj :jaroj. 
Eu 1a ul'beto nask~~ad1s mfan'oJ, la bovmoJ na:skad1s 
bovid.oj~, ,grizaj ·k?t~j v~gad~s ~ur la ;lturbaj. ~ariloj~ i_u 
mortad1s de kelkaJ ~arpJ kaJ fme om ·:ekkanbs &} h )6; 
adiauo ;_ la knabinoj dancadis dum la dimancaj amuzoi; 
poste. 1,mi dispartigis la bienon, la gepatroj mortadis, piue 
naskadis la melankoliaj bovinoj, jqr¡aj katoj kri~dis;; martei 

·1fÍj ll. Mi ne povas diri: »mi i:te amas·«, 
povas diri: »;Itti ne volas ami 1< . Per tio mia nuna sento 
dife:rencas de la sento, kiun mi havis kélkail té:m:pón 
M~~. . . .. 
' Tamen mi timas, ke post kelkaj'tagoj mi. denové 

ekvolos ami! · · · '' '" 
13{/l. Ni .sidis kun'e duope, rigardis .ian lihron· 

kaj babilis . . :¡\:aj uru,1iu , pasia :deziro, liiaj of~e oka,zirdis 
a~táue .. Mi. b_P.inias, ke m,in ·~elpas la 1;nemhipnoto1 k& 
f:m estas bruta. · 

](iam & . forir:is 

bril_adi~ Ía n}ult~o~o~a~ ,foh~~, . de !~~po al ~~~po · i'{. 
§tebs cevalón; MtaJ 1afoJe brulig1s du-tr1 k:ilianacOJ, krak• 
etante en la fajro pró ~ojo, Cío-Ci estis ·konata, ordinara · 
kaj kutin'la, .kaj nenia okaz~s en ti!-1 Si malrice?o, kvaz<~cü 
Ja mond.o Jam ne havus sovag8Jn elementoJn, kruel e.. 
ncan.tuüvideblajn. . ' •, 

, Antail tnaFat)ga· d:~;ínkejo, turnen la ·plej 
*< Magnusov, balarJci~is lada tabulo kaj laútakte 

muron. Pentrita sur f< lado, nigra inano i,ndikis la eniron; 
el kurlra súrskdbo restm sole kelkaj forsknapitaj literoj, 
Mi eniris ;e11 la dr~pkejon.' La ~allarg¡¡._ ejo. W'~rú~. e~ 
duOJ'lmalhelo, lmn etis la p'etrbllampo, · f10dons kolbaso:r. 
káj tabakaóo. Super 1a' malsvelta ' sranko peridis "' :i'lavig-, 
inta· olepTcsajo, prezentanta hatalan scenon el la me~ep
oko, sur la bretoj premigis . boteloj kun notetQj, sub 1a 
uJuro trovig is tabJoj, kovritaj per ·vakstolo. ·' · · 

,Sa;lutis min hundo, ja.n1 , tre • m~juna, ·metante sían· 
pezan n1algajan kápon sur mían malsekan mantelon, poste 
gi meditante forin . El Ia profundo aperis knabino -eble 
<fudHkjara , si · TÍgardis min , per mÍr.aJ pkuloj kaj IDÍR , 
salütis. Dum mi sercis lokon c.e la tabla, si eliris, deanta"1; 
la huf~do kaj indikis ai ' mi la flankan pord,on. :- -~ 

- Bonvqlu, si:njoro. " : 
M:i eniris la apudan cambron. Tie. trovi~is ~koraü 

du tabloj ; ée un u sidis viro apoginta la kapon "_sur la 
manojn. Ant¡¡.ü li staris botelo kun br<,mdo; sed ·preskaú 
malplena, tio, pruvis, ke )i .pas!gis . ci tie jam sufiiie 
longan teffipon. Mi sidi~is ée f najbara tablo; elmantel
igis kaj. mendis ~ kion konvenan dun1 tiel terura velero? 
- glaseton ,da brando. ~ía ~wha:o, , senmove · r~ga:<J,anta 
Ja spacon, ankoraü ne runark1s m1an ceeston. L1, saJnas, 
.admiris ian por aJ:iaj nevideblan . pejza~on, pcndigitan e 

inter la malno.va forno .Kaj la mw:o, .• pentrita, per ornall\.
:floroj, kie. la nigra Jvela araneo gardis sian reton. 

La aajbaro as'{rektis preskaü juna;· lia viza"S'o'''tfst'is 
vigla, kv~ka:rp sulkígirrta, la kapo iom grizhara, la okul-, 
oj - la pligrandigintaj pupiloj _ _::. estis ardantaj. ·. Jes, ll,l 
okuloj estis ne,pre' inspirit¡¡.j. de ebrio: K:iu li estis:? Cu .ja . 
n_dministranto, cu ·mfuicigin,ta\iliienhavinto, eu: álve,ninto ·el 
fremdaj landoj, car)i h~vis vestpn maisimilan olla ,kutÍQlC 
portataj. Horno renkoniita, ec' préte.rpase, .kiel dum voj:. 
ágo, e"'scitas ·roan i:!civolecon pro nekonata Riálo. Ebl~ 
~al, ke li estas &o} a !--aj neripétehla, , seª home a:l .n1 
simila. . · · , • . . , , 

" Ni sidis senvott.e, unu 'clipud la· alia, aiídante 1(1. 
bruon de .1' pluvo kaj la ventan :¡¡.fajfaden en la kamént
ubo. La knabirio lerte sin, movis. kaj starigis antaií mi 
sufiCan gláse-~on, kaj. de~indii! :m.ian najbaro?: •' · ¿. 

.. " -,..- Cu v1 ankorau tnn:kos, smJoro? ~· · · 



tí ka¡>íesis ,Uaj cekrígardís la .. kuahínon. ta rídeto 
Cirka~h.eli~s. }ian yiza~c;m; tiel· ride~as. kulim.e la · bo~óraj 
homoJ.' kinJll om nornas gratldaJ mfanoJ, car üi ne 
konas la ~ton mensogi per la ·viza~o kaj okuloj, ,, 

· .'- Bonvolu, li respondis. ~· brustvoce, akcentante la 
vorlojn fremdmaniere. . ... 
. . .. - DiÍnkoii, mi ne pli mangos, sed mi ankora'u 
vinkos. Jhj mi ~tas pri citrono. Cio-,Ci suficas. ,. 

. ·' ' ·Nur · ci•momente li min ekr'imárkis, dum la: , kpabino 
rll;}laperis for ,el }a cám,bro, kJinante SÍ1U} heJharan)•ap
cton, presJ.au )ufanan. La. viro rigardis min penetrernc 
.kaj a~proksímigis 1~ glaseton al la huso. · ' 

- Mi petas, .li diris, vi sola, mi sola, cio-ci suficos. 
Ni e}Q;ririkis. ··Ankoraií )· d.evis p1!Si 1a momento, dum 

kiu i:lu nekonatoj atendas ian internan :signalon antat) la 
ínter8ango de la pensoj. , ' .· .·· 

. - Vi alveturis el la . urbo? - li dep:¡andis. 
~ Jes . . Kaj n:ii, tuj .revenos'. 

.. - Do ni veturos · kune. N un estas 1o.m tr<;> :frue. 
Sinjoro; éu vi rimarkis' tiun ci knabinon? Siajn malgajan 
ükulojn? Kaj .la manojo! , Kiaj manoj- CH vi r.imatkis? 

' Tiel ~elikataJ ; simqaj al :la petaloj. Permesu al mi, ke 
IJ:li plenigu vian ,gJaseton . . Si memorigas al mi iun alian, 
neviditan jam de n:mltaj jaroj. Se oni traveturas preskaií 
la tu.tau mondon, rigardante ciun renkontilon, v.enos la 
konvinko, ke Úe ekzistas du sámaj homoj, kaj la homa 
sim'ileco estas .· nura iluzio, Cer.te, suficas ' ankaií la iluzio. 

. La Plabino starigis anta:ií . mía nekonato plenan 
Ltan,dbotélon. ' Si jam . ekiris al la pordo, kiam li ek-
demandis: . 

-::- Vi sola laboras ci~tie? 
- Mi helpas mían patron, si respondis mallaute, 

mía patro tuj venos. ' 
- Kaj la .patx:ino? ;j 

' · La junulino iom malgajigis. 
- Mi entute ne memoras mian patrinun,. si mortis, 

kiam rrii e~tis ankoraü. infano. 
Si staris sur la sojlo, rigardante la nekonaton kaj 

malaperis en la .. pordo. . . . . · . · 
_;_ Bedaürinde.. ke §i mizeras ci tie, mi diris, ci 

ti un drinloo,jon 'viútadas aca societo, pretipe dum :foirtagoj. 
La nekónato éktrinkis: ·· · · 
- Mi at:Íkoraií ne komjlncis rak01;1ti. li diris ·ride-

tanie, sed mi sentas ~in proksima al konfésoj, kÍLij ,.in 
cb1e ne interesas. Mi konscias, .. tion kaiízas la br,;mdo, L<t 
a:lkolíolo eligas el mi, ,kiun vi vidas aptaií vi, .ian alían 
estajon, jam . flelonge . .malekzi~tantan en la vivó. Jea l<t 
manieJ;o de la' spiritelvoko, _:_den la branda spiritismo ... 

:.,.. . M.i ne. apart,enas . al la konfesamatoroj, estigitaj' de 
alkoholvaporoJ. sed tiu mir.inda homo kapablis allogi la 
ate.nton: Lia profund.e vibranta .':voé., ~ a~Stis pri .•sincereco 

kaj vero. Mí koinp.reni;, ke lin' turmetitas 'iu el la Yiv
aferoj l-i k'iuj, kl,ltÍÍll& kov.ritahpet lol)gedaüra sekreto, fine 
trovas O:kazan . aiidanton, eble ne' ciam indan. Estis tamen ' 

, mirige/",car laii la cir.konstancoj¡; mi opiniis, ke la nekonato 
n.e' e1·ifos la f.al~an ebri'!lan patoson. ~ed li p~r.olis ~imp~e, 
ng.,ardante mJaln okuloJn; h kunmehs fortaJñ ordinaraJrl 
,·orl'dji}; - nel li ec iom ne ebriis. 'i· . 

- ')larp, s~jnas, de du aií pli multe da ·jard.ek~j · mi 
ne vidis tiu.n proksiman urbon1 Ce la flanka 'Strato irov- , 
igf~.s tie · málgraodá dometo k un verdaj iénestrkovriloj; 
anta~ ~:i ~ard~neto, pelar~onio~, aliaj floreto.j k¡ij ~elká~ 
ar.~~F· Om emras la lo~eJon .sur .kvar s~0nal stúP.OJ , m1 
mémoras, ke unu stupo esbs d1sromp1ta. Jen p ,m la , 
eksterurba· kvartalo, ce' la fino '·de la Aleo 'Tilia, tuj post · 
la ruga. fa~~iko, - vi certe s_cip, kie ~i lrovi~~. . . .. . 
. M1 scus bone, .ke sur tm loko staras nema dom.eto. 

De, post ~a :11Ulito, la urbo. plilargi~is, la iamr,t tilia kvar- . 
tafo ekt.rovi~is preskaií en la . centro, oni konstruis novan ' 
str_;¡.ton .kaj traman linion guste tie, ki~ staris la poste m;tl~ 
konstrulta dometo . . Kompreneble, ankaií la. gal'deneto ·ne 
t!kzistas, ec,ne . ~ia postsigno. Dum vesperoj efektrajn 1am~ 
pojn respegulas la asfalto de la vetureJO. La t~ttateto, 
íam no~nita Aleo Tilia, ekzistas nur parte, sed kun la 
lasta forh.akita tilio malaperis ankaü la malnova nomo. 
Hodiaú c~i ,nomi~as ,Fela strato, komerca kvartálo, plena 
de kriegantaj revendistoj kaj frapantaj Aildoj, Mi n~ 
volis diri la ver. On al mía okaza akompananto1 por 'ke; mi 
ne forpelu liajn elmemorajojn,' alfluantaj11 en plenaj 
ondoj. I .. a atest-ó, ke jam ne plu ekzistas la domo ,k un la 
\'el'daj ~ fenestrkovriloj kaj ~ardeneto, povus montr)~i tro 
kiuela al lí, kiu memoris, ke la Atona Att:Lpo estis iam 
disrompita. 

· Mi kapjesis kaj silentis. . 
. All right! - li ekgojís, - ~uste tie logis m]a 

knabino, al si mi venadis, ánkoraií juna kna}>o. \Ti certe 
lcotnpr<~Jnas .la gojon de l' enarri.iginto? Ciutage je )a sama 
tempo Si ~tendis min ce la feriestro. Si estis bela vere~ 
Mi ne sciis· ekspliki mían admir.on kaj senton. Mi nomis . 
sin . ~r doleaj nomoj, mi komparis sin al pomujo, kov.r
ila éle' blankaj floroj. La gepatroj de ' mía solulino ne 
tro, ':plonte m in akceptadis, ear' verdire, al si mi nenion 
póvis oferi , krom mían koron. Sed tiu ci koro es:tis plen
pleM de amo, kaj pro ·la sento monrente ~i ~esadis frapi. 
Vi a pektas, kiel horno kompren~ma pri sento, tian aferon 
ooi ne :povas primensogi, ·~in oru devas travivi. Sed kio .mi 
estís tlu.tempe? - lernanto, mizera 1ernejano, ne kan
anta hv··vivon, sed ·certega kaj ko~vinkit'a, ke ·1¡ estas pli 
forta ol ~iuj, clank' al la amo. Mi estis malri~a kaj , orfa. 
Nf amhaú,projektis tiel la estontecón: ke mi finos la lern
ejon kaj poste ,mi ellernos ian ·profesion, fine ni geed:¡;
i~qs, se i'ni".ttovos vi:vrimedojn. La _dekokjára:o knabo fid:1s, 



k~ Aajne la horno ~i~po~s sian vlvon kaj neníu:iflo~os · ai 
lí .malbelpi, l'iam mi . ec· ne komp;r-enis",Ja -vorton 'b> la 
sorto~/ftru vensi's, .: ke ~'i ser~~ ' nur, kiel .se:nkulpigo "poi!' . 
la malfortufoj kaj !an,celi~antoj. Baldau mi .konsciis; lciom 
·m.alm~tlte• la.,. ~onw povas ~isp~ni,. r:i :si, ·aÜ. el~kti _ion ajn_:. 
Tlo komenél~S de la obstmo a~ AlaJ gepatrOJ. Nl ·amhau 
ploris kaj ceuigis un.u ia alían; ke ni k une· laboros, ke«ni 
aran~os konvene l:L vivan, kaj la felico nin ne iorlus6s. 
Ne, kaj. ne, la gem,a,ljunuloj malfidis al ni . .Cio ci okaz~s 
pr;o ti o, ke · jam · ñ'~11r9bris níian vivon, 1i1 similu ·aL_,.,la "' 
o!fil?ró (}e l' ~orto,. ~~rtega J>:aj nevenkebla: Sinjoro, ni 
trmkos ankorau unufo:Je~ bonv.olu . . - · · • , ., .. , , 
" L-11 pa,tro : de ~ la loiJ!bino'>havís~ amikon, vitmdiston, 

síiñ6e :ti~an bornoJ?. La viandisto e3tis jam maljuna; al 
mi bjn~, !.te tiaj "homoj neniam esta~ ju,naLLi, vidvo 
sen ida;' besto k un ; flavru~aj viloj, ekamis inian'>·solulinon 
ka~ decidís edzi~i al- Ai, al juna infano. Li havi rponó;n , 
kaJ AiaJ gep~troj malr~elé'is, .. ~aldaií ·r.ro la sulPf."' esti~ 
.vendota la (;lornJe-':o, kmQ. m1 rnencus, . k un la ver.iia) 
~~nestr.~ovrilp~ kaj; la ~ar:deneto. ~-~ :viandisto fl~vis he~pi 
Wn ~·a~ .sav1' ?e lar tu~m~o, é:lo 1h mterko.nsenbs rapíde . 
hancmtgl al b la · knabmo:n. · ... · 

De la tempc:r, .· kiam estis .. al mi malpwi1esite v.iúti 
S!~· ni;ten~ú~ti~ad.is ~a§e , kaj la knabinó ne césis plori. 
Eme m deCidis, Ice 101 forveturo~ en·'.la mondon, por kon-

. keri ri~ajon, kaf post unil jar.o; eblé post du , mi revenos. 
l;a dometo.h ni reacetos ' de la kreditoroj kaj lo~os ku:ne 
kun 1¡¡. gepatrgj. Tiall'l, vi .sc¡~s bone1 oni :Ve,tur~dis Áll\L~ 
rikoru por. kbnkeri ' trezoron; multaj revenís de ' l ie kiÜ.J 
P,!,enaj. pos~j •. mi sile~tas pri tiuj, kiuj neniarn ;rcvc?is. 

< bel m edec1d~s durn ,ma -lasta ,.renkdnto_en la málprokslina 
aleo ile la apudurbá ~ar.deno. _ . . ", ~-

La :l;rua junio eksplodis per siringoj , ciu folieto 
s ibriscde felico, l~ tuta tero plettigis~ per .,ru:no. Oni devis · 
adiaüi. Si 'méÜs 'siajn 'blarikajn m~ojn súr miajn bra
kojn, karesc premis si~n hel4aran . f~peton al :mia brusto . 

: kaj :filustris 'plore: ,• ' . · · ' ' . ; · J ' 

· -,- Ne fórlasu min, help:u min,· mi esta3 so1e vh . .. 
. Mi kisis sian ,hu~on_ kaJ , okulojn,. mi jurisje· .0i.o_, •. 

jtl mia 'vivo kaj 'nia arri'o, ke mi revenos por si, kaj poste 
ni neniam disitos plu. Ni fidis, ke si "atendos · min, el
petinti.l _te la: patrino la q >.ro:ki;lSton ' de geedzi~o, kaj mi · "'"' 
~evenin. te forig.< os. la., omb-~gon · de la .. a.bomena. ma~ju~ulo. : 
· l)um la kneta .vesp,ero, .plena de lar,moJ, kJSO.J kaJ 
RlÜ'CSOJ, ni, :.._: tuW venkit;¡,j de la amo, forgesigis. ' Tíu ci 
sola. hoto- estis al mi donacita sur la tero dank:_, al erar:). 
:Rreter11l¡\!o d.e la tato.. · ' "' · ·· ro • 

·, · ~ Vi estas jaxn mia ed.úno', - 'mi diris al si, dlllÚ 
.ni hejmeniris, - kaj nun sole la ~IJ;Orto pqvos disigi ·!}in . . · 

···· Ni iris" silente. La vorttij estas béz:onataj .por la 
homoj nur ~is ia m.omento, poste oni ne oez.onas .pa:roli. 
J;>li bona estas la silentado, ~l sufiCás. Kil!UÍ. ni_,foririS. el 

la_ $arden o~ ni ~ima;~is lin, -_de. liu mome~to~ Ji sekvis 
, m~JD , paA?_J· ~~ ~~~ kli!lltaJ presl§l~. ~~b~. Jen: estis lá sa~am> 

k:aJ m1 . v1d1s ltan ' vlZa~o~. , ' · " ·. · • "'' 
Mi eniris la Jo~eJon kaj anoncis al la gepatroj: ke 

mi Iorveturas m:álproksimen,' Jiaj kiam- ;,mi reveno$ JIGr 
ilia f~lino,_ jám p(mia potenco disig'os nin vivaj. Tuj al
kuri li, simila · al la vesperto kun dismétitaj haroj . . Mi 
remem'Oras fian .J:aükan vocon~ .krie~antan :, '. . . 

' _ - Vi ·:n:ogas vagi kun tit1 -J.unulaco? Vi min ne 
bompos.l . Nemell · . · 

J, · ~a ~epatro~ · ~~iS' lin . ~ankYlligi · kaj p~rdanpe'!· 
. óar ~10 Cl baldau firu~C)s, nl.t,- Ja veturas for. L1 furJOtis 
de 1a kolero.. .,. · , ;¡¡, · ' ,,. f!" 

- Y1, 'knabinaco~ Ji minacis i!I §i kaj Ii:a hmo :estis 
§aiíinkovrit~, - , -vi lin plu nenía g~osl , 

. · Mi~ · seukonsila, stáris ce. la ró, ·'kunprem'' a 
' p~gn?jn, -d~ ~- subite. fr~pis m1a;n. tempion . . kaj p ' 
;mm fo:rpu§l . . Mm kaF!iS tuun. fur~mo! . al IDl nekon,llta 
de tiú temp(). Mi m~oras, . ke mi prenis la ; hakil:on, 
kuAan(an apude, sur la metitablo, ka'j lin ekbatis. La frapo · 
de vis. esti foJteg~. _lj . !lpenaU.::de_fen.dis sian: kaP5Jii. pe.r , Ja 
wan-9; Sed ltt halcilo frapis la manplaton. ·· Li tu; -ektemis, 
driel v~di~a. u.rso, . bi 'lihpn~e veriis plruíke,n la sang"a~. 

' ~ · 7"'- M1a mano, }• lfriegJ.S d'Qlore, la :fhpono f'orhak.IS 



· y~J.,.to;ro .-/fl•' 
·'- gaul Horand - , 

kiu 

'-'' ¡->. v'• , .{l '__ ·,,.(:, ·.·,, 
» M:::l]:)i}la mino estas treroro en la familio: « La samon 
~j wvú~ dll;i pri: lá .. tomh-statú.etoj, óar ~usre·: tiu 
ilia beleco igis ilin dezipndaj. Antau ~u .mon¡¡.toj,' 
{IPOJí:s~unie 'en la tempo . {le ,¡Ja o ka . hmo~ k~meréisfo 
el. New-York, kiU, ra~ kolekti}! antikvajoj.v en Ka:nsu 
profifis Je la ariarkio;· en kiun fali& tiu kompatindá ' 
provi co , ~ J-(J.i·.apertigis miau fpmbou: Lia_ atepto e$1is 
alt1ritá de' la multnombraj alegor.~aj surskriboj kJtj de 
la rióero de la.; mauzoleo. Mi estis m'~m gin. pJa~inta, 
dumvive. - Dt~k ok astrolqgoj, . estis a~taue konsnltitaj 
pri la · situo kaj Qirekto de la grundo, lci11n ili elekti.s 
inter wnt, helpe de la ~ia .kompaso ' kaj. de la. 
spegulo: nenia steio super gi, ··nenia drako sub gi ¡.tenis 
mian ripozon: Iun matenon mi aiídas fr-apou, la lumo 
min ' blindigas kaj mi .. vidas .sin klini super mi c¡¡izrail · 
vireton, efi goza jakó kaj hlankaj :gama~j; kun rozo 
e~ la b1,1tontruo ; Haj haroj s:imilis la fel.on de jusnaskitá 
sáiido. Malantau li staris kvarrada veturilo, Sen . .óev
aloj, · kiet'· la via , ·plena dé ' monsakÓj . Tiu, , kiu: · tiel 
aiíd.a.cís kunigi la mondon de la 'lomo kun tiu de· 11( 
ten{lbtO, port.igis per SÍa )) comprador ~ ' morik-ompeoson 
al · 11) loka sub-prefekto kaj forport~ Ciujn stattietpjtlr) 
kiuj ornamis kaj defeúdis. mian · tombon. Simile ál la 
vtllpoj1 kiuj en niaj legex¡.doj eniras domojn kaj . f_or-

. prenas cion, kio al ili placas, tíu individuo, post ateneo 
aJ . .mía tomhb, senorokraste transiris lá · maron kuri 
sia . ..akir~jo, sur fajra jonko. . . 
~ De tiam, sinjoro, mi né havas riporon. La naj;-

~j\raj mortintoj, sciante, ·ke mi ;;uun .e,stas seoltelp[a, 
v~nas stéli de mi la mangajojn, .la riciooleon, la 
zhlgiliran tizanon, la• parfu~ojn k~tj kaodel!)jn, ki:ujn 
mia postéttlaro daiírigas . pie~, kaj . ho.Jlore ·. oferc:donaci. 
al .niia: animo .. '- Mi devas eliri pOr' mangi. Mi fari~is 
u,nu el . tiuj almozaj · spiri:tpj, · kiujn abomen;as Oitr 
bouo ijjnda cino. Mi devas ruin . nutri pe-r tripoj de 
kokide, per mortintaj katúj aií per la propraj. pedikoj. · 
Oka~s, . ~e mi v,ag~s cirkau domoj , kie oni b1,1cas . 
p<>rkdJn, ' kaj kf:l ' mi, Vié-régo, surventrigas por leki 
la l!angri,veretojn en la strata; -polvo . . Por ec nc paroli 
pri l-a miksita kompanio de'' la 'Seotomhaj fanoomoj1 
1(-iujn mi estas dt~ nun dev.igata frekventi por · vivi: 
maristoj malaperintaj, en la ínart;>, fulm.otrafitaj . ~am
ptlloj , kWioj morlintaj _ekstetlántle. aií, kio estaS aa
koraií pli abomena, soldátoj :, mortigitaj . ~ur .la l;>ata1,. 
k'ampo. Tial . vi vidas mem . . . mi estas nttr fadeoo:. 
Mi!l. aujmo neniam pln havos · llufiean Jorron por reen"
karn~o. Tra,gike estas.; mi ne .pov.a esti pro~ociíta al 
supera rango kaj mi estas fantomo senigita d~ ci.a 
p;pstm:orta favoro~ .. 

'·-La QJ:io duonapertiS siájn matojo: , üa malplena 
ventro estis .diafaua; &-ro Dooliitl~ :trae, vidis skeleton: 
!(aj lá astron korpon :a~naíí elstarantan de lá akeleto 



per v.erdeca ringajo, kaj interne de tiu korpo la lum
igitajn fenestroj,r1 de la Plaza. . 

Post lorrga sertado, daiírigi.s s-r·o U, mi inal
kovris, ke mia rabinto nomi~as Willy Judesheim kaj

1 
l.o~as en New-York. Mia ~asado .estis speciale llla~~· 
facila, tar tage mi estas senmovigita én m1a tomi>o; 
nur . nokte . mi povas lin postkuri. Nun la plej mal
facilan mi faris, mi trovis lian domon: Sed al kiu mi 
plendu? En Cinio, tamburo pen.qas. apud la dompordo 
de la mandarenoj : · kiam plendanto frapas su1· ~i, la . 
funkciulo devas tuj 11iískuhi, pri kio temas kaj elcüri 
sian ju~ou; nenion similan mi vidas en Ameriko. Kie 
estas via ju~istaro? 

.-- Mi tute ne scias, respondis s-ro Doolittle, mi 
diris, ke mi . estas irlandano. Kaj politikulo ·mi estas. 
Miajn aferojn mi aran~as .sen la jugistaro. 

·-:- K.aj rimarku, sinjoro, ke mí ec ne _povas lau 
la rito, ruin vengi al s-ro Judesheiru per memmorf'' 
igo antaií lía pordo, ~r mi jam estas morta. Alie mi 
kompreneble eleki!U:s, por esti al li malagrabla, la plej 
snferigan mortmanieron, la mempendigon. Por igi lin 
puhlike responde~ pri . tio1 mi enmetus mian akuz
leteron en miau boton, aií ec pro rafinemo kaj por ke 
Ji plene konfuzi~u mi skribus sur mi.an haiíton la 
precizan motivon de mía memmortigo . . . Sed neebl..: 
ajon oni povas de neniu postuli . . . Mi do devas mem 
ar.angi la proprajn aferojn kun vía bonvüla helpo. Mi 
jam de¡nandis vín, kiam mi v.in alparolis, cu ci tie 
taras la numero (¡8g ? . 

Kaj per s1a senkarna fingro, s-ro U montris 
granda1i renesancan palacon,, en stilo Tudor, briko kaj 
Monó, kie. nenio supozigis negocejon krom du tonditaj 
taksusoj kaj rav.a nigra marmora plato; disheta kiel 
vizitkarto, sur kiu oni povis legi: 

WILL Y JUDESHEIM 
Eksperto kaj ven disto de ·~ Cinaj autikvajoj 

el tre malnova epoko. 

- Estas tie, daúrigis la aperanto, tuj post kiam · 
s-ro Doolittle deéifris la surskrihon . . Necesas rapide , 
agi . .. Mi sentas min perdita en via fora re.giono, kie. 
la domoj havas pli ol unu etagou kaj la virinoj grand
ajn platajn piedojn; kie oni re.nkonta's nek flavan 
lamaon nek kamelon . . . Jen kion mi atendas de vi, 
horno viva: K¡riu en cin11 lingvo la jen.an frazon: 

Ju-Ce ki-k' o, éang K~n~su k' iu. K' in ce 
Tio signifa:s p:roksimume : » Laú ' imperiestra or-, · .. 

dono, ti-u kaMjla:ro tuj revenu al KansU « .• le 1!! vort:oj 
»lmpe.riestra ordono « mia servislaro kaj ga~:distaro,,J 
kuiTita argilo, kiuj esta de e.poko, en IP:u la subuloj 
ankorau respektis siajn mastrojn, obeos kaj revenos al 
trni:a tombo. Sed estas esence .neoese;. k~ vi, kaj ne mi, 
pa,'rolu, ear, vi eble ne acias, ke , la tera' aiitoritato ' 
ete11di~as al la infelraj estajoj kaj kie fantomo havas. . 
nur fantomon de forto, tie la prestigo de la, vivanto 
pJene efikas, ·precipe se li ordon.as laú imperiestra 
ordono. ' -

S-m Doolittle .1imarkigis, ke li ne povas enil'i 
la domon: de. s-J:O .Judeshe.im, tar la pordoj estas 
gardataj per eksplod~loj kaj detektivoj: ~- . · ·1 

: ~ 
- Nur p.rok"sil;ni~ al ... }a. muro, réspondi,s ,... af 

funtomo: miaj servistoj taras en la ali,a flauko; mi . 
pova iliri' vid'i ,' ili c'iuj estas . grupigitaj en la marmpr~. 
haló de la tere.ta~o vicigitaj' en vi trino ~ ili tn auoos.• 
A.nstataú sabron . tiom útilan p6r ''timigi la · spiritojn¡ 
s~ingu ~i~ pl~vomh,¡:elon Mj iro on~e al l? kYa'i óe~-~ 
direktoJ, Jnel , b.on tekoni~udas la: sol'C¡llvok.a:J formulo). 

Kaj, enspiru kaj glutu Via~ spiron; ki_ella astrologoj', , 
kaj precipe tre forte. 

.Ju-ce ki-k' o cang Kan-su k' iu. K' in ce: . 
•hurlis sro Doolittle, dufoje per·voeo de puhli,ka kun.: .· 



MAXENCE VAN DER MERSCH: 
LA KRIMO DE L' MONDO 

. . J)e la komencp de 1' deknacia jarcento gis la mezo 
- el,~ l ·· de_k'lla~a. jarcen!o, ekde Dickens. · tra Víctor Hu~o 
~1s la histono de -Jane E y re, de David Copperfit-ld g1s 
la orfo · de . Lowood, ' ofte ni legadis la korsirajn infan
tragediojri. La níalborian sorton de la. malfelica,j, sende
f.endaj : e~uloj, ~i~jn torturas ~alsan~inlaj sadistaj .plen
kreskuloJ . C1 bu] senpardonaJ, · krudaJ duonsepatro], re
!l€S1l;Dce.p~kaj ».kidnappe~oj <~, · au orfdomaj kaJ aliaj eduk

,~StOJ, ~UJ ' lr-0\!IS patologtan _plezuron en la torturado de la 
rnal,felicaj -etaj Davidoj, Oliveroj, Gwinplainoj, de la. cin
drokolorvizagaj senñomaj viktimoj ·de la Melankolio kaj de 
la orfaj J __ aneoj. Kortusis nin la soneganta drru:na patoso 
de Víctor Hu~o, la dolc-maldolca romantiko de la lo
. wooda orfo. Ni ne povis libe'í-i~i de la memoro .de 1' in
fruunartiroj. 

Nun ekparolas la verkisto de la komenco de l du
·deka jarcento. Li priskribas la historian de la proletinfanoj 

-. de r dummilita Parho. Kun granda skribarto, sed tute 
sen seritímentaleco, per preskau historie preciza) do-

- kumentcij li malkonas por ni la vivon de la Iaboristkvart
ala eta Denise, vegetanta en la cirkaiíajo de l' »Gar.e du 
Nord «. Kaj la figuro de Deriise altigas apud David Cop
perf~eld; Sed · en . un u punkto la verkísto de l' d udeka 
jarcento . tute díferencas de la verkisto d'e 1 deknaua jal'
cento. Dum sinjoro Murdstone kaj lia fratino kaj la 
amiko de sin joro ' M.urdstone, ]a gvid;anto de , la terura 
1ern.ejo, ~iu ~t~s :s<t4isto vere ~da tr0 vi lokon. eq la pato
logJaj pnsknbOJ de Krafft-Ebm": la gepatroJ de Demse, 
-la fabrikaj inspektorinoj kaj laboristinoj , malgraií ke 

" e~ence samtiel ili tortl'll'as Denise-on: tamen ili ciuj estas 
viktirnoj ·de siaj propr11-j vivcirkonsta11coj, Ili . ne e.stas 

;t -~ :sadistoj I N~k ln tuberkulóza patro, du~nmortbatanta sian 
infanon, nek la patrino, kiu el b:ovita infano farigis farm
servistino kaj kiun iu gravedigis kaj ace forlasis. Nek la 

. labo.ri~~inpj . ap~tiigintaj pro la kr';lda bt;stvivo, kiuj ciuj 
·tralli'IS tmh, klon ·nun deva.s tolen Den1se. Máxence v'an 
der Meersch IJ!Ontras al D!Í, ke duro la laborista klaso 
Slrr-eras iúler tiaj. cirkonstancoj: ~i ne povas es ti alía, 
nur tia, kia gi estas. Car ~in torturas la vivo; _ gi estas 
devi'ga.ta igi la t<,>rtúranto ·de. siaj p:ropraj inf&Mj. La ne 
hoVlinda,· VIvo de- l gepatrój ' bj l a: mizer-d,evena mal
moralígu naskas tiujn mizetajn cirkonstancojn, ne ind

. ajn por horno, en ' kiuj degeneras ci tiuj malfelicaj 
pTok.tidoj. ,}a la, f!lÍ bone, salajrataj, etbur~vi_vaj CCl

-. labórÍ~toj 1ernis~s, · bon'e vestas, sirmas siajn infanojn. 
ru fieras pri iha progreso. lli planas pli bonan estonton 
por ili. .. 

: , . Denise sidis . en la lernejo apud. tiuj privilegiáj la~ 
"' boristaristokrataj in~anoj. Sf,\d- sia patro mertis · pro ftizo 
dwn la milito. Sía patrino éstas stata pm:igistino. Si ne 
povas perlabori la 'panon por siaj tri infanoj. I)en.ise ne 

. pova$ plú lerní. Ec ian metían ne:. Si ne . povas pJu ~ui 
,_ la )ukSÓr;t ·de la I?étilernejaj ·jaroj. (l;is ·SÍ'\l d~ka jaro SÍ 

lávis, kuifis,~ Irotpirrigis, zorgis pri siaj fra~toj. SHaboris 
- en la mizera hejmaco en Passage, ·kvazaií plenkreskulino. 

En sia deka jaro si devas it'i al fabriko. Est-as milito. 
~tí .Frar1_cujo oni ,_J.>ezonas .ciujn. I?anoin .. ~e la m~fortaj 
m~~~m1m-'?J servufi+S.· en la tl;lum~tfábrili.oJ .. »1a j_!,nmo de 
z: monilo'« estas bonega titolo,' ~in legitimas per ciu linio 
de sia romano: llax.ence van der Meersch. 
· Kjqn ni, pov.as pretendí .de patrip,o, kiun bategis 

furiozanta· dllonpatrino , en :Aia málforta juneoo? Ki.un 
s~plé forlasis sia' · patro, elpufutte iir:l en la grandan 
mondori? Xiu estis devigata transdoni sian adoratan 
kvinjaran .· knabeton en la hejmon de la forlasitaj in:tanój. 

r k& '# povu plu res~ kll-'tl J;)eni~ tia,j }iaj-. gefratoj. 
ar la. ~n¡t- ~lo' deveníS n~ de !a . patro · d~ . Deníse. · 

L11. ,tu~anta,> sangsput!lnta . so,cialis~a i &?suprajlabori~to .nc 
whs servutl por la mtlffl,O de alia VIro. _La patrmo de 
Deniso vidas en ciu sia infano la :forlasitan . infanon, la 
krimkonscion grave pezantan sur aninlo. La sufer
ojn. de ,la fol'1,as~J;a infan? li subkon~cie rcsovas al tiuj , 
klUJn h konserv1s. Car la ·la forlas1ta knabeto estis 1a 
pre'i&'i' kiun si devis pagi, por ke si povu konserv-i sian 
cdzon kaj la aliajn infa:nojn. Kiel eduku infanon patrino, 
kmn ·sar~as tiom peza anima :vundo, kaj kiu per.:l~ts 
{)e . sitm . (.'(Jzon. Si vivas kun a:Jia lab'oristo, car si bezotias 
subtenon ·de vir.o. Tia virino facile perdigas: si dependas 'de 
Sla alllanto. Se tiu forlasas sin, sí rifu~ás en dr.inkadon. 

. ', t~ .infan.oj, .ki~j_n . oni lasis ~olaj, tr~pe. vizitas l~ 
drmk'éJQJn kaJ dihoceJOJn, kunpor~mte sur siaJ malforl<iJ 
brakoJ ankaü la fratetojn ne kapablajn iri. Tiel ili sedas 
siajn . senmo~.ál!~~tajn patrinojn,. alkoholism~~intajn pro 
la muero. KaJ k1a estas la patrmo de Demse, ba estas 
~a .tu~a medí? de. D~1ise. Nuraj. malf~licaj , yunditaj, el
JehtaJ hmnoJ. Km .1~as malfehca, bu bata&, eluzas la 
pli malfortan. E~ unu patologian sadiston ni ne vidas 
ínter la turmentantoj de Denise. La krimo de l' mondo 
pelas ·-Ci. tiujn mal.f~lícajn, neinteligentajn homojn, ba-
raktant~Jn en bestá JUgo. · 

· Maxence van der Meersch, kiu okupiA"is pri socialistaj 
temoj ankaií en siaj antaiíaj libroj , ( »Oar. ili ne scias, 
lcion ili faraS << . »f(iam la sirenoj el(silentas«.) nun montr
as la profilou d e la parizaj militaj jaroj en ·ta vivo de la 
malfelíca Denise. La patro de Denise mortis pro ftizo. 
Oni jam nc poYis lin porti al la fronto. La patrino de 
Dfnise ricevis nenian subtenon. La infanon ne prizorgas 
la st!lto. Car ciu kompato , ciu materiala helpo direktig-as 
alla militvidYinoj kaj militorfoj. Kiu forfalis sur la ' batal
kampo de ~ · mizcro, ties plendon neniu áudas. Ne ek
zistas .institl,ilO, kiu subtenus Ain, nun, kiam ankau ciu 
bon{ara instituto estas en la ·servo de l' milito. La milit, 
v,idvil}oj de la .. n:orda láboristkvartalo vivas . kun siaj pag
ataj ámantoj kaj gaje dibocadas per la abunda pensiú. Ec 
se ili denove edzini~as, ili ricevas plu la pension pro la 
honora JDOrtinto. Sed la vidvino de la· laboristo mortinta 
pro ftizo _baraktas sola, sen subteno, kun sia labor¡tnia 
dekjaí:a kna!Jineto .. Lernejde_viso? La municifabrikoj be
zonas labonstmanoJn. Se haJ mankas, konvenas ankail 
la manoj de la lernejdeva infano. La gvidantoj de l' fab
rik(,)j ku.nkulpas kun 1~ distriktejo . 

· ~-La vivo de l' militjaroj en la laboristkvartalo j estas 
speciale interesa. Ni vidas la karb-, viand-, suker- kaj 
panbiletojn. Ni vidas la apatian cenon de 1' virinoj vice 
staranta j de vespero gis mateni~o antaií la nutra]buLikoj . 
Ni vi,das, kiom granda estis la mal~ontento de la lastaj 
jaroj mala.ntail la fronto. La »Sammy «-ojn> kiel oni no
mis la grandajn, blondajn, sanajn , bonege ekipitajn jun
ajn amerikajn infanterianojn: la »Sammy«-ojn atakis kun 
ekstaza admiro la francaj laboristinoj kaj la · virinetoj 
v~g~níaj ~ur stratoj. Sed Ci: tiuj miri~daj. frerndaj ~rand;
aJ mfanoJ pr.cfere promems, k1el serwzaJ grandaJ }ratO], 
kuw:la buntkravata, senmakula eta Denise - kiu me
morigis ilin pri siaj hejmelasitaj fratinetoj - ol kun la 
logantaj Karmenoj káj strataj Deliloj de la norda kyart
alo. La »Sammy« povis plendí al Denise: la milito estas 
granda k.a.tastrofo. La _ eokolado-donacantaj Sammy-oj 
port~ en la vj~on de Denise la · reflekton de homa ko
muneco, .. kiun si nur 'málklare sp.pozis. 

Krom la Sa1nmy-oj ni vidas la multajn kolorajn 
s~l~a~jn, preeipe la lo.ngharajn, fulgoha~tajn neg.rojn! 
kiUJ . ~nundas · ~utan Par1zon. Krom la ,sammy~ -OJ ka~ 
negraJ soldawJ grandan _ t;olon havas ankaü ht nokta)' 
a,eratakoj ... kaj la bOmbaido de 'Parizo; La »dika Ber ta l< 5en~ 
iga.S la sveltan, malgrasetan Denise ec de la bone meritil.a 
nokt:r ripozo. · · 

La romano fini~as post la packontrakto. Parizo w~ 
falas .ál 'sia kutitria vivo; _La kar~ . kaj vian~iletc>j mal~ 
apei:_:.¡s. Sed eri 1~ maJnovajn fendet1~intajn potoJU _de 

-Dem e ne venas v¡ando . . N e brulas karlio en la rusta fer
fm:Peto. J)enise estas de)dtvinjara. Si restis lábótema, llo
l~es~-;;; ~enJLal..;lla~ ' malgr~ú ·J:t s~nmor~ig~j ~kzempl.Qj .. dé 
1 ~' Ekz:tstas boro-a¡ amiDOJ, en kiuJ la tempesto . de 





* '' Plí fr~ ' lll, .artísto dern; trapasi fakan 
,Neniun !,:mJ'' ~ga~das pent:risto kaj Mnfu &Ukcesi~ 

ú veq,di' siajQ peñtrájojn antaü ''.al 1i havigis 'a.I si . certan · 
hazon. La arto;<estis unuavice ·solida metio ~á:j nur poste 
lúdo de l' homá'' inenso per la · artaj esprimilaj. · Ankaií 
ci Jlámpe onr pavas málkovri ~la signojn pri la revolucía 
infhio de 1' . reproduktaj metod:oj. La prijugo-d~ 1' granda 
publiko Jle piu) estas tiom . ko~:petent~, kiom ?: linfaütemp~, · 
kram oni de\líS' elekti in:ter "Pli tnalgranda:"·tíoiribro da 
artajoj, !Hes granda pliinult~ .estis bona: iNuD:e · 13.' rilato· 
estas inversa. La" nombro de l' » artajoj «, estas pekal~t,il
eblé•granda, sed ·nur eta nomb!o estas ververe bona. Kune 
krJ,n la revqlucíigaj sa.Pgoj kunportátaj de . lÍt nova arto 
dtyn sia trarompo, . se~vis ankap la malavantago, .ke por 
la granda 'publiko igis· nekompilreble pli m::alfacil ·a¡. >" 
ferencigi la ttitikon de la grcenv.eritaja~ · Kiu '·ajn pavas · 
kiam :ajn pretendí, ke li estas artista, kio néniam povirr
tus okazi dum la pasintaj artperiodoj, kiujn .karakteri:ds 
certa, honesta, gilda interkoosento nevidehla surpapere, . 
tamen ekzistanta ' e.n la tealeoo. En la ombra· de jenaj 
cirk'onstanéoj: Ja natura emo d'e/1' art-malklerixlój ál falsa 
sentimentaleco ekkteskis sovage, jen kio klarigas kiámiUii
ere trovas Iaciiah vendeblon :g~anda patto del' .produktata". 
kyazat'iarto, dum tiuj , kiuj st:rece klopodás "' e.lfor..;ni la 
verap kaj gusfán, oite malsatas.. · 

.. ·~ Ni - p'ovas konstati , ke ape.na:U:~ trovi~as lumá.,hor.izonto . 
:mal! etminfa S;irL•· por tittj, kiQj'' hodiau ser~as, yÍ.veblon , ~ 
sub 'la liberaj flagofde l' arto~ Jen kial la .riunte.mpa arto 
preme hezónas sindonan aron da artamantoj, kiuj sekvas 
~ian evoluadon, interesigas pri ~iaj problemoj kaj anta{l , 
cíe apagas ~ioí:i :bonan, kio . ek~ermas ci tie_ kaj tie," . 
m¿l~ra,ú la pl~j~arte n;1albona gFundo. > .1, [M,or~rip.) 

rusa rma, kaj li devigas sian edzinon, ke Ai toleru tiujn íntim-
cstas ajojn .. : .· Fine la, koriego parolas jam pri · tw, 'ke 'KatP,-

rma ~stas la amatino de Cerni~ev. ·. 
Estas karak,terize pri .la a,caj inklinQj de)Pe~ro, ke li 

ho)Ja~ t¡:uon erda.muro de siit'cambro, ldu "esf¡¡g . apud la· 
don:ríocambro . de , la carino, k'aj de tie li spion;Í.s, . k une 
k un ·.siaj . amikoj; pri la ama vivo de Elizabeta. . . · 

La Carino mémkompreneble ne konas · la intimajojn 
de la gee.dzoj , sed Ai vidas, ke la tre atendata infano ne 
nask~~as. Si > kredas, ke , Katcrina . naiízigas ·pri si a edzo 
kaj ne lasa~ lin ; .pro:ksimi~i . . Elikole:rinté, Ai '. uza.s, lal't ll!; 
propond de .' kaf.tceliero Bestu~ev , tre stra¡;¡gajh rimedojn; 
s~·,stari¡;as gardistojn apud la junuloj, idiotajn, malsa~ajn 
g:ed~oJn, p~r se~e:ra »m~rala« koptrolo: La par? Cog1okov 
ec: tr01.gas stan rolon kaJ tute maldolc1gas 'Ia nvon de la 
rnilieli~a juna Katerina. Si ríf~as al la li~eroj , en la 
~gn~m. de r ,spicito, en ti~ c~ .. ~lesp~ri~a. situ.acio; ~~ 
pr~J Jt lernas ,c. teg~, ~lertgas sm, kaJ tluJ doloraJ JaTOJ 
poste fre utilos~ .al ~la · granda éiuino. · ' ' . ,, * 

• »Dum . Katerina studas la enciklopediistojn, Pe.tro 
, tenas ttttan hundaron en sia. bu:i:ihro, kiun li peladas per 
e .gr;~.~aega kondukishípo, gis la :inalieli~aj be~j !erenfilis 
p doJoro. « :1Kiome 1a dudekkvarJara ;v;It~ plu lud~ 
k . aj pl1.1~~~ol~atoj .kaj. If fatigas . sencela,jn .ekzercojn!' 
pe: . s1a] holstemaJ ,soldatoJ . . 1\:nkaií li mem portas hol
~~nan ~nifgrmon kaj laiítig~~ kiom pli grava estas par 
h Holstem, ol tuta Rus1ando. · . 
. · La saga Ka'terina: ko~vinkigas, ke ~i ne J>Ovas ~anA~ . 

.suin ·~edzon, ka; ro tio A1 se~e<f ekagas koptrau li. ~l · · • 

fa~JJK!Ij ,en . ' li X.M~a :rooqo, .·¡qaro. s(:fnaláprohas 
l~khnouton c0dzo, .kaj k~¿; Ai staras tntarii,me ·apud 
RU$lando, kaj sentás sin rúsirió. · 

Elizabeta, "he vídU;ite :rezulton pére de la paro Cog
Jokov, deeíaas - <lenove lail Li propono de &st~v -
ke .éiatMniere 'devas_, nas~~¡ ínf~o al la . tronhereda. pato. 
KaJ. -.-,. $tr~mgega g1tuacw ~ .om; ord:onas at Kat,mna k:e 
it ai)W~ .... S~!g~j -' ,S:áltik?i'.""rtilbla jiÍna ~ll\'ÍllÍÍ'ó~ estáS. 
la! elektJID, k1un ~~atermá sqtcer.e' ·e~as. 



__:. .D. Ca'ura L:engye1 -:

Emfuenta angla revuo nomas eterna milito 1'\ ~te~.¡ ., 
rilaton · de viro kaj virifio . . Ti u "lDilitb daiíras depo~t la 
mm:norinda okaz¡¡jp en la edeno, . kiam . J!:va la pomon 
proporiis nJ Adamo. La viro post io~ da bézitO< .ekma~Ai& 
~in, ne pró Ja scivoiemo pri la gusto, se¡i ~ar ~in 'Eva 
prÓponis al li. . . t . ' n ,. '

11
. ~ 

La · viro . tiun tag.on, m¡¡]gajn,is la . batalon, sed posf 
J;atala ·Jnalfortó'" ~iamoiniete klopodis' den~ve iel moritri 

energiqn. Kelkfoje ec tre SIJkee~s la demonstFado. Eva" 
paradiza, proponita ku~- peká rideto ' la frui..--ton malper- · 
me§Ítan al "'viro mallerta, fari~is ~subp¡;emiia, mizer[\ 
sklavino. DuiD multaj malluma:j jarmilo] · ec la besto 
ha vis pli hf!nal}. . so~ton ol la \?~r~no, c~,r gin o ni konsideris 
granda va]orájo kaj §atis ~ _ 

,, tst~ k:o¡:¡ate, ke. lil. prahebreoj óiutage trifoj.e preg- " 
c\;lnkis Jehovon la teruran por tio, ke ili ne estas virinoj . 

.. (::~!ll- ti\í prego havis nJ:otjvon timan lcaj dapkan . 
. Tamím ce Ja hebreoj la virino havis sorton toler

ehl~n. ~p,u la le~ój de' -.Mahometo, vmino , et: animon ne 
havas. ·La paradizo . promesita al mahometanoj tute ne 
bezJ:¡pns virinojn. Ti e huxioj .. tex:ne junaj ~ojigas la felic~ 
ulojn, a,! kiuj graco de Allah. permesís trapasi la .povton, 
kqndqk~b1an de roizer.ejo al pa,radizo. . . ' 

K,~j la milito daüras inter viro kaj virino, en la· 
.. mez~polw tamt;~n -.. nm: :J.(a~e. La . :v:irino , esta;s &ajne t11te;· 
. wmkita. ;La kulto de kavaliroj. la· ado¡;o de »Minnesangen-

, n~om helpis. Kavalir?j , . trubaduroj '· ve~;diFe hbnoris 



- " 
Tion la :Virino-rimarkis jam tre frue. ·car si ne povis 

m4!iberigi 'per :foito lá' 'viroh, si kaptis l:iri per malforto. 
Nature nur sekrete, por k.e li ne eksciu. Ju pli la viro 
katenis. sin, d,es pii la ~irino 'se~kompate · s'libjugis, pere
igis lin, Jc:ie ajn .si povis. Ne estas imagehla 'pli terura 
af-eio; oP ribelo .de sklavoj. Iarn ciuj" bata;loj de virinoj 
·estiJ$ tiaspecaj skla~ribeloj.. . . 

: Nu'i: tiarii' kmnencis' fári~i · nekasita la lukto ínter 
du , . !je~oj, , kiam, ankall la · virinó J ÍCevis homa:jn .raj

tojn. Jam si .ne de~is insidi, ~ipokriti; mensogi, korpe kaj 
, anime veneni-" Jen .si staris kaj diris: »fion mj_ deziras, 

. tion roi v:olás. « Uicevinte sinceran respondon al sincera 

. . dem.an!fo, , si >· povis daiítigi h~neste · la batalon;: · aií :Sa~e 
·_ maróandi, ehle ec '.packontrakti. ' 

•'·-"La¡ 

, . ¡; . {.~ ·"' :;. ~ r. . . , "' ·l~· 
Mr . r )ay oroo ' de naturo, kíu ÍnterdepéndlgÍs 
arobaií ~ksojrr; "aeci,?a triumfó, ne. p!Jvas aparteni ~l iu .el 

"' j}j_ La milito " :tamen daiíí'as, . jaro per ·batalUoj pli mal
ka8aj kaj qonestaj . • La , ririno ankaií nuntempe . utiligas 
ra belecon~ car- on·,' ' .sorcpovon de sia virineco krom Ja 
bat. Iijoj nesekreta j. ,Kaj pro ti o oni ne . povas -§in ripr9ci 
juste, car ··la milito estas kruela, :Senkompata«, kiel diris 
Sctriller kaj , car .la .. natiuo IpUltr~l¡tte malju!!te tl:¡aktis."' la
v'iripon '' je la se.sa tago de la' kreo.· La maljustajon de la . 
naturo ~k homa potenco, au juro, ne;k ec homa bqp
intenco povas t.ite ·korekti. Pro tío si deva~ ekuzi la baW
ilojn de . arzenalo, kiuj •' apartenas speciale al .la virina 
karaktero . . Krom la ekst;era sorcpovo tiaj bataliloj estas 
1~ spiiteco, invent.emo, takto, c.sina:d¡¡.ptemo, ' kaj ,. por dti 
ne nur la kvalitojn :hona:jn, l,a oportunismo. ' 

'Lastvice, · sed ne lastrangé: la -prali.tiK:emo. Ohasteron 
diras, ke la viro konsideras 13: aferojn ciam en ilia tuto, 
monumentaleco~ lá viJ;ino ' kon.traií.e en malgra:vaj<_>j, ,patt:
etoj. Si kutimis dum jaroentoj ciam . sinokupi pri ·baga1cl-, 
ajoj ·de vivo: mastFumi, flegi la infanetojn,. .zorgi p,ri la 
senistar.o, spar! la havajojn , akidt;¡,jn de la ,viro ktp . . ;Ce 
tiuj nkupoj ec detaletoj ne estas malzorgiudaj . .. Adapti 
grandajn, ~eneralajn vidpunktojn en ili ne nur estas 
supe:t;flue, sed ec réktc malutile. . ' .' 

.Kompren~ble tiujn karakterizajojn mul~ san~is, m,o
difis . 13 . . epoko, bezonqj , situacio, sed la fundemeritaj 
trajt?j tamen restis samal Sub tiue~devÍ?:.O daiíras la inilito 
de ambau · seksoj, malkáSe, aií sekrete; sed senlace kaj 
sencese. . 

-Él la hungara: J. Ném~tliy . 
. " ·~ . .\ .:• ' 

k~mJion~j'oju, ludís l,Ilemko~ponitajn dan~ajojn kaj m:Qn,
tf1s lil!luayice . ce la fantaZiadp . sur la ptanO tUte neku
timan kreoforton. Sed ánkaií la humo~o, kiu, mop.tri~is 
k-elllfhje ' en liiij verkoj, jam ' tie· hávis' s~ajn antauulojn 
e':l ~al~randaj komi~aj iroj ~aj ~~oj s~n la piano, per 
k1u)Ia Juna kompomsto trans1g1s en munkon la karak.ter
iz¡qn. p'ropr.ecojn de ·siaj ludkamaradoj . Ci tiuj humoristaj 
muzikajetoj estis tiel·trafaj, ke la aiískultantoj tuj e:kk{lni's 
la :repreze·ntatojn kaj ~oje ekaplaiídis. Tamen H.obert 
Schumarm estis dum long a tempo sendecida, cu li. · fari~u . 
poeto ~ añ ·· muzik:isto. Sed posw li 'depiditls dedici sian 
vivon alja,. m!Uiko, kiu11 li p,omis la »plinobJjgita lingi'O 
de la: animo,/¡ · 



. . 

, , J\N'rON .ZISC1ft(·A.: msh"l{.AMPF· l:JM DIE WELT
MAC.t;fl' · H~UM.WO.LJ,E, « (.La ·baíalo ' jé . la mo+tdpotel}'c 
kó~oño.) ; .... ·.. · ·. • .· ; ·· . . . . ""' 

,.Al la nun tie1 . .Salataj autohiografioj nun ~ajnas afv1-. 
cJ$F' 1\nkau .' li~roj ,pro At!).foj~ 'jireQ:ip~ ·pri krudaj stofoj:,,.¡ 
$.endub~. l1briJ · .pt1. kotorio>·,estas ~ pi~ interesa ól . kellua · . 
Ú>tnano, }h·,ecipe ,.sé·' gin skribis .tie1 honega verkisto , Jciet· 

·· Altt,on: Zischka.. Oni.·nur dev~s pri1>ensi: la mu1tajn politik
ajn ' ka'j · ~rík.ail níi1itajn koinplildiJojn; ddu.j estas interliS: 
.itaj k u~ la kotoño. , Ünu .ella plej junaj, eltiaj estas 1a' 
la Abes1nia probll)mo . . 'Káj .. kún . kia mtenseco .. la produkt- · .. , 
landoj ' pi'ovis konkuri,. ;kaj bat~lis' . la im:lristrifoiroj. ll\.aj :;· 
kiel iiltéresa ·estas .nlue la vivo d~e ·1a tú viroj Arkwriglit, , 
É<fr.lwrj,ght kaj · W1iitney, kiuj i fotte . instigl.s la koton-> 
produktadon, elp~nsante · .ma§inqjn;_ kiuj scipovis spini;" 
.ka'j· li~~·jgi ·la kótonor( dé- la, ,·ruin!gaj oleaj liernoj. Ceqt 
aJiaj problemoj ·tu§as la oapitton kotono: la . tuta sklavo-
de:¡n.a!'UiQ e&tas . nura ko;ton-a!)J:J:lando . . Po.ste" al venas la ; 
ke~io; ~h.l subite·yi·o'klillJlas, ke .oll.i · arkaií .. el abiolign0 
pov,as . fari strumpojií . • ·~ la artsilko estas ~i . tie kaj -la ' 
kotor1interesuloj ríe i scüis1 cu 'ili arlopcu al gi ·mili ton a.ií 

.koálición. K o tono ' fakt'e . estas >> blanka or:O«; ke óni ankau. 
ci> tip.n ».Ól'OD << '·péJ:,éigas . Jntence. en a.ffiasoj (kiel kafon, 
ttitikón k. a.) · ·esta.s .. ,.eble la plej · nékomprenebla sceno 

.en la drama oa'talo por ' la monlipotenco ·kotono. 
F. W. V. • 

HJ~LMAl{ BERGMANN: . ,M)n{KURELL. ~< 
.. . La. · sveil.o H,jalmár B'etgtnann, verkinto de ,;romanoj ;,. 
ia~n kiuj . »}.,a. enterlgo de •. Eros« ~ trov:is la .plej . grandan"' 
r:Eí~<m()n, ofte esta$ckarák,terj~<\ta J{iel »humoris'to. « Felioe <?. 

li .ne est1.1s tio, .all::nenau :qe.' tia:¡ lriqri. oni -kutime kom~ 
pret1as sub ~i 1 tiu .vórto.> Estas dife,r~:fic;O; .; h~vi humoron; 
k<_1j esti humor.i~tQ, kieLk;reanta p()VM esti la. unu, tiél, 
glata,. $e.tienhava; kaj cagr.eria povas éstigi la a,lia. 9e .Hjal- .·· 
mar Bergmann, ' lciu ha vas ' lhJn:l'oron de .la ·~·vera, de ~la:,,,. 
kreanta~fifozofa speoo . (pro . kio , ce . la; rando,, de liaj kom~.:- ~ 

-díoj ,rr~alf.&Ini~as ~<1 a.bi.sm.o';.d~ l~.: trfigi.kornédio) l~ afe~o · 
e~ta~_, hel!. ~e ·l~. -~mas, 1g1 ·ndt: h~;1g1l:~~~·' se~_,,~nhu . PI:J.:~~,. 

· pens1 RaJ plon. Om !eg\l han .. antall: :' nelo,.nge apermta}j, 
romanon' »l\1atki:lre1l «, kaj orii .fat'OS tkatenantari litera~ 
tut:al) 'konaf,eeon, ebld:Tovos novan ¡ürlikecon.' En la marl.; 
v.a~tecon , . káj limigitecon . de •· mu¡;ida provipéurbo, kiun-' 
oni vicrehle . fll:isl..'l'ibas al ni, sinjorco 1\bt){u.tefr' el}romJl.as 
r~bobes~e: .Li .. ·v:én~&- ~a) ~~vén~ • el ~~~~nii~~ · ~~g~on<f·"k~,f 
volas atmgLrícon ~UJ estlil'lon, lóo ri:'llrml:l:e sa3nas sukces1 
a.l Ii: .· sub la r!,e tre puraj · f ingrbj. ¡'lé t:i ti u· pr:o.vfu:~-Midas · 
üio Aari~ig.as en i'O::ron, -la p1ej s~nvat0raj spekUl.aciartikloj, 
la plej itómpaj ·• fondajoj; lá. pl~j maf:lertaj ,ti:udakirqj .'~ · 
}~lla . gastejestro, ,~'kiél tia li · kotne.nqas, ···e,stigas . rica viro ,; 
:kiun 'onid:iarn' ankoraü mal-estimas; Ííé '•póvahte 
p11eter:vidi lin, lian 'senmo.de'St-ecün ' kaj jian 
W~sa"ori:lenol;l. '·Sed· fine)a ruzega káikulahto ·m<us.~u"~:esa 
li;;. ·,kiu ".nwnavidas kaj llcinorsopiras'' · · · " 
li a111~<!.s . . t::i tiu lia , fu1o . d~vüs ,,tu~ms:u~~~ 

'Jfiitúr~n '• ek~amenón., ~· por . 
iile'ron; , k~j , héinororl,,, , k~un, 
sonil(is. S: e d. ~'guste . en · 
Ci ~tiú j . ruarkur~lFaj 
vigas. · ,lu pli 'lori.ge, '· dauraS:\ 

, . ke Ja . .sUkce"So 


